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 تلخيص مادة 

 لرياضياتا
 االبتدائيللصف الرابع 

  صل الدراسي األولالف
 

 

 

 إعداد /
 مؤسسة التحاضير الحديثة 

www.Mta.sa 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
أن تقدم لكم هذا الجهد المتواضع  www.mta.sa مؤسسة التحاضير الحديثةيسر            

سطة ريقة مبومة بطللمعل ايتوصي والدراس ي زيادة التحصيلألبنائنا الطالب، وذلك لإلسهام ف

   .الكتاب المدرسيه ال يغني عن ا أنعلم   ،وممتعة

 تلخيص جميع المواد 

 (  مقررات  -متوسط  -بتدائي ا)

 

 كما توفر للمعلمين والمعلمات:

 

 البوابة علىادخال تحضير المستقبل 

 طفالياض األامل لرالفالش الش

 تحضير المنظومة الموحدة 

 التحفيظ –المقررات 

 إيميل  –دي سي  –طباعة 

 

إال بعلمنا  أو تعطوه أحد غيركمالملخص ال تبيعوا هذا نسألكم باهلل العلي العظيم بأ

 .التلخيص لحقوقنا في اوذلك حفظ   ،نترنتال تنشروه على صفحات اإلوأ وموافقتنا

 ه.ياتمحتول كو التلخيصال نحل لكم بيع هذا  ❖

 ثمنه. واإذا لم تدفعالتلخيص ستفادة من هذا لكم اال حلن ال ❖

 وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا.التلخيص ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا  ❖

 : قوله تعالى تذكر ❖

َ يَْجعَْل لَهُ َمْخَرج  ))    ((، َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث ال يَْحتَِسبُ اَوَمْن يَتَِّق َّللاَّ
=================================== 

 مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليمية 
 الرابط ىعل الكتروني  إللشراء 

www.mta.sa 

   و االتصال أ

0555107025 

0558396004   

0558396006 

http://www.mta.sa/
http://www.mta.sa/c
http://www.mta.sa/c
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 (قيمة المنزليةال) ولاأل :فصلال

 ضمن مئات األلوف زليةالقيمة المن :األول لدرسا
 

 
 

 هي القيمة التي يتخذها الرقم حسب موقعه في العدد :القيمة المنزلية -

  دورة األعدادما يسمي  وجعل كل ثالثة ارقام معا لتشكيل تجزئة أرقامه من اليمين الي اليساريجب قراءة العدد ل 

 
 

 عدد:ة المنزلية لرقم في لتحديد القيم

 كتابة العدد في جدول المنازل •

 تحديد العمود الذي يقع فيه الرقم  •

  عةالواق األرقاموضع اصفارا علي يمين الرقم بدال من  •
 

 أرقامهلوفة لكتابة العدد باستعمال الطريقة المأهي  :الصيغة القياسية -

 يكتب بها العدد بالكلماتالطريقة التي هي  :ةلفظيالصيغة ال -

 قم.يتم فيها تمثيل العدد في صورة مجموع يظهر قيمة كل رالطريقة التي هي  :ةتحليليالصيغة ال -

 
 

 

 
 داد ضمن الماليين وكتابتهاعتعمل جدول المنازل لقراءة األيس •

 

 2000000ي العدد ل المنازل التالي القيمة المنزلية لكل رقم فويوضح جدو
 

 
 

 
 اللفظية والتحليلية. بالصيغتينعدد الصحف المبيعة  أسبوع. أكتبخالل صحيفة  2617000بيع 

 

 ألفا مليونان وستمائة وسبعة عشر :ةلفظيالصيغة ال -

 2000000+600000+10000+7000 :ةتحليليالصيغة ال -

 

 

 

 الماليينالقيمة المنزلية ضمن  الثاني: الدرس

 راءة األعداد وكتابتها ق

 ؟ القيمة المنزلية ما

 ؟ القيمة المنزلية ما

http://www.mta.sa/


 0558396006/  الجو         www.mta.sa       الحديثةير اضسة التحمؤس
 

 4 

 

 
 

 ي عددين:عالقة بين أيان التالية لبيستعمل للمقارنة بين األعداد وتستعمل الرموز ال :خط األعداد -

 <  أكبر من  •

  من >أصغر  •

 يساوي = •
   

 خط األعداد من اليسار الي اليمين  علىتمثل األعداد 

 اليمين علىبر منه مباشرة اليسار والعدد األكيكتب العدد األصغر في جهة 

 تكبر األعداد كلما اتجهنا من اليسار الي اليمين
  

 

 
 

 

 
 :باستعمال القيمة المنزليةللمقارنة بين األعداد 

 بشكل راسيفي  ينكتابة العدد •

 ومقارنة رقميها الكبرىالبدء من المنزلة  •

 تالية رقمي المنزلة الة بين المقارن •

  هو األكبر  1752014فيكون العدد  •

 

 

 

 
 

 
 

 

 عدادالمقارنة بين األ الثالث: الدرس

 ترتيب األعداد :عرابال الدرس

 باستعمال خط األعداد   ترتيب

 يمة المنزلية  القتعمال باسالمقارنة 

 األعدادباستعمال خط المقارنة 

 المقارنة بين األعداد

http://www.mta.sa/
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 :باستعمال القيمة المنزليةاألعداد  لترتيب

 ي المنازل الكبريقارن بين األرقام الموجودة فو بشكل راسي عدادكتابة األ •

 المقارنة بين األرقام في المنزلة التالية للمنزلة الكبري •

  األرقام في المنزلة التاليةالمقارنة بين  •

 هو األصغر 2613000 األكبر والعددهو  10413000فيكون العدد  •
 

 

 

 
 دقيقة ويمكن استعمال خط االعداد والقيمة المنزلية في التقريب إجابةج الي قدير األعداد التي ال تحتات

 

 
 

 كجم فما وزنها التقريبي؟ 36554تزن شاحنة وهي محملة 
 

 
 

 
 

 

 :باستعمال القيمة المنزليةاألعداد  قريبلت

 ب اليها لتقريالتي سيتم افي المنزلة ضع خطا تحت الرقم  •

 ها انظر الي الرقم الذي علي يمين المنزلة التي سيتم التقريب الي •

 فال تغير شيئا أما  4كان الرقم أقل من او يساوي  إذا •

 الي الرقم الذي تحته خط  1فأضف  5يمن او يساو أكبركان  إذا

 يمين الرقم الذي تحته خط في مكان كل رقم ضع صفرا •

 

 

 

 

 تقريب األعداد :لخامسا الدرس

القيمة  باستعمال   قريب األعدادت
 لية المنز

 تقريب األعداد 

 القيمة المنزلية باستعمال   ترتيب

 :باستعمال خط االعداد  تقريب األعداد

http://www.mta.sa/
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 أو أكثر تعطي المجموع الكلي عددين  علىية تجري عمل :عالجم -

 ح منهالعدد المطروأخد عدد من  إذا يتبقىما  وتعطيعددين  علىية تجري عمل :الطرح -
 

 
 5=4+1   أو      5= 1+4                 ملية الجمع خاصية االبدال لع •

 ( 3+2) +5   أو    3= (2+5)               جمع خاصية التجميع لعملية ال •

 العدد نفسهيساوي  (0والعدد ))مجموع أي عدد خاصية العنصر المحايد الجمعي  •
 

 
   6=0-6               من أي عدد تكون النتيجة العدد نفسه  (0طرح ) •

 0=6-6                (0طرح أي عدد من نفسه تكون النتيجة ) •
 

 

 الدقيقة اإلجابةقريبة من  إجابةإعطاء  :بةتقدير االجا

 

 

 ؟أقرب عشرة إليكم رياال تحتاج ليلي لشراء الخاتم والساعة مقربا 

 نجمعثم  10أقرب  إلىنقرب ثمن كل منهما 

 
 لاير تقريبا 190 إلىإذن ليلي تحتاج 

 

 
 

 ؟أقرب عشرة إليبتقريب األعداد  3225 – 7542قدر ناتج العملية 

 أقرب عشرة ثم اطرح إلىعددين رب كال من الق

 
 باتقري 4310تساوي  3225 – 7542إذن 

 
 

 

 

 

 

 

 (طرحالجمع وال) ثانيال :فصلال المتعددة سائطأهم برمجيات معالجة الو :سداسال سالدر

 خصائص الجمع وقواعد الطرح األول: لدرسا

 تقدير المجموع والفرق :الثاني الدرس

 الفرق  تقدير 

 تقدير المجموع  

 : قواعد الطرح 

 الجمع: خصائص 

 ؟ الطرح ماو  ؟ عالجم ما

http://www.mta.sa/
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  ؟ 349+6824أوجد ناتج  •

 

 الحــــــــــــــــل:
 

 أحاد 3كعشرة و 13أعد تجميع  (13=9+4د ): اجمع اآلحا1الخطوة  •

 7= 4+2+1جمع العشرات ا: 2الخطوة  •

 واحدة ومئةكألف مئة  11أعد تجميع  (11=3+8): اجمع المئات 3الخطوة  •

 7=1+6: اجمع األلوف 4الخطوة  •

 :اإلجابةتحقق من معقولية 

 معقولة اإلجابةر فإن قريبة من هذا التقدي 7173 اإلجابةا أن بم 7100لقد قدرت المجموع بـ 
 

 
 

 مبيعة؟            ذاكر الالت ما مجموع •

 

 

 الحــــــــــــــــل:
 

 أحاد 0كعشرة و أحاد10أعد تجميع  (10=7+3د ): اجمع اآلحا1الخطوة  •

 4= 2+1+1اجمع العشرات : 2الخطوة  •

 مئات 5و كألف مئة  15أعد تجميع  (15=8+7): اجمع المئات 3الخطوة  •

 تذكرة 10540تذاكر مجموع الاذن  10=4+5+1: اجمع األلوف 4الخطوة  •

 :اإلجابةتحقق من معقولية 

 معقولة اإلجابةر فإن قريبة من هذا التقدي 10570 اإلجابةا أن بم 11000لقد قدرت المجموع بـ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 الجمع :لثثاال درسلا

    جمع أعداد مكونة من عدة أرقام

    دة التجميعمع مع إعاالج

http://www.mta.sa/
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  ؟ 957-3719أوجد ناتج  •

 

 الحــــــــــــــــل:
 

  (2=7-9د )اآلحا طرح: ا1 خطوةال •

 أعد تجميع المئة كعشر عشراتالعشرات  طرحا: 2الخطوة  •

  مئاتكعشر  لفأعد تجميع األالمئات  طرح: ا3الخطوة  •

 2762و اذن الناتج هاأللوف  طرح: ا4الخطوة  •

 :تحقق

 طرحاستعمل الجمع للتحقق من صحة ال

  

 صحية والتقريب قريب منها. اإلجابة
 

 
 

 ؟            التطوير الستكمال يتبقىرياال منها فكم  1345رياال دفعت المدرسة  4275تكلفة تطوير مختبر  •

 

 الحــــــــــــــــل:
 

  (0=5-5د )اآلحا طرح: ا1الخطوة  •

 ( 3=4-7)العشرات  طرحا: 2الخطوة  •

  تمئاكعشر  لفأعد تجميع األالمئات  طرح: ا3الخطوة  •

 2930و اذن الناتج هاأللوف  طرحا :4لخطوة ا •

 :تحقق

 طرحاستعمل الجمع للتحقق من صحة ال

  

 صحية والتقريب قريب منها. اإلجابة

 الطرح الرابع: الدرس

    قود طرح الن

    مع إعادة التجميع   طرحال

http://www.mta.sa/
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 .األخرىألعداد ا كما تطرح اتطرح األعداد التي بعض أرقامها أصفار تمام
 

 
 ؟   منطقة تبوكما تنتجه رقية زيادة علي نطقة الشتنتج المطنا كم  •

 
 الحــــــــــــــــل:         

 

  (0=0-0د )اآلحا طرح: ا1الخطوة  •

 (7=3-10) راتأعد تجميع مئة واحدة كعشر عش العشرات طرحا: 2الخطوة  •

 (6=4-10) مئاتكعشر  لفأعد تجميع األالمئات  طرح: ا3الخطوة  •

 2670و اذن الناتج ه (2=0-2) أللوفا رحط: ا4الخطوة  •

 :تحقق

 يحةحص اإلجابةي فإن وبالتال 3100=2670+430

 

 
 

  وتفسيرهاو المشاهدات التي يمكن تمثيلها بيانيا بطرق مختلفة لتسهيل قراءتها معلومات أمن ال مجموعة :بياناتال -

 او في جدول تكراري إشاراتطرق جمع البيانات ويمكن تنظيمها في لوحة  إحدىهو  المسح: -
 

 
 
 وفي جدول تكراري إشاراتلوحة م البيانات في نظ

 
 
 
 

 جود أصفارالطرح مع و :خامسال الدرس

 (هارتنظيم البيانات وعرضها وتفسي) لثثاال :فصلال المتعددة سائطأهم برمجيات معالجة الو :سداسال الدرس

 جمع البيانات وتنظيمها ل:واأل لدرسا

 تنظيم البيانات 

 ؟ كيف نمثلهاو ؟ بياناتال ما

 الطرح مع وجود أصفار 

http://www.mta.sa/
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  ئ جدوال يتكون من عمودين ثم اكتب عنوانا لهأنش: 1الخطوة  •

 ة في العمود األول اكتب كل هواي: 2الخطوة  •

 أو أعداد لتسجيل النتائج في العمود الثاني إشاراتاستعمل : 3الخطوة  •

 

 
 

 
 

 لنقاطاب شاراتاإلل البيانات التي في لوحة مث

 
 

 ارسم خط األعداد: 1الخطوة  •

 

 كل واحدة من البيانات ثم اكتب عنوانا للتمثيل  إلظهارنقاط خط األعداد  فوق x إشارةضع : 2الخطوة  •

 
 

 

 

 

 
 

 التمثيل بالنقاط :ثانيال الدرس

 بالنقاط  انات البي مثيلت

http://www.mta.sa/
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 ن؟دد منهما الدرجة التي حصل عليها أكثر عدد من الطالبات؟ وما الدرجة التي حصل عليها أقل ع

 

 لم تحصل عليها أي طالبة 6كما يبين أن الدرجة 9الدرجة  علىالطالبات حصلن يبين التمثيل أن أكثر 

 

 يستعمل للمقارنة بين البيانات باستعمال أعمدة ذات أطوال مختلفة لتمثيل القيم المعطاة :ةالتمثيل باألعمد -
 

 
 

   
 

 سنتيمترا 145لذا فإن الطول األكثر تكرارا خو  ايمثل العمود األطول الطول األكثر تكرار •
 

 

 
 

 كنة لرميتي خالد؟لممما عدد النواتج ا

 

 اتجنو 4اتج الممكنة لرميتي خالد هو عدد النوتين اذن السلة مريظهر الجدول النواتج الممكنة لتجربة الرمي الحر لكرة 

 
 

 عمدةالتمثيل باأل :لثثاال الدرس

 تحديد النواتج الممكنة :بعراال الدرس

 دول تعمال الجج الممكنة باستحديد النوات

 تفسير التمثيل باألعمدة 

 بالنقاط  البياناتقراءة 

http://www.mta.sa/
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 ؟لتلك التجربةكنة لممما عدد النواتج ا

 
 يمكن استعمال الرسم الشجري لمعرفة النواتج الممكنة لتجربة تدوير مؤشري القرصين 

 

 نواتج ممكنة لتلك التجربة 6اذن يوجد  •
 

 

 التالية:  بالكلماتناتج ويوصف  علىالحصول  هو فرصة :االحتمال -

 (مستحيل –احتماال قل أ –االمكانية متساوي  –احتماال أكثر  –مؤكد )
 

 
 

   ة كرة صفراء:أن تسحب عائش إمكانية صف

  نفراواصان منها كرات زجاجية ملونة اثنت 8 علىيحتوي كيس 

 يس ن نصف عدد الكرات الموجودة في الكوعدد الكرات الصفراء أقل م

 اذن سحب كرة صفراء هو األقل احتماال

 
 

 
 

عليها  باألعداد لوصف احتمال اختيار بطاقة كت ملبطاقة. استع على (الرياضيات)كتب كل حرف من حروف كلمة 

 اتي البطاقدون النظر ال (ىالحرف )

 
 بطاقات 9من أصل  (ىتب عليهما حرف )كان هناك بطاقت

 9من  2هو : (ىة كتب عليها الحرف )احتمال اختيار بطاقاذن  

 

 تمالاالح :مسخاال الدرس

 عداد الحتمال باألوصف ا

 الحتمال بالكلمات وصف ا

 يرسم الشجرج الممكنة باستعمال التحديد النوات

http://www.mta.sa/
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  قاعدة معينةسلسلة من األعداد أو األشكال التي تتبع  :نمطال -

ويمكن توضيحها باستعمال  المسائل فهم األنماط لحل علىكمية أخري وتساعد  علىعالقة تعتمد فيها كمية  :دالةال -

 الجداول

 8-12 أو   5+ 3أو    7+5              تتضمن أعدادا وعمليات ومثل كمية رياضية  :رة العدديةعباال -

 12=7+5                   (> أو أو <= ) شاراتاإلهي عبارة تتضمن أعدادا واحدي  :ديةجملة العدال -
 

 
 

   :مثل عدد التفاح في السلةجملة عددية ت األحمر والتفاح األخضر ثم اكتب التفاحاكتب عبار عددية عن  -

 تمثل العبارة العدديةع العد لطقاستعمل       

 
 9=4+5والجملة العددي هي  4+5دية هي ة العدالعباراذن  -

   :صحيحة؟  7=3)( 4تجعل الجمل العددية  (-+أم أي من العمليتين ) -

 طع العد قاستعمل       

 
 ة صحيحة+ تجعل الجملة العددي اإلشارةاذن  -

 

        اتتمثيلها بالرسم أو بالكلم >( ويمكن أو أو <= ) شاراتاإلهي عبارة تتضمن أعدادا واحدي  :ديةملة العدجال -
 

 
 

   :جملة عددية تبين الفرق بين وزن الخروف الصغير ووزن أمهمثل واكتب  -

 

 

 (األنماط والجبر) رابعال :فصلال المتعددة سائطأهم برمجيات معالجة الو :سداسال الدرس

 العبارات والجمل العددية ل:واأل لدرسا

 يل الجمل العددية وكتابتهاتمث :ثانيال الدرس

 كتابتهاتمثيل الجمل العددية و

 كتابة جملة عددية 

 ؟ ال وما الدو  ؟نماطاأل ما
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 38ي يساو 21 ناقص 50أي  38سيبي  50مكعبا من  12بعد طرح  الكلمات: •

 الفرق بين الوزنينتبين  38=12-50لذلك فإن  38=12-50: ديةجملة العدال •
 

 

 
 

   :قاعد ثم طبقهامثلثات أنشئ جدوال لتكتشف ال 5أوجد عدد األقالم التي يحتاج اليها يزيد ليكون  -

 دةلقاعاكتشف ا: 1الخطوة  •

 1x 3 =3          أقالم   3عدد األقالم لمثلث =

 2x 3 =6            أقالم   6= ينعدد األقالم لمثلث

 3x 3 =9            أقالم   9= مثلثات 3ل عدد األقالم 

وحيث أن الضرب  3ن سابه بمقدار عدد األقالم يشكل نمطا يزداد كل عدد فيه ع

 3دد المثلثات في اضرب ع :هيكرر تكون القاعدة هو جمع م

 دةالقاع طبق: 2الخطوة  •

 اعدة قلثات اتبع نفس المث 5ين عدد األقالم التي يحتاج اليها يزيد لتكو إليجاد

 مثلثا 4x 3 =12 = مثلثات 4ل عدد األقالم 

 مثلثا 5x 3 =15 = مثلثات 5ل عدد األقالم      

 مثلثات. 5قلما ليكون  15اذن يحتاج يزيد ال 
 

 

ويمكن توضيحها باستعمال  المسائل فهم األنماط لحل علىكمية أخري وتساعد  علىعالقة تعتمد فيها كمية  :دالةال -

 الجداول

 
 

 

 ة من جدولاكتشاف قاعد :لثثاال الدرس

 الجمع والطرح لالدوال: جداوجداول  :رابعال الدرس

 اكتشاف قاعدة وتطبيقها 

http://www.mta.sa/
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   :ةإضافي رياالت 5ة لتجد مقدار النقود مع كل فتاة بعد أن حصلت علي ئ جدول دالأنش -

 
 

 
   :سنوات 5 -4 -3 -2خيه سنوات أوجد عمر ناصر عندما يكون عمر أ 3ب أخيهعمر ناصر علي عمر  يزيد -

 

 (3أضف أو ) 3+  ∆ هي: دةالقاع •

 ابدأ بكل مدخلة واستعمل القاعدة لتجد كل مخرجة  •

 
 

 
   :ةغرفة بناء علي عدد المقاعد ثم طبق القاعدة لتكمل جدول الدالكل  ب فيأوجد عدد الطال -

 
 

 

 ( -) جدول دالة  إكمال

 ( +) جدول دالة  إكمال

 انشاء جدول دالة 

http://www.mta.sa/
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 (2طرحأأو ) 2 -∆ هي: دةالقاع •

 (⧵)واستعمل القاعدة لتجد كل مخرجة  (∆) ابدأ بكل مدخلة •

 
 

 

ويمكن توضيحها باستعمال  المسائل هم األنماط لحلف علىعد كمية أخري وتسا علىعالقة تعتمد فيها كمية  :دالةال -

 الجداول
 

 
   :طول القارب بالسنتمتراتة لتجد ئ جدول دالأنش -

 

سم في  500يوجد  100ترات اضرب في تمحويل من أمتار الي السنسم في كل متر وعند الت 100يوجد  •

 سم 500وي ترات يساأمتار اذن طول القارب بالسنتم 5

 
ختلفة من الرياالت ختلفة من الرياالت استعمل في أعداد ميوضح الجدول عدد األرباع الموجودة في أعداد م -

   القاعدة:دد استعمل جدول الدالة لتح

 

 ⧵ ةالتي تعطي العدد في المخرجالقاعدة حدد و ∆مدخلة عدد في الابدأ بكل  •

 

 الضرب والقسمة لالدوال: جداوجداول  :خامسال الدرس

 ( x) جدول دالة يجاد القاعدة باستعمال إ

 جدول دالة  انشاء
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الت استعمل ح الجدول عدد الدراجات الثالثية العجالت التي يمكن صنعها باستعمال أعداد مختلفة من العجيوض -

   :جدول الدالة لتصف القاعدة

 

 (⧵)مخرجة الكل العدد في واستعمل القاعدة لتجد  (∆) مدخلةعدد في الابدأ بكل  •

 1تنقص المخرجة بمقدار  3 ة بمقدارخليوضح النمط انه كلما نقصت المد •

 

 

 
  أعد التجميع ان كان ذلك ضرورياحاد ثم كل رقم من أرقام العدد في الرقم الواحد مبتدئا باآلاضرب  -

  (1000،100،10حقائق الضرب األساسية واألنماط لتساعد علي ضرب أي عدد في األعداد )استعمال  كنيم -
 

 
 ؟ 7000× 3أوجد  -

 21-أحاد  21 –آحاد  7×3                   21=7×3 •

 210- عشرة 21 –عشرات  7×3               210=70×3 •

 2100- مئة 21 – مئات 7×3           2100=700×3 •

 21000- ألفا 21 – االف 7×3       21000= 7000×3 •

 أصفر علي اليمين 3افة ضمع ا 7×3وأن الجواب هو   21000هو  7000×3اذن  •
 

 

 
 

 ات؟كيلوجرامباليلوجرام فما وزنها ك 2000×8 اإلطفاء ارةياذا كان وزن س

 2000×8 إيجادوزنها بالكيلوجرامات نحتاج الي  إليجاد

 

 

 (الضرب في عدد من رقم واحد) خامسال :فصلال المتعددة سائطأهم برمجيات معالجة الو :سداسال الدرس

 1000،100،10الضرب في مضاعفات  ل:واأل لدرسا

   ي الذهن الضرب في 

 100الضرب في مضاعفات العدد 

 ؟ قم واحدكيف تضرب في عدد من ر

 ( ÷إيجاد القاعدة باستعمال جدول دالة )

http://www.mta.sa/
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 كيلوجرام 16000فإن وزن السيارة   16000=2000×8بما أن  •
 

 

 
 

 ؟في المسابقة الثقافية اشاركوما العدد التقريبي للطالب الذين  -

  عشرةالي أقرب  26كبر العدد األ: قرب 1الخطوة 

 
 طالب تقريبا 180اذن قد شارك في هذه المسابة     180=30×6

 

 
 

 ؟ 1993×8قدر ناتج  -

 قرب أوال ثم اضرب مستعمال حقائق الضرب األساسية واألنماط

 
 تقريب 16000يساوي  1993×8اذن ناتج ضرب 

 الدقيقة إلجابةافان تقدير ناتج الضرب يكون اكبر من ا أكبر لذ الي قيمة 1993قربنا العدد 
 

 

 
 ؟هعدد الكرات التي لدي عمر وأخويما  -

 13×3:تبين الشبكة التالية

 

 تقدير نواتج الضرب :ثانيال الدرس

 دة تجميعأعاضرب عدد من رقمين في عدد من رقم واحد دون  :لثثاال الدرس

 استعمال النماذج 

 النواتج الكبيرة تقدير 

 التقدير باستعمال التقريب 
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 وجد نواتج الضرب الجزئية ثم اجمعها.أ

• 3×3=9 

• 3×10=30 

• 9×30=39 

 كرة 39اذن مع عمر وأخويه     39=13×3 •
 

 
 ؟21×4 ناتج:أوجد  -

 اضرب في اآلحاد ثم اضرب في العشرات

 : اضرب في اآلحاد1 الخطوة

 في العشرات : اضرب2الخطوة

 

 84=21×4يبين النموذج أن  تحقق:

 
 

 

 
 شقة؟ 13في كل طاب خمسة طوابق  كم شقة في بناية مكونة من -

 13×5ناتج  إليجاديمكنك أن تستعمل النماذج 

 

 شقة  65اذن في البناية 

 دة تجميعأعا معرقم واحد عدد من  ضرب عدد من رقمين في :رابعال الدرس

 رب مع إعادة التجميع الض

 قلم والورقة استعمال ال
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 ؟حلفاةس 12بيضات في المرة الواحدة كم بيضة تضع  8الصحراوية  السلحفاةتضع أنثي كم  -

 80=10×8               12×8 قدر:

 

 تحقق من معقولية اجابتك

 معقولة اإلجابةلذا قان  96قريبة من الناتج الدقيق  80
 

 

 
 ؟دقائق 5جه اآللة في نتقلم رصاص تكم  -

 500= 100×5             132×5:قدر           132×5أوجد 

 الحــــــــــــــــل:
 

 أحاد 10= (أحاد 2×5د )اآلحا اضرب في: 1الخطوة  •

 عشرة  15= (عشرات 3×5) اضرب في العشرات: 2الخطوة  •

 عشرة 16عشرات=1عشرة +  15 اجمع:

  (مئات 1×5)المئات  اضرب في: 3الخطوة  •

 مئات 6=مئات1+  مئات 5 اجمع:

 دقائق 5صاص في قلم ر660تج االلة تن اذن

 اإلجابةتحقق من معقولية 

 معقولة اإلجابةاذن  500قريب من التقدير  660ناتج الضرب 
 

 
 ؟ دفعت لشراء الخواتم الستةرياالت فكم رياال 108خواتم الي قريباتها اذا كان ثمن الخاتم  6أهدت أروي  -

 رياالت  108×6أي اوجد ناتج  6في الواحد  اضرب تكلفة الخاتم

 

 في عدد من رقم واحد  أرقام ثالثةضرب عدد من  :خامسال الدرس

 ار عداد بعض أرقامها أصفالضرب في أ

 استعمال نواتج الضرب الجزئية 
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 أشهر 6رياال في  648دفعت أروي اذن 

 اإلجابةتحقق من معقولية 

 معقولة اإلجابةفان  600قريب من التقدير  648بما أن 

 

 
 ناتج الضرب إليجاداستعمل نماذج المساحات ونواتج الضرب الجزئية  -
 

 
 ؟ور التي طبعها حازمالص دما عد -

 20×25 ناتج إيجادور نحتاج الي عدد الص ةلمعرف

 

 صورة 500اذن طبع حازم 

 

 (مينالضرب في عدد من رق) سادسال :فصلال المتعددة سائطأهم برمجيات معالجة الو :سداسال الدرس

 العشرةمضاعفات  الضرب في ل:واأل لدرسا

 الضرب في مضاعفات العشرة 

 ؟ رقمينكيف تضرب في عدد من  
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 ؟ أسابيع 3ا فكم ساعة تقريبا ينام في ساعة تقريب 12ينام القط  -

 12×21قدر ناتج أسابيع اذن  3يوما في  21هناك 

 الحــــــــــــــــل:
 

 10تقرب الي  12-20تقرب الي  21ب كل عدد الي أقرب عشرة قر: 1الخطوة  •

   (عشرة 20=20×عشرات  1 )- (=صفر20×حادصفر أ) شراتالعاضرب : 2الخطوة  •

 يوم  21ساعة تقريبا في  200ينام القط اذن 

 دقيقةال اإلجابةقدير أقل من وبما أنه تم تقريب كل من العددين الي أعدادا اقل منهما فان ناتج الت

 
 

 

 
 ؟12× 43الساعة أوجد ناتج كيلو مترا في  43يقطع الذئب  -

 ساعة  12كم يقطع الذئب في  ةلمعرف

 
 ساعة 12را في كيلو مت 516يقطع الذئب اذن 

  ر نواتج الضربتقدي :نيلثاا الدرس

  مين في عدد من رقضرب عدد من رقمين  :لثلثاا الدرس

 في عدد من رقمين  الضرب

 تقدير ناتج الضرب 
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 ؟ه المحمول في سنةكم دقيقة يستعمل والد راشد هاتف -

 3000=10×300 :قدر                      12×275أوجد 

 الحــــــــــــــــل:
 

 550=2×275اضرب : 1الخطوة  •

 2750= في عشرة واحدة 275اضرب : 2الخطوة  •

  اجمع نواتج الضرب الجزئية: 3الخطوة  •

550+2750=3300 

 السنة ة في دقيق 3300يستعمل والد راشد هاتفه المحمول  اذن

 تحقق:

 معقولة اإلجابةاذن  3000قريب من التقدير  3300بما ان العدد

 

 

  مين في عدد من رق ثالثة أرقامضرب عدد من  :رابعلا الدرس

 ضرب عدد من ثالثة أرقام في عدد من رقمين   
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