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  بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحكمة الخاصة  مـدرســة   

 

 

 

    2021/  03/        انـرـاسَــخ  :

 انًهاساخ انشَاضُح أذقٍ نى َرقٍ انًالحضاخ و انرذػُى

 كراتح انرؼاتُش   

 إَجاد قًُح انرؼثُش   

 كراتح انًؼادالخ   

 حم انًؼادالخ   

 حم انًسائم انكاليُح   

 التغذية الراجعة
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  اإلسشاداخ :

فٍ كراتح انرؼاتُش وانًؼادالخ و انًسائم انهفظُح َجة انرذسب ػهً يفشداخ انؼًهُاخ انحساتُح  -1

 انجًغ انطشح  انضشب و انقسًح يثم:

........................انخ أكثش تـ أضاف   ,   كى انؼذد انكهٍ    ,  يا يجًىع  ,  انجًغ :   

............................انخ, انثاقٍ  , أصغش   :  يا انفشق  ,  تكى َضَذ  , كى َاقص  ,  أقم تـ  انطشح  

حاصم انضشب ....انخ,    (2×ضؼف انؼذد )انؼذد: فٍ كم َىجذ فًا اإلجًانٍ  ,  صفىف   ,  انضشب  

.انخ  ..كى َىجذ فٍ كم  ,انؼذد (  , ÷ 2: ذىصَغ  ,  ذقسُى  ,  َقسى تانرساوٌ  , َصف انؼذد )  انقسًح  

َىجذ يسائم ذحم تخطىذٍُ  كًا َىجذ يسائم ذحرىٌ ػهً يؼهىياخ صائذج أو َاقصح -2  

 يالحظح :ال ذُسً ػُذ اَجاد انقًُح َثرذأ فٍ انجًهح انؼذدَح يٍ انُساس إنً انًٍُُ تانرشذُة  يغ االَرثاِ إنً:

انحساتُح  انرٍ داخم األقىاطنى هُاك أقىاط َثذأ تحساب انؼًهُح  -1  

ػُذيا ال َىجذ أقىاط وانجًهح انؼذدَح فُها ػًهُاخ حساتُح يرؼذدج )انجًغ انطشح انضشب انقسًح (-2  

وَقىو تحساتها  ثى َكًم انؼًهُح يٍ انُساس تانرشذُة يثال : تٍُ قىسٍُ  انضشب أوانقسًح ظغ َ  

 1+(2÷6)-12  

 

  1 +3 - 12  

10=1+9   

 

 

 

 

 كتابة التعابير والمعادالت 

 إيجاد قيمة التعبير و المعادلة مع حل المسائل 
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 حىط اإلجاتح انصحُحح انسؤال األول :

 6و  12  تٍُ  انفشقانرؼثُش انزٌ ًَثم انؼثاسج :  -(1

a)    12×6                                       b) 6-12  

 

c)  6÷12                                        d) 6+12  

 يٍ صذَقاذها 8قهًا ػهً   32هذي  وصػدانرؼثُش انزٌ ًَثم انؼثاسج :  -(2

a)    8×32                                       b) 8-32  

 

c)  8÷32                                        d) 8+32  

 أسقاو  5ػذد  فٍ كمأػذاد  7انرؼثُش انزٌ ًَثم انؼثاسج :  -(3

  a)    5×7                                       b) 5-7  

 

c)  5÷7                                        d) 5+7  

 x=10إرا كاٌ      x-3×2قًُح انرؼثُش  -(4

a)14                                       b) 4                     c)  6                                       d) 7 

 y=12إرا كاٌ      y+9÷3قًُح انرؼثُش  -(5

a)   7                                       b) 13 

 

c)  15                                       d) 16 

 x=1إرا كاٌ        x×3×2قًُح انرؼثُش  -(6

a)   5                          b)                   6  c)  7                    d) 8 

  10َساوٌ  4يضافح إنً   xًؼادنح انرٍ ذًثم انجًهح اِذُح:  َصف ان -(7

a)2×x+4=10                                       b) x÷2-10=4 

 

c)  x÷2+4=10                                       d) x÷2-4=10 
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 يهُذفكى ػًش   =X  13إرا كاٌ, أعىام  3أصغش هي حوذ ثـ  ههٌذعبهب ,   Xَجلغ حوذ -(8

a)    7                         b)                 8  c)  9                  d) 10 

 5صائذ  3 أضؼاف  Sانرؼثُش انزٌ ًَثم  -(5

a)   5 +2×3                                                b) S 3× +5 

 

c)  S+3 +5                                               d) S 3× -5 

 

 حم انًسائم انرانُح تكراتح انًؼادنح ثى حهها   : ثاٍَانسؤال ان

 الوسألة 

 

 حل الوعبدلة  كحبثة الوعبدلة 

 

أكىاة عصُش علً عذد 

صفىف فٍ كل  3الطبولة فٍ 

 xأكىاة َسبوٌ  5صف 

 

 

  

 

 6علوب هقسىهة علً 42

 yهجوىعبت َسبوٌ 

 

 

  

دسهن أضبفث  35لذي هشَن 

دسهن لحىصَعهب  55لهب اههب 

فكن  5ثبلحسبوٌ علً أخىاجهب 

 أخز كل واحذ ؟

 

 

 

  

 

 

 ذزكش: انضؼف ضشب 2

 َصف قسًح 2
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 حم انًسائم تاسرخذاو انرفكُش انًُطقٍ   :ثانثانسؤال ان

 

 دسهن  5أصذقبء أهىالهن هعب لششاء لعجة جكلفحهب  3سُضع 

 فلسبت  51و سث عوالت هي فئة  الشثعلذي سلطبى خوس عوالت هي فئة 

 فلسبت  51و ثوبًٍ عوالت هي فئة  الشثعو لذي فُصل سث عوالت هي فئة 

 عوالت 5ولذي صبلح 

 الت الوعذًُة الٌقذَة الحٍ كبًث لذي صبلح ؟وفلسبت فوب الع 51ججقً لذَهن إرا 

 

 الفهن 

 أعشف أى :........................................

 

 

 أححبج إلَجبد :......................................

 

 إَجبد الحل

 الوجلغ لذي سلطبى:.........................

 الوجلغ لذي فُصل:.......................... 

 xالوجلغ لذي صبلح : 

 x + +51= 5.11الوعبدلة :.......+.........

................................. 

...................................... 

X.............= 

 هثل الوجلغ ثبلعوالت :....................

 ....................لذي صبلح 

 الحخطُط

 أكحت هعبدلة 

 

 5فلسبت = 51سلطبى +فُصل+صبلح + 

 دسهن

 

 الححقق:

.................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

  تذكر :

درهم0فلس =  011  

فلس = نصف درهم  01  

فلس= ربع درهم  50  

0011درهم =  0  

درهم   1010فلس=0  

درهم 1001فلس= 01  

درهم 1050فلس=  50  

درهم  1001فلس=  01  
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