
4/ 1ف/ ب 



4/ 1ف/ ب 



4/ 1ف/ ب 



4/ 1ف/ ب 



4/ 1ف/ ب 



4/ 1ف/ ب 



4/ 1ف/ ب 



ةَمْنِزِلي  اْلِقيَمةُ الْ 

4/ 1ف/ ب 



.الرقُم ِبسِب َموقِعِه ِف العددِ الِقيمُة الِِت يَ تَِّخُذَهاِهيَ : الِقيمُة املَنزِلِيَّةُ 

53541ِف العدِد 
1يقُع ِف منزلِة اآلحاِد، وقيمُتُه املنزليُة  1الرقُم 
40يقُع ِف منزلِة العشراِت، وقيمُتُه املنزليُة  4الرقُم 
500يقُع ِف منزلِة املئاِت، وقيمُتُه املنزليُة  5الرقُم 
3000يقُع ِف منزلِة  آحاِد األلوِف، وقيمُتُه املنزليُة  3الرقُم 

50000يقُع ِف منزلِة  عشراِت األلوِف، وقيمُتُه املنزليُة   5الرقُم 

.ا ح السََّبَ َوض ِ ؟ ِف العدِد التاِل الِقيمُة املنزِليُة نفُسَها4َهْل ِللرَّقِم 
47143

4/ 1ف/ ب 



ْقـم الـر 

4/ 1ف/ ب 



رقاِم ِف النظاِم الَعشِري ِ هَو رمٌز ُيسَتعَمُل ِلكتابِة العدِد، َواأل: الرقمُ 
.9،8،7،6،5،4،3،2،1،0: ِهيَ 

6، 3، 2، 1، 0ِاستعملَنا األرقاَم 
112630ِف كتابِة العدِد 

(.  وثثاثنَ ِمئًة َواثََنْ عشَر ألٍف وستمائةٍ ) ويُقرأُ 

ٍم يتكوَُّن ِمن ستِة أرقاعدًدا اُكُتْب 9، 3، 7،2، 5ُمسَتعِمثًا األرقاَم 
.ِف منزلِة آحاِد األلوفِ 5ِبيُث يكوُن الرقُم 

4/ 1ف/ ب 



َدادَدْوَرةُ األَعْ 

4/ 1ف/ ب 



 منازَل ِف هَي االسُم املُعَطى ِلُكلِ  جمموعٍة مْن ثثاثِ : دورُة األعدادِ 
. جدوِل القيمِة املنزليةِ 

112630لِتسهيِل قراءِة العدِد 
، ِبيُث اليسارِ إىل اليمِن من ُُنزِ ُئ العدَد 

َل َما ُيسمَّى لُِتشك ِ مًعا ُنعُل كلَّ ثثاثِة أرقاٍم 
.دورَة األعداِد 

ْد ِف أيِ  دورٍة يقعُ َما الِقيمُة املنزليُة ِللرقِم الِذي حتتُه خطٌّ ِفيَما أيِت؟ . مثَّ حدِ 
59148

4/ 1ف/ ب 



يغَةُ الْ  ةِقيَاِسي  الص ِ

4/ 1ف/ ب 



ابِة عدٍد ِِبظهاِر أرقاِمِه هَي الطريقُة املُعتادُة ِف كت: الصِ يغُة الِقياسيةُ 
.فقْط ِبدوِن كلماتٍ 

ُ جدوُل املنازِل العدَد  23705يَُنِ 
عنَد كتابِة العدِد ابألرقاِم ُتسمَّى 

.هذِه الطريقُة اِبلصيغِة القياسيةِ 
.(الصيغُة القياسيةُ (              )23705)

د الصيغَة القياسيَة الصحيحَة ِللعدِد ألفنٍ  . وسَعةٍ َحدِ 
207070022007

4/ 1ف/ ب 



يغَةُ الت   ِيي ةلْْحِييالص ِ

4/ 1ف/ ب 



جمموٍع يُظِهُر ِقيمَة كلِ  هَي متثيُل العدِد عَلى صورةِ : الصِ يغُة التحِليِليةُ 
.رقمٍ 

اُكُتب العدَد املَُمثََّل ِبَدوِل املنازلِ 
.ابلصِ يغِة التحليليةِ 

،23705يَُن جدوُل املنازِل العدَد 
وعنَد كتابِة العدِد كمجموِع الِقَيِم املنزليةِ 

.ألرقامِه ُتسمَّى هذِه الطريقُة ابلصِ يغِة التحليليِة 
.(الصِ يغُة التحليليةُ (         )20000+ 3000+ 700+ 0+ 5)

4/ 1ف/ ب 



يغَةُ  ةظْْفِيي  الي  الص ِ

4/ 1ف/ ب 



. ِفيَها العدُد اِبلكلماتِ هَي الطريقُة الِِت ُيكَتبُ : الصِ يغُة اللَّفظيةُ 

.اِبلصِ يغِة اللفظيةِ 42651اُكُتب العدَد 

ُ جدوُل املنازِل العدَد  ،23705يَُنِ 
وعنَد كتابِة العدِد ابستعماِل الكلماِت 

.ُتسمَّى هذِه الطريقُة الصِ يغَة اللفِظيةَ 
.(يغُة اللفظيةُ الص ِ )(          وسَعمائٍة ومخسةٍ ألًفا ثثاثٌة وعشروَن )

4/ 1ف/ ب 



)  (    أَْكـــبَُر ِمنْ 

4/ 1ف/ ب 



.العدُد عْن ميِن الرمِز أكرُب ِمن العدِد عْن يسارِهِ  :(<) ِمْن أْكرَبُ 

:ِلُمقارنِة عدديِن نتََُِّع اخلطواِت التاليةَ 
وُنثاِحُظ أنَّ العددَ 

124536 < 132687

124536العدِد أكرُب مْن 132787
:ِإذْن مُيِكُننا أْن نقولَ 

  (5   ،4   ،3   ،2 )
َما الرَّقُم الِذي جيعُل اجلملَة العدديَة صحيحًة؟

5982 < 82359
4/ 1ف/ ب 



)  (نْ أَْصـغَـُر مِ 

4/ 1ف/ ب 



1،2،3عماِل األرقاِم ِمْن ثثاثِة أرقاٍم خمتلفٍة ابستعدًدا اُكتْب 
.  321يكوُن أصغَر ِمن العدِد 

.العدُد عْن ميِن الرمِز أصغُر ِمن العدِد عْن يسارِهِ  أْصَغر ِمنْ  (<):

ِلُمقارنِة عدديِن 
التاليةَ نتََُِّع اخلطواتِ 

ومُيِكُن القوُل أنَّ 
العددَ 

132687 > 124536 132787العددأصغُر مْن  124536

4/ 1ف/ ب 



()=يَُساِوي

4/ 1ف/ ب 



.ُسَهاالطرفاِن حوَل اإلشارِة ََلَُما الِقيمُة نف)=(: ُيَساِوي 

نِ عنَد َتساِوي أرقاِم املنازِل ِف عدديِن نقوُل إّنَُّ  َما ُمتساِو
للمساواةِ )=( وَنستعمُل إشارَة 

فَالعدداِن ِف اجلدوِل 
:عنَد املقارنِة ُنُد أنَّ 

3257132571العددَ ُيساِوي 32571العدَد  = 32571

؟10000َما هَو العدُد الِذي ُيساِوي العدَد 
عشرةٍ 100،  مئٍة 10،مئٍة  100ألٍف،  100

4/ 1ف/ ب 



الت ْقِريب

4/ 1ف/ ب 



.مٍة منزليٍة ُمعطاةٍ هَو إجياُد أقرِب قيمٍة ِلعدٍد بِناًء عَلى قي: الت قريبُ 

.إىَل أقرِب مئةٍ 12438قرِ ب العدَد  

.إىَل أقرِب ألفٍ 2613لِتقريِب العدِد 
(2613)حتَت الرقِم  خطًّا نضُع /1
6ننظُر للرقِم عْن مييِنِه وهَو /2
2ِللرقِم 1ُيضاُف /3
نضُع ِصفًرا مكاَن األرقاِم الِِت عْن مييِنهِ /4

.3000فيكوُن حاصُل تقريِب العدِد إىَل أقرِب ألٍف هَو 

4/ 1ف/ ب 



َدادخـَـطُّ األَعْ 

4/ 1ف/ ب 



. عدادِ ُيستعَمُل ِللمقارنِة بَن األ، ةٌ َعَليِه َأعَداٌد ُمرت َََّ هو َخطٌّ : َخطُّ اأْلَْعَدادِ 

تكوُن األعداُد اليساِر إىَل اليمِن، ِبيثُ من تُرتَُّب األعداُد عَلى خطِ  األعداِد 
. ِجهُة اليساِر هَي األصغُر، واألعداُد ِجهُة اليمِن هَي األكربُ 

.األكربُ فيكوُن هَو العدُد 1460يقُع ميَن العدِد 1792العدُد فمثثًا 
ًة َتصاُعدًِ وبنَ   ترتيِب األعداِد عَلى َما الفرُق بَن كتابِة األعداِد ُمرتََّ

خطِ  األعداِد؟
4/ 1ف/ ب 


