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اْلِعبَاَرة
1-7َسبعةٌ نَاقُص واحٍد 
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يَّأعداًداُوعملياٍت،ُتتَضمَّن ُ:ُالِعبارةُ  ُِكمِ  ثِ ل  يَّةًُوُت  ِِ .ًةُِرََ

:َمثِ لُالعبارَةُالتاليَةُِِبلرسِمُوالكلماِتُواألعدادُِ

.دَعاُخالٌدُثالثًةُِمنُأصدقائِهُإىلُمنزِله
ثِ ل ُخالٌدُمَعُأصدقائِِهُ ُي 

َهالَُي ُمثُُِتُمنستطيعُ عبارَةُمجٍعُ
والكلماتُِِِبستعماِلُالرُّسوِمُ

.واألعدادُِ

أكَلُالزِبِئن 10ُُاملطعم ُأعدَُّ .شطائَرُِمنَها6شطائَر،ُُث َُّ
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ةعََدِدَّ  اْلِعبَاَرةُ الْ 
2 +5
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ي:ُالِعبارة ُالعدِديَّةُ  ِِ يٍَّةُرَِ .وعملياتٍُأعداًداٍُةُتتضمن ُهَيَُُتثيٌلُِلِكمِ 

ُكتابَةُِعبارٍةُعدديٍة، ُماهٍرُواندٍر طلَبُامل علم ُِمنم
َُكتبَهاُِبطريقٍةُصحيحٍة؟ فَأَي ُّه َما

ُِهند ُِمنَها16ُي وَجد ُِفُالسَّلِةُ .ُتفاحات3ٍُتفاحًة،ُأكلتم
ِكن ُُتثيل َهاُِِبل 3–16ِعبارِةُعدد ُالتفاحاِتُامل تبقيِةُُي 

(.عبارًةُعدديًةُ)ُت سمَّى3ُ–16
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ةعََدِدَّ  الْ اْلُجْملَةُ 
8

11

المجموع 

19

8+11=19
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(.<،>،ُ)=هَيُِعبارٌةُتتضمن ُأعداًدا،ُوإحَدىُاإلشاراتُِ:ُاجل ملة ُالعدديةُ 

.يحةًُالِِتُجتعل ُاجلملَةُالعدديَةُاآلتيَةُصح(ُ-أوُ)ُ+ُا كت بُالعمليَةُ

ُالصغيُ  .ُكيل وجراًما50يصل ُوزن ُأ مِ ِهُحواََلمُاُبيَنمَُ،ُيل وجراًماك12َُِيِزن ُاخلروف 
اخلروِفُالصغِيُووزِنُاألمِ ُنقولُ وزِنُبنَيُالفرقُِإلجياِدُ

38ي ساِوي12ُانقص50ُ
(.مجلًةُعدديًةُ)ُت سمَّى38ُ=12ُ–50

92ُُ=11
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الن َمــط
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.بِ ع ُقاِعدًةُم عينةًُالرُّموِزُتت ُ أوُاألشكاِلُأوُهَوُِسلِسلٌةُِمنُاألعداِدُ:ُالنََّمطُ 

ُكاَنُمثن ُقلِمُاحِلرِبُالواحِدُ الٍت،ُومثن ُقَ َلمنِي4ُإَذا الٍت،ُومثن 8َُر أقالٍم3َُر
اًل،َُفَماُمثن ُأربعِةُأقالٍم؟12 َر

،ي الَحظ ُِمنُاجلَدوِلُأنَُّعدَدُاألقالِمُي شكِ ل ُمنَطًاُ
ُك لُُّعدٍدُِفيِهَُعنُسابِقِهُِبقداِرُ ُيزداد  ،(3)ُحيث 

ثِ ل ُ م كررًا،ُمجًعاُوِبَاُأنَُّالضَّرَبُُي 
،(3×ُعدد ُامل ثلثاِتُ)فتكون ُالقاعدة ُ

ن كِمل ُالنََّمَطُِفُاجلدولُِ ُُثََُّ .ُوِمنم

اًلُُُُُُُُب12ُ(ُأ اًلُُُُُُُُُُج14(َُر اًلُُُُُُُُُد16(َُر ال20ًُ(َُر َر
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اْلقَـــاِعَدة
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خَُ)هَيُطريقٌةُلِتحديِدُاإلجراِءُعَلىُالعدِدُاألوِلُ:ُالَقاِعدةُ  ِللح صوِلُعَلىُ(َُلةُِامل دم
َرَجةُِ)العدِدُالثاِنُ (.امل خم

َهاُلِتُ  طَبِ قم :كِمَلُاجلدوَلُالتاَلاِكَتِشفُالقاعدَةُُث َُّ

ُِفُ ُكانتُم،4ُِفُاجلدوِلُي  تََّضح ُأنَُّالقاِعدَةُُهَيُالضَّرب  :َفمثاًلُإَذا
َخَلةُ  (3)ُامل دم

(4×3ُ)القاِعدَةُن طبِ قُ 
َرَجةُ فتكونُ  (12)ُامل خم

َخاَلتُِوهكَذاُن طبِ ق ُالقاِعدَةُعَلىُمجيِعُ َرَجاتُِ)ُثاِنُِللح صوِلُعَلىُالعدِدُالامل دم (.امل خم
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اْلُمْدَخلَة
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َخَلةُ  ُالِذيُت طبَّق ُعليِهُقاِعدة ُا:ُامل دم لنََّمِطُِللحصوِلُهَيُالعدد ُاألول 
.عَلىُعدٍدُآخرَُ

:ُِفُاجلدوِلُالتاَلُ
ثِ ل ُعدد ُامل ثلثاِتُ امل دَخاَلتُُِي 

3×ُقاِعدة ُالنََّمطُِوُي طبَّق ُعليَهاُ
(1ُ،2ُ،3ُ،4ُ،5:ُ)ُوهيُ

َرَجِةُِفُقاِعدةُالنََّمِطُ ُِقيمة ُامل خم ُكانتم فكيَفُجتَِد ُِقيَمَةُ.7ُهَيُ(2ُُ)ُُُُ+ُإَذا
؟امل دَخَلِةُُُُُ
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اْلُمْخَرَجة
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َرَجةُ  ُتطِبيِقُقاِعدِةُالنَّ:ُامل خم .َماعدٍدَُمِطُعَلىُهَيُالعدد ُالناتج ُعنم

:ُِفُاجلدوِلُالتاَلُ
امل خَرجاتُِثِ ل ُعدد ُاألقالِمُُي َُ

ُتطبيِقُ 3×ُقاعدِةُالنََّمطُِالناجتِةُعنم
(3ُ،6ُ،9ُ،12ُ،15:ُ)ُوهَيُ

َخَلِةُِفُقاِعدِةُا ُِقيمة ُامل دم ُكانتم َرَجِةُإَذا ؟8هَيُ(2ُ)ُُُُ+ُلنََّمِطَُماُِقيمة ُامل خم

4/ 1ف/ ب 



ة الـ  الـــد 
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الَّةُ  يٌَّةُعَلى:ُالدَّ ُِكمِ  يٍَّةُأ خَرىهَيُِعالقٌةَُتعتِمد ُِفيَها .ِكمِ 
:ِفُاجلدوِلُالتاَلُ

َخَلةُ ) ي(ُامل دم ِِ َثِ ل َُمبالَغُأِلَربِعُفتياٍت،ُأ  َفُُت 
بلغُ املَُدُ عتمَُِيُُو،ُااُمَعهَُمَُلُِِافةًُإَُِالتٍُر5ُِِلك لِ ُفتاٍةُ

َرَجةُ )ُوهَيُنَُّنهُ مُِكلٍ ُعُُمَُحُ صبُِيُ الَِّذيُ (ُامل خم
(القاِعدة ُ)ُوهوَُاملبلِغُالَِّذيُحتصل ُعليهُِىُعلَُ

الةَُ .وهذِهُالِعالقة ُت سمَّىُالد 
لُ ث ُُِي َُاَلُالتاليةُِاألعدادُِيُُّأَُ.ُأقالم3ٍُاُنهَُمُِل ٍُكُ ِفُ،ُبٍُلَُعُ ِفُنُاألقالمُِمُِةٌُيَّوعُِنَُباعُ تُ 

؟ةُِاتََُشُماملُ األقالمُِعددَُ
15(ُد13(ُج12(ُب9ُ(ُأ
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