
4/ 1ف/ ب 



4/ 1ف/ ب 



4/ 1ف/ ب 



4/ 1ف/ ب 



4/ 1ف/ ب 



4/ 1ف/ ب 



4/ 1ف/ ب 



اْلَمْســـح

4/ 1ف/ ب 



ُاملعلوماتُج:ُاملسحُ  معج . هَوُطريقٌةُِلج

ُعنُْ سأَلْتُاملعلمة ُالطالباتج
ُطالبٍةُفكانْتُالنتيجة ُ ُلجكل ج ُامل َفضَّلج اللونج

.ُكَماُهَوُم وضَّحٌُ

كن ُاستعماُل  َماُِلجججراءجُمسحٍُ ُُي  ُا كت ْبُسؤالنيج َُعنُاملشروابتج
ُفصلجكَُ بج .ُامل فضلةجُلجط َّلَّ

.سحٍُمامل علمة ُهَوُإججراء ُبهُجَماُقامْتُ

4/ 1ف/ ب 



اْلبَيَانَات

4/ 1ف/ ب 



.ُبةٍُهَيُمعلوماٌتُمتَُّمجع َهاُنتيجَةُمسٍحُأْوُجترُج:ُالبياانتُ 

ُ اآلِتج رجيبجيَّةُجالتَّقاألعدادُجبياانتُجرُ ظهُجيُ الرَّسم ُالَبياينُُّ
ُاململكةجُالعربيَّةجُالسُّعوديَّةجُالذيَنُتبلغ ُلُج سكَّانج

هـ1431عامُجعاًماُوفَقُإحصائيَّةُج20أعمار همُأقلَُّمجنُ
ُالَّذينُأعمار همُ ْظُأنَُّعدَدُالسكانج الحج

.مَّليجني5سنًةُيبلغُ 14سنواٍتُإَل5ُنُْمُج

ُالبياانتُ هيَُامَُ ؟ُالفواكهُجأفضلُجعنُْالسؤالُجلُجََّلُخُجنُْاُمُجهَُمجعُ نُ كُجُيُ التج

4/ 1ف/ ب 



اتلَْوَحةُ اإِلَشارَ 

4/ 1ف/ ب 



ُاملعلوماتُج:ُلوحة ُاِلشاراتُج .ُهَيُطريقٌةُلجتمثيلج

َُسجََّلُأمحد ُأنواَعُالَفطائرجُال ل هاُأصدقاؤ هيُ تج ،فض ج
ُتلَكُالبياانتُج ُلجتنظيمج .استخدْمُلوحَةُاِلشاراتج

َث جل ُ ،لوحَةُاِلشاراتُجالشكل ُامل جاوجر ُُي 
ُبياانتٍُ ُلجتمثيلج ُعدٍ  نستعمل ُفيَهاُإشاراتج

َث جل ُ ُُت  ،ُحبيث  ُالطالباتج عْنُهواايتج
.كلُُّإشارٍةُطالبًةُواحدةًُ

4/ 1ف/ ب 



ِّكْ  ِّّ اْلَجْدَوُل التِ َراِر

4/ 1ف/ ب 



ُالت جكراريُُّ ُجمموعٍةُمنُالبياانتُج:ُاِلدول  ،ُي وض جح ُعدَدُهَوُجدوٌلُلتنظيمج
ُنتيجةٍُ ُالظُّهورجُلجك ل ج .مرَّاتج

ُمدينتجكَُ ُبياانٍتُمَجْعتَـَهاُعْنُس كَّانج ،أيُـّه َماُأفضل ُلجتنظيمج ُجدوٍلُتجكرارجيٍ  ،ُأنُتـ َنظََّمُِفج
ْرُإجابَتَكُ ُلوحةجُإشاراٍت؟ُفس ج .أْمُِفج

َث جل ُ ،ُن ظ جَمْتُفيهجُجدواًلُتجكرارايًُالشكل ُاجملاور ُُي 
،َُنستعمجل ُفيهجُ ُالطالباتج بياانٌتُعْنُهواايتج

ُهوايٍة، ُك ل ج ُِفج ُعددجُالطالباتج األعداَدُلجتوضيحج
لَنُ ُي فض ج ُالَّلِتج فمثًَّلُعدد ُالطالباتج

.ُوهكَذا(ُطالباٍت5ُ)ُهوايَةُالقراءةجُ

4/ 1ف/ ب 



َاالتَّمثِيُل بِ  طالنَق

4/ 1ف/ ب 



لنقاطُج ُإشارةجُ:ُالتَّمثجيل ُابج ُبجَوضعج ُاألعدادُجف(ُ×)هَوُُتثيل ُالبياانتج ُخط ج .وَقُنقاطج

ُلجعدٍدُمجنُالطَّلبُج ح ُالتمثيل ُاملصروَفُاليومجيَّ .ي وض ج
؟ ُعدٍدُمجنُالطَّلبج ُالذجيُحيص ل ُعليهجُأكثر  ُاليومجيُّ َماُاملصروف 

ُك لَُّيوٍمُ ُشاهدَها ُالتج ُالغزالنج ُلجعددج لنقاطجُُابُجَمثََّلُعبد ُهللاجُالبياانتج ُابج ُلتمثيلج :َكالتَّالج
ُأعدادٍُ/1ُ .رسم ُخط ج
ُ×ُوْضع ُإشارةجُ/2ُ فوَقُنقاطج

ُاألعدادجُحبيث :خط ج
ُ*ُ ث جل ُنقاط ُاخلط ج ُ)ُت  (ُعدَدُالغ زالنج
ث جل ُإشارة ُ*ُ (ُعدَدُاألايمُج)ُ×ُُت 
3/ُ ُامل شاَهدةجُ)ُكتابة ُعنواٍنُلجلتَّمثيلج (عددجُالغ زالنج

4/ 1ف/ ب 



مِ التَّْمثِيُل بِ  ْْ َ ْْ َدةا

4/ 1ف/ ب 



ُأعمدٍةُرأسيٍةُذاتَُ:ُالتمثيل ُابألعمدةُج ستعمالج ُابج تلفٍةُُتثيل ُالبياانتج ارتفاعاٍتُُم 
َث جل ُتجكراَرُقجَيٍمُم عطاةٍُ .ُت 

ُالذجيُيبلغ ُطوُل ُ  ُ،َكْمُعدد ُالطَّلبج ألعمدةجُالسابقج ُابج سم؟145ْمُمجنُالتمثيلج

َث جل ُ ألعمدةجُ)ُالتمثيل ُاجملاور ُُي  ،(التمثيَلُابج
ُ، ُالرابعج ُالصف ج ح ُأطواَلُطَّلبج وي وض ج
، كجن ُاستعمال ه ُلجلم قارنةجُبنَيُاألطوالج وُي 

َث جل ُالطوَلُاألكثَرُتجكرارًاُ:فمثَّلًُ ُُي  العمود ُاألطول 
ُوهَوُ .سم145بنَيُالطَّلبج

4/ 1ف/ ب 



ةُمْمِكنَ النََّواتُِج الْ 

4/ 1ف/ ب 



كجن ُأْنُيَنت َجُع:ُالنَّواتجج ُامل مكجنةُ  ُك لَُُّماُُي  .ْنُجَترجبٍةَُماهَي

ُ ُمجنُالكيسج ختيارجُم كعَّبنيج صجفُالنواتَجُغرَيُامل مكجنةجُالج
هُج ُنفسج ُمجنُاللونج ُيكواننج .مرًةُواحدًة،ُحبيث 

ُالنواتجج ُامل مكجنة ُ ُقجطعةجُنقٍدُمرتنيج :عنَدَُرْميج
عاٌرُ)ُ عاٌرُ،ُشج ُكجتابٌةُ(ُُ)ُشج عاٌرُ، (ُشج
ُكجتابةٌُ)ُ عاٌرُ(ُُ)ُكجتابٌةُ، (كجتابٌةُ،ُشج

ُامل مكجنةجُ (.َُُنواتَج4ُ)ُعدد ُالنواتججج

4/ 1ف/ ب 



النَّاتــِـــج

4/ 1ف/ ب 



ُجتَُ:ُالن اتججُ  كجن ُأْنََُتدَثُِفج ُك لُُّنتيجٍةُُي  .رجبٍةَُماهَو

ُامل مكجنةجُلجتج ُالنَّواتجج كجن َكَُتديد ُمجيعج رجبٍةَُما؟كيَفُُي 

ُاجتاهجُال .سلَّةجَُصو َبُخالٌدَُرْميَـَتنْيجُِفج
ُالنواتَجُامل مكنَةُ ُاِلدول  ي ظهجر 
ُاحل ر جُلجكرةجُالسَّل ةجُلجتجرجبةجُالرَّميج

.َمرََّتنْيُج
ُامل مكنةجُلجَرْمَيَتُْ نواتج4َُخالٍدُإجذْنُعدد ُالنواتجج

4/ 1ف/ ب 



ْسُم الشَّ  ّق الرَّ َجِر

4/ 1ف/ ب 



ُامل مك:ُالرَّسم ُالَشجرجيُُّ ُالنواتججج ُمجيعج .نةجُلجتجرجبٍةَُماطريقٌةُلجعرضج

جيادجُمجيعُج ُامل مكنةجُاجستعمجلُالرَّسَمُالشََّجرجيَُِّلج ُالنواتجج
ُاملُ وغ رتةٍُلجتجرجبةجُاختيارجُثوٍبُ .قابلُجمجنُاِلدولج

ُامل مكنةُج ُالنواتجج جيادجُعددجُمجيعج ِلج
ُالقجطعةجُالنقديةجُ ُجترجبةجُرميج ِفج

ُ كجن ُاستعمال  رجُ،ُي  وتدويرجُامل ؤش ج
ُالَشجرجي ُج . طريقَةُالرَّسمج

ُامل مكنةجُ .نواتج4َُعدد ُالنواتججج

4/ 1ف/ ب 



ْحتَِمال اْْلِ

4/ 1ف/ ب 



َُحَدثٍُ:ُاالحتجمالُ  .َُماهَوُف رصة ُو ق وعج

ُدوَنُالنظرجُإليهُج ُم كعٍَّبُأزرَقُمجنُالكيسج :سْحب 

ُالزُّجاجيَّةجُامللوَّنةُج8ىُعلَُيسُ الكحَيَْتويُ اَُسَحَبْتُإذَُ.ُمجنُالك راتج
ُك رًةُمجنُداخلُج ُد وَنُأْنُتنظَرُإلُلونُجعائشة  سمَّىُتُ االكجيسج

ُعلَُفـ ْرَصةَُ .ُ(الحتمالُجاب)ىُانتجٍُاحل صولج
ُالصفراءجُ:ُفمثَّلًُ ،ُ(2ُ)عدد ُالك راتج ُعددجُالك راتج أقلُُّمجنُنصفج

ُعَلىُك رٍةُصفراَءُ .تماالًُأقلَُّاحفتكون ُف رصة ُاحل صولج

متساوجيُاِلمكانيةُج(ُمؤكٌدُُُُُُُُُُُُُُُبُ(ُأُ
مستحيٌلُ(ُأقلُُّاحتمااًلُُُُُُُُد(ُج

4/ 1ف/ ب 


