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  ��د�م ا���دة وا��ر	���. 1
  

�ت، ��ل �ن رد أن ��م ظواھر أو �ّل ����ت أو ��ذ 
رارات،  ������ا�ر
، ��� ��ون "!� �#��"�+ * ��م  و#�ذا ���ذج ��&)�  و�)�و'  و&�%ل وأدوات $

�����ل �, ا!��� �ل �واطن �&ؤول ر$ب "+ ا�0ن و�دھم، #ل ��م أ��#�11ن وا�
ط3 #ذ��ء��. 

�رف، �&�ھم "+ ��و 
درات !�����ون ا���ر وأداة *��&�ب ا  7�ت و&���ر�"
�#8�&� 3��3 و�&�ل �وا71  ��و��7ذ ا�ذھ�  و#��ء ��1�3 ود'م ا&��8��  .ا

�ب أدوا&����ت #���م �&�� ا�ر8��7ذ �ن ا���&#  ���ن ا��    وإ)را%��ت ���و�
ط ا)���'+ ��زاد ��ط#7��3 أ�0ر ":�0ر و"�� +" ، 7'��م ��ول  +#دوره #80  و"�'

�&��رار#.  
 +"�80�1�دي وا='��+ وا�
ط ا*)���'+ وا*����ت ���رة "+ ا��إن ا�ر

�ن أ�0ر �ن أي و
ت ��?، ��1  �, �طور ا�و&�%ل&�@�  ,�ب ا�&ر&�7�  ا����و�و)
  #&����  اA0ل ا�  

�&وب���7ذ، ، ا�Bر ا�ذي �ط7ب ا����م ا��در)+ "... وا��+ ھذه ا�و&�%ل �ن 
#ل ا
7م ا*#�دا%+و!���&#  ا#�داء �ن ا�&�  اBو�? �ن ا���  اAل ا�#رر ا&��&�ن إد��ل ا&�!�.  

  اB�رى "�7!���ت، �, ا��واد ا���ھم ا�ر&� ��&�7ذ، و�در��8ق ���7 ا�� +
�*ت (�����7ول إ�? ���7ف ا  7#�
�3 �ن ا��&�ب ���ءات ��� ?�ر�+ إ) ، ا��در&

 و���ة ا���1  #�ل ا�����ت ، ��� ... ا���ءات ا����&�م، #8در �#ر، "+ �طور ا
7#F(وا��وا1ل ���ت ��8ق $ر�ن ا�0ن أ�دھ��  )ا��ذو ط�#, و��ظر �ن �!7م ا�ر

80�"+ واA�ر ��!+ +�  .��و
7م ا*#�دا%+ !���ھم �&�وات ا���"#ر���H ا�&�  ا�را#!  ا#�دا%+ �درج ��ن �#�  ا

��ل ا�����ت  ���رف �:دوات "!!���#8 ، �#�? ا&�. ا���س، و��� ھو ا��:ن "+ ا�&�وات ا
�  &7وك ا�#�ث '�د ا�����ط ا����ل ���و"+ ھذا . ���ذو!�#ر ���ط �ل ا�����ت ا

�ءات ا���!87  #ـ���  :ا=ط�ر &��ر �طور ا
  

�ل  •(� ,� #�و&���ت #
�!�� وا&�!��ل #!ض ا�#  و�ر�!ن اB'داد ا�ط#!�
 ?�  إ!ا��&ور واB'داد (وا����ف أ'داد )ددة  100000اB'داد ا�ط#

   ).ا�!�ر
� �ل ����ت )�!  و����ت �ر#  و����ت •���� ، #O)راءات ��!87  ##&

� #و)�ھ ����ب وا&�!�&�7� ,(�B7  ا�ر ا�و&�ت ����7  �, ا�� . و��8
  
  

8�ر�  وا��8ل وإ�)�ز �0�ت وا�و1ف  •��7م وا!���#  87!��  �ل ����ت ھ�د&
 ، �ت و�واص ھ�د&
ر، #�)�د �!�رف و'�Q1��ر وا#���0ل وا��1, وا���وا

�ت ���و' وا&�!��ل اBدوات ا���%�  "+ و�! .  
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•  #&�����ر اBدوات وا�و�دات ا����س �8�در #
8�ر�  و� .  
ط  •&#��ل ا��Bض ا!#��ت ��&��ط�ت وا����ب ا&�. 

 
 ا����ءات ا��ر���. 2

 

  ."�م �ص ���7  -
-  7����  .��رر �ص 
دة ��ل ���7  �ن &�دات ����7   -����ر ا��!7و��ت ا  ...). �ص، )دول، 1ورة(ا��
��ّل ���7 ا&��را -    .ج ا��!7و��ت ا��رور
  .�1دق �ل -
- �� و'ر��#��� ��Q�$  �ط  و���%H 0م �7#1.  
�دل �ول �ل -#�� .ا

 

�دن ���ءات ا�!ر�  ��8رح أ��ط  ���و'  "+ ���7ف ا���و��? ���8ق ھذه ا
�س(8��ء وا���د&  وا����ب، ��ظم ا��!7و��ت، ا&���0ل ر#ط �ص ���7  ) اB'داد وا
�&ب ...) &ؤال(��7�، إ'�دة �ر�ب �ص ���7 ، إ���م �ص ���7  #��#  �ص ���7  �� ،

�ت، ��ل(و�!  ��8ر�  �واة، &7�'  7&7&�  .(...  
   

���ءات ا�ا .3������د�  �� ا"��دا!�	���� ا��� �م 
 

ن ����ر وا����� ا����70  "+ ا�#�ث وا���إن �طور ���ءة �ل ا�����ت #��و�
م &��ر طوال ا��ر�7  ا*#�دا% وا��)ر�!���ء "+ #ر���H ا�&�   .ب وا��#رر وا( �و��

�0  ھ��ك 0�0�0�  :أ�واع �ن ا�����ت  ا
 

�ف أو =د��ل �!ر"  )ددة -���&��  .����ت 
  .����ت #&ط  أو �ر�#  ��7درب وا*&��0�ر -
- ����  .�ت����ت �7#�ث �ر�+ إ�? �!7م ا�#�ث وا*ھ���م #&رورة �ل ا

  
  
  
 

�ث * ���ل  ن��? و�و ��ن ا��و'�ن اBو*�0���وع ا�ھ�� �ذ�ك ����ت �7#�ث، "
�%H "�&ب، #ل #&رورة ����رف وا!����دن  �ذ�ك، "�ل ا�����ت"#��و�م ذ�ك "+ ا

�7�دة�  �7����  :ا
 

  :&ل �*�(ت �� ��دان ا)'داد وا�&��ب ��� ق �ـ .1.2.3
 

ن اB'داد -!� )  !  ).وا�!�ر  وا��&ورا�ط#
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- ��#8�ر�  ا�!داد و�ر��.  
�ب '7? اB'داد #�ل أ�وا'3 -&��  .ا

 

  :&ل �*�(ت �� ��دان ا��	����� و�	ظ�م ا��� و��ت وا���� �� �ـ .2.2.3
 

    . ��ظم �!7و��ت "+ )داول -
-  � ا��ط�1�  و�#&����  .ا
- ��ت #&ط  و��&رھ��
راءة )داول و#. 

 

3.2.3. �  :(ت �� ��دان ا����ء وا��	د�� ��� ق �ـ&ل �*
 

- �� و��78� وإ���ؤھ��  .ا��!رف '7? أ���ل �&�و  وو��1� و�&�
-  �ل ا��&�و��Bص #!ض ا%��ت و�1
ز '���د ( ��!���ظرا��وازي وا���  .)وا
� و�1!�� وإ�)�ز �0�ت  -���ت و���ظ��� وو��1� و�&��&(��ا��!رف '7? ا

���.  
8�ر�  زو -��� ور&��� و��78  .ا

 

  :&ل �*�(ت �� ���ل ا����س ��� ق �ـ .4.2.3
 

-    وھ�د&%��س �8�در "ز8�  .ا&�!��ل أدوات ��%�  
-    وھ�د&%��س �8�در "ز8��ر و�دات ��%�    .ا��

  
  
  
  
  
  
  
  
�� 	���� ا��	� ا�را���. 4 �� ا����ءات ا�����د

 

���دن ا�واردة "+ ا�)دول ا��وا�+�ّل ����ت ��1  #�ل �دان �ن ا:  
  

  ا)'داد وا�&��ب
ا��	����� و�	ظ�م 

  ا��� و��ت
��  ا����س  ا����ء وا��	د

-   !ن اB'داد ا�ط#!�
� وا��!رف '7? �#و�ر�

  #�&���ت ا
�!�#!ض ا
����� وا&�!���#.  

ا��!رف '7? أ'داد  -
ا��&ور واB'داد ()ددة 

��ظم �!7و��ت  -
  ."+ )داول

 جا&��را -
�!7و��ت �ن 

)داول أو 
�ط  ت��طط&# .  


راءة ��طط أو ��1م أو  -
�7!7م � ����أو �رط  وا&�!�

�8��7ل.  
ا��!رف '7? #!ض  -

  �ت ا���د&
�!�ا��واص وا
+"  70����  : ا��ا*&�8

-   #&�����ر اBدوات اا��
��%��ء أو إ���س أ�8�.  

�س �ن  -
�!ر"  و�دات 
����  . ا��ظ�م ا���ري وا&�!�

�س ا��دد  -
�!ر"  و�دات 
�ب �دد أو &�� ����وا&�!�
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 � ) ا�!�ر��و�!
 ���#�� و����و�&�

�، وا&�!��ل �#و�ر�
����ت #
�!�  .ا

�ب #�ل  -&���ر&  ا��
���!ن "3 وآ�+ (أ�وا'3 
 ).وأدا�+

ا��!رف '7?  -
  #&��ت ��و�!

�زھ . و��

��د و�&�وي !��وا��وازي وا
�ظر ا���وري���ن وا� ،طو

��ا���8ق ���� وا&�!���.  
ا��!رف '7? أ���ل  -

 ��&�و  و�)&��ت وو��1
�� و��78� وإ���ؤھ��  .و�&�

-   ا&�!��ل اBدوات ا���د&
8��ل وا=���ء �7ر&م وا

وا���8ق �ن #!ض 
  .ا��واص

- Q1� ر أو .أ���ل ر��#

7م �وادث!�.  
-  ��#�1ف &طوح و�ر��

������  .�&ب �&
�س �&��  #وا&ط   -


�ل �!�&�7#ط أو #��ا
  . ا��ر1و"

�ب �&��  ا��&�طل -&�.  
-  � و�8ل زاو8�ر�  زوا�   .
  

 

  
  �����ن ا��ر	��� .5

 

1.5. ����  �	ظ�م ا���ط��ت وا��	�
 

� #!د، وا�و1ول � ، ا�ذي &��ر �طوره "#&����ا��ط7وب ھو �8�ر#  ���وم ا
#&����ذ إ�? �وظف ا������، و�م ذ�ك �ن ��ل #��  �:داة ��ل ���ل دون درا&  �!�8  

�!ذ ت�ل ����ت �ن ا�وا
, و"+ و�����  :���و'  �ث �)!ل ا
 

o نن �8دار#  #&������ون ا .  
o  ���  �ن $رھ� وھذا �ن ��ل ��0�ت ����7  #&�����ت ازون ا�و�!�

) �رة �Qو#' ،+�� ).)دول 'ددي، ��0ل #
o  در�ون   .�واص ا��ط

  
  
 

 ?7' ��ل ا&�د**ت �ر��ز ����!�&�# ���(��ذ أ��ط  ��م �!������8رح '7? ا
 ذ �, ا�����ت ا��ر#�����ل �!��ل ا(� ,دان �و&��  و��ظر �ن ھذا ا#&����  .ا

ر �����7�7ذ #�ر�ز )�ده '7? ا� ��&�&#  "ر1� 'ددة ��7)رب و��و"ر ا&�!��ل ا
����ت"+ �ل ا#�&��  .�ل و* "+ إ�)�ز ا

  

 �����ق و أ�3 � )	*ط� ا����ءات ا���'د�� ا��&�وى

 �	ظ�م ا��� و��ت

0�ت  -���
راء و��&ر #!ض ا
  . �0ل ا�)داول

�ت "+  -��ظم &7&7  �!ط

وا%م أو )داول. 

  8�ت �8�ت #&ط  و�ر��ز '7? �!ط��ون ا�و�!
  �ول ا(%��ت "ز&�
8��  أو ا�وزن &#ر آراء #&ط، �

 �ت ا�Bذ&��ر أو �8!&Bت أو ا�"�&��...).  أو ا
���7ر "+ ا��ل���رغ أ�0ر  37!(  #&���     .وا&�!��ل ا
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����  ا��	�

  'ن  -#&���  ز و�!��
�رھ$ .  

  
  
  
  
  
  
-   #&����إ#راز �واص ا
) � ) �واص ا��ط���وا&�!�

  ."+ �ل ����ت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

� �ّل ����ت "+  -��ت �ن ا�وا
, �ظ�ر "و�!
ن �8دارن#  #&��  .ا

�د '7? ��'*�# �  'ن $رھ#&���  ز و�!��ن ��
 ���� ل، )دو��طط�ت #&ط '#�رة، (���7ف ��0

  ).'ددي
  : أ�70 
�رة �#!�  "X ّ��روب "+ : "... ا
  ..."   �8&وم '7?... "أو  
� +��#�0ل ا���ث ��ون �ل ا��8ط '7? �&�8م : ا�

��  .ل ا��#دأ
ن ا�&, وا��م: �0�ل �#  
�!� ... ا

�ء  3&!ر �ر، �� ھو &!ر  12أ��% 12د�� 
  :ا�)دول �

 a م و�
Bدد ا'b ����0  
15 6 4 3 2 a  
90 36 24 18 12 6×= ab  

     
: "+ ا�)دول ا�!ددي ���ظ �واص ا��ط  وھ+

+��0��وي ا��8دار اBول  bا��8دار ا&a  +" روب��
'دد أو ��ظ أن �)�وع 'ددن �ن ) أو �8&وم '7?(

743( ا�&طر اBول �ر�#ط #�)�وع ا�!ددن ) ��0 +=
8��7#ن "+ ا�)دولا� )422418 أو ��ظ أن )داء ) +=

، )��0 5("+ 'دد �� ) ��0 3('دد �ن ا�&طر اBول 
+�! )1553 8�#ل ) ×=��"+ ) 18(�ر�#ط #)داء ا�!دد ا

90518!�+ ) 5(��س ا�!دد  =×.  
- �  .�و�وعأ�ظر ا�و08  ا��را"8  ا��+ ��1ل ھذا ا

  
  

  ا���اد وا���ب .2.5
  ا)'داد ا�ط����� .1.2.5 

 

�7����و&!3 و�طوره،  ذ&��0ر ا  8#�&�دان ��ل ا�&�وات ا��� ا��&#3 "+ ھذا ا�
�ل ��? (��، و���ف و�!رف �100000ث وا1ل ا�!�ل '7? اB'داد وو&, ھذا ا

 #��ت �&
�ل اB'داد إ�? إّن �. #ن اB'داد ا0�Bر �داو* '7? '�(� ,*  100000و&
1�د"  أ'داد أ�#ر�  ���رض �, إ��!�.  

�B'داد * �وظف �ذا��� #ل �وظف �:دوات #  87!����رف ا!���ن ا���م ���ظ  أّن ا
 ��ت ذات د*��ّل ����ت "+ و�!  ��!".  

درس �ذا�3، و��ذا * �ّص '73 ا�#ر���H 1را� ، ��ن ا&�!� *  7�!��3 �و�وع ا�
�ب �روري&��دان اB'داد وا� +"  . 

6 × 
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�����# ��&  #&����ت #ن اB'داد، "Oن  ف��? و�و ��ن ا&�!��ل ا
�ت و'���ا��ظ
 �Aب #دون ا�&���ء '7? ا�Q�&*ا +�!7 : ھذا * �!�  ... ذھ�+، ���!ن "3، و�, ا

  

 �����ق وأ�3 � )	*ط� ا����ءات ا���'د�� ا��&�وى

 �������ن و�
 داد ا�ط�����ا)'

-  !ن اB'داد ا�ط#!�   ����وا&�!�
    .)'د و�8�ر�  �)�و'�ت(
-  ���#���روف (
راءة اB'داد و���#

�م
  ).و#�Bر
-   #��د ��(  وإ!ك أ'داد ط#���

� �ن ���و�3 ا���وذ)+
  .'دد ا�ط�
  
، 10أو  1،1: إ'ط�ء &7&7  أ'داد -

  1000، 1000أو  100، 100أو  10
 �
 .�ن أي 'ددا�ط�

�ت  -�ل ����ت ��وظف اB'داد  "+ و�!
8�7�ر� ، (���و'  �0ل�7!د، ����ت ��(.  

  
�ب -&��  .ا&��Qل ���ك 'دد "+ ا

��ن ���#�3 '7? ا���ل 56473ا�!دد  :أ�70 :  
3  +10  ×7  +100 ×4  +1000  ×6  +

10000  ×5   
ھو ���وك ا�!دد  4×  10000+  7 × 100+  5

40705  
�!دد�&� -  ��1��8راءة ا�  .� ھذه ا��Bط  #
�&ب ���ن ا��8ط "+ طر"+  -���أ��ل #���#  ا�!دد ا

�واة&��  :ا
 3  +10    +400 + ... =  13 ... 6   

0�ل� : #�� �ن  ��
�&7&7  أ'داد '�رة '�رة ا�ط�
34  ?�  :84إ
84 ،74 ،64 ،54 ،44 ،34 

  ا)'داد
  ا�ط�����
 وا��ر��ب

 

- !8�ر�  أ'داد ط#� .  
-  �1�'د�  !�ر�ب أ'داد ط#

��  .و���ز
  
  
  
ن أو  -����1ر 'دد #ن '�ر�ن ���

ن ��ن أو #ن أ���ن ����%�ن �#
ن�����.  

 

ر 'ن "  <"أو" >" �&�!�ل ا=��ر��ن  -#!�7�
8�ر�  'ددن أو �1ر�  (��.  

��8رح أ��ط  �و�, أ'داد '7? �&�8م �درج    -
��8رب( 100، 100أو   10، 10�  ).#د
  أو #

60>  62>  70: �0�ل   
  140> 146>  150 أو   100>146>  200

و�+، �ن ��ل �0ل ھذه ا��Bط ،��'د ا�!�ل ا& 
3�ب ا����!ن "&���#  87!����ءات ا��� '7? �طور ا

 .وا�ذھ�+

ا��(�5ت 
ا�&����� ��ن 
 ا)'داد ا�ط�����

�ت �ل �ن اB'داد  -�'�ز ����2 ،
5      
    
�ت  -
�!�ا����ف وا&�!��ل #!ض ا

 !ن اB'داد ا�ط##.  
  
  
�!ر"  وا&�!��ل ا��1ط�7�ت  -

أ�0�ل،   �!ف، �1ف، 70ث، 0�0
070ن، ر#,، ر#!ن، أر#!  أ�0�ل، 0�0  

+! .أر#�ع، 0�0  أ�1�ف �!دد ط#

�'ف $ر �ط7وب "+ ھذا ا��&�وى  -������وم ا
'������!رف '7+ ھذه ا��ت �ن #ن �ذ�ك ����+ #�

  .أ'داد أ�رى
ن : �0ل#  
�!�  . 100و 75و  50و  25و 10و 5ا

ن #  
�!� 500و 250و  200و  100و  50ا
   1000و 750و

ن #  
�!�  .90و  60و 45و  30و  15و  5ا
ن  -!� +"  #&���� ا���8رح أ��ط  �&�!�ل "

�'ف 'دد��.   
* ���ظر ا�درس ا��&ور *&�!��ل ھذه  -

� .تا��1ط�7

  
�ور وا)'داد ا��*ر�� .2.2.5�  ا�
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 ,
�وا�#  
�' ����ت ���و'  � �ن و�!
�#رز �رورة ا&�!��ل ) ا���&وس(ا�ط�
�ت  .أ'داد )ددة ��ل ا�����ت ا��+ �طر��� ھذه ا�و�!

�ت �8&م ��&�و Bطوال �م إد��ل ا��&ور "+ و�!  �)ز%  
ط, ("+ ا�#دا
 ��ت، #�ث ���) �&�8�� ، و#!د ذ�ك ��طرق أو �&!1ر ھذه ا��&ور #ن أ'داد ط#

�^'دا  #&���8�ر�  �&رن و�ر�ب �&ور ��� ھو ا�Bر #� ?�  دإ!إن درا&  . ا�ط#
  #����ث �ظ�ر ا� ���ت '77�!�ا��&ور ا�!�ر  �&�� #Oد��ل اB'داد ا�!�ر  وا

�#  ا��&ر ا�!�ري���71  ��1ط�ح ����#.  
'Bرع "+ درا&  ا�  �&�  و��وا1ل ھذه ا�درا&  "+ ا(داد ا�!�ر  #�1  �در

�س8�دان ا� +"  ث �&��0ر اB'داد ا�!�ر�  &����  .ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 �����ق وأ�3 � )	*ط� ا����ءات ا���'د�� ا��&�وى

�ور�  ا�
  
  
  
  
  
  

ا&�!��ل �&ور أو  -
  !, أ'داد ط#��(�

ر ����) �ر�ز(و�&ور 
�س أطوال
  (��.  

  
  
  
  
ر  -����ا&�!��ل �&ور 
�ت "+ ) �ر�ز(��&�

�ت #&ط   .و�!
  
�ل  -�!�&�  �&ور #�&�

�1ف، : ا��1ط�7�ت
70ث، 070�ن، ر#,، ر#!�ن، 

0�0  أر#�ع، 0�0  
أ�1�ف، '�ر، )زء �ن 

 ، %���  ا

  اB'داد  -�ذ إ�? إدراك 'دم ���������ظم أ��ط  �1ل #
ر "+ أ'داد )ددة �8, ������ل #!ض ا�����ت وا  !ا�ط#

ن��ن ���!ن 'ددن ط##.  
ر �ن ا��وع -#�!��� ا�  :��8رح أ��ط  �&�!�ل "
"8�
س ھذه "أو " ط!  �ر&م �0ث و�دات و�1ف��8ل ھذه ا

�وي ر#, ا�و�دة&�وي "أو " ا�8ط!  &
س ھذه ا�8ط!  
�وي 0�0  "أو " و�د�ن و0�0  أر#�ع&
س ھذه ا�8ط!  

  .، وذ�ك #!د إ'ط�ء 
ط!  �و�دة"أ�1�ف ا�و�دة

�ت �0ل#�0م �&�!�ل ��
3

1 ،
4

2
 ،

8

5
ر اBطوال...  ����.  

-  ���  ھذه ا�8ط!  ھ+ 70ث �&��  ا��&�طل و���رھ&�

  #�����#
3

1.  

  أ�ظر ا�و08  ا��را"8  -
  

7م �8ط '7? �&�8م �درج �ث �ظ�ر ا��&ور -!� :
4

1
 ،

2

1
 ،

4

3
 ،

4

5
 ،

2

3
 ،...  
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...  
-   �#  �&ر���ا

وا&�!��ل ا��1ط�7�ت 
  .#&ط و�8�م و�ط ا��&ر

�1ر �&ر #ن 'ددن  -
ن ��!نط#���.  

  
�#  �&ر '7? ��ل  -��

 +!�)�وع 'دد ط#
  .1و�&ر أQ1ر �ن 

- �0�: 1 <
4

3
> 2و  0 > 

2

3
< 1 ،...  

2

1
2 +=

2

5
           ،

3

2
1+ =

3

5
   

8م(�ل اBطوال و�&�!�&� H�ت ) �در��&��) �ر1و" (وا
�ت#����د ھذه ا&(��.  

  

  ا)'داد ا��*ر��
  

-    ا��&ور ا�!�ر
  
-  : اB'داد ا�َ!ْ�ر

  71����#  #���إد��ل ا
�#  أ�رى ��7&ور ���

    .ا�َ!ْ�ر
-   اB'داد ا�!�ر

ك : وا��ظ�م ا�!�ري���
وا�8راءة، ا��را�ب 

�زل���  .وا

�  ر
م  -  #��� +"

  .ا�!دد ا�!�ري
'دة ��#�ت �!دد  -

  .'�ري
  
  


وة �!�رة  - ������8� +���&ورا ) 10(�&�+ ا��&ور ا
   .'�ر

: أ�70 
10

1
،

10

6
   ،

100

64
  ،

100

32
 ،...  

: أ�70 
10

1
0,1��ب    ،

10

6
0,6��ب      ،

100

64
��ب   

0,64 ...  

ا)�زاء 
  �ن �!�

ا)�زاء 
�ن 
  '*رة

  ددا��  ا��!�ت  *راتا��  ا"&�د

7  3  4  8  1  184.37  
  
-   #����س   4ھو  در
م ا*��� 124.37"+ ا�  .7و
-  �ت #ن �&ور '�ر
  .�!��د '7? '�

�0ل 
10

2
  ،

100

20
   #����20,02,0��#رر ا =.  

�ر��ب ا)'داد 
  ا��*ر��

  
  

ن  -8�ر�  'ددن '�ر�
 71����  .���و#ن #

  
�1ر 'دد '�ري #ن  -

ن��ن ���!  .'ددن ط#
-   إدراج أ'داد '�ر

نن 'ددن '�ر#.  
  
ا&�!��ل ا=��ر�ن  -
ر 'ن �"  <"أو" >"#!�7

)  �1ر أو �8�ر�  ��
ن  .'ددن '�ر

  
��#ط أو  -�و�,، #

  ا��8رب، أ'داد '�ر
7? �&�8م �درج وا�دا '

  .وا�دا

� أن 
وا'د �8�ر�  اB'داد (ذ ����ون �در�����)!ل ا
��رورة �, 
وا'د �8�ر�  اB'داد �ا�!�ر  * ���ق #

�0� ، !  :    ا�ط#
�م  �
�م  5,1'دد أر
 25,1أ
ل �ن 'دد أر

  .25,1>  5,1و��ن   
�   #���0   #�ره و��ن ��Q +!ن 'دد ط#� ?7'0  ?7'

رهQن 'دد '�ري * �: 
3,130,1و��ن  130<  13    =  

8�ر�  'ددن '���8�ر�  و1ل إ�? أ�3 � ?�ن �ر), إر
ن ��1��وي ا�)زأن ا&�  ��ن و"+ ���1�� ا��)زأ

�م
� #��س 'دد اBر���#�ن #!د ��� ا�!�ر��8�رن )زأ�.  
8�ر� : �0�ل��ن أي  643,3و 65,38�رن ا�)زأن ا�!�ر�

1000

و650
1000

643.  

ن �������7ذ ���ف أن ���وم ا�!ددن ا�� ا�8&��7)!ل ا
��&#  إ�? 'ددن �# ?�!� 3�س �ن !�!ددن ط#  #&���#
ن 'ددن #  ن، إذ ��ن دا%�� إدراج أ'داد '�ر'�ر

ن�ف أ'داد أ)زاؤھ� . '�ر���*  #&�و��ل ذ�ك ��
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   ا�&��ب وا��� ��ت .3.2.5 
 

�ت ا�)�, وا�طرح �وا1ل ا�!�ل #�ّل ا�����ت 
1د إ'ط�ء �!�? ��ل �ن '�7
87  #��وا��رب و!���  ا#�&���ت ا�Aم "+ ا�����ب ا����!ن . ا&��"+ ھذا ا=ط�ر ��ل ا

زة���  ���ب اBدا�+ ��&��3 وا":  
 

�ت -7�!7�  .='ط�ء �!�? 
�ب  *&�!��ل ا=)راء ا0�Bر ��ء� -&�  �و�!. 
�ب -&���ت ا����م ���7ف آ. 

 

����ون ���و  �&8�7  ا�!�  #&���#:  
 

- 7�  &�'  � 'ن 'دد وا�د )دون #�ق(�رب �!�7��1ل (، �ون ا�#�ث "�
 �&8�baا�ذي �8ق) ا =× ?.  

-  +
��1ل ا�8&�  و#� �� 'ن 'ددن و�دن ھ���ون ا�#�ث "  7د
�8&�  إ
 �&8�  .ا

رة �Bون ھذه ا�� ��ت '�د�#�&���7ذ �ن ا��  ا��8�&�#  #&���&�� ا&�!��ل ا
8��&ت ھ+ ا�  أو ا��ر#  ?أ�0ر '7 ز1ودة وا��ر�!�(�ر "+ �ل ا����ل ا����  .ا

  

 �����ق وأ�3 � )	*ط� ا����ءات ا���'د�� ا��&�وى

�7ذ �د'م �ّل ����ت )�!  و�ر#  ='ط�ء  -�*�(ت ��� �� ���ت �ن وا
, ا�ر و�!���

�م
  .ا�!�ر  ���و#  #!دد أ�#ر �ن اBر

��ن ا��(�5ت 
��ض ا)'داد 

  ا��*ر��

�ت  -#�����!ر"  ا
�#!ض   ا��&ر  وا�!�ر

����  .اB'داد وا&�!�
  
  
  
  
�ت #ن  -
�!��!ر"  ا

  #!ض اB'داد ا�!�ر
����  .وا&�!�

  
  

ن  -�#�����7ذ ��ظ أن ا��و  �1,0)!ل ا
10

1
�!#ران 'ن  

و ��01,0س ا�!دد و�ذا 
100

1
و 5,0؛ 

2

1
و  25,0؛ 

4

1
؛ 

و   75,0
4

3
.  

��ذه   �و1ول إ�? �ر&c 1ور ذھ���ت #
�!��&�� ھذه ا
�7ذ  و�ر��ز "+ ذ�ك '7? أ��ط  �ول  اB'داد��'�د ا

�ت��&��  .اBطوال وا

ن : ��0#
4

1
و 

2

1
و#ن ) 5,0و  25,0أو #ن( 

100

1
و 

10

1
 

و#ن ) 1,0و 01,0أو #ن (
1000

1
و 

100

1
 001,0أو #ن ( 

  )01,0و
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�ت  ����� ��ت ا)ر�:7�!7� ?�!�.  
  
�ت  -�ت 
&�  �ن #ن و�!ز و�!��

  .أ�رى
  
�ب ا&�!��ل إ)راءات ���و -&��  '

 �&8�
+ ا��1ل و#� . 

�)�, وا�طرح �#  87!�����3 ا#&���
  .وا��رب

ن !��  #&���� ا���8رح أ��ط  �&�!�ل "
ن!  .�)�وع أو "رق أو )داء 'ددن ط#

7  ا�8&� ، ��), ���7ف طرق �!�  #&���#
  �Aا ?�و&رورات ا��ل 
#ل ا��طرق إ

���  . وذ) ا
�8&�  'دد : �0�لa  د�� ���b  ن��

8�ر�  �a ت��'���# b.  
��1 #�)�ب ا���ط  وا�8و�#  "+ �ل 

H%����  .ا�����ت و"+ �8دم ا
���دد  ��� ��8رح أ��ط  �&�!�ل  #&���ا

8&� ��1ل و�
+ ا�ا�طرح ا����رر، ( #
ن '�ن�ا��1ر #ن �������(. 

  
  
  
 

	��!� �&�وظ� 
 وإ�راءات آ���

�!ر"  )داول ا�)�, وا��رب  -
�ب �)�وع، "رق أو ���م، &�� ����وا&�!�

 �&
  . )داء أو ��1ل 
� '�رات  -أQ1ر �ن ()�, أو طرح ذھ�

  ).1000أQ1ر �ن (أو �%�ت ) 100
- ?�   �!ر"  ���م 'دد إ�ا�!�رة ا��وا

و���م 'دد  100��ل 'دد أQ1ر �ن 
  1000أQ1ر �ن ��%  ا��وا��  .إ�? ا

  
  
  
 10) أو 
&�  'دد '7?(�رب 'دد "+  -

  .1000أو  100أو 
  
  
�م  �3&�ب )داء 'دد ��ون �ن  -
أر

'7? ا0�Bر "+ 'دد ��ون �ن ر
م وا�د 
ن�
  .أو ر

  
-  +!
&�  'دد ط# +
��ب ��1ل و#&�

!+ ��ون �ن ر
م وا�د'7? 'دد ط#.  
 

  
  
  

  ... 70 – 60،  20+  0�30ل 
     700 +500 ،600 - 900  

  
و���م  2ھو  80إ�?  ���78م ا�!دد : �0�ل
255  ?�  .45ھو  300إ

�ب &���7�ت !���%H وا����&�Qل ھذه ا
ن !  �)�وع أو "رق 'ددن ط#

�� أو '�ودن، أ"8  .أو 'ددن '�ر
، 10) '7? � ا�8& أو(ر#ط ا��رب "+  -

��ظ�م ا�!�ري و&�Qل "+ ... 100�#
�ب ا�ذھ�+&��   .ا

  
-   �&
�ب ��1ل &����8رح أ��ط  

#طرق ����7 ، �0ل ا�طرح ا���رر 
 ?�87�&م، 
1د ا�و1ول إ��ت �'����

   ا���وذ)�Aا   �&�  .5"+ ا
م : �0�ل&8��153  ?7' ��م،  �5را&&
أ

"+ ھذه . ��ن �وز, ا��رارس �&!  �&! 
�  �وزع ����را&� "+ �ل �رة وھو ��  45ا

  :"+ �ل �رة 45!�+ أ��� �طرح 
 10845 06345108م 153−= 0م  −=

184563 =−  �0م �وزع 0�0  0�0  أي أ��
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  .�رارس 3و �#8?  �18ن  �15طرح 
3ت �را&� و #8 30إذن، أ�ذ �ل 
&م  

 .�رارس

ا�&��ب ا�����ن 
 =��)����� )ذھ	� و

 
 
 

�)�وع أو "رق (��ظم وإ�)�ز �&�ب  -
 �&
� ) أو )داء أو ��1ل #�� أو ��ذھ�

�د '7? ���%H ���وظ  وا*&�!��ل ��'*�#
�ت7�!���واص اB'داد وا +����  .ا

  
- �(��3  دإ����ل �!ط ، )  ا�!دد���ا

�ط ، ذھ�&# . 
 
 
 

�ب ا��)�وع  :0�1�ل&��47  +123  
�ب 47و 123��ك ا�!ددان  &��  .0م �)ز ا
3  +20   +100  =123         
  7  +40  =47       

�7ذ أن ���!ط+ '�رة  3و �7ث ��ظ ا
 ?�� إ���  ...'�رات  6وا�دة 

  إ�)�ز �&�ب �ن ا��وع : 0�2�ل
    2×  2,5أو  0,3+  4,7أو  0,5+  2,5
 .3×  0,5أو 

  
  
 

  
  
  

��ب ا)دا��ا&� 
 
 
 
 
 

-   �ز '�7(�=  #&����  اAل ا�ا&�!�
  .وا�!�ل '7? �ظ�م ا�!د

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
-   �Aف ا%��!ر"  وا&�!��ل #!ض وظ

�ت#�&�  ��ر ���&��  #&����ت : ا&��
�ت"7�!��ت " ا&�� ".ا�ذا�رة"و
 
 

ل#
  :��8رح أ��ط  �ن 
��  0م، دون  80 دأظ�ر ا�!د) 1��'7? ا

  ...50 دا�!دد أظ�ر ا�!د��و ھذا 
�7&�ن  24أظ�ر ا�!دد ) 2�دون ا&�!��ل ا
  .4و 2
�ب ) 3&���,   92+232+105أ�)ز ا

��  '7? ا��ر�ب ��ظ�ر '7? ا �و1ف �
+�  :"+ ا�)دول ا��وا

  
                أ�Qط '7?

                  أرى  
  

ق "�م �!��� ا��ر1  �  #&����ا�!�ل #
�ت ا�!دد  ا��+ ����ل '7? #����أ
واس ا

ط  * ����ل '7? &#��&#  ا��و�ث أن ا
�ب &��
واس إذ �!ذر إ)راء اBت ا�&��

�رات  #!���رة '7? ا#�
〉×〈−〉×〈:�0ل 13241625  

ن����  :ا��+ ��)ز #�Oدى ا
 * �%H ا��ر�7���ل ا(&�.  
�ت ا�ذا�رة* &�� .ا&�!��ل 

  
  

3.5. ��  ا����ء وا��	د
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�#8? ا��دُف �ن ا��Bط  ا ��رف ھ�د&  وظ!���7ذ ��#!د�� ، "��د&  ھو ا��&�ب ا
�7ذ���#8  ،�!ود ا&��ء  ،"+ ا�&�وات ا��درH �ن �ن '7? أ���ء وا��&�وي ����8 #���ا

�7ذ( ھ�د&  �!��د '7? ا���&وس��8  �ن ��ط ا�ء �8 إ�? ھ�د&  ��ط7ب أدوات )أ�
�ب،(�
�7�ت "+ ا�&�  ا�را#! ، ��وا1 ،و�!ر"  #!ض ا��واص ...) �&طرة، !��ل ھذه ا

�ء ھ�د&  و�ت و�&�!�ل "+ �ل ����ت ��!87  #و1ف أ�#&����ث �وظف ا���78� 
�7� و�و��0��� �&ب �واص ��� و��1�%�  . إ��

�7�ت �&�� !���وف ھذه ا:���ء ا�������م "+ ا��7�7ذ #��ء و(78!7م أ���ز #ن و ��
  � ا�رؤ&�!�ل و���7ف زوا���1� … ( ��ھم ا���د&  اBو��� ،و#����ك ا

 ���ء ھ�د&  وا�!�ل '77ل أ����  ��د، ا��وازي، ��ور (ا��رور!�� ، ا��ا*&�8
�ظر����ت، )… ا�د '7? و�!��'*�  :وأ��ط  �ث #
  

  
   

�7ذ   -���8ل ا ��  .ق'�أدق و��7�ً أ أ���*ً �ر�#  ��ط7ب ���ظ "
  ".#ر���H إ���ء"��h أ���*ً و"ق   -

 

&�� #O#راز  ��ل ا��&�و  و��&ن ا&�!��ل  �درج�وھذا ���Bض �واص ا!#�
 �ب( اBدوات ا���د&�8��ف، ا���  ....) ا��&طرة، ا��دور، ا��وس، ا�ورق ا

  �ت "�ر�ز '7? 
راءة ��0�ت �&�و�&(���#  87!����ت  أ�� ا��Bط  ا�&(��
�ت 1ورو��&(��  إ���ء ھذه ا��.   

  

 �����ق وأ�3 � )	*ط� ا����ءات ا���'د�� ا��&�وى

ا��� �م �� ا����ء 
 ��8�موا�����ل 

ن ���  أو �8ط  '7?  -!�
  �ر1و"  �و1ف أ���ل 

�  .أو ��78
ن �و
, أو  -!��ا&�!��ل ��1م 

  .#ر�)  ��8ل

ر $  ��7م �8ط  أو �!��  ا�درا&  ا��ظر
�ءات �0���ل �ط7و#  #ل &�!�ل ��طور ا

  . �8ل أ���ل
�ر : �0�ل&� ,
ت إ�? �و#��7ذھ�ب �ن ا

 ?�ا��در&  أو �7ذھ�ب �ن ا�)زا%ر إ
و��ون ھذه ا��Bط  ��ن ا��واد   $ردا

  .اB�رى

: '(�5ت وCواص
ا"�������، ا��وازي، 

ا�����د، ���وي طو��ن، 
 .ا��	�ظر ا��&وري

-   ا&�!��ل اBدوات ا���د&
 ���8��7ق �ن ا&�8  #&�����8ط  ا

ن و�ن �!��د �و�ن �&�وي طو
ن�  . أو �وازي �&�8

-   ا&�!��ل اBدوات ا���د&
�ر&م �8ط '7? ا&�8��  وا�دة، 

� �!ط?، ��
ط!  �&�8م طو
 ����د أو وازي �&�8!8م �&�

  .�!ط?، دا%رة
  
ن ���1ف 
ط!  -!�.  

ا���8ق �ن ا��وص #�دف و1ف أ���ل  -
  .أو �378

-   "�ن �&!��  �&�!�ل ا��&طرة 
��س طول أو 8�ن أو �8�ر�  طو�  

  �8ط��  .أو �8��7ق �ن ا&�8
ك، أو ( &�!�ل ا��وس -�&�#��ن ا

�8��7ق  ةوا��&طر/أو) ��1وع �ن ا�ورق
��د أو ا��وازي أو �ر&م �&�8م !���ن ا

� آ�ر���د أو وازي �&�8! .  
8�ر�  أطوال أو �ر&م  -��&�!�ل ا��دور 

  .أ
واس أو دوا%ر
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إدراك إن ��ن ���ل �� ��ور  -

��ظر أو أ�0ر وا���8ق �����.  
  
  
  
  
- ��!�&��ظر #���� لإ���م ��ل #

�ت وو&�%ل ���و' �8�.  
ر&م '7? ورق �ر1وف  -

8م �&� ?���&#  إ��ظر ��ل #
  .�!ط?

  
  ا&�!��ل ا��1ط�7�ت  -

 F7#�7�  �ر 7&  �1##!��وا
  . وا��وا1ل

  
�ل ا�ط+ أو -�!�&�  . �&طرة �م ذ�ك #
-   دو��ر&  ا���"+ ھذا ا��&�وى ا

�ت ���و'  ا�ط+، (وا&�!��ل و&�%ل و��8
�ف، �ر1و" ، ا��&طرة، ���ا�ورق ا

ھ+ ا��+ �&��  ...) ا��دور، ا��وس
H%����  . #�1دق ا

� ��ور ���ظر���!7ق ا�Bر #:���ل  .  
  
  
  
  
  

�8ط '7? : ا��1ط�7�ت ا��18ودة ھ+
�ن ���دان، ا&�8��  وا�دة، �&�8!��

�ن، 
ط!  �&�8م، �ن ��واز�8�&�
���1ف 
ط! ، زاو ، �ظر ��ل، ��ور 

�ظر��.  

ا��3 �3ت، : أ*��ل ���و��
ا��ر�:، ا����ط�ل، 

 .ا����ن، ا�دا!رة

����ظ  '7?  -�ا��!رف #
���Bو"  "+ ��ل �ر�ب  لا�:��ا

���  .و�&�
  
ا���8ق �ن و)ود ��ل �:�وف  -

  . "+ ��ل �ر�ب
  .ل ��ل #د
 و1ف و�8 -
  
  
ر&م ��ل، '7? ورق  -

  .�ر1وف أو $ر �ر1وف
  
  
  
  .إ���م أ"�رز -
  
  

- ���Bر#,  لا��ا��18ودة ھ+ ا��70ث، ا
)3���ت و�!� �ن، )���!��، ا��&�طل، ا

  .ا�دا%رة و��ن �1�د"  أ���ل أ�رى
�د '7? �واص  -��'*��م ھذا ا���8ق #

�ل اBدوات�!�&�  .ا���ل أو #
ك ��ل �ر�ب إ�? أ���ل !��د ��� -

ط  �!رو"  ��378 أو �و3�1&#.  
  
�ون ا�ر&م �&ب ��وذج �!ط?  -  

أو �&ب و1ف �3 أو �&ب #ر���H إ���ء 
 �ل أدوات ھ�د&�!�&�د ا��رة أو #��#.  

  
�ون ذ�ك #!د �!ن ا���ل ا���رر  -

�ت �0ل ا�ط+، ا�8ص و�&�!�ل ��8
  .وا�17ق أو ا�ر&م وا��7ون

��ب، ا�: ا������ت�
��وازي ا����ط�(ت 

 ).ا��(ط�(

ا��!رف '7? �)&��ت  -
� وا���8ق �ن #!ض ��و�&�

�Bو)3 #  87!���ا��واص ا
  .وا�Bرف

  
0ل �)&م #ر&م أو ر#ط  -��

370�  .�)&م #��ل 
  
زه 'ن  -���و1ف �)&م 

�ل  -�!�&��م ا���8ق �ن ا��واص #
  #&����ا��&طرة، ا��وس، (اBدوات ا

�ف���  ). ا��دور، ا�ورق ا
  
  
ب ا��7ط #ن ا��)&م ��+ء �ن ��)� -

�ء وا�ر&م ا�ذي �370 '7? ا��&�وي���  .ا
�7ذ  -��� ا�" +�&�ت   ��8رح و�!

�ت ا���و�  Bو)3 !7���أو �0ل ���7ف ا
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0ل �1, �)&��ت أ�رى أو �
3�.  
ا��!رف '7? ��1م �ل �ن  -

   ا���!ب و��وازي ا��&�ط�ت
�����  .وإ���ؤھ�� أو إ��

ز ��1م ��!ب �ن #ن  -��
  .�)�و'  �ن أ���ل �ر�# 

ا����ف أ�#ر 'دد ���ن �ن  -
م ا���!ب��1�    .  

�ل ا��1ط�7�ت  -�!�&�# F7#��ا
 #&����  .ا

  .ا��)&م
  
  
  

��ظم أ��ط  "+ ا�8&م �ث !�ل �ل ��7ذ 
 ��وإن ��ن ا�و
ت $ر ��ف ��+ ا�!�ل "

ل أ�� ا�)�ز ا�!�. #!د أو ��رج ا�8&م
  . أ����م "8ط "�و $ر ��ف

  
 #&������1ط�7�ت ا�رأس، و)3، : �!�+ #

  .�رف

 

 .ا�����ر وا��F8�ر

ر ��ل �&�و  -Q1� ر أو#��
ط&# .  

�0ل ھذه ا��Bط  ���  )دا =#راز ��ظ  -
 * +��#!ض ا��واص، أي ا��واص ا

Qر�� Q1��ر أو ا#����0ل  ر'�د ا
�Bل ھذه اQ�&د، و���!���ط  ا��وازي وا

  . "+ �واد أ�رى
-  #&�����ر�#ط ھذا ا��و�وع #.  

 
 ا����س .4.5

  

�س 
�تو ا���لو اBطوال��وا1ل ا��Bط  �ول !&�  .وا��دد ا
� �ن أ��ط  �8&م 
�� ، ��م �8�ر#�3 ا�ط�&������وم ا  #&���أو �8ل ) �)ز% (#

�س8��ت 0م إد��ل ���وم ا�و�دة وا��&� . �� أ��س ا�زوا
"+ ھذا ا��&�وى،  "�ون،
   .#و�دات $ر ا1ط��

B87  ��ط �و"ر ا!����س# ا8��  �ث ��د�ل "ر1� و)�  ��"  �ھم ا���د&���ا
 � وا�!دد!� +������ھم�&�ھم "+ �!زز "�+ ، و#����ت !د ، وھذه ا��&���س اBطوال وا


 ، !  اB'داد ا�ط#�� ���� =دراك 'دم ��
�7? ا��&ور واB'داد ا�!�ل ' و#رر&
   .ا�!�ر

  

 �����ق وأ�3 � )	*ط� ا����ءات ا���'د�� ا��&�وى

ا)طوال وا���ل 
وا����ت 

 )ا�&�وم(

-   %��ء "ز�س أ�8�ا&�!��ل أدوات 
   .أو ھ�د&

�س #!دد أو �1ر -
  (ر 'ن ��#!��  .ا
�س  - 8��!ر"  وا&�!��ل و�دات ا

��7ظ�م ا���ري.  
 - ��ت #ن و�دات �!ر"  وا&�!�
�!�ل ا

  7����ت #ن و�دات ا
�!�ا�طول وا
 !&��ت #ن و�دات ا
�!�  .وا

� �!رو"  -�&�
�ء أ  .  إ���ء أ�
�ب ��ط ��7, -&�. 

  
��ون ا�و�دة �!ط�ة أو ����رة �1#   -

 �%��.  
  
  

�ت #ن ا�و�دات
�!��ا���ر : ا��18ود #
��3 وأ)زا%3 ا���داو� ، ا�Qرام �'�و��

�'���3 ا���داو� ، ا��7ر وأ)زا%3 و��
 � .ا���داو
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 .ا�ز�ن وا��دد

-  '�&�
راءة ا.  
  
  
- �����س ا��دد وا&�!�
  .�!ر"  و�دات 
  
  
�ب �دة -&� . 

�ت ��#وط  '�&���ون 
راءة ���7ف أ�واع ا
�%ق
�د�#.  

  
�س ا��دد
ا�&� ، ا���ر، : ا��18ود #و�دات 

، ��0��' ، ا�د
8 ، ا&�وم، ا� اB&#وع، ا
����ت #
�!�  .وا

�ب #O)راءات ��1  دون  -&���م ھذا ا
+��&��ت "+ ا��ظ�م ا7�!� . ا��طرق إ�? ا

  
 

 ا����&�ت

-    ��#�1ف &طوح �&�و  و�ر��
�����  .�&ب �&

  
ز #ن �&��  &ط� �&�و  -���ا

  .و��ط3
  
7#ط أو  -���س �&��  #وا&ط  ا


  . �ر1و" 
'ددان �&�ب �&��  �&�طل #!داه   -

�ن!  .   ط#

� ا��ط�#ق  �وھذا #��ظم أ��ط  &�!�ل "
�ل &ط� �!�&�7#ط #��وا�8ص وا�17ق وا

�ون ھدف ھذه ا��Bط  �8ر#   .��وذ)+
 ��&��  .���وم ا

�7ذ أ�3  ��� ا����ظم أ��ط  درك �ن ��
   ��&����ن أن �ون �&ط�ن ��س ا

�!�س�  .و��طن ����7ن و
  

  أو �#�  �ر1و"�&�!�ل و�دة ��وذ(  
)  ��ون ��#وط  أو �8ر# ��� .وا

 ا�زوا��

� �ر&و�  -8�ر�  زوا�.  
  
  
  
  
 .  �8ل زاو  �!ط�ة -

  8#�8�ر�  �ن ��ل أ��ط  ا�8ص وا��ط����م ا
�ل �!�&�#) �ل ا���د&��Bا �
وا�ب أو زوا (

  �7ذ إ�? إدراك ���وم �8دار زاو�����1ل #
 ؤ0ران '7?  وأّن طو�+ �7!+ ا�زاو *

8�ر� ��  .ا
�ب أو ا�ورق �
�ل �!�&�#  �م �8ل زاو

�ف��� .ا

  
  ��ت �ر�و����و� .6

  

 ا��� �م وا��� م إ��را���� .1.6
  

�#�� وإ#�� ��ون طو7 ،  �ل �!7ّم �ط7ب ا��رور #��رات ����7 ، ذھ� �#��'7? �دة $
  :و�)در ا=��رة إ�? أن

  

- ��7�7ذ ،�8�ر#  �!ر"  ���رف  �&�� !��#�وظف ���&#��3، و��7!7م #��دد ا
���7ذ�  8#�&� .ا

-   #&���#  �ق ��ون "3 ا��!ر"  ا�)ددة ا��&��د"  ����ء ھذه ا��!ر"  �م "+ &�#
�7�7ذ� . 

�(ا*'�راف #�ذه ا��!ر"   -�&  ا��!7م) �:&��ون ��ت �&ؤو .  
����م -��7�7ذ #� ��&   ."+ ھذه ا��!ر"  ا�)ددة ا��درب وا���ظم ھو ا�ذي 
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�ت أ�رى �روري ��7!7ّم -  .إ'�دة ا&��0�ر ھذه ا��!ر"  "+ و�!
  

�ت !�#ر��  .�ل ا�����ت أ&�س �!7م ا�ر
�*ت أن �#�? #��ل ���ط�ت (���ھم ا��درو&  "+ ���7ف ا�����ن، ��!ظم ا

�ھم�����ل ����ت، 
#ل أن �درس ھذه ا  ���ذا��� و�وظف  ����رة، �:دوات و)�  و"!
�ت أ�رى  ."+ و�!

  
  
   

�ت  "ا��&ث"&لّ �*�(ت إّن (أي ا�����ت ا��+ * �و)د �ن أ)�7� ا&�را�
!�#ر �ر��� و�#�دل  ، �7)وء إ�? إ)راءات ��1��7�7ذ #� ��&�درو&  �ن 
#ل، 

+���ط ا�ر���  "+ ا&�� "�رات أ&��  .ا�رأي �و
ذ وأ�ط�%�م وطرق '��7م "�ن ا��روري أن و�? اھ���م ��ص =)ر����اءات ا

 �
����� أ�0�ء ا���Q�&وا.  
 ?���!7ّم ھو �ذ�ك ا='�دة، وا��درب، وا�ر)وع إ��م ا��!7ّم د"!  وا�دة، " ��درا ��

�ت ����7 (ا�وراء أي ا���رار، ��ن ��رارا 
����م �� �8وم #3، و�ف �8وم 3#) "+ &.  
  

� :�(&ظ�#��ذ �� (�ر �7درس * ��7ط #ن ا��ط#ق ا����ا�ذي �دف إ�? إ#راز �دى "�م ا
3(���رف ) '!��ر ا���ك ا&� ?�و#ن ���ط�ت ا��درب ا��+ ��دف إ

ذ����  .وا=)راءات �ن 
#ل ا
  

  ا���م����ر  .2.6
  

� +7' +�#��ر ا�8&م و"ق ا��را�ل  ،"�ل ا�����ت"ط7ب ا��&!? ا��!�7+ ا&�
 ا���س ����   :ا

  

�تا�� �8دم�7!��
�  ا�!رض، ا�#�ث، ��ط وا����ا��درب وإ'�دة 0م  ا��و71 ، وا
  .وا��و&, "+ ھذه ا��را�ل �م "+ ���7ف ا�و0�%ق ا��ر"8  �7#را�H. ا*&��0�ر

  

  ا��� �J وا��وا8ل .3.6 
  

�و"  0م :���ت، ا�Q7  ا���7ذ "+ ا�ر���ب �در���� ا�����ر ا�ر����&�!�ل ا��� 
)�س ...). ز�1ط�7�ت، ا�ر�وا�  ا���م  ���)�وع، )�,، "رق، (�!7م ا���ردات ا�ر

�7ذ �ن  و��ن ا���م ھو...)  طرح، )داء، �رب �ر#,، ��!ب، زاو ، طول��ن ا���
��ر #��ت و�!  .و"�م �!��ه 'ر"3� إ'ط�ء �&�

  

  ا��ر��ز .4.6
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�ط7ب �و)3  ا��ر��ز ا������إن ا'���د   ���#  ا�ر����ر ا&�ن '�د�� �ن ا��إ�? ا
 ��ت أ"87�!���1وص '�7  ا�طرح و��0ل اB'داد '7? و�!7ق ا�Bر #8راءة و���#  ا�#

8م ا�!ددي وا�)داول و�&��    .  <و  >ا&�!��ل ا�ر�زن '�د ا��رط وا
  
  
  
  
  

��روف ا�!ر#  وإ�� أن �&�!�ل �#  �س إ�� أن ���ب �78���&#  إ�? و�دات ا�#
 ���!��+ ا�ر�وز ا���7��1� "+ ا�)دول ا� +�� :ا��!رو"  وا

  

 ا�طول ا���ل ا���� ا��دة
h  ،min ،s l ،cl ،ml g ،kg m ،km ،cm ،mm 

  
��روف ا�!ر# أ �#  �ر "��ب �7��7د  #&���# �� .  

  

  ا���و�م .5.6
  

�#8 ، �1�8را '7? ا*��#�رات ، ��ن ا��8وم  &��ر&�ت ا���71  #18د ��� "+ ا��ا
 ، و���ت �!�#ر ���م إ�? ا�&�  ا��وا�ذ وا���ذ 
رارات �ول ا��8����'��  و�ر�ب ا

س )زءا ����1، . اB�ط�ء آ�ذاك ذ�و#�، و��ر)م إ�? "�ل���8وم "+ ا�#ر���H ا�)دد، �"
 ����ب 'ن ا��رورات ا(�ق ا��!7ّم، & +" Hل )زء ��د�#:  

  

�ت ♦#&���  ���7ذ �!ر"  ��� .ا
7م ♦!�� .ا��!7ّم ��)�و'  ���ذ ا�8&م/�#ط &رورة ا
♦  �%��  81 ، و)!�7� ��طور #طر���م ���ر&�3 ا8���و&�%ل � .إ�داد ا��!7م #

  

7+ ��1ل ���7ف أ�واع ا��8وم، ا��+ ���7ل ���7ف "�رات ا��!7م ��  . و"
  

  ا���و�م �5ل ا��� م  *
  

  ���رب �رورة وأھ�  ا(��
#ل ا��روع "+ ا��!7ّم و�ذا �دى #�ت ا +1����8وم ا
 7#8��7ذ '7? ا&��Qل ���&#��3 ا����0ل، 
#ل ا��روع "+ �8دم �!�رف )ددة . 
درة ا�و#

�ل (�7�  #&����  �ل ��7ذ #��  ���درن '7? �!
�7ذ، "3�O �ن ا���م أن ��ون ��إ�? ا
�ت �!7ّ 3 ا��8وم ا��!ر"+ ا��18ود، وذ�ك �ن أ)ل #��ء و�!�&� �م أ�0ر ��ء� ، وھو �

+1����  .ا
  

  ا���و�م أ3	�ء ا��� ّم *
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�7ذ وإ���)3 أ�0�ء �!��37 �, ا��Bط   ��)ري #���ظ  �1ر"�ت ا . ��&وھو * 
 ����Q�&وا ،��#�� �!�?، و"�م أ&#�%�ذ "�&ب، #ل #��&رھ�، وإ'ط����#��دد أ�ط�ء ا

�7��7ّ��ت ا!�  �����=ط. رھ�ذ و�طوـ# +���  �ع ـ��� أن ھذا ا��8وم * 
  

ذ "+ ��ظ  �� "�&ب، #ل �دف�����رف ا!�  ��ن ا��!7م �ن )�,  �ذ�ك '7? ���� ?�إ

�راح أ��ط  . �!7و��ت �ول �طور ���ءا��م�و��%ذ &�ط, ا��!7م �&�'دة ���ذه #

� +����م �ن �)�وز ا�1!و#�ت ا����  .  !�ر��م���و'  وھ�د"  و��%� ، 
��7!7م #�#ط &رورة  ��& 3�B ،+&�إن ھذا ا��وع �ن ا��8وم ا��&��ر أ&

7م!���7!�7�ت ا��!7ّم، إ�3/ا�  .�8وم �را"ق 
  

  ا���و�م ��د ا��� ّم وا��درب* 
  

  �)�و'  )�8وم ��17+(ھ�� #�8وم ���ل  ا�Bر �!7ق�، وھو �ط#ق #���ظ�م "+ ��
  �ول ���وم �!ن�ذ "8ط، #ل #O)راءا��م �1ص �!7����3 #���%H ا، وا�ذي * ���م "

�ءات ا��!��دة "+ ا�#ر����8�ر#  #���" ،��، ��رض �طور ا��را
#  ا��ط#8  ة�H ا�)دداأ
�ءات ا��&��د" ����رف، إ�? �را
#  در)  ا��&�ب ا!��8#� '7? ا�&.  

  


