
 تضييق النطاق التركيز
 جمع الكسور العشرية وطرحها. الهدف

 الربط داخل الصفوف وبينها الترابط المنطقي

السابق
وجد الطالب مجاميع 
وفروق األعداد الكلية.

الحالي
يستطيع الطالب جمع 

الكسور العشرية وطرحها.

التالي
سيستطيع الطالب جمع 
األعداد النسبية وطرحها.

 اتباع المفاهيم والتمرس والتطبيقات الدقة
انظر الرسم البياني لمستويات الصعوبة في صفحة 181.

 التقييم  التوضيح  الشرح  االستكشاف المشاركة

أفكار يمكن استخدامها
قد تود أن تبدأ الدرس باستخدام مجموعة كاملة أو مجموعة صغيرة أو نشاط "فكر – اعمل في 

ثنائيات – شارك" أو نشاط مستقل.

 اطلب من الطالب تكوين مسائل تتطلب    تبادل المسائل
الجمع باستخدام بيانات من مسائل من الحياة اليومية. ينبغي للطالب استخدام 

مخططات القيمة المنزلية إليجاد اإلجابة. يتبادل الطالب مسائلهم ويحلونها ويقارنون الحلول. 
م.ر 5 ,1

اإلستراتيجية البديلة
 أعِط كل طالب ورقة رسم بياني. اجعل الطالب يرسمون شبكة 10 في 10 عليها. 

اطلب منهم تظليل الشبكة لعرض 0.22 )22 مربًعا(. ثم اطلب منهم تظليل الشبكة لعرض 
0.40 )40 مربًعا(. أخبرهم بأنهم قاموا بتمثيل مسألة الجمع 0.40 + 0.22. اطلب منهم تحديد 

 المجموع.
م.ر 4 ,1    0.62
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السؤال األساسي

الدرس 1

جمع الكسور العشرية وطرحها

ا؟ كيف يمكن أن يكون التقدير مفيدً

م.ر. ممارسات رياضية

1, 2, 3, 4, 5, 6

م.ر. الممارسات الرياضية التي استخدمتها؟  ما 
ظلل الدائرة (الدوائر) التي تنطبق.

5 استخدام أدوات الرياضيات

6 مراعاة الدقة

7 االستفادة من البنية

8 استخدام االستنتاجات المتكررة

1 المثابرة في حل المسائل

2 التفكير بطريقة تجريدية

3 بناء فرضية

4 استخدام نماذج الرياضيات 

السباحة يمثل سباق 100 متر فراشة للسيدات واحد من األحداث التي تقام في سباقات السباحة. يوضح 
احات في دورة األلعاب األولمبية األخيرة.  الجدول توقيتات مختلف السبّ

اسم السباحة
سباق 100 مرت فراشة للنساء 

56.73إل. تريكيت 

سي. ماغنوسون

58.10جي. سيلفا 

(s) الزمن

C03_003A_660553
يمكنك استخدام مخطط القيمة المكانية لمقارنة النتائج.

ا أطول من  لقد استغرقت سي. ماغنوسون وقتً  .1
إل. تريكت إلنهاء السباق بمقدار 0.37 ثانية. 

فما هو توقيت ماغنوسون، بالثواني؟

C03_101A_660553
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في أحد لقاءات مدرسة ثانوية، قطعت إحدى   .2
السباحات سباق 100 متر فراشة للسيدات في 
72.34 ثانية. فكم عدد الثواني التي تفوقت بها 

جي. سيلفا في السباق؟ 
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 التقييم  التوضيح  الشرح  االستكشاف المشاركة

اطرح أسئلة الدعائم التعليمية لكل مثال للتمييز بين خيارات التعليم.

أمثلة  
 اجمع الكسور العشرية. .1

هل تحتوي األعداد على نفس عدد المنازل بعد العالمة العشرية؟ نعم   •  

كم عدد المنازل الموجودة بعد العالمة العشرية؟ 1  •  

هل يلزم إلحاق أي أصفار لجمع العددين؟ ال  •  

اكتب مسألة يلزم فيها إلحاق صفر لجمع الكسور العشرية. ثّم قدم حاًل للمسألة.   •  

نموذج إجابة: 49.29 ;36.79 + 12.5

هل تريد مثااًل آخر؟
أوجد مجموع العددين 114.9 و78.5 193.4

 اجمع الكسور العشرية. .2
هل تحتوي األعداد على نفس عدد المنازل بعد العالمة العشرية؟ نعم  •  

كم عدد المنازل الموجودة بعد العالمة العشرية؟ 1  •  

هل يلزم إلحاق أي أصفار لجمع العددين؟ ال  •  

لماذا من المهم تنظيم العالمات العشرية عند جمع عدد عشري؟ عند تنظيم   •  

العالمات العشرية، ُتنظم القيم المنزلية أيًضا.

هل تريد مثااًل آخر؟
أوجد مجموع العددين 68.7 و25.4 94.1

تلقين المفهوم2
جمع الكسور العشرية
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منطقة العمل

لجمع كسور عشرية، نظم النقاط العشرية في صف. ثم أضف األرقام في  موضع القيمة المكانية نفسه.

أمثلة

أوجد مجموع العددين 23.1 و 5.8.  .1
احسب 29 = 6 + 23 ≈ 5.8 + 23.1

نظم النقاط العشرية في صف.  23.1  
+ 5.8  

اجمع كما هو الحال مع األعداد الكلية.  28.9  

28.9 ≈ 29 �تحقق من مدى صحة اإلجابة 

مجموع العددين 23.1 و5.8 هو 28.9.

أوجد مجموع العددين 29.6 و14.7.  .2
احسب  =  +  ≈ 14.7 + 29.6

نظم النقاط العشرية في صف.    .   

+          . 

اجمع كما هو الحال مع األعداد الكلية.    .    

تحقق من مدى صحة اإلجابة  ≈ 

  . مجموع العددين 29.6 و14.7 هو 

أوجد حلوالً للمسائل التالية لتتأكد أنك فهمت.أوجد حلوالً للمسائل التالية لتتأكد أنك فهمت.

أوجد مجموع مما يلي:

a. 54.7 + 21.4 b. 14.2 + 23.5 c. 17.3 + 33.5
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أمثلة  
 اطرح الكسور العشرية. .3

هل تحتوي األعداد على نفس عدد المنازل بعد العالمة العشرية؟ نعم   •  

كم عدد المنازل الموجودة بعد العالمة العشرية؟ 3  •  

هل يلزم إلحاق أي أصفار لطرح العددين؟ ال  •  

اكتب مسألة يلزم فيها إلحاق صفر لطرح كسرين عشريين. ثّم قدم حاًل للمسألة.   •  

نموذج إجابة: 4.84 ;0.36 - 5.2

هل تريد مثااًل آخر؟
أوجد الفرق بين 14.983 و1.562 13.421

 اطرح الكسور العشرية بإلحاق األصفار. .4
هل تحتوي األعداد على نفس عدد المنازل بعد العالمة العشرية؟ ال   •  

كم عدد المنازل الموجودة بعد العالمة العشرية في كل عدد؟ 0 و2  •  

هل يلزم إلحاق أي أصفار لجمع العددين؟ نعم  •  

كم عدد األصفار التي يلزم إضافتها؟ 2  •  

لماذا يلزم إلحاق األصفار؟ حتى تستطيع أن يكون لديك نفس عدد    •  

المنازل بعد العالمة العشرية في كال العددين

هل تريد مثااًل آخر؟ 
أوجد الفرق بين 22.45 - 26 3.55

 اطرح الكسور العشرية. .5
هل تحتوي األعداد على نفس عدد المنازل بعد العالمة العشرية؟ ال   •  

كم عدد المنازل الموجودة بعد العالمة العشرية في كل عدد؟ 0 و3  •  

كم عدد األصفار التي يلزم إلحاقها؟ 3  •  

هل كتابة العدد 23 بالشكل 23.000 تغير قيمة العدد؟ اشرح. ال؛ إلحاق األصفار   •  

يضيف 0 في العشرات و0 في المئات و0 في اآلالف وهذا ال يغير في القيمة.

هل تريد مثااًل آخر؟ 
أوجد الفرق بين 5.374 - 34 28.626

طرح الكسور العشرية
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لطرح كسور عشرية، نظم النقاط العشرية في صف. ثم اطرح االرقام بعد وضعها في موضع القيمة المكانية 
نفسه. قد تحتاج إلى إضافة أو وضع أصفار في نهاية الرقم العشري، إلتمام عملية الطرح.

أمثلة

أوجد الفرق بين 5.774 و2.371  .3
5.774 - 2.371 ≈ 6 - 2 = 4 احسب 

نظم النقاط العشرية في صف.  5.774

 - 2.371

اطرح كما هو الحال مع األعداد الكلية.  3.403

3.403 ≈4 �تحقق من مدى صحة اإلجابة 

ا، 3.403 = 2.371 - 5.774 إذً

أوجد ناتج طرح  4.78 - 6  .4
احسب  1 = 5 - 6 ≈ 4.78 - 6

ا بحيث يكون لكال العددين نفس عدد المواضع العشرية. أضف أصفارً  6.00  
 - 4.78  

  1.22  

1.22 ≈ 1 �تحقق من مدى صحة اإلجابة 

ا فإن، 1.22 = 4.78 - 6 إذً

أوجد ناتج طرح 4.216 - 23  .5
ا بحيث يكون لكال العددين  أضف أصفارً   .   
نفس عدد المواضع العشرية.

−   .  

اطرح كما هو الحال مع األعداد الكلية.   .     

ا،      = 4.216 - 23 إذً

أوجد حلوالً للمسائل التالية لتتأكد أنك فهمت.أوجد حلوالً للمسائل التالية لتتأكد أنك فهمت.

أوجد ناتج طرح ما يلي:

d. 9.543 - 3.671 e. AED 50.62 - AED 39.81      f. 14 - 9.09

نظام األعداد
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AED 10.81
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مثال  
 اجمع الكسور العشرية. .6

ما الذي ُيطلب منك إيجاده؟ إجمالي طول الفيديو  •  

ما العملية التي تعبر عن معنى كلمة "إجمالي"؟ الجمع  •  

كيف يفيد التقدير؟ نموذج إجابة: بتقدير المجموع إلى 17 + 22، أو 39، يمكنني   •  

أن أعرف ما إذا كانت حساباتي منطقية أم ال. بما أن المجموع الفعلي الذي 
حسبته هو 39.39 وهو قريب من 39، إًذا إجابتي منطقية.

يريد أحمد أن يحذف 10.125 دقائق من أحد الفيديوهات. فما إجمالي طول الفيديو  	•  

الجديد؟ 29.265 دقيقة 

هل تريد مثااًل آخر؟
توجد دراجتان معروضتان للبيع عبر اإلنترنت على متجر لألدوات الرياضية. يبلغ ثمن دراجة 
AED 10.01 ما الفرق بين سعري هاتين الدراجتين؟ .AED 99.99 واألخرى AED 89.99 منهما

موجه تمرين 
 

التقويم التكويني استخدم هذه التمارين لتقييم استيعاب الطالب للمفاهيم الواردة 
في هذا الدرس.

إذا كان بعض من طالبك غير مستعدين إلنجاز الواجبات، فاستخدم األنشطة 
المتمايزة الواردة أدناه.

 اطلب من الطالب العمل في مجموعات ثنائية إلكمال    مناقشات ثنائية
التمارين 4-1. ينبغي ألحد الطالب تقدير اإلجابة أثناء حل الطالب اآلخر للمسألة. ثم يتبادلون 

األدوار لحل المسألة التالية. ثم دعهم يتبادلون الحلول مع مجموعة ثنائية أخرى من الطالب 
م.ر 3 ,1 ويناقشون أي اختالفات بينهما. 

 كّون عدًدا زوجًيا من المسائل المشابهة للتمرين 4. اطلب    مراجعة ثنائية
من الطالب العمل في مجموعات ثنائية بحيث يحل أحدهما المسألة أثناء تدريب اآلخر. ثم 

يتبادلون األدوار لحل المسألة التالية. بعد كل مسألتين، تتحقق المجموعات الثنائية من إجاباتها 
 مع المجموعات األخرى.

م.ر 3 ,1
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تمرين موجه

م نفسك! قيّ

  أفهم كيفية جمع وطرح الكسور 
العشرية.

 رائع! أنت مستعد للمتابعة!

  ال يزال لدي أسئلة عن جمع 
وطرح الكسور العشرية.

أوجد ناتج جمع أو ناتج طرح ما يلي: (األمثلة 5–1)

 1. 14.7 + 87.9 =      2. 66.5 - 24.1 =      3. 52.1 - 31.47 =     

يقوم عبد اهللا بإعداد مزيج من وجبة خفيفة لرحلة التخييم التي سيقوم بها مع أسرته.   .4  
فأضاف 14.52 أوقية من الفول السوداني  إلى 27.35 أوقية من الجرانوال. 

كم أوقية من هذا المزيج أصبحت لديه اآلن؟ (مثال 6)

ا عند جمع  5.  االستفادة من السؤال األساسي كيف يكون التقدير مفيدً  
وطرح الكسور العشرية؟

 

تحقق

مثال

قام أحمد بإنشاء مقطع فيديو، الجزء األول منه كانت مدته 22.36 دقيقة. والجزء الثاني كانت   .6
مدته 17.03 دقيقة. 

فكم مدة الفيديو باكمله؟

احسب  39 أو 17 + 22 ≈ 17.03 + 22.36

نظم النقاط العشرية في صف.  22.36  
+ 17.03  

أضف كما هو الحال مع األعداد الكلية.  39.39  

39.39 ≈ 39 �تحقق من مدى صحة اإلجابة 

ا: فإن مدة مقطع الفيديو هي 39.39 دقيقة. إذً

يسافر عمار في مهمة عمل؛ وفي هذا الصباح، أشار نظام تحديد المواقع إلى أن المسافة اإلجمالية   .g
لوجهته هي 589.4 ميل. وقد قطع مسافة 208.62 ميل قبل الغداء. فما المسافة المتبقية التي 

يحتاج عمار  إلى قطعها؟

أوجد حالً للمسألة التالية لتتأكد أنك فهمت. تأكد من فهمكتأكد من فهمك 380.78 ميل

102.6

41.87 أوقية

اإلجابة النموذجية: يمكنك استخدام التقدير للتحقق من مدى صحة 

إجاباتك.

42.420.63
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 التقييم  التوضيح  الشرح  االستكشاف المشاركة

التمارين الذاتية والتمرين اإلضافي
تم إعداد صفحات التمارين الذاتية بهدف استخدامها كواجب منزلي. يمكن استخدام صفحة 

الممارسة اإلضافية للتعزيز اإلضافي أو كواجب لليوم الثاني.

مستويات الصعوبة
مستويات تقدم التمارين من 1 إلى 3، حيث يشير المستوى 1 إلى أقل مستوى من الصعوبة.

تمارين

1–9, 17–2610, 27, 2811–16

المستوى 3

المستوى 2

المستوى 1

الواجبات المقترحة
يمكنك استخدام الجدول أدناه الذي يحتوي على تمارين لكل مستويات الصعوبة لتحديد 

التمارين المالئمة الحتياجات طالبك.

خيارات الواجب المنزلي المتمايزة

28 ,27 ,16 ,15 ,13–11 ,9–1قريب من المستوى

7–1 فردي، 28 ,27 ,16 ,15 ,13–9ضمن المستوى

28 ,27 ,16–9أعلى من المستوى

التمرين والتطبيق3
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تمارين ذاتية

اكتب 
الحل 

هنا.

الحل اكتب 
هنا.

واجباتي المنزلية  االسم  

أوجد مجموع كل مما يلي: (مثال 1 و2)

 1. 7.2 + 9.5 =      2. 1.34 + 2 =      3.  54.5 + 48.51 =     

أوجد ناتج طرح كل مما يلي: (األمثلة 3-5)

 4. 5.6 - 3.5 =      5. 97 - 16.98 =      6. 58.67 - 28.72 =     

7.  يوضح الجدول أول ثالثة فائزين في سباق البراميل. ما الفرق الزمني بين أحمد وفيصل؟ (مثال 6)  

ا قدره AED 305.43 على  ا إجماليً خالل شهرين، أنفقت لطيفة مبلغً  .8  
ا قدره 213.20  المشتريات الغذائية. وقد أنفقت في الشهر األول مبلغً

AED. فكم أنفقت في الشهر الثاني؟ (مثال 6)

 

المعرفة المالية تكلف قبعة مبلغاً قدره AED 10.95 ويكلف قميص   .9  
بأكمام قصيرة مبلغاً قدره AED 14.20. فما المبلغ المتبقي الذي 
ستحصل عليه إذا دفعت لكال الصنفين فاتورة بقيمة AED 50؟

 

م.ر. استخدام أدوات الرياضيات سباق التتابع 100 متر × 4 هو حدث رياضي يتضمن وجود  .10  
أربعة عدائين في كل فريق.

a. ما الوقت المشترك لمحمد وعمار؟   

b. ما مقدار زيادة زمن احمد عن عبد اهللا في السباق؟   

c. ما الوقت المشترك لجميع المتسابقين؟   

  

زمن سباق التتابع 100 × 4

الزمن (s)العداء

  13.4محمد

12 عمار

12 أحمد

  11.7عبد اهللا

16.7 3.34  103.01

2.1 80.02 29.95

1.73 ث

AED 24.85 AED 92.23

25.4 s

0.3 s

49.1 s
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انتبه!

 في التمرين 11، بداًل من إلحاق صفر )8.90(، أسقط سلطان رقم المئات، 2،  ابحث عن الخطأ
 في 3.72. ذّكر الطالب بإلحاق األصفار إذا لزم األمر والطرح بالترتيب الصحيح وإعادة التجميع

عند الضرورة.

التقويم التكويني
استخدم هذا النشاط كتقويم تكويني ختامي قبل انصراف الطالب من فصلك.

ممارسات رياضية

التمرين )التمارين( التركيز على

114  فهم طبيعة المسائل والمثابرة في حلها

ية التفكير بطريقة تجريدية وبطريقة كمِّ  212, 15

تكوين براهين عملية والتعليق على طريقة استنتاج اآلخرين  311, 13, 16

استخدام األدوات المالئمة بطريقة إستراتيجية  5
10

مراعاة الدقة  6
26

تعد الممارسات الرياضية 1 و3 و4 جوانب من التفكير الرياضي الذي يتم التركيز عليه في كل 
درس. ُيمنح الطالب الفرص لبذل الجهد الكافي لحل مسائلهم والتعبير عن استنتاجاتهم وتطبيق 

الرياضيات في مواقف من الحياة اليومية.

م.ر

اطلب من الطالب كتابة مسألة وحلها من المسائل التي تتطلب جمع الكسور العشرية 
أو طرحها. راِقب عمل الطالب.

التحقق  بطاقة 
الطالب استيعاب  من 
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 مهارات التفكير العليا 
م.ر.  البحث عن الخطأ سلطان يحاول إيجاد 3.72 - 8.9. اكتشف خطأه وصححه.  .11  

م.ر. التفكير  بطريقة تجريدية اكتب زوجين مختلفين من الكسور العشرية مجموعهما هو 14.1. وينبغي أن يتضمن   .12  
أحد الزوجين إعادة التجميع. 

 

 

ر كيف تعلم أن مجموع 12.6 و 3.1 و 5.4 أكبر من 20.  م.ر. االستدالل االستقرائي فسّ  .13  

م.ر. المثابرة في حل المسائل وجدت عائشة أن 9.84 = 3.28 + 3.28 + 3.28. ما العامل المفقود في مسألة   .14  

الضرب ذات الصلة 9.84 =  × 3.28؟ اشرح.                          

م.ر. التفكير بطريقة تجريدية دون طرح 4.64 - 8.5، حدد الرقم الذي سيقع في منزلة الجزء من المئة. اشرح.  .15  

م.ر. االستدالل االستقرائي تقوم هند بشراء العناصر الموجودة على اليسار لمطبخها. هل سيكون  .16
ا لشراء جميع األصناف الثالثة؟ اشرح استنتاجك. مبلغ AED 35 كافيً

8.9
– 3.72

5.22  

التكلفة (AED)الجهاز

14.95وعاء خلط

8.49ملعقة طهي

10.75أكواب قياس

اإلجابة النموذجية: 9.1 + 5.0 و 6.4 + 7.7

اإلجابة النموذجية: عند جمع األعداد الصحيحة، فسيكون مجموعها 20. وستتم جمع 

مجموع الكسور العشرية، مما سيجعل المجموع الكلي أكبر من 20.

3؛ اإلجابة النموذجية: جمعت عائشة 3.28 ثالث   

مرات إليجاد مجموع 9.84. ولذلك، فإن ناتج ضرب 3 × 3.28 هو 9.84.

6؛ تمت إضافة صفر للطرح من 8.5. لذلك، ستقوم بطرح 4 − 10 إليجاد قيمة المنزلة 

الجزء من المئة.

نعم؛ اإلجابة النموذجية: AED = 34.19 AED 10.75 + 8.49 + 14.95؛ وبما أن

AED < 35 AED 34.19، فإن مبلغ AED 35 يكفي لشراء جميع األصناف 

الثالثة.

لم يقم سلطان بإضافة صفر قبل إجراء 

عملية الطرح. 

8.9 - 3.72 = 5.18
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مساعد
الواجب المنزلي

الحل اكتب 
هنا.

تمرين إضافي

واجباتي المنزلية  االسم  

أوجد ناتج جمع ما يلي:

 17. 4.9 + 3.0 =      18. 0.796 + 13 =      19. 15.63 + 24.36 =     

        4.9
         +3.0
          7.9

أوجد ناتج طرح ما يلي:

 20. 19.86 - 4.94 =      21. 82 - 67.18 =      22. 14.39 - 12.16 =     

المعرفة المالية الرصيد الحالي في الحساب الجاري الخاص   .23 
بمحمد هو AED 237.80. أوجد الرصيد الجديد بعدما يحرر محمد 

.AED 29.95 ا بقيمة شيكً

 

عدل السنوي لهطول األمطار في شالالت كيستون 50.38  كان المُ  .24 
عدل السنوي لهطول  بوصة في عام 2012. وفي عام 2013، كان المُ

األمطار 55.76 بوصة. ما الفرق في معدل هطول األمطار بين هذين 
العامين؟ 

 

 25.   درجة انصهار الصوديوم هي 97.8 درجة مئوية، ودرجة انصهار البوتاسيوم هي 63.65 درجة مئوية. 
ما مدى زيادة درجة انصهار الصوديوم؟

 

 

ا يحتاج عمر إلى ثالثة ألواح خشبية إلصالح شرفته.  م. ر كن دقيقً  .26 
ا طوله 10 أمتار واألطوال التي يحتاجها هي 2.2 متر و2.82 متر و4.25 متر. وقد اشترى لوحً

وقطع منه األجزاء الثالثة. فكم سيتبقى من اللوح الذي اشتراه عمر؟
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االختبار تمرين على   انطلق! انطلق!
ُيِعد التمرينان 27 و28 الطالب لتفكير أكثر دقة يتطلبه التقييم.

تتطلب فقرة االختبار هذه من الطالب أن يشرحوا المفاهيم الرياضية ويطبقوها ويحلوا 27.
المسائل بدقة، مع االستفادة من البنية. 

DOK1عمق المعرفة

م. ر 1ممارسات رياضية

معايير رصد الدرجات

أجاب الطالب عن السؤال إجابة صحيحة.نقطة واحدة

ية عند حل 28. زم فقرة االختبار هذه الطالب أن يستنتجوا بطريقة تجريدية وبطريقة كمِّ ُتلِّ
المسائل. 

DOK2عمق المعرفة

م. ر 2، م. ر 8ممارسات رياضية

معايير رصد الدرجات

يجيب الطالب إجابة صحيحة على كل جزء من نقطة واحدة
السؤال.
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تمرين على االختبار  انطلق! انطلق!

 مراجعة شاملة

قرّب كل كسر عشري إلى أقرب عدد كلي.  

 29. 4.75 ≈      30. 34.1 ≈      31. 22.48 ≈     

ارسم العدد 2.78 على خط األعداد أدناه.    .32 

C03_103A_660553

2.7 2.8   

يوضح الجدول المسافات التي قادت فيها بدرية دراجتها عدة أيام هذا األسبوع. أي يوم من أيام األسبوع  .33 
قادت فيه الدراجة ألطول مسافة؟  

المسافة التي قادتها (mi)اليوم

9.34االثنين

9.47األربعاء

9.74الخميس

9.32األحد

تسافر دومينيك عبر والية أوريغون، وقد قطعت مسافة 66.4 ميالً من سالم إلى يوجين ثم واصلت طريقها إلى   .27 
ميدفورد. وكانت المسافة اإلجمالية لرحلتها 233.25 ميالً. فما المسافة من يوجين إلى ميدفورد؟

  

يوضح الجدول أول أربعة فائزين في سباق السباحة.   .28 

حدد هل كل عبارة صحيحة أم خاطئة.   

سبح أحمد بسرعة أكبر من خالد بمقدار 0.32 ثانية.  صواب  خطأ  .a  

سبح علي بسرعة أكبر من أحمد بمقدار 0.27 ثانية.  صواب  خطأ  .b  

سبح خالد بسرعة أصغر من علي بمقدار 0.5.  صواب  خطأ  .c  

سبح أحمد بسرعة أصغر من طارق بمقدار 0.11 ثانية.  صواب  خطأ  .d  

سباق 50 ياردة سباحة حرة بنين

الزمن (s)السباح

22.63خالد

22.20طارق

22.58علي

22.31أحمد

5

الخميس

34

166.85 mi

22
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