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بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة

      الحمــد هلل رب العالميــن، والصــالة والســالم علــى ســيد المرســلين ســيدنا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه أجمعيــن.

ــز  ــي المتمي ــم النوع ــق التعلي ــم لتحقي ــة والتعلي ــة وزارة التربي ــن رؤي ــا م ــد، فانطالقً       وبع
علــى نحــٍو يالئــم حاجــات الطلبــة، وإعــداد جيــل مــن المتعلِّميــن علــى قــدر مــن الكفايــة فــي 
ــن بمعــارف  دي ــاة وتحدياتهــا، ُمزوَّ ــات الحي ــف مــع متطلب المهــارات األساســية الالزمــة للتكيّ
ــي هــذا المحتــوى  ــم تســاعد علــى بنــاء شــخصياتهم بصــورة متوازنــة؛ فقــد بُنِ ومهــارات وقِيَ
التعليمــي علــى المفاهيــم والنتاجــات األساســية لمبحــث الرياضيــات للصــف الثانــي األساســي 
ــي  ــة الت ــم أهمي ــى أكثرالمفاهي ــة، ويركــز عل ــدى الطلب ــة ل ــة العلمي ــكل أســاس الكفاي ــذي يُش ال
تُمكــن الطالــب مــن النتقــال إلــى المرحلــة الالحقــة انتقــاًل سلًســا مــن غيــر وجــود فجــوة فــي 
التعلُّــم؛ لــذا، ُعــِرض المفهــوم بصــورة مختزلــة ومكثَّفــة ورشــيقة، بعيــدًا عــن التوسُّــع األفقــي 
ــي  ــب ف ــراز دور الطال ــارات، وإب ــى المه ــز عل ــي بالتركي ــارف؛ إْذ ُعنِ ــد المع ــرد وحش والس
عمليــة التعلُّــم، بتفعيــل اســتراتيجية التعلُّــم الذاتــي، وإشــراك األهــل فــي عمليــة تعلُّــم أبنائهــم.
ــن كلٌّ منهــا المفاهيــم        اشــتمل المحتــوى التعليمــي علــى ثالثــة موضوعــات رئيســة، يتضمَّ

األساســية لتعلُّــم مهــارات الرياضيــات ومحاورهــا، بأســلوٍب شــائق وُمركَّــز.
لذا؛ بُنِي هذا المحتوى على تحقيق النتاجات العامة اآلتية: 

كتابة األعداد ضمن منزلتين بطرائق مختلفة، وَعدُّها.  -
جمع األعداد ضمن منزلتين وطرحها بطرائق مختلفة.  -

ف بعض األشكال المستوية، والمجسمات. تعرُّ  -

وهللا ولي التوفيق

ّ
ّ

ّ ِ
ِ

ِ
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أَْقَرأُ اأْلَْعدادَ ِضْمَن - 
َمْنِزلَتَْيِن. 

أَْكتُُب اأْلَْعدادَ ِضْمَن - 
موِز. َمْنِزلَتَْيِن بِالرُّ

نًا ِمْن -  أَْكتُُب َعدَدًا ُمَكوَّ
َمْنِزلَتَْيِن بِالّصوَرةِ 

التَّْحليِليَِّة. 

ُف اآْلحادَ -   أَتَعَرَّ
َواْلعََشراِت. 

دُ اْلقيَمةَ اْلَمْنِزِليَّةَ -   أَُحدِّ
أِلَْرقاِم َعدٍَد ِضْمَن 

َمْنِزلَتَْيِن. 

ْقِم 3  ما اْلقيَمةُ اْلَمْنِزِليَّةُ ِللرَّ
في اْلعَدَِد 35؟

أَْكتُُب اْلعَدَدَ 74 بِالّصوَرةِ 
التَّْحليِليَِّة:

أَْكتُُب اْلعَدَدَ َخْمَسةً 
َوِعْشريَن بِاأْلَْرقاِم. 

اْلَمجاُل: اأْلَْعداُد َواْلعََمِليّاُت.
اْلِمْحَوُر: اأْلَْعداُد َواْلعَدُّ.

قِراَءةُ اأْلَْعداِد َوِكتابَتُها الّصوَرةُ التَّْحليِليَّةُاْلقيَمةُ اْلَمْنِزِليَّةُ

74  = +

ُف َمْفهوَم اْلعَدَِد  أَتَعَرَّ
ْوِجّيِ َوَمْفهوَم  الزَّ

اْلعَدَِد اْلفَْرِدّيِ 
بِتَْشكيِل أَْزواجٍ ِمْن 
أَْشياَء تَُمثُِّل اْلعَدَدَ.

ْوِجيُّ  اْلعََدُد الزَّ

َواْلعََدُد اْلفَْرِديُّ

؟ ْوِجيُّ ما اْلعَدَدُ الزَّ

أَُعدُّ تَصاُعِديًّا 
َوتَناُزِليًّا بَْدًءا بِأَّيِ 

َعدٍَد ِضْمَن َمْنِزلَتَْيِن.

أَُعدُّ قَْفِزيًّا: اثْنَْيناٍت، 
َوَخْمساٍت، َوَعَشراٍت 

بِاْستِْعماِل َخّطِ 
اأْلَْعداِد.

اْلعَدُّ تَصاُعِديًّا 
َوتَناُزِليًّا

اْلعَدُّ اْلقَْفِزيُّ

أَُعدُّ تَصاُعِديًّا 
ِمْن 25 إِلى 40 
بِاْستِْعماِل َخّطِ 

اأْلَْعداِد.

أَُعدُّ قَْفِزيًّا َخْمساٍت 
بَْدًءا ِمْن 0 إِلى 

40 بِاْستِْعماِل َخّطِ 
اأْلَْعداِد.

دُ اْلعَدَدَ الّسابَِق،  أَُحدِّ
َواْلعَدَدَ التّاِلَي، َواْلعَدَدَ 

اْلواقَِع بَْيَن َعدَدَْيِن 
ِضْمَن َمْنِزلَتَْيِن.

اْلعََدُد الّسابُِق، 
َواْلعََدُد التّالي

أَْكتُُب اأْلَْعدادَ 
اْلَمْفقودَةَ :

... ,56 ,57,...,59



6

التَّعَلُُّم اْلقَْبِليُّ

١( أَْكتُُب َعدَدَ اْلَمْوزاِت في       

ُط ٩ فَراشاٍت:  ٢( أَُحّوِ

٣( أَْكتُُب اأْلَْعدادَ اْلَمْفقودَةَ َعلى َخّطِ اأْلَْعداِد:

20131210 11

:
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لَدى َعبيَر َمْجموَعةٌ ِمَن اْلُكراِت اْلبِالستيِكيَِّة، َوَضعَْت ُكلَّ 
ها، َواْستَْعَملَْت ِلذِلَك 3 أَْكياٍس،  10 ُكراٍت في كيٍس ِلعَدِّ

فَبَِقَي لَدَْيها 7 ُكراٍت أُْخرى. َكْيَف أُساِعدُ َعبيَر َعلى 
َمْعِرفَِة َعدَِد اْلُكراِت َجميِعها؟

ُكلُّ 10 واِحداٍت تُساوي 1 َعَشَرةً: 

ًل: اْلقيَمةُ اْلَمْنِزِليَّةُ. أَوَّ

ماذا َسأَتَعَلَُّم؟
ُف اآْلحادَ  - أَتَعَرَّ

َواْلعََشراِت.  
دُ اْلقيَمةَ اْلَمْنِزِليَّةَ  - أَُحدِّ

أِلَْرقاِم َعدٍَد ِضْمَن 
َمْنِزلَتَْيِن.
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5 َعَشراٍت = 50

9 عشرات = 90 8 َعَشراٍت = 80 7 َعَشراٍت = 70 6 َعَشراٍت = 60

َعَشراٌت  آحادٌ 

4 َعَشراٍت = 40 3 َعَشراٍت = 30 2 َعَشراٍت = 20

دُ قيَمتَهُ  ْقِم في اْلعَدَِد يَُحدِّ ُن ِمْن َمْنِزلَتَْيِن يَْحتَوي َعلى آحاٍد َوَعَشراٍت، َوَمْوقُِع الرَّ اْلعَدَدُ اْلُمَكوَّ
اْلَمْنِزِليَّةَ.

ِمثاٌل 
أَُمثُِّل اْلعَدَدَ 23 بِالنَّماِذجِ، ثُمَّ أَْكتُُب اْلقيَمةَ اْلَمْنِزِليَّةَ ِلُكّلٍ ِمْنُهما: 

23

320

ْقِم 3 ْقِم 2اْلقيَمةُ اْلَمْنِزِليَّةُ ِللرَّ اْلقيَمةُ اْلَمْنِزِليَّةُ ِللرَّ

َعَشراٍت
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ُب أَُجّرِ
أَْكتُُب َعدَدَ اآْلحاِد، َوَعدَدَ اْلعََشراِت:   )1

أَنا َعدَدٌ آحادي 9، َوَعَشراتي 5، فََمْن أَنا؟ )أَْستَْعِمُل لَْوَحةَ اْلَمناِزِل(  )2

أَنا َعدَدٌ َعَشراتي 6، َوآحادي 2، فََمْن أَنا؟  )3

دُ اْلقيَمةَ اْلَمْنِزِليَّةَ ِلُكّلِ َرْقٍم في اْلعَدَِد اْلَمْكتوِب َعلى قَميِص الاّلِعِب. أَُحدِّ  )4

َعَشراٌت 

َعَشراٌت 

َعَشراٌت 

آحادٌ 

آحادٌ 

آحادٌ 
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نًا، َوَمَع َسْلمى 52 قَلًَما آَخَر. فيَم  َمَع فادي 25 قَلًَما ُملَوَّ
يَْختَِلُف اْلعَدَدُ 25 َعِن اْلعَدَِد 52؟

ِعْندَ ِكتابَِة َعدٍَد بِالّصوَرةِ التَّْحليِليَِّة، فَإِنَّني أُبَيُِّن اْلقيَمةَ اْلَمْنِزِليَّةَ ِلُكّلِ َرْقٍم.
ِمثاٌل 

أَْكتُُب اْلعَدَدَ 64 بِالّصوَرةِ التَّْحليِليَِّة :

ُب أَُجّرِ
1( أَْكتُُب اْلعَدَدَ 73 بِالّصوَرةِ التَّْحليِليَِّة:

ْكماِل الّصوَرةِ التَّْحليِليَِّة: 2( أَْكتُُب اْلعَدَدَ اْلَمْفقودَ إِلِ

3( أَْختاُر بِطاقَتَْيِن تَُمثاِّلِن الّصوَرةَ التَّْحليِليَّةَ ِلْلعَدَِد 28:

4( أَْكتَِشُف اْلَخَطأَ: َكتَبَْت ِسواُر اْلعَدَدَ 57 بِالّصوَرةِ التَّْحليِليَِّة َكما يَأْتي: 
  

ُحهُ. أَْكتَِشُف َخَطأَ ِسواَر، ثُمَّ أَُصّحِ

ثانِيًا: الّصوَرةُ التَّْحليِليَّةُ:

ماذا َسأَتَعَلَُّم؟
- أَْكتُُب َعدَدًا ِمْن 

َمْنِزلَتَْيِن بِالّصوَرةِ 
التَّْحليِليَِّة.

64 =   60    

80 8    20    2    

4    

73 =   +    

+    

30 5+=81 +=

 57 = 5 + 70  



11

94 29 41

أَْحَرَز فَريُق نادي ُكَرةِ السَّلَِّة اأْلُْردُنِّيِ َخْمًسا َوثَمانيَن نُْقَطةً 
في إِْحدى  اْلُمباَرياِت. 

َكْيُف يُْكتَُب اْلعَدَدُ
 َخْمَسةٌ َوثَمانوَن بِاأْلَْرقاِم؟ 

ًل ثُمَّ اْلعََشراِت. ِعْندَ قِراَءةِ اأْلَْعداِد ِضْمَن َمْنِزلَتَْيِن، أَْبدَأُ بِاآْلحاِد أَوَّ  •
ِعْندَ ِكتابَِة اأْلَْعداِد ِضْمَن َمْنِزلَتَْيِن، أَْستَعيُن بِلَْوَحِة اْلَمناِزِل ِلِقراَءةِ اْلعَدَِد.   •

ِمثاٌل 
1( أَْقَرأُ اأْلَْعدادَ اآْلتِيَةَ: 

2( أَْكتُُب اْلعَدَدَ أَْربَعَةً َوَسْبعيَن بِاأْلَْرقاِم:

ثاِلثًا: قِراَءةُ اأْلَْعداِد َوِكتابَتُها.

ماذا َسأَتَعَلَُّم؟
- أَْقَرأُ اأْلَْعدادَ ِضْمَن 

َمْنِزلَتَْيِن. 
- أَْكتُُب اأْلَْعدادَ ِضْمَن 
َمْنِزلَتَْيِن بِاأْلَْرقاِم.  

َعَشراٌت 

َعَشراٌت 

آحادٌ 

آحادٌ  اْلعَدَدُ

أَْربَعَةٌ َوتِْسعوَن تِْسعَةٌ َوِعْشروَن     واِحدٌ َوأَْربَعوَن     

7 4
74
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ُب أَُجِرّ
1( أَْكتُُب اْلعَدَدَ ِستَّةً َوثاَلثيَن ُمْستَعينًا بِلَْوَحِة اْلَمناِزِل: 

أَنا َعدَدٌ آحادي 6، َوَعَشراتي 9، فََمْن أَنا؟  )2

َعَشراٌت  آحادٌ 

ــِد  ــي، أَْو أََح ــَع َزميل ــُب َم ــداِد )أَْلعَ ــراَءةِ اأْلَْع ــةُ قِ لُْعبَ
أَْفــراِد أُْســَرتي(:

• أُشــيُر إِلــى َعــدٍَد َعلــى لَْوَحــِة اأْلَْعــداِد َعْشــوائِيًّا، ثـُـمَّ 
يَْقــَرُؤهُ َزميلــي بِصــوَرةٍ َصحيَحــٍة.

ــراَءةً  ــدَدَ قِ ــَرأَ اْلعَ ــٍة إِذا قَ ــى نُْقَط ــي َعل • يَْحُصــُل َزميل
ــةً. َصحيَح

• أَتَبادَُل أَنا َوَزميلي الدَّْوَر في اللَِّعِب.
• اْلفائُِز َمْن يُْحِرُز َعدَدًا أَْكبََر ِمَن النِّقاِط. 

َمصاِدُر إِضافِيَّةٌ: 
  : ِلْكترونِيُّ لُْعبَةُ اْضِرِب اْلُخْلدَ )اْلقيَمةُ اْلَمْنِزِليَّةُ َوالّصوَرةُ التَّْحليِليَّةُ ِلْلَْعداِد(. الّرابُِط اإْلِ

https://wordwall.net/ar/resource/9747468

ُن اأْلَْعدادَ الَّتي يَتَشابَهُ فيها َرْقما اآْلحاِد  أُلَّوِ  )3
َوَرْقُم اْلعََشراِت، ثُمَّ أَْقَرُؤها: 
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نَةً، أَرادَ أَْن يََضَع ُكلَّ ُكَرتَْيِن َمعًا في  لَدى رامي 12 ُكَرةً ُملَوَّ
ُصْندوٍق ِمَن اْلَكْرتوِن. 

 َكْيَف أُساِعدُ رامي َعلى ذِلَك؟ • 
َهْل َسيَْبقى لَدَْيِه ُكَرةٌ ُمْنفَِردَةٌ؟• 

ْوِجيَّةُ: أَْعدادٌ يُْمِكُن تَْشكيُل أَْزواجٍ ِمْنها ِمْن دوِن باٍق.  اأْلَْعدادُ الزَّ
اأْلَْعدادُ اْلفَْرِديَّةُ: أَْعدادٌ يُْمِكُن تَْشكيُل أَْزواجٍ ِمْنها َمَع ُوجوِد باٍق.

؟ في ناٍد ِرياِضّيٍ 9 َمضاِرِب تِنٍِس. َهِل اْلعَدَدُ 9 َزْوِجيٌّ أَْم فَْرِديٌّ
ُط ُكلَّ ِمْضَربَْيِن َمعًا:  أَُحّوِ

. بَِقَي ِمْضَرٌب واِحدٌ ُمْنفَِردٌ، إِذَْن: اْلعَدَدُ 9 َعدَدٌ فَْرِديٌّ

ُب أَُجِرّ
؟ 1( في َمْزَرَعٍة 14 ِحصانًا. َهِل اْلعَدَدُ 14 َزْوِجيٌّ أَْم فَْرِديٌّ

. ْوِجيُّ َواْلعََدُد اْلفَْرِديُّ رابِعًا: اْلعََدُد الزَّ

ماذا َسأَتَعَلَُّم؟
ُف اأْلَْعدادَ  - أَتَعَرَّ

ْوِجيَّةَ َواأْلَْعدادَ  الزَّ
اْلفَْرِديَّةَ.

ِمثاٌل 
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2( أَْكتَِشُف اْلَخَطأَ:
. قاَل َسْيٌف إِنَّ َعدَدَ َحبّاِت اْلفَراِولَِة في الشَّْكِل اآْلتي ُهَو َعدَدٌ َزْوِجيٌّ

نًا َعدَدَ َحبّاِت اْلفَراِولَِة. ُر إِجابَتي، ُمدَّوِ َهْل قَْوُل َسْيٍف َصحيٌح؟ أُبَّرِ

ْوِجّيِ َواْلعَدَِد اْلفَْرِدّيِ )أَْلعَُب َمَع َزميلي، أَْو أََحِد أَْفراِد أُْسَرتي(: لُْعبَةُ اْلعَدَِد الزَّ
•  أُْحِضُر 20 ُكَرةً ُزجاِجيَّةً.

جاِجيَِّة، ثُمَّ أَْطلُُب إلى َزميلي تَْحديدَ إِْن كاَن َعدَدُ  •  أََضُع في يَدي َمْجموَعةً ِمَن اْلُكراِت الزُّ
   اْلُكراِت َزْوِجيًّا أَْم فَْرِديًّا. 

جابَِة بَِوْضعِ ُكّلِ ُكَرتَْيِن ُزجاِجيَّتَْيِن َمعًا.  ِة اإْلِ نَتََحقَُّق ِمْن ِصحَّ
•  يَْحُصُل َزميلي َعلى نُْقَطٍة إِْن كانَْت إِجابَتُهُ َصحيَحةً.

•  أَتَبادَُل أَنا َوَزميلي الدَّْوَر في اللَِّعِب.
•  اْلفائُِز َمْن يُْحِرُز َعدَدًا أَْكبََر ِمَن النِّقاِط بَْعد تَْكراِر اللُّْعبَِة 10 َمّراٍت.

دًا إِْن كاَن َعدَدُها فَْرِديًّا أَْم َزْوِجيًّا، ِمثَْل: أَْستَْكِشُف َعدَدَ اأْلَْشياِء اْلَمْوجودَةِ َحْولي، ُمَحدِّ
- َعدٍَد أَْقالِم التَّْلويِن الَّتي َمعي.

- َعدٍَد ُكتُبي اْلَمْدَرِسيَِّة.
- َعدٍَد أَْفراِد أُْسَرتي.

َمصاِدُر إِضافِيَّةٌ
  : ِلْكترونِيُّ ْوِجّيِ ِمَن اْلعَدَِد اْلفَْرِدّيِ(. الّرابُِط اإْلِ ْندوَق )تَْمييُز اْلعَدَِد الزَّ لُْعبَةُ اْفتَحِ الصُّ

https://wordwall.net/ar/resource/9781684

3( أََضُع        َحْوَل اْلعَدَِد اْلفَْرِدّيِ َعلى َخّطِ اأْلَْعداِد )أَْستَعيُن بِاْلَمْحسوساِت، ِمثِْل: اأْلَْقالِم، 

َوَحبّاِت اْلفاصولياِء(: 

875 6 119 10
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خاِمًسا: اْلعَدُّ تَصاُعِديًّا َوتَناُزِليًّا.

بِطاقــاِت اأْلَْعــداِد اْلُمَرتَّبَــِة اآْلتِيَــةَ،  كاَن يوُســُف يَْقــَرأُ 
ِلِكنَّــهُ فَقـَـدَ بَْعــَض اْلبِطاقــاِت،  َكْيــَف أُســاِعدُهُ َعلــى َمْعِرفـَـِة 

ــودَةِ؟ ــداِد اْلَمْفق ــاِت اأْلَْع بِطاق

أَْبدَأُ اْلعَدَّ تَصاُعِديًّا واِحداٍت َعلى َخّطِ اأْلَْعداِد بَْدًءا بِاْليَساِر )أُلِحُظ أَنَّ اْلعَدَدَ يَزيدُ بِِمْقداِر 1(. 

أَُعدُّ تَصاُعِديًّا َعلى َخّطِ اأْلَْعداِد بَْدًءا بِاْلعَدَِد 20 َحتّى اْلعَدَِد 26: 

ماذا َسأَتَعَلَُّم؟
- أَُعدُّ تَصاُعِديًّا 

َوتَناُزِليًّا بَْدًءا بِأَّيِ 
33َعدٍَد ِضْمَن َمْنِزلَتَْيِن. 34 36 37 39

232220 21 2624 25
اْلعَدُّ التَّصاُعِديُّ

424139 40 4543 44

أَْبدَأُ اْلعَدَّ تَناُزِليًّا واِحداٍت َعلى َخّطِ اأْلَْعداِد بَْدًءا بِاْليَميِن )أُلِحُظ أَنَّ اْلعَدَدَ يَْنقُُص بِِمْقداِر 1(.

أَُعدُّ تَناُزِليًّا واِحداٍت َعلى َخّطِ اأْلَْعداِد بَْدًءا بِاْلعَدَِد 45 َحتّى اْلعَدَِد 39: 

ُب أَُجِرّ
أَْكتُُب اأْلَْعدادَ اْلَمْفقودَةَ َعلى َخّطِ اأْلَْعداِد:   )1

أَْقَرأُ اأْلَْعدادَ تَصاُعِديًّا ثُمَّ تَناُزِليًّا َعلى َخّطِ اأْلَْعداِد.   )2

اْلعَدُّ التَّناُزِليُّ

6463615554
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أَرادَ بائٌِع َعدَّ ما لَدَْيِه ِمْن بالوناٍت، فََوَضَع ُكلَّ 5 ِمْنها 
َمعًا. َكْيَف أُساِعدُهُ َعلى َمْعِرفَِة َعدَِدها؟   

ساِدًسا: اْلعَدُّ اْلقَْفِزُي.

ماذا َسأَتَعَلَُّم؟
- أَُعدُّ قَْفِزيًّا: اثْنيناٍت، 

َوَخْمساٍت، وَعَشراٍت 
بِاْستِْعماِل َخّطِ اأْلَْعداِد.

أَْستَْعِمُل َخطَّ اأْلَْعداِد أِلَُعدَّ قَْفِزيًّا: 
1( اثْنيناٍت ِمْن 30 إِلى 38 

ةٍ ُوصوًل إِلى اْلعَدَِد 38: دُ اْلعَدَدَ 30، ثُمَّ أَْقِفُز بِِزيادَةِ 2 ُكلَّ َمرَّ     أَُحدِّ

2( َخْمساٍت ِمْن 30 إِلى 40

ةٍ ُوصوًل إِلى اْلعَدَِد 40: دُ اْلعَدَدَ 30، ثُمَّ أَْقِفُز بِِزيادَةِ 5 ُكلَّ َمرَّ     أَُحدِّ

3( َعَشراٍت ِمْن 30 إِلى 50

ةٍ ُوصوًل إِلى اْلعَدَِد 50: دُ اْلعَدَدَ 30، ثُمَّ أَْقِفُز بِِزيادَةِ 10 ُكلَّ َمرَّ     أَُحدِّ

403937 383130 3332 34 3635

403937 383130 3332 34 3635

45 4746 48 49 5043424139 4038373634 353331 3230

ِمثاٌل 

403937 383130 3332 34 3635
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ُب أَُجِرّ
1( أَُعدُّ قَْفِزيًّا اثْنيناٍت َعلى َخّطِ اأْلَْعداِد ِمْن 70 إِلى 78:

70 , ..……… , .……… , ..………, 78

84 8685 87 88 8983828179 8078777674 757371 7270

نًا اأْلَْعدادَ الَّتي أَْقَرُؤها ِعْندَ اْلقَْفِز: أَُعدُّ َخْمساٍت ِمْن 5 إِلى 50، ُملَّوِ  )2

أَُعدُّ َخْمساٍت
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ِل ِلُمشــاَهدَةِ إِْحــدى َمْســَرِحيّاِت دُمــى  ــّفِ اأْلَوَّ ذََهــَب َطلَبـَـةُ الصَّ
اأْلَْطفــاِل، َوقـَـْد َجلـَـَس ُكلُّ طاِلــٍب بَِحَســِب َرْقِم تَْذِكَرتِــِه، َوَظلَّْت 
بَْعــُض اْلَمقاِعــِد فاِرَغــةً. مــا اأْلَْعــدادُ الَّتي تَُمثِّــُل هــِذِه اْلَمقاِعدَ؟ 

اْلعـَـدَدُ التّالــي ِلعـَـدٍَد مــا يَزيــدُ َعلَْيــِه بـــ1ِ، َواْلعـَـدَدُ الّســابُِق ِلعـَـدٍَد مــا يَِقــلُّ َعْنــهُ بـــ1ِ، َواْلعـَـدَدُ اْلواقِــُع 
بَْيــَن َعدَدَْيــِن يَقـَـُع فــي اْلُمْنتََصــِف بَْينَُهمــا.

ِمثاٌل
أَْكتُُب اأْلَْعدادَ اْلَمْفقودَةَ َعلى َخّطِ اأْلَْعداِد: 

أَْقَرأُ اْلعَدَدَْيِن اْلُمتَتاِليَْيِن َعلى َخّطِ اأْلَْعداِد، َوُهما: 42 َو 43 
أُلِحُظ أَنَّ اْلعَدَّ بِاْلواِحداِت تَصاُعِديًّا؛ ِلذا أُْكِمُل اْلعَدَّ، ثُمَّ أَْكتُُب اأْلَْعدادَ التّاِليَةَ بِِزيادَةِ 1:  

َواآْلَن أَْكتُُب اْلعَدَدَ الّسابَِق ِلْلعَدَِد 42، الَّذي يَِقلُّ َعْنهُ بـ1ِ، َوُهَو اْلعَدَدُ 41
أُلِحُظ أَنَّ اْلعَدَدَ 44 ُهَو التّالي ِلْلعَدَِد 43، َوُهَو أَْيًضا الّسابُِق ِلْلعَدَِد 45، َوُهَو َكذِلَك اْلعَدَدُ اْلواقُِع 

بَْيَن اْلعَدَدَْيِن 43 َو 45 

سابِعًا: اْلعََدُد الّسابُِق، َواْلعََدُد التّالي. 

ماذا َسأَتَعَلَُّم؟
دُ اْلعَدَدَ الّسابَِق،  - أَُحدِّ

َواْلعَدَدَ التّاِلَي، َواْلعَدَدَ 
اْلواقَِع بَْيَن َعدَدَْيِن.

18 19 21

454342

454342 4644
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ُب أَُجِرّ
1( أَْكتُُب اأْلَْعدادَ اْلَمْفقودَةَ َعلى َخّطِ اأْلَْعداِد: 

2( أَْكتُُب اْلعَدَدَ اْلواقَِع بَْيَن اْلعَدَدَْيِن في الشَّْكِل اْلُمجاِوِر:

لُْعبَةٌ
• أَْلعَُب َمَع أََحِد أَْفراِد أُْسَرتي لُْعبَةَ بِطاقاِت اأْلَْعداِد، َوذِلَك بِقَْلِب اْلبِطاقاِت بَِحْيُث ل تَْظَهُر 
اأْلَْعدادُ اْلَمْكتوبَةُ فيها، ثُمَّ أَْبدَأُ اللَِّعَب بِاْختِياِر بِطاقٍَة َعْشوائِيًّا، ثُمَّ يَْذُكُر أََحدُ أَْفراِد أُْسَرتي 

اْلعَدَدَ الّسابَِق َواْلعَدَدَ التّاِلَي ِلْلعَدَِد الّظاِهِر َعلى اْلبِطاقَِة.
• أَتَناَوُب أَنا َوُهَو َعلى اللَِّعِب. 

• يَْحُصُل َعلى نُْقَطٍة َمْن يُجيُب إِجابَةً َصحيَحةً. 
• اْلفائُِز َمْن يُْحِرُز نِقاًطا أَْكثََر بَْعدَ َسْحِب 5 بِطاقاٍت.

59 61

24 26

30 75 20 64 18

38 59 40 16 90

848281
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- أَْطَرُح بِاْستِْعماِل َخّطِ اأْلَْعداِد َحتّى اْلعَدَِد 20 

- أَْطَرُح َعدَدَْيِن بِإيجاِد اْلعَدَِد 10 

اْلَمجاُل: اْلعََمِليّاُت َعلى اأْلَْعداِد. 
اْلِمْحَوُر: اْلَجْمُع َوالطَّْرُح. 

الطَّْرُح بِاْستِْعماِل َخّطِ اأْلَْعداِد

َطْرُح اأْلَْعداِد بِإيجاِد  اْلعََدِد 10 

أَِجدُ ناتَِج الطَّْرحِ بِاْستِْعماِل َخّطِ اأْلَْعداِد: 
15 - 4 =

أَِجدُ ناتَِج الطَّْرحِ بِإيجاِد اْلعَدَِد 10:
18 - 9 =

15 1716 18 19 2014131210 1197 864 531 20

ْكماِل إِلى اْلعَدَِد 10- أَْجَمُع بِاْستِْعماِل َخّطِ اأْلَْعداِد َحتّى اْلعَدَِد 20 - أَْجَمُع َعدَدَْيِن بِاإْلِ

ْكماِل إِلى اْلعََدِد 10 اْلَجْمُع بِاْستِْعماِل َخّطِ اأْلَْعداِد َجْمُع اأْلَْعداِد بِاْلِ

ْكماِل إِلى اْلعَدَِد 10:أَِجدُ ناتَِج اْلَجْمعِ بِاْستِْعماِل َخّطِ اأْلَْعداِد: أَِجدُ ناتَِج اْلَجْمعِ بِاإْلِ
14 + 2 =.....

7 + 5 =.....
15 1716 18 19 2014131210 1197 864 531 20

ُن ُكلٌّ ِمْنُهما ِمْن َمْنِزلَتَْيِن  - أَْجَمُع َعدَدَْيِن يَتََكوَّ
َعموِديًّا أَْو أُفُِقيًّا.

َجْمُع اأْلَْعداِد ِمْن َمْنِزلَتَْيِن 

أَِجدُ ناتَِج اْلَجْمعِ: 
17 + 52 =

ُن ُكلٌّ ِمْنُهما ِمْن  - أَْطَرُح َعدَدَْيِن يَتََكوَّ
َمْنِزلَتَْيِن َعموِديًّا أَْو أُفُِقيًّا.

َطْرُح اأْلَْعداِد ِمْن َمْنِزلَتَْيِن 

أَِجدُ ناتَِج الطَّْرحِ: 
96 - 53 =



21

6 - 4 = 2  4 - 4 =   8 - 5 =   

أَْكتُُب اْلعَدَدَ النّاقَِص:  )3

أَِجدُ ناتَِج الطَّْرحِ:  )4

11 14 15 16 19

ناِت اأْلَْعداِد: أَِجدُ ُمَكّوِ  )5

7

5

5

1

6

3

6

4

4

3

7

6

7

5

5

1

6

3

6

4

4

3

7

6

أَِجدُ ناتَِج اْلَجْمعِ:  )1

+

+

=

=
2( أَْكتُُب اْلعَدَدَ اْلُمناِسَب في           :     

7 810 10+ += =

التَّعَلُُّم اْلقَْبِليُّ 
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ًل: اْلَجْمُع بِاْستِْعماِل َخّطِ اأْلَْعداِد. أَوَّ

ما َعدَدُ الشَُّجْيراِت في الشَّْكِل؟

ماذا َسأَتَعَلَُّم؟
- أَْجَمُع بِاْستِْعماِل َخّطِ 

اأْلَْعداِد َحتّى اْلعَدَِد 20

أَْبدَأُ بِاْلعَدَِد 7، ثُمَّ 
أَُعدُّ تَصاُعِديًّا: 
8,9,10,11,12

أَْســتَْعِمُل َخــطَّ اأْلَْعــداِد أِلَْجَمــَع بـَـْدًءا بِاْلعـَـدَِد اأْلَْكبَِر، 
ثـُـمَّ أَُعــدُّ تَصاُعِديًّــا بِِمْقــداِر اْلعـَـدَِد اآْلَخِر.

ِمثاٌل
أَِجدُ ناتَِج َجْمعِ 5+7 بِاْستِْعماِل َخّطِ اأْلَْعداِد:

أِلَِجــدَ ناتِــَج 5+7، أَْبــدَأُ بِاْلعـَـدَِد 7، ثُمَّ أَُعــدُّ تَصاُعِديًّا 
5 َمّراٍت:

ُب أَُجّرِ
أَْستَْعِمُل َخطَّ اأْلَْعداِد أِلَِجدَ ناتَِج اْلَجْمعِ:

9 + 8 =1 (

3 (

4 (

2 ( 11 + 7 =

5 + 12 =

3 + 16 =
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ْكماِل إِلى اْلعََدِد 10 ثانِيًا: َجْمُع األعداِد بِاْلِ

ماذا َسأَتَعَلَُّم؟
- أَْجَمُع َعدَدَْيِن 

ْكماِل إِلى اْلعَدَِد 10 بِاإْلِ

اْشتَرى ُحساٌم َحْبلَْيِن ِمْن َمصابيحِ الّزينَِة. أُساِعدُ 
ُحساًما َعلى َمْعِرفَِة َعدَِد اْلَمصابيحِ في اْلَحْبلَْيِن. 

ْكماِل إِلى َعَشَرةٍ ِعْندَما يَكوُن اْلَمْجموُع أَْكبََر ِمْن 10 أَْستَْعِمُل َطريقَةَ اإْلِ
ْكماِل إِلى اْلعَدَِد 10 أَِجدُ ناتَِج َجْمعِ 6 + 8 بِاإْلِ

أَْبــدَأُ بِاْلعـَـدَِد اأْلَْكبـَـِر 8، ثـُـمَّ أُْكِملـُـهُ إِلــى 10 بِأَْخــِذ 2 ِمــَن اْلعـَـدَِد اآْلَخــِر، ثـُـمَّ أَْجَمــُع 10 َمــَع اْلعـَـدَِد 
اْلُمتَبَقـّـي، َوُهــَو 4: 

أَتَذَكَُّر: 
اْلَجْمُع َمَع اْلعَدَِد 

:10

10 + 5 =15 

8 + 6 = 

10 + 4 =14 

10 + 6 =16 

10 + 7 =17 
أَِجدُ اْلَمْجموَع:

4
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ُب أَُجّرِ
ْكماِل إِلى اْلعَدَِد 10: أَِجدُ ناتَِج اْلَجْمعِ بِاإْلِ  )1

فُّ  توَجــدُ َحقائِــُب نِســائِيَّةٌ َعلــى َرفَّْيــِن ِمــْن ُرفــوِف أََحــِد اْلَمحــاّلِ التِّجاِريَّــِة. إِذا كاَن الــرَّ  )2
فَّْيــِن؟ فُّ الثّانــي يَْحــوي 5 َحقائِــَب، فَمــا َعــدَدُ اْلَحقائِــِب َعلــى الرَّ ُل يَْحــوي 6 َحقائِــَب، َوالــرَّ اأْلَوَّ

َ أَْكتَِشُف اْلَخَطأ  )3
َل فاِرٌس إِلى ناتِجِ َجْمعِ 7+8 َكما يَأْتي:   تََوصَّ

ُحهُ. أَْكتَِشُف اْلَخَطأَ في َحّلِ فاِرٍس، ثُمَّ أَُصّحِ

8 + 5 =

8 + 7 =

10 + 7 = 17 

   =    =

) 1 ( ) 2 ( 9 + 6 =10 + ------

  ------   ------

10 + ------
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ِل 12 ِكتابًا، َوفي  ّفِ اأْلَوَّ َرتََّب ُحساٌم َمْكتَبَتَهُ، فََوَضَع في الرَّ
فَّْيِن َمعًا. ّفِ الثّاني 15 ِكتابًا، أَِجدُ َعدَدَ اْلُكتُِب في الرَّ الرَّ

ثاِلثًا: َجْمُع اأْلَْعداِد ِمْن َمْنِزلَتَْيِن.

ماذا َسأَتَعَلَُّم؟
ُن  - أَْجَمُع َعدَدَْيِن يَتََكوَّ

ُكلٌّ ِمْنُهما ِمْن َمْنِزلَتَْيِن 
َعموِديًّا أَْو أُفُِقيًّا.

ًل، ثُمَّ أَْجَمُع اْلعََشراِت َعموِديًّا، أَْو أُفُِقيًّا:   ِلَجْمعِ اْلعَدَدَْيِن: 32  َو 45، أَْجَمُع اآْلحادَ أَوَّ

َعَشراٌت  آحادٌ َعَشراٌت  آحادٌ 

+

الطَّريقَةُ )1(: أَْجَمُع َعموِديًّا.

 أَْجَمُع اْلعََشراِت

2(  أَْجَمُع اْلعََشراِت

 أَْجَمُع اآْلحادَ

1(  أَْجَمُع اآْلحادَ

الطَّريقَةُ )2(: أَْجَمُع أُفُِقيًّا.

َعَشراٌت َعَشراٌت  آحادٌ آحادٌ 

++

55

2

77 7

2

44

3345   +  32 = 77 



26

ُب أَُجّرِ
1( أَِجدُ ناتَِج اْلَجْمعِ:

َعَشراٌت  آحادٌ َعَشراٌت  آحادٌ 

+ +

1 5

3 2

4 2

5)1(

)3(

)2(

)4(

6

15 + 13 = 33 + 26 =

ِل َو33 ُصْندوقـًـا فــي اْليـَـْوِم  2( فــي إِْحــدى َمــزاِرعِ اْلبَْنــدوَرةِ أُْنتِــَج 25 ُصْندوقـًـا فــي اْليـَـْوِم اأْلَوَّ
ناديــِق فــي اْليَْوَمْيــِن َمعـًـا. الثّانــي، أَِجــدُ َمْجمــوَع الصَّ

-------

----

----

9 + 5 =

9 10

4

+

+

=

=

3( أُساِعدُ اأْلَْرنََب في اْلُحصوِل َعلى اْلَجَزَرةِ بِإيجاِد ناتِجِ اْلَجْمعِ اآْلتي: 
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لُْعبَةُ اْلَجْمعِ )أَْلعَُب َمَع َزميلي، أَْو أََحِد أَْفراِد أُْسَرتي(:
•  أُْحِضُر 18 ُكَرةً ُزجاِجيَّةً َوقالَبَْيِن ِمَن الثَّْلجِ، في ُكّلٍ ِمْنُهما 10 فَراغاٍت.  

جاِجيَّــِة فــي ُكّلِ قالـَـٍب، بَِحْيــُث يَْحتـَـوي ُكلُّ فـَـراغٍ َعلــى ُكــَرةٍ  •  أََضــُع َعــدَدًا ِمــَن اْلُكــراِت الزُّ
ِل و5 ُكراٍت في اْلقالَِب الثّاني(.     ُزجاِجيٍَّة واِحدَةٍ )أََضُع َمثاًَل 7 ُكراٍت في اْلقالَِب اأْلَوَّ

ــِن   ــِد اْلقالَبَْي ــراِت فــي أََح ــَك بَِوْضــعِ اْلُك ــِن، َوذِل ــا فــي اْلقالَبَْي ــراِت َمعً ــعِ اْلُك ــَج َجْم ــدُ ناتِ •  أَِج
    َحتـّـى اْلعَــدَِد 10، ثـُـمَّ إيجــاِد ناتِــجِ َجْمــعِ 10 َمــَع اْلعَــدَِد اْلُمتَبَقّــي ِمــَن اْلُكــراِت فــي اْلقالَــِب   

    الثّاني.
•  أَْحُصُل َعلى نُْقَطٍة َعْن ُكّلِ إِجابٍَة َصحيَحٍة. 

•  أَتَناَوُب أَنا َوَزميلي َعلى اللَِّعِب. 
•  اْلفائُِز َمْن يُْحِرُز َعدَدًا أَْكبََر ِمَن النِّقاِط بَْعدَ َحّلِ 5 َمسائَِل. 

فَِّة اأْلُْخرى ِلْلبَُحْيَرةِ بِإيجاِد ناتِجِ اْلَجْمعِ،   ْفدََع َعلى اْلُوصوِل إِلى الّضِ 4( أُساِعدُ الّضِ
     ُمْستَْعِماًل َخطَّ اأْلَْعداِد:

8 + 6 =) 1 ( ) 2 ( 14 + 3 =

15 1716 18 19 2014131210 1197 864 531 20
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لُْعبَةٌ
َّبُِع ما يَأْتي ِلتَْنفيِذ لُْعبَتي:  )أَْلعَُب َمَع َزميلي، أَْو أََحِد أَْفراِد أُْسَرتي(. أَت

ى، َوَمْجموَعــةَ دَبابيــَس، َوقَلًَما َخّطاًطــا، َوَصْمغـًـا، َوَمْجموَعةً ( 1 أُْحِضــُر َوَرقـَـةً، َوَكْرتونـًـا ُمقـَـوًّ
ِمــَن اْلَحلَقــاِت اْلَمّطاِطيَِّة.

ْمغِ.( 2 أُثَبُِّت اْلَوَرقَةَ َعلى اْلَكْرتوِن بِاْستِْعماِل الصَّ
أُثَبُِّت أَماَم ُكّلِ َعَمِليٍَّة ِحسابِيٍَّة َوأَماَم ُكّلِ ناتِجِ َجْمعٍ ِمْسماًرا.( 3
أَْطلـُـُب إِلــى َزميلــي إيجــادَ ناتِــجِ َعَمِليَّــٍة ِمــَن اْلعََمِليّــاِت اْلِحســابِيَِّة، ثـَـمَّ َوْصــَل اْلعََمِليَّــِة بِناتِــجِ ( 4

ــِن  ْي ــماَرْيِن اْلخاصَّ ــَن اْلِمْس ــِة بَْي ــاِت اْلَمّطاِطيَّ ــِت اْلَحلَق ــِق تَثْبي ــْن َطري ــحِ، َع ــعِ الصَّحي اْلَجْم
ــحِ. ــعِ َوناتِِجهــا الصَّحي ــِة اْلَجْم بِعََمِليَّ

يَْحُصُل َزميلي َعلى نُْقَطٍة َعْن ُكّلِ إِجابٍَة َصحيَحٍة.( 5
أَتَناَوُب أَنا َوزميلي َعلى اللَِّعِب. ( 6
يَفوُز ِمنّا َمْن يَْحُصُل َعلى أَْكبَِر َعدٍَد ِمَن النِّقاِط.( 7
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ّفِ بـِ 17  ِل تَْزييَن َمْدَخِل الصَّ ّفِ اأْلَوَّ أَرادَ َطلَبَةُ الصَّ
بالونًا، اْنفََجَر ِمْنها 5  بالوناٍت. َكْم بالونًا بَِقَي َمَع الطَّلَبَِة؟

أَْستَْعِمُل َخطَّ اأْلَْعداِد أِلَْطَرَح بَْدًءا بِاْلعَدَِد اأْلَْكبَِر، ثُمَّ أَُعدُّ 
تَناُزِليًّا

ُب أَُجّرِ
أَْستَْعِمُل َخطَّ اأْلَْعداِد أِلَِجدَ ناتَِج الطَّْرحِ:

رابعًا: الطَّْرُح  بِاْستِْعماِل َخّطِ اأْلَْعداِد.

ماذا َسأَتَعَلَُّم؟
- أَْطَرُح بِاْستِْعماِل َخّطِ 
اأْلَْعداِد َحتّى اْلعَدَِد 20

أَْبدَأُ بِاْلعَدَِد 15، ثُمَّ 
أَُعدُّ تَناُزِليًّا:

14,13,12,11,10,9,8

15 1716 18 19 2014131210 1197 864 531 20

15 1716 18 19 2014131210 1197 864 531 20

19 - 8 =1 (

3 ( 4 (

2 ( 13 - 7 =

12 - 5 = 16 - 3 =

 أِلَِجدَ ناتَِج 7 – 15  بَْدًءا بِاْلعَدَِد 15، ثُمَّ أَُعدُّ تَناُزِليًّا  
7 َمّراٍت:

ِمثاٌل
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اْشتََرى طبّاٌخ َسلَّةً ِمَن اْلبَْيِض تَْحوي 14 بَْيَضةً، ثُمَّ 
اْستَْعَمَل ِمْنها 8 بَْيضاٍت ِلتَْحضيِر قالَِب َحْلوى. َكْم بَْيَضةً 

بَِقيَْت في السَّلَِّة؟ 

أِلَِجدَ ناتَِج 7 – 16، أَْطَرُح 6 ِمْن 16 ُوصوًل 
إِلى 10، ثُمَّ أَْطَرُح ما بَِقَي ِمَن اْلعَدَِد 7

إِذْن : 

خامًسا: َطْرُح اأْلَْعداِد بِإيجاِد اْلعََدِد 10 
 

ماذا َسأَتَعَلَُّم؟
- أَْطَرُح َعدَدَْيِن بِإيجاِد 

اْلعَدَِد 10

أَتَذَكَُّر: 
ناُت  أَتَذَكَُّر: ُمَكّوِ

اْلعَدَِد 7 

16 - 6 = 10  10 - 1 = 9  

16 - 7 = 9  

12 - 2 =10 

13 - 3 =10 
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ُب  أَُجّرِ
أَِجدُ ناتَِج الطَّْرحِ بِإيجاِد 10:

15 - 6 =

15 - 6 = 13 - 3 = 18 - 12 =

15 -       = 13 -       = 18 -       =
10 -       = 10 -       = 10 -       =

1 ( 2 ( 3 (13 - 3 = 18 - 12 =

لُْعبـَـةُ الطَّــْرحِ )أَْلعـَـُب َمــَع َزميلي، 
أَْو أََحــِد أَْفراِد أُْســَرتي(:
•  أُْحِضُر  20 ُكَرةً 

ثُقــوٍب.  10 ِمْنُهمــا  ُكّلٍ  ِغطــاَء  أَثْقُــُب  ثُــمَّ  اْلَكْرتــوِن،  ِمــَن  َوُصْندوقَْيــِن  باِلســتيِكيَّةً،     
ــمَّ  ــى اْلِغطــاِء، ثُ ــوِب اْلَمْوجــودَةِ َعل ــْوَق الثُّق ــراِت اْلباِلســتيِكيَِّة فَ ــَن اْلُك ــةً ِم ــُع َمْجموَع •  أََض
ــْرحِ  ــةَ الطَّ ــُل ُجْملَ ــي تَُمثِّ ــراِت الَّت ــزاِل اْلُك ــراِت بِإِْن ــَن اْلُك ــا ِم ــدَدًا ُمعَيَّنً ــي َع ــَرُح َزميل     يَْط

ْندوِق بِاْستِْعماِل ِمْطَرقٍَة َخَشبِيٍَّة ِليَِجدَ ناتَِج الطَّْرحِ.     داِخَل الصُّ
جابَِة.   ِة اإْلِ •  نَتََحقَُّق ِمْن ِصحَّ

•  يَْحُصُل َزميلي َعلى نُْقَطٍة إِْن كانَْت إِجابَتُهُ َصحيَحةً.
•  أَتَبادَُل أَنا َوَزميلي الدَّْوَر في اللَِّعِب.

•  اْلفائُِز َمْن يُْحِرُز َعدَدًا أَْكبََر ِمَن النِّقاِط بَْعد تَْكراِر اللُّْعبَِة 10 َمّراٍت.
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ًل، ثُمَّ أَْطَرُح اْلعََشراِت َعموِديًّا، أَْو أُفُِقيًّا:  أِلَْطَرَح اْلعَدَدَ 33 ِمَن اْلعَدَِد 65، أَْطَرُح اآْلحادَ أَوَّ

الطَّريقَةُ )1(: أَْطَرُح َعموِديًّا.

 أَْطَرُح اْلعََشراِت

2(  أَْطَرُح اْلعََشراِت

 أَْطَرُح اآْلحادَ

1(  أَْطَرُح اآْلحادَ

الطَّريقَةُ )2(: أَْطَرُح أُفُِقيًّا.

َعَشراٌت  آحادٌ 

أَتَذَكَُّر َحقائَِق الطَّْرحِ  
ِضْمَن اْلعَدَِد 9

َعَشراٌت َعَشراٌت  آحادٌ آحادٌ 

--

55

3

22 3

3

66

3365   -   33 = 32 

َع 42  طاِلبًا َعلى فَريقَْي ُكَرةِ اْلقَدَِم َوُكَرةِ السَّلَِّة. إِذا كاَن  تََوزَّ
َعدَدُ الطَّلَبَِة في فَريِق ُكَرةِ اْلقُدَِم 32 طاِلبًا، فَأَِجدُ َعدَدَ َطلَبَِة 

فَريِق ُكَرةِ السَّلَِّة.   

سادًسا: َطْرُح اأْلَْعداِد ِمْن َمْنِزلَتَْيِن.

ماذا َسأَتَعَلَُّم؟
ُن  - أَْطَرُح َعدَدَْيِن يَتََكوَّ

ُكلٌّ ِمْنُهما ِمْن َمْنِزلَتَْيِن 
َعموِديًّا أَْو أُفُِقيًّا.
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ُب  أَُجّرِ
1( أَِجدُ ناتَِج الطَّْرحِ:

أَِجدُ ناتَِج 21 - 95:

َعَشراٌت  آحادٌ َعَشراٌت  آحادٌ 

-

- -

5

5 4

1

3 3

47

9

9 8

2

7 1) 1 ( ) 2 (

) 3 ( ) 4 (75 - 12 =

    - 20 = 14     -              = 35 76

33 - 20 =

ــَمِك 45 َحْوًضــا ُزجاِجيًّــا ِلْلَْســماِك، بــاَع صاِحــُب اْلَمَحــّلِ 15   2( لَــدى أََحــِد َمَحــاّلِت بَْيــعِ السَّ
؟  ِمْنهــا. َكــْم َحــْوَض َســَمٍك بَِقــَي فــي اْلَمَحــّلِ

3( أَِجدُ اْلعَدَدَ اْلَمْفقودَ:

َعَشراٌت  آحادٌ 

ِمثاٌل
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84 - 50 =89 - 76 =

75 - 42 =34 - 22 =

59 - 31 =86 - 24 =

لُْعبَةٌ
َّبٍُع ما يَأْتي ِلتَْنفيِذ لُْعبَتي:  )أَْلعَُب َمَع َزميلي، أَْو أََحِد أَْفراِد أُْسَرتي(. أَت

1( أَقُصُّ اْلبِطاقاِت اآْلتِيَةَ، ثُمَّ أَْقِلبُها َعلى اْلَوْجِه اْلَخْلِفّيِ.
2( يَْختاُر َزميلي إِْحدى اْلبِطاقاِت بَِشْكٍل َعْشوائِّيٍ، ثُمَّ يَِجدُ ناتَِج اْلعََمِليَِّة.

3( يَْحُصُل َزميلي َعلى نُْقَطٍة َعْن ُكّلِ إِجابٍَة َصحيَحٍة.
4( أَتَناَوُب أَنا َوَزميلي َعلى اللَِّعِب. 

5( يَفوُز ِمنّا َمْن يَْحُصُل َعلى أَْكبَِر َعدٍَد ِمَن النِّقاِط.
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ُف اْلُمَجسَّماِت: - يَتَعَرَّ
)اْلُكَرةَ، َواْلُمَكعََّب، َوُمتَواِزَي اْلُمْستَطيالِت، 

َواْلَمْخروَط، َواْلَهَرَم(.

ُف اأْلَْشكاَل اْلُمْستَِويَةَ:  - يَتَعَرَّ
اْلُمَربََّع، َواْلُمْستَطيَل، َوالدّائَِرةَ، َواْلُمثَلََّث.

اْلَمجاُل: اْلَهْنَدَسةُ َواْلِقياُس.
اْلِمْحَوُر: اأْلَْشكاُل ثاُلثِيَّةُ اأْلَْبعاِد، َوثُنائِيَّةُ 

اأْلَْبعاِد 

اأْلَْشكاُل اْلُمْستَِويَةُاْلُمَجسَّماُت 

ا يَأْتي:  ما اأْلَْشكاُل  اْلَهْندَِسيَّةُ في الشَّْكِل اآْلتي:ما اْسُم ُكّلِ ُمَجسٍَّم ِممَّ
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2( أَْرُسُم َخطًّا ُمْستَقيًما بِاْستِعماِل الشَّبََكِة اْلُمنَقََّطِة اآْلتِيَِة:    

التَّعَلُُّم اْلقَْبِليُّ
1( أَْرُسُم َخطًّا ُمْستَقيًما بِاْستِعماِل الشَّبََكِة اْلُمنَقََّطِة اآْلتِيَِة:    
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َوِر الثَّالِث؟•  ما اْلفَْرُق بَْيَن الصُّ

ًل: اْلُمَجسَّماُت أَوَّ

ماذا َسأَتَعَلَُّم؟
ُف اْلُمَجسَّماِت: - أَتَعَرَّ

  اْلُكَرةَ، َواْلُمَكعََّب، َوُمتَواِزَي اْلُمْستَطيالِت، َواْلَمْخروَط، َواْلَهَرَم.

تَُسّمى اأْلَْشكاُل اآْلتِيَةُ ُمَجسَّماٍت، َوِهَي:

ُمتَوازي اْلُمْستَطيالِتاْلُمَكعَُّباأْلُْسُطوانَةُ

اْلَهَرُماْلُكَرةُاْلَمْخروُط



38

ُب أَُجّرِ
أَِصُل صوَرةَ الشَّْيِء بِاْلُمَجسَِّم اْلُمشابِِه لَها:
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دائَِرةٌُمثَلٌَّثُمَربٌَّعُمْستَطيٌل

ما اأْلَْشكاُل اْلُمْستَِويَةُ الّظاِهَرةُ َعلى أَْوُجِه ُعْلبَِة اْلَمناديِل 
اْلَوَرقِيَِّة؟

دُ َعدَدَ اأْلَْشكاِل اْلُمْستَِويَِة اْلَمْوجودَةِ في الشَّْكِل اْلُمجاِوِر:  أَُحدِّ

اْلُمثَلَُّث:

اْلُمَربَُّع:

اْلُمْستَطيُل:

الدّائَِرةُ:

ثانِيًا: اأْلَْشكاُل اْلُمْستَِويَةُ.

ماذا َسأَتَعَلَُّم؟
ُف اأْلَْشكاَل اْلُمْستَِويَةَ:  - أَتَعَرَّ

اْلُمَربََّع، َواْلُمْستَطيَل، 
َوالدّائَِرةَ، َواْلُمثَلََّث.
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ُب أَُجّرِ
دُ اأْلَْشكاَل اْلُمْستَِويَةَ اْلَمْوجودَةَ في الشَّْكِل اْلُمجاِوِر:  أَُحدِّ

التَّْقويُم اْلِختاِميُّ
َل •  ــّكِ ــُن أَْن تَُش ــِة يُْمِك ــِة اآْلتِيَ ــبََكِة اْلُمنَقََّط ــى الشَّ ــاَط اْلَمْرســوَمةَ َعل ــُر: إِنَّ النِّق ــاَل ُعَم ــُر: ق أُفَّكِ

ــُر؟ ــهُ ُعَم ــي فــي مــا يَقولُ ــا. مــا َرأْي ُمثَلَّثً

أَْبَحُث في َمْنِزلي َعْن أَْشياَء َعلى َشْكِل أُْسُطوانٍَة، َوُمتَوازي ُمْستَطيالٍت.• 

َن. •  َف اْلُمَجسََّم اْلُمتََكِوّ أَقُصُّ الشَّْكَل اآْلتَِي بُِمساَعدَةِ أََحِد أَْفراِد أُْسَرتي، ثُمَّ أُْغِلقُهُ أِلَتَعَرَّ

لُها بِاْستِْخداِم اأْلَْشكاِل اْلُمْستَِويَِة.•  أَْرُسُم إِْحدى الشَّْخِصيّاِت اْلَكْرتونِيَِّة الَّتي أُفَّضِ

+
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َمصاِدُر إِضافِيَّةٌ  
: لِكتْرونِيُّ لُْعبَةُ ُمطابَقَِة الشَّْكِل اْلَهْندَِسّيِ َمَع اْسِمِه. الّرابُِط اإْلِ

لُْعبَةٌ
َّبٍُع ما يَأْتي ِلتَْنفيِذ لُْعبَتي:  )أَْلعَُب َمَع َزميلي، أَْو أََحِد أَْفراِد أُْسَرتي(. أَت

أُْحِضُر ُصْندوقًا ُمَكعَِّب الشَّْكِل.   ( 1
2( أُْلِصُق َعلى ُكّلِ َوْجٍه صوَرةَ أََحِد اْلُمَجسَّماِت اآْلتِيَةَ: 

    )اْلُمَكعَُّب، اأْلُْسُطوانَةُ، ُمتَوازي اْلُمْستَطيالِت، اْلَهَرُم، اْلَمْخروُط، اْلُكَرةُ(. 
ــِم الَّــذي تَْظَهــُر صوَرتـُـهُ  ْنــدوَق َكمــا أَرمــي َحَجــَر النَّــْرِد، ثـُـمَّ أَْذُكــَر اِْســَم اْلُمَجسَّ 3( أَْرمــي الصُّ

َعلــى اْلَوْجــِه اْلعُْلــِوّيِ لــه.
4( أَْحُصُل َعلى نُْقَطٍة َعْن ُكّلِ إجابٍَة َصحيَحٍة. 

ْندوَق 5 َمّراٍت.  5( أَتَناَوُب أَنا َوَزميلي َعلى اللَِّعِب، َويَْرمي ُكلٌّ ِمنّا الصُّ
6( يَفوُز ِمنّا َمْن يَْحُصُل َعلى أَْكبَِر َعدٍَد ِمَن النِّقاِط.

https://wordwall.net/ar/resource/9340690
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أَْلعَُب َوأَْكتُُب

ُمسابَقَةٌ  في ساَحِة اْلَمْدَرَسِة:

ُم اْلُمعَلُِّم الطَّلَبَةَ إِلى َمْجموعاٍت تَنافُِسيٍَّة. • يُقَّسِ

• يُْحِضُر اْلُمعَلُِّم بِطاقاٍت ُكتِبَْت َعلَْيها اأْلَْعدادُ ِمن )0( إلى )99( بِالّصيغَِة اللَّْفِظيَِّة )ُكلُّ َعدٍَد 
َعلى بِطاقٍَة(.

ُع اْلُمعَلُِّم اْلبِطاقاِت َعلى اأْلَْرِض. • يَُوّزِ

ْحضاِر بِطاقٍَة ِمْن بِطاقاِت اأْلَْعداِد. • تُْرِسُل ُكلُّ َمْجموَعٍة َمْندوبًا َعْنها إِلِ

• تَقوُم اْلَمْجموَعةُ بِِقراَءةِ اْلعَدَِد َوِكتابَتِِه بِالّصيغَِة اْلِقياِسيَِّة )بِاأْلَْرقاِم( َخْلَف اْلبِطاقَِة، ثُمَّ تَْحتَِفُظ 
بِِه.

• بَْعدَ اْنتِهاِء َجميعِ اْلبِطاقاِت، تَْعِرُض ُكلُّ َمْجموَعٍة اْلبِطاقاِت الَّتي َجَمعَتْها )تَْعِرُض اْلعَدَدَ 
بِصيغَتِِه اللَّْفِظيَِّة، َوصْيغَتِِه اْلِقياِسيَِّة(.

• تَفوُز اْلَمْجموَعةُ الَّتي تَْجَمُع أَْكبََر َعدٍَد ِمَن اْلبِطاقاِت، َوتَكوُن إِجاباتُها َصحيَحةً )ِكتابَةُ اأْلَْعداِد 
بِصيغَتِها اْلِقياِسيَِّة(.
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لُْعبَةُ دائَِرِة اأْلَْعداِد

ُم اْلُمعَلُِّم الطَّلَبَةَ على َشْكِل دائَِرةٍ. • يُنَّظِ

• يَْبدَأُ اْلُمعَلُِّم َعَمِليَّةَ اْلعَدِّ )تَكوُن اأْلَْرقاُم ِمْن َمْنِزلٍَة واِحدَةٍ(.

• يُْكِمُل الطَّلَبَةُ اْلعَدَّ ِمْن بَْعِدِه )ُكلُّ طاِلٍب يَعُدُّ اْلعَدَدَ الاّلِحَق(.

• يُغَيُِّر اْلُمعَلُِّم اآْلِليَّةَ بَِحْيُث يَْجعَُل اْلعَدَّ بَِطريقٍَة َعْكِسيٍَّة )تَناُزِليًّا(، َويَعُدُّ الطَّلَبَةُ اْلعَدَدَ الّسابَِق.

ةً أُْخرى  ةً َخْمساٍت، َوَمرَّ ةً أُْخرى بَِحْيُث يَكوُن اْلعَدُّ اثْنَْيناٍت، َوَمرَّ • يُغَيُِّر اْلُمعَلُِّم اآْلِليَّةَ َمرَّ
َعَشراٍت، ثُمَّ َيَْعِكُس اْلعَدَّ ِليَكوَن تَناُزليًّا.

• يَْرفَُع اْلُمعَلُِّم ُمْستَوى التََّحدّي بَِحْيُث يَْطلُُب إِلى الطَّلَبَِة اْلعَدَّ بِإِضافَِة 3 َمثاًَل، أَْو 4، َوَهَكذا.

، ثُمَّ َيَْنتَِقُل إِلى األْعداِد ِمْن َمْنِزلَتَْيِن. • يُغَيُِّر اْلُمعَلُِّم َعَمِليَّةَ اْلعَدِّ

• يُْمِكُن أَْن يَعُدَّ الطَّلَبَةُ َمَع التَّْصفيِق.

• يُْمِكُن تَْكليُف الطَّلَبَِة بِإِْغماِض أَْعيُنِِهْم ِلِزيادَةِ تَْركيِزِهْم َعْن طريِق السََّمعِ ِلالْستِجابَِة.

• يُْمِكُن إِْدخاُل ُعْنُصِر التَّنافُِس ِللُّْعبَِة بُِخروجِ الّطاِلِب الَّذي يُْخِطُئ، َوَمْن يَْبقى إلى النِّهايَِة ُهَو 
جابَةَ(. اْلفائُِز )ُمراعاةُ التَّعاُمِل بَِحذٍَر َمَع الطَّلَبَِة الَّذيَن ل يَْعِرفوَن اإْلِ
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ُكَرةُ اْلَجْمِع َوالطَّْرحِ

• يُْحِضُر اْلُمعَلُِّم ُكَرةً بالستيِكيَّةً )ِلُسهولَِة اْلِكتابَِة َعلَْيها َواْلَمْسحِ(.

• يَْكتُُب اْلُمعَلُِّم َعلَْيها َمْجموَعةً ِمَن اْلَمسائِِل اْلِحسابِيَِّة. 

ُم ِلُكّلِ طاِلٍب دَقيقَةً واِحدَةً إِلْيجاِد ناتِجِ أَْكبَِر قَْدٍر ُمْمِكٍن ِمَن اْلَمسائِِل اْلِحسابِيَِّة  دُ اْلُمعَلِّ • يَُحدِّ
اْلَمْكتْوبَِة َعلى اْلُكَرةِ.

• يَْبدَأُ اْلُمعَلُِّم اْلُمسابَقَةَ، َويَْطلُُب إلى الطَّاِلِب َحلَّ أَْكبَِر َعدٍَد ِمَن اْلَمسائِِل اْلِحسابِيَِّة ِخالَل دقيقٍة.

ُل اْلُمعَلُِّم اْسَم الّطاِلِب، َوَعدَدَ اْلعََمِليَّات اْلِحسابِيَِّة التي َحلَّها  • بَْعدَ اْنتِهاِء اْلَوْقِت اْلُمَحدَِّد، يَُسّجِ
ِخالَل اْلَوْقِت اْلُمَحدَِّد.

• يَفْوُز الّطاِلُب الَّذي يَْستَطْيُع َحلَّ أَْكبَِر قَْدٍر ِمَن اْلَمسائِِل اْلِحسابِيَِّة بَِشْكٍل َصحْيحٍ ِخالَل دَقْيقٍَة.

ُمالَحَظةٌ ِلْلُمعَلِِّم: يَتَعَيَُّن التَّْنويُع بِاْلَمسائِِل اْلِحسابِيَِّة َعلى اْلُكَرةِ بَِحْيُث تَْشَمُل َمسائَِل اْلَجْمعِ ِضْمَن 
َمْنِزلٍَة واِحدَةٍ، َومسائَِل َجْمعٍ ِمْن َمْنِزلَتَْيِن )ِمْن دوِن إِعادَةِ تَْجميعٍ(، ِمثْل:

َويُْمِكُن َعْكُس اْلعََمِليَِّة ِلتَكْوَن َعَمِليَّةَ َطْرحٍ.

6 + 2 = 3 + 7 = 7 + 10 = 13 + 12 = 26 + 45 =
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أَْلعَُب َوأَْجَمُع

َوَر. • يُْحِضُر اْلُمعَلُِّم ُعْلبَةَ َوَرِق الشَّدَّةِ، ثُمَّ يُزيُل ِمْنها اْلَوَرَق الَّذي يَْحوي الصُّ

• يَْرُسُم اْلُمعَلُِّم َعلى اللَّْوحِ ُمَربَّعاٍت تَتَناَسُب َمَع قِياِس َوَرقَِة الشَّدَّةِ، ثُمَّ يَْرُسُم بَْيَن اْلُمَربَّعاِت 
َرْمَز َعَمِليَِّة اْلَجْمعِ، َوَرْمَز َعَمِليَِّة اْلُمساواةِ )•=•+•(.

ُح اْلُمعَلُِّم ِللطَّلَبَِة قَواِعدَ اللُّْعبَِة َكاآْلتي: • يَُوّضِ

ُم اْلُمعَلُِّم الطَّلَبَةَ إِلى َمْجموعاٍت ُرباِعيٍَّة. ˗ يُقَّسِ

ْقَمْيِن  ˗ يَْسَحُب طاِلٌب ِمَن اْلَمْجموَعِة اأْلولى َوَرقَتَْيِن َعْشوائِيَّتَْيِن ِمْن أَْوراِق الشَّدَّةِ، ثُمَّ َيَْقَرأُ الرَّ
اْلَمْكتوبَْيِن َعلَْيِهما.

قََمْيِن في ُمَربَّعِ النّاتِجِ. ˗ يُْلِصُق الّطاِلُب اْلبِطاقَتَْيِن َعلى اْلُمَربَّعَْيِن، ثُمَّ يَْكتُُب َمْجموَع الرَّ

˗ َوتَقوُم بَْعدَها بَِقيَّةُ اْلَمْجموعاِت بِاْلُخُطواِت نَْفِسها.

˗ يَْحِرُص اْلُمعَلُِّم على إِْعطاِء دَْوٍر ِلُكّلِ طاِلٍب في اْلَمْجموعاِت.

˗ يُْمِكُن َرْفُع ُمْستوى التََّحدّي ِللطَّلَبَِة َعْن َطريِق:

تَْحدْيِد َوْقٍت ِلَحّلِ اْلَمْسأَلَِة اْلَمْعروَضِة.

َحّلِ اْلَمسائِِل ِذْهنِيًّا )ِمْن دوِن َوْضِعها َعلى اللَّْوحِ( ِلتَْنِميَِة َمهاَرةِ الطَّالقَِة َواْلُمرونَِة لَدى 
الطَّلَبَِة في َجْمعِ اأْلَْعداِد.
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ّفِ بَقّالَةُ الصَّ

. ّفِ ُح اْلُمعَلُِّم ِللطَّلَبَِة أَنَُّهْم َسيَْلعَبْوَن لُْعبَةً ُمْمتِعَةً، َوِهَي َعَمُل دُّكاٍن في الصَّ • يَُوّضِ

، ثَُم َيََضُع فيها طاِولَةً أَْو َمْقعَدًا. ّفِ • يَْختاُر اْلُمعَلُِّم زاِويَةً ُمناِسبَةً في الصَّ

ّفِ ِلَوْضِعها في الدُّّكاِن، )ِمثِْل:  • يَْطلُُب اْلُمعَلُِّم إلى الطَّلَبَِة َجْمَع َموادَّ ُمْختَِلفٍَة َمْوجْودَةٍ في الصَّ
اأْلَْقالِم، َواْلَمساِطِر، َواْلُكتُِب، )يَْحِرُص اْلُمعَلُِّم َعلى إِعادَةِ اْلَموادِّ إلى أَْصحابِها(.

ْعَر على الاّلِصِق،  ْعَر َعلى اْلَموادِّ )يُْلِصُق لِصقًا َوَرقِيًّا َعلَْيها، ثُمَّ َيَْكتُُب الّسِ • يَْكتُُب اْلُمعَلُِّم الّسِ
ُمراِعيًا التَّْنويَع في اأْلَْعداِد: ِمْن َمْنِزلٍَة، َوِمْن َمْنِزلَتَْيِن(.

• يَقْوُم الطَّلَبَةُ بِلَِعِب اأْلَْدواِر اآْلتِيَِة: أُمٌّ تَْطلُُب إلى اْبنِها ِشراَء أَْشياَء ُمعَيَّنٍَة، اْبٌن يَْذَهُب إِلى 
راِء، َوبائٌِع يَبْيُع اْلَموادَّ. الّسوِق ِللّشِ

راِء )اْلَجْمُع َوالطَّْرُح  • يَْحِرُص اْلُمعَلُِّم َعلى إِتْقاِن اْلبائِعِ َواْلُمْشتَري َعَمِليَّةَ اْلبَْيعِ َوالّشِ
بَِمهاراتِِهما اْلُمْختَِلفَِة(. )يُْمِكُن أَْن يَْسأََل اْلُمعَلُِّم الطَّلَبَةَ َعْن آرائِِهْم(.

ُل اْلُمعَلُِّم الطَّلَبَةَ بَِطلَبٍَة آَخرْيَن ِلتْكراِر اْلعََمِليَِّة. • يُبَدِّ
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ُمَجسَّماٌت َوأَْشكاٌل ِمْن َحْولي

اْسُمهُ
......................

يَِّة فِّ ِمثاٌل ِمَن اْلغُْرفَِة الصَّ
......................

اْسُمهُ
......................

يَِّة فِّ ِمثاٌل ِمَن اْلغُْرفَِة الصَّ
......................

اْسُمهُ
......................

يَِّة فِّ ِمثاٌل ِمَن اْلغُْرفَِة الصَّ
......................

اْسُمهُ
......................

يَِّة فِّ ِمثاٌل ِمَن اْلغُْرفَِة الصَّ
......................

اْسُمهُ
......................

يَِّة فِّ ِمثاٌل ِمَن اْلغُْرفَِة الصَّ
......................

اْسُمهُ
......................

يَِّة فِّ ِمثاٌل ِمَن اْلغُْرفَِة الصَّ
......................

اْسُمهُ
......................

يَِّة فِّ ِمثاٌل ِمَن اْلغُْرفَِة الصَّ
......................

اْسُمهُ
......................
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اْسُمهُ
......................

يَِّة فِّ ِمثاٌل ِمَن اْلغُْرفَِة الصَّ
......................



48

.) ْفَحةُ قابِلَةٌ ِلْلقَّصِ هُ اْلُمعَلُِّم الطَّلَبَةَ إلى النَّشاِط في اْلُكتَيِِّب )الصَّ • يَُوّجِ

• يَْطلُُب اْلُمعَلُِّم إلى الطَّلَبَِة اْلعََمَل في َمْجموعاٍت ثُنائِيٍَّة.

يَِّة َعْن أَْشكاٍل َوُمَجسَّماٍت ثُمَّ تَْرُسُمها في اْلَمكاِن  فِّ • تَْبَحُث ُكلُّ َمْجموَعٍة في اْلغُْرفَِة الصَّ
اْلُمَخصَِّص َوتَْكتُُب اْسَم الشَّْكِل أَِو اْلُمَجسَِّم.

ُم اْلُمعَلُِّم اْلُمساَعدَةَ ِللطَّلَبَِة. • يُقَدِّ


