
  08اٌذسط  اٌّمطع اٌثأي اٌغٕح اٌثاٌثح اترذائي
 انغٛشح انُجٕٚخ ٔانوقـ انوشآَٙاٌّيذاْ 

 رشثٛخ ئعاليٛخإٌشاط 
 أثَٕب آدو ػهّٛ انغالو اٌذسط
 2 1ٔاٌذظح 

فٕس ٔكٛذْٕٚبد رؼهًٛٛخ، كزبة  اٌٛعائً
 انزهًٛز

 

اٌٙذف 
 اٌرعٍيّي

ٚزؼشف ػهٗ هقخ عٛذَب آدو ػهّٛ انغالو 
 ٔٚغزخهـ انؾشة األثذٚخ يغ انؾٛطبٌ

اٌىفاءج 
اٌخراِيح 

ٚزؼشف ػهٗ هقـ ثؼل األَجٛبء يضم آدو َٕٔػ 
 ػهًٛٓب انغالو

االػزضاص ثبإلعالو ٔاالَزًبء انؾنبس٘ ٔانؾشؿ ػهٗ اٌميُ 

 أداء انؼجبداد ٔانًؼبيالد، ٔانزؼبيم ثًغإٔنٛخ
 

 اٌّشادً اٌٛضعياخ اٌرعٍّيح ٚإٌشاط اٌّمرشح اٌرمٛيُ

ٚغزشعغ 
 يؼهٕيبد 

 ركهًُب عبثوب ػٍ انُجٙ فهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى: انغٛبم

 ملسو هيلع هللا ىلصدسعب هلٕنخ ٔؽجبة انُجٙ : انغُذ

 كٛق ػبػ كٙ فـشِ؟ يٍ سثبِ؟ نًبرا؟ يٍ رضٔط كٙ كجشِ؟ : انزؼهًٛخ

ِشدٍح 
 االٔطالق

ٚكزؾق اٜٚخ 
ٔٚوشأْب 

 ٔٚلٓى يؼبَٛٓب 

 
 
 

ٚوشأ انوقخ 
ٔٚطهغ ػهٙ 

يؼُبْب 

 اإلعًبنٙ
 
 

 
ُٚبهؼ 

يؾزٕٖ انوقخ 

يٍ خالل 
 أعئهخ يٕعٓخ

 

 
 

ُٚغض األَؾطخ 

ثُبء ػهٗ 
 يكزغجبرّ

 

 
 

ٚغزُجو 

انخالفخ 
ثبالػزًبد 

ػهٙ األعئهخ 
 انًٕعٓخ

 :ذمٛيُ ذشخيظي
 كٛق ظٓش اإلَغبٌ ػهٗ األسك؟ أعٕثخ يخزهلخ -
 ْم رؼشف يٍ ْٙ صٔعخ ْزا انُجٙ؟ -

 :اٌذظح األٌٚى
 ٔاإلَقبد نهًؼهى رهٙ رنك هشاءح 57كزؼ انكزبة ؿ

 كشدٚخ يٍ هجم انزاليٛز

  ٍصى "اإلَغبٌ األٔل"هشأد هقخ عًٛهخ ػ ،

 رُبهؾذ يغ أفذهبئك ػُٓب
 كٛق ظٓش ػهٗ األسك؟ -

 يب ْٙ هقزّ؟ ٔكٛق ثذأد انؾٛبح ػهٛٓب؟ -

  هشاءح اٜٚخ ػهٗ يغبيغ انزاليٛز يٍ هجم
 :انًؼهى

  ٙهشاءح انلوشح األٔنٗ انزٙ رؾشػ يب ٔسد ك
 انغٕسح يٍ هجم انًؼهى ٔثؼل انزاليٛز

 

  ٗهشػ عًهخ يٍ األعئهخ انًٕعٓخ ػه

 :انًزؼهًٍٛ
 يى خهن هللا آدو ػهّٛ انغالو؟ -
 يبرا ههت يٍ انًالئكخ؟ -

 يٍ سكل انغغٕد نّ؟ ثى ػبهجّ هللا؟ -
 هشاءح انلوشح انضبَٛخ يٍ هجم انًؼهى ٔثؼل انزاليٛز -

 ًٍٛهشػ عًهخ يٍ األعئهخ انًٕعٓخ ػهٗ انًزؼه: 
 أٍٚ خهن هللا آدو ٔصٔعزّ ؽٕاء؟ يبرا ههت يًُٓب؟ -
 يٍ أَغبًْب ٔػٛذ هللا؟ ثًب ػبهجًٓب هللا؟ -
  (ٔنٛظ يؼب)يٍ هشد األٔل يٍ انغُخ، آدو ٔؽٕاء أٔ ئثهٛظ؟  -

 ٚزطشم انزهًٛز نألَؾطخ انًٕانٛخ نزضجٛذ انًلبْٛى ٔروذٚش يذٖ اعزٛؼبثٓب 
 :أٔشطح اٌرعٍُ

 58ؿ  (أهزذ٘ ٔأيبسط) انًؼهٕيبد ثوشاءح اعزشعبع 
أستظ تغُٙ تيٓ اٌعثاسج ِٚا يٕاعثٙا . 2

 هٍٛ*    
 آدو ػهّٛ انغالو*  *  أثٕ انجؾش ْٕ

 خٕكب يُّ*  *  خهوّ هللا يٍ
  ؽغذا ٔركجشا*  *  ئثهٛظ سكل انغغٕد ٜدو

 (أٔ الؽوب)انؼٕدح نهغُذ انشئٛغٙ ٔيُبهؾزّ نهٕفٕل ئنٗ خالفخ يُبعجخ ٔرذُٔٚٓب كٙ انؾٍٛ 

خهن هللا آدو أثٕ انجؾش يٍ هٍٛ، ٔأعكُّ انغُخ يغ صٔعزّ، نكٍ ئثهٛظ انًزكجش سكل هبػخ 
هللا ٔانغغٕد ٜدو، ثم ٔؽبٔل ئخشاط آدو يٍ انغُخ، كُغؼ كٙ رنك، كؼبػ آدو كٙ األسك 

ٔركبصش كٛٓب، ٔههت هللا يُب ػذو ارجبع اثهٛظ انًزكجش ٔانؾغٕد، ٔههت يُب االعزؼبرح يُّ كٙ 

 .كم ٔهذ

ِشدٍح 
تٕاء 

 اٌرعٍّاخ

ُٚغض األَؾطخ 

 ٔٚؾلع اٜٚخ

 :اٌذظح اٌثأيح
 نخـ ؽلٓٛب هقخ عٛذَب آدو ػهّٛ انغالو. 1

 كٛق ٚؾًٙ انًغهى َلغّ يٍ انؾٛطبٌ؟. 2
 اعزظٓبس اٜٚبد ٔؽلع يب ثوٙ يُٓب. 3

ذذسية 
 ٚ

 اعرثّاس

 رخقـ انؾقخ انضبَٛخ إلَغبص انزطجٛوبد ٔنزؾلٛع اٜٚخ انًجشيغخ
  



  4اٌذسط  اٌّيذاْ اٌثأي اٌغٕح اٌثاٌثح اترذائي
 انغكبٌ ٔانزًُٛخ اٌّيذاْ

 عـشاكٛب إٌشاط
 َؾبه اإلَغبٌ كٙ انًذُٚخ ٔانشٚق اٌّٛضٛع

 د45اٌّذج 

 كزبة انزهًٛز، فٕس يُٕػخ اٌٛعائً

 
اٌٙذف 

 اٌرعٍيّي
ٚزؼشف ػهٗ يخزهق األَؾطخ انزٙ ًٚبسعٓب اإلَغبٌ 

 كٙ انشٚق ٔانًذُٚخ ٔٚكزؾق يضاٚب كم َؾبه

اٌىفاءج 
اٌخراِيح 

ٚوّذس انؼًم انًُزظ ثؼذ أٌ ًّٚٛض ثٍٛ يب ْٕ هجٛؼٙ 
 .ٔثؾش٘ كٙ انًؾٓذ انشٚلٙ ٔانؾنش٘

االػزضاص ثبنٕهٍ ٔيؼشكخ ؽذٔدِ ٔرُٕع يؼبنًّ، ٔانزؼشف اٌميُ 
 ػهٗ رنبسٚغّ ٔيؾٛطّ ٔصوبكبرّ

 

 اٌّشادً اٌٛضعياخ اٌرعٍّيح ٚإٌشاط اٌّمرشح اٌرمٛيُ

 

كٙ أؿهت األؽٛبٌ ٚزبثغ األٔنٛبء يغبء كم ٕٚو َؾشح األؽٕال انغٕٚخ نًؼشكخ أؽٕال : اٌغياق
 كًبرا ٚوقذ ثبنطوظ؟. انطوظ انغبئذح كٙ يُطوزٓى هجم رٕعّ أثُبئٓى ئنٗ انًذاسط

 دسط انطوظ ٔانًُبؿ: اٌغٕذ

 يب ْٙ اإلعشاءاد انٕاعت ارخبرْب كٙ ؽبنخ يٕعخ صهٕط هٕٚهخ؟: اٌرعٍيّح

ِشدٍح 
 االٔطالق

ٚطهغ ػهٗ 

يخزهق 
األَؾطخ كٙ 

 انًذُٚخ

 
 
 

ٚؾذد كٕائذ أْى 
 األَؾطخ

 

 
 

ٚشثو ثٍٛ 

انًؾٛو 
ٔاألَؾطخ 
 انًٕعٕدح

 
 
 

ٚكزؾق أْى 
األَؾطخ 

انًًبسعخ كٙ 

 انشٚق
 
 
 

ٚكزؾق يضاٚب 
ٔػٕٛة 

انزكُٕعٛب كٙ 

 انشٚق
 
 

ٚغزُزظ 
انخالفخ 
 انًُبعجخ

 :ذّٙيذ

كضٛشا يب رشرجو أَؾطخ اإلَغبٌ ثطجٛؼخ انًُطوخ انزٙ ٚؼٛؼ كٛٓب، كٛؾبٔل انزأههى يؼٓب 
ٔرغخٛشْب نزهجٛخ يخزهق ؽبعٛبرٓب، كًب ْٙ يخزهق األَؾطخ انزٙ ًٚبسعٓب اإلَغبٌ كٙ 

 انًذُٚخ ٔكٙ انشٚق

 :(ٔشاط اإلٔغاْ في اٌّذيٕح)اورشاف 
 ٔيؾبْذح انقٕس ٔهشاءح انغُذاد ٔيُبهؾخ كم 74ٔ75يطبنجخ انًزؼهًٍٛ ثلزؼ كزبة انغـشاكٛب ؿ 

 (ٔنٛظ ػهٗ ؽذٖ)عُذ ػهٗ ؽذح 

    
 1الؽع انغُذ 

 يبرا ٚؼًم ْزا انؼبيم؟
 أٍٚ رقُغ انغٛبساد؟

 2اهشأ انغُذ 
 يب ْٙ انًذٌ؟

 يبرا ؽذس ثغجت انكضبكخ؟

 3اهشأ انغُذ 
 يب ْٙ أػًبل انغكبٌ؟

 نًبرا رزُٕع أػًبنٓى؟

 4الؽع انغُذ 
 يب َٕع انغهغ انًؼشٔك؟

 نًبرا ْٙ كضٛشح؟

    
 1الؽع انغُذ 

 كى ُٚزظ ْزا انًقُغ؟
 نًبرا ٚغت ػهّٛ رنك؟

 2الؽع انغُذ 
 نًبرا ؽٛذ انزشايٕا٘؟

 يب ْٙ كٕائذِ؟

 3اهشأ انغُذ 
 يب ْٙ ئداساد انًذُٚخ؟

 يب ْٕ دٔس ثؼنٓب؟

 4الؽع انغُذ 
 يب دٔس انجهذٚخ؟

 يب انٕصبئن انًُٕهخ ثٓب؟

 :(ٔشاط اإلٔغاْ في اٌشيف)اورشاف 
 ٔيؾبْذح انقٕس ٔهشاءح انغُذاد ٔيُبهؾخ كم 76ٔ77يطبنجخ انًزؼهًٍٛ ثلزؼ كزبة انغـشاكٛب ؿ 

 (ٔنٛظ ػهٗ ؽذٖ)عُذ ػهٗ ؽذح 

    
 1اهشأ انغُذ 

يب ْٙ األَؾطخ انًزكٕسح 
 كٙ انغُذ؟

 2الؽع انغُذ 
 يب يًٛضاد ْزا انُؾبه؟

 يٍ يُكى ًٚبسعّ؟

 3الؽع انغُذ 
أركش ثؼل انقُبػبد 

 انزوهٛذٚخ انشٚلٛخ

 4الؽع انغُذ 
يزٗ ٚغزؼًم انلالػ 
 انًؾشاس انزوهٛذ٘؟

    
 1الؽع انغُذ 

 يب اعى ْزِ اٜنخ؟
 يب ْٙ يًٛضارّ؟

 2اهشأ انغُذ 
يب انلشم ثٍٛ انضساػخ 

 انزوهٛذٚخ ٔانضساػخ انؾذٚضخ

 3الؽع انغُذ 
ئالو ٚؾزبط ْزا انؼبيم 

 نهؾقٕل ػهٗ ئَزبط ٔكٛش

 4اهشأ انغُذ 
يب ْٙ َزبئظ ئدخبل 

 انزكُٕنٕعٛب ئنٗ انشٚق؟

 (االخرظاس ٚاٌرثغيظ)اعرٕراج 
ًٚبسط اإلَغبٌ كٙ انًذُٚخ انقُبػخ ٔانزغبسح ٔانخذيبد، أيب كٙ انشٚق كًٛبسط انضساػخ 

 ٔانقُبػبد انزوهٛذٚخ ٔرشثٛخ انؾٕٛاَبد

ِشدٍح 
تٕاء 

 اٌرعٍّاخ
 

ُٚغض انُؾبه 
ثُبء ػهٗ 

 انزٕعٛٓبد

 :ذمٛيُ جضئي
 أذكر أهم األنشطة التي تمارس في المدينة وتلك التي تمارس في الريف

 أذكر نشاطا من األنشطة التي تمارس في محيطك وصفه

ية  سذذ
ٚ 

 اعرثّاس

  



  10اٌذسط  في ِذالخ اٌظٕاعح اٌرمٍيذيح: اٌّمطع اٌثاٌث اٌغٕح اٌثاٌثح اترذائي
 األػذاد ٔانؾغبةاٌّيذاْ 

 اننشة ٔخبفٛخ انزٕصٚغإٌشاط 
 د45اٌّذج 

 2 1ٔاٌذظح 

األنٕاػ، كشاط انًؾبٔنخ  اٌٛعائً

 

اٌٙذف 
 اٌرعٍّي

ٚؾغت مشة ػذدٍٚ كٙ ػذد ٔاؽذ رُْٛب 
 يٕظلب خبفٛخ رٕصٚغ اننشة ػهٗ انغًغ

اٌىفاءج 
اٌخراِيح 

 ٚؾم يؾكالد ثبعزؼًبل األػذاد األفـش يٍ
 ٔػًهٛبد انغًغ ٔانطشػ ٔاننشة 100000

ٚالؽع ٔٚكزؾق، ٚزؾون يٍ فؾخ انُزبئظ اٌميُ 

ٔٚقبدم ػهٛٓب، ٚغزؼًم انزشيٛض انؼبنًٙ 
 

 اٌّشادً اٌٛضعياخ اٌرعٍّيح ٚإٌشاط اٌّمرشح اٌرمٛيُ

ٚؾغت يغبيٛغ 

 رُْٛب ثؼذ رغضئزٓب

اٌذغاب اٌزٕ٘ي 
 130>124>120 :ٚؾقش ػذدا ثٍٛ ػؾشرٍٛ يززبنٛزٍٛ كًب كٙ انًضبل

 999 ، 501 ، 349 ، 266: أؽقش كال يٍ

ِشدٍح 

 االٔطالق

ٚوشأ انٕمؼٛخ 

ٔٚلٓى يلشدارٓب 
 
 

 
ٚزؼشف ػهٗ 

يخزهق هشم ؽم 

يؾكهخ يب 
 
 

 
ٚلٓى هشٚوخ 

روغٛى ػذد ئنٗ 

 يغًٕع أػذاد
 
 
 

ٕٚظق ثؼل 
خٕاؿ اننشة كٙ 
 انؾغبة انزُْٙ

 
 
 

ٚكزؾق هشٚوخ 
رٕصٚغ اننشة ػهٗ 

 انغًغ ٔٚؼزًذْب

 
 
 

ٚغغذ يؼبسكّ 
 ثطشٚوخ فؾٛؾخ

: ِشدٍح اٌرذفيض

 ٚشاعغ عذأل اننشة ثطشٚوخ نًبسرُٛبس
 5x3 ، 6x2 ، 8x4 ، 9x3: أٔعذ َبرظ مشة 

أورشف فمشج 

  ثؼذ ئػبدح 77انًؾذدح كٙ فلؾخ ؽشػ َـ انٕمؼٛخ 
كزبثزٓب ػهٗ انغجٕسح ٔرًضٛم انؾكم دٌٔ اعزؼًبل 

 .انكزت يجبؽشح

 هطغ يٍ انغجٍ، صًٍ انوطؼخ 6أساد سائذ ٔأيٍٛ ؽشاء 
  دُٚبسا15انٕاؽذح 

كٙ هشٚوًٓب ئنٗ انجوبل، أساد كم ٔاؽذ أٌ ٚؾغت صًٍ 

  انوطغ ثطشٚوزّ انخبؿ كًب كٙ انًضبل

 ْم عٛؾقالٌ ػهٗ َلظ انُزٛغخ؟ -
 .أكًم هشٚوخ كم ٔاؽذ -

 :اإلجشاءاخ

 ػشك كهزب انطشٚوزٍٛ ٔؽشػ كٛلٛخ اػزًبد انؾغبة كًٛٓب 
 هشٚوخ أيٍٛ  هشٚوخ سائذ

(10+5) x 6 = 15x6  (7+8) x 6 = 15x6 
(5x6) + (10x6)    (8x6) + (7x6)   

30 + 60    48 + 42   
90    90   

  ٙئنٗ يغًٕع ػذدٍٚ، صى َنشة كم عضء  (انًكٌٕ يٍ سهًٍٛ)َلكك انؼذد انضُبئ

 (10اننشة كٙ )كٙ األؽبد٘ يغ االعزلبدح يٍ ثؼل خقبئـ اننشة 
 َغًغ انطشكٍٛ ثؼذ رنك 
 َغزخذو ْزِ انطشٚوخ رُْٛب َٔخزبس أكنم هشٚوخ نزلكٛك انؼذد انكجٛش 

 يب ْٙ انطشٚوخ انًلنهخ نذٚك؟ نًبرا؟ 
: اٌذٛطٍح ٚاٌرأعيظ

ٚقم ئنٗ اكزؾبف يلٕٓو رٕصٚغ اننشة ػهٗ انغًغ دٌٔ رغًٛزّ ٕٔٚظق رنك كٙ ؽم 

 ػًهٛبد مشة ثطشٚوخ رُْٛخ
 : ِشدٍح االٔجاص

أػطٙ هشٚوخ أخشٖ نؾغبة هطغ انغجٍ ٔأٔعذ . 1

 يبرا رالؽع؟. انُزٛغخ

 

 20x4 ، 14x5 ، 12x6: اخزش أكنم هشٚوخ نؾغبة. 2

 أؽغت ػذد ؽجبد انلشأنخ نقُغ صالس نزشاد يٍ انؼقٛش. 3
 16x3 = (10x3)+(6x3) = 48 

ذعٍّد  

ننشة ػذد صُبئٙ كٙ ػذد أؽبد٘، أككك انضُبئٙ ئنٗ يغًٕع ػذدٍٚ صى أمشثًٓب كٙ 
 .انؼذد األؽبد٘ صى أعًغ انُبرظ

ِشدٍح 
تٕاء 

 اٌرعٍّاخ

ُٚغض انزًبسٍٚ 
كشدٚب 

.  كٙ انؾقخ انضبَٛخ 51 ؽم انزًبسٍٚ ؿ : اٌرّشْ

 أكًم نزغذ َلظ انُزٛغخ. 1
 أَغض انؼًهٛخ اٜرٛخ ثطشٚوزٍٛ يخزهلزٍٛ. 2

 أٔعذ ػذد األٚبو كٙ ثؼل األؽٓش انؾًغٛخ. أثؾش

اٌرذسية 
 ٚ

 االعرثّاس

 رخقـ انؾقخ انضبَٛخ نؾم انزًبسٍٚ ػهٗ دكزش األَؾطخ: يالؽظخ
  



  11اٌذسط  في ِذالخ اٌظٕاعح اٌرمٍيذيح: اٌّمطع اٌثاٌث اٌغٕح اٌثاٌثح اترذائي
 األػذاد ٔانؾغبةاٌّيذاْ 

 5أعُذ يؼبسكٙ إٌشاط 
 د45اٌّذج 

 3اٌذظح 

، كزبة األنٕاػ، كشاط انًؾبٔنخ اٌٛعائً
 انزهًٛز

 

اٌٙذف 
 اٌرعٍّي

ٕٚظق هٕاػذ انغًغ ٔاننشة كٙ ؽم يؾكالد 
 يٍ انٕاهغ ٔٚغزشعغ خٕاؿ ثؼل انًغغًبد

اٌىفاءج 
اٌخراِيح 

 ٚؾم يؾكالد ثبعزؼًبل األػذاد األفـش يٍ
 ٔػًهٛبد انغًغ ٔانطشػ ٔاننشة 100000

ٚالؽع ٔٚكزؾق،ٚزؾون يٍ فؾخ انُزبئظ اٌميُ 

ٔٚقبدم ػهٛٓب،ٚغزؼًم انزشيٛض انؼبنًٙ 
 

 اٌّشادً اٌٛضعياخ اٌرعٍّيح ٚإٌشاط اٌّمرشح اٌرمٛيُ

ٚكزت األػذاد 
ثُبء ػهٗ 

 يؼبسف عبثوخ

 : أؽغت رُْٛب ثطشٚوخ نًبسرُٛٛبس:ٌرعٍيّحا
3x9 ، 8x2 ، 5x6 ، 12x6 ، 15x4 

 أؽغت آخش ػًهٛخ ثؼذح هشم

ِشدٍح 

 االٔطالق

ٚوشأ انٕمؼٛخ 

 ٔٚلٓى يلشدارٓب
 
 

ٚؾذد اإلعشاءاد 
انالصيخ نهٕفٕل 

 ئنٗ انؾم
 
 

 
ٚؾذد اإلعبثخ 

انؾغبثٛخ يٍ 

 انًُطوٛخ
 
 

 
ٚغزؼًم 

ٔؽذاد هٛبط 

األٔصاٌ ٔٚؾٕل 
 كًٛب ثُٛٓب

 

 
 

ٚغًغ ٔٚنشة 
 األػذاد

 

 
 

ٚغزشعغ هٕاػذ 

انًغغًبد 
 ٔخقبئقٓب

 ٚاالورشافِشدٍح اٌثذث - 

 78ػشك انٕمؼٛخ انًذَٔخ ػهٗ كزبة انشٚبمٛبد ؿ-1
: إٌّالشح ٚاٌرثادي

ٚطهغ ػهٗ يخزهق انًؾكالد انٕاسدح كٙ ْزِ انًشؽهخ ٔٚغزخهـ يخزهق انؾهٕل 

 ٔانطشم انًإدٚخ نهؾم ثزٕعّٛ يٍ انًؼهى

 ثًُبعجخ ػٛذ يٛالد أًٍٚ هشسد أيّ ئهبيخ ؽلهخ رذػٕ ئنٛٓب أفذهبءِ

 :ِشدٍح اإلٔجاص

 أهجبم يٍ انجٛل 4 نزؾنٛش انؾهٕٚبد اؽزشد األو .1
 72DAٔ ،5 ثٛنبد، صًٍ انطجن انٕاؽذ 6كٙ كم هجن 

، ٔأكٕاثب 120DAػهت يٍ انؼقٛش، صًٍ انؼهجخ انٕاؽذح 
 .100DAٔيقبفبد ثًجهؾ 

 4x70=288يب ْٕ صًٍ انجٛل؟  -

 120x5=600يب ْٕ صًٍ انؼقٛش؟  -
 988=100+600+288يب ْٕ صًٍ كم انًؾزشٚبد؟  -

 

 15 يٍ انلشُٚخ 3kgٔ  إلػذاد انؾهٕٚبد اعزؼًهذ األو.2
 ثٛنخ

 6dagئرا كبٌ ٔصٌ انجٛنخ انٕاؽذح ثبنزوشٚت ْٕ  -

 14x6=90dagيب ْٕ صٌٔ انجٛل انًغزؼًم؟  -
  300dag+90dag=390dagيب ْٕ ٔصٌ انلشُٚخ ٔانجٛل يؼب؟ -

 

 ؽًؼبد 8 نزضٍٚٛ كؼكخ ؽلم ػٛذ يٛالد اؽزشد األو .3
 50 نهؾًؼخ انٕاؽذح، كًب اؽزشد كٛغب ٚؾزٕ٘ 10DAة

 ثبٔنُب يهَٕب نزضٍٚٛ انوبػخ

 70DAصًٍ كٛظ انجبنَٕبد ٚضٚذ ػهٗ صًٍ انؾًٕع ثـ -
 8x10+70=150DAكى ٚجهؾ صًٍ انجبنَٕبد؟  -
 230DA=150+80يب ْٕ صًٍ انجبنَٕبد ٔانؾًٕع؟  -

 

  كٙ انقٕسح ْذاٚب كٙ أؽكبل يغغًبد، أركش.4

أركش أعًبء األؽكبل انُٓذعٛخ انزٙ رًضم أٔعّ انًغغًبد انزٙ رظٓش كٙ انقٕس؟ ثاله  -

 هبئى ٔ يكؼجبد
 ؽشكب12سؤٔط، 8 ٔعِٕ، 6يب ْٕ ػذد األٔعّ ٔػذد األؽشف ٔػذد انشؤٔط كٙ كم يغغى؟  -

ِشدٍح 
تٕاء 

 اٌرعٍّاخ

ٚغزخهـ 
 كشدٚب انوٕاػذ

 :اٌخالطح

 ٚغزُزظ يخزهق انوٕاػذ انؾغبثٛخ ٔانُٓذعٛخ ٔٚغزشعؼٓب ثؼذ كم ػًهٛخ
 

اٌرذسية 
 ٚ

 االعرثّاس

  ًٚكٍ رًذٚذ ْزا انذسط ألكضش يٍ ؽقخ ؽغت انظشٔف انخبفخ: يالؽظخ



  12اٌذسط  في ِذالخ اٌظٕاعح اٌرمٍيذيح: اٌّمطع اٌثاٌث اٌغٕح اٌثاٌثح اترذائي
 األػذاد ٔانؾغبةاٌّيذاْ 

 5انؾقٛهخ إٌشاط 
 د45اٌّذج 

 4اٌذظح 

كزبة انزهًٛز، كشاط انًؾبٔنخ،  اٌٛعائً
 يطجٕػبد

 

ِإششاخ 
اٌىفاءج 

ًٚضم أػذاد كزبثخ ٔهشاءح ٕٔٚظلٓب كٙ ػًهٛبد مشة 
 ٔٚشاعغ هٕاػذ ثؼل انًغغًبد انًُزظًخ

اٌىفاءج 
اٌخراِيح 

 ٔٚقق ٚؾم يؾكالد يزؼهوخ ثبألػذاد ٔانؾغبة
 خٕاؿ ثؼل انًغغًبد

ٚالؽع ٔٚكزؾق،ٚزؾون يٍ فؾخ انُزبئظ ٔٚقبدم اٌميُ 

ػهٛٓب،ٚغزؼًم انزشيٛض انؼبنًٙ 
 

 اٌّشادً اٌٛضعياخ اٌرعٍّيح ٚإٌشاط اٌّمرشح اٌرمٛيُ

ٚكزت ٔٚؾغت 

 أػذاد كجٛشح

  ٚؾغت يغبيٛغ رُْٛب صى ٚكزت اإلعبثخ ػهٗ األنٕاػ:ٌرعٍيّحا

 123x3 ، 201x4 ، 694x1  ، 452x2 :أؽغت َبرظ
ِشدٍح 
 االٔطالق

ٚوشأ انٕمؼٛخ 

 ٔٚلٓى يلشدارٓب

 

ٚشرت أػذادا أفـش 

 10000يٍ 

 

 

ٚكًم يززبنٛبد 

ؽغت ًَو 

 يؼٍٛ

 

 

ٚنشة األػذاد 

 ػًٕدٚب ثبالؽزلبظ

 

 

ٕٚظق خبفٛخ 

رٕصٚغ اننشة 

 ػهٗ انغًغ

 

 

ٚشاعغ هٕاػذ 

 األٔصاٌ ٔرؾٕٚهٓب

 

 

ٚشاعغ خقبئـ 

 ثؼل انًغغًبد

 79ػشك انٕمؼٛخ انًذَٔخ ػهٗ كزبة انشٚبمٛبد ؿ: ٚاالورشافِشدٍح اٌثذث - 

ٚطهغ ػهٗ يخزهق انًؾكالد انٕاسدح كٙ ْزِ انًشؽهخ ٔٚغزخهـ يخزهق انؾهٕل 

 ٔانطشم انًإدٚخ نهؾم ثزٕعّٛ يٍ انًؼهى

: ِشدٍح اإلٔجاص

 يوبسَخ ٔرشرٛت ٔؽقش . 1

 سرت انؼٕافى رقبػذٚب

 انوبْشح داكبس الؿٕط انخشهٕو َٛشٔثٙ

8027 6516 4645 4036 3284 

 9009 ئنٗ 0أكزت يززبنٛخ أػذاد يٍ 

9009 8008 .... 3003 2002 1001 0 

 (10)أكًم يززبنٛخ األػذاد ثخطٕح 

5032 4932 4832 4732 4632 

 (100)أكًم يززبنٛخ األػذاد ثخطٕح 

8724 8624 8524 8424 8324 
  

 يؼشكخ ٔاعزؼًبل عذٔل اننشة. 2

 أؽغت انغذاءاد

9x8 , 0x2 , 9x9 , 6x3 

6x4 , 9x10, 5x5 , 9x7 

9x6 , 1x9 , 4x8 , 4x11 

9x2 , 6x8 , 8x9 , 4x7 

 

 ٔمغ ٔئعشاء ػًهٛخ اننشة. 3

 :اعش انؼًهٛزٍٛ
 

5 5 2 2   0 9 0 1  
4    x  8    x 

0 2 0 9   0 2 7 8   
  

 

 يؼشكخ ٔاعزؼًبل خبفٛخ انزٕصٚغ. 4

 56x5=(50x5)+(6x5):        ؽغت انًضبل

73x6 =(70x6)+(3x6) 

98x3 =(90x3)+(8x3) 

35x8 =(30x8)+(5x8) 

134x7=(100x7)+(30x7)+(4x7) 

 اعزؼًبل ٔؽذاد هٛبط انكزم. 5

 اعًغ انوٛبعبد صى ؽٕنٓب 

2kg 500g + 800g = 3300g 

5kg 300g + 700g = 6000g 

1kg 400g – 600g = 800g 

3kg – 1200g = 1800g 
 

  

 ٔفق يغغًبد. 7

 (ٚشعى انًغزطٛهٍٛ ٔٚشثو ثٍٛ انشؤٔط)عذ انًغغى صى ؽبٔل سعًّ 

  ؽشكب؟ َؼى12ْم نّ 

  سؤٔط؟ َؼى8ْم نّ 

 ْم كم أٔعّٓ يغزطٛهخ؟ َؼى

 يب اعى ْزا انًغغى؟
  

ِشدٍح 

تٕاء 
 اٌرعٍّاخ

ٚغزخهـ كشدٚب 

 انوٕاػذ

 :اٌخالطح

 ٚغزُزظ يخزهق انوٕاػذ انؾغبثٛخ ٔانُٓذعٛخ ٔٚغزشعؼٓب ثؼذ كم ػًهٛخ

 

اٌرذسية 

 ٚ
 االعرثّاس

 ًٚكٍ روغٛى ْزا انذسط ػهٗ أكضش يٍ ؽقخ َظشا نكضشح انزطجٛوبد: يالؽظخ

  



  13اٌذسط  في ِذالخ اٌظٕاعح اٌرمٍيذيح: اٌّمطع اٌثاٌث اٌغٕح اٌثاٌثح اترذائي
 األػذاد ٔانؾغبةاٌّيذاْ 

 5يؼبنغخ إٌشاط 
 د45اٌّذج 

 5اٌذظح 

كزبة انزهًٛز، كشاط انًؾبٔنخ،  اٌٛعائً
 يطجٕػبد

 

ِإششاخ 
اٌىفاءج 

ًٚضم أػذاد كزبثخ ٔهشاءح ٔٚؾغت يغبيٛغ 
 ٔكشٔهبد ٕٔٚظق ٔؽذاد هٛبط األٔصاٌ

اٌىفاءج 
اٌخراِيح 

 ٚؾم يؾكالد يزؼهوخ ثبألػذاد ٔانؾغبة
 ٔٚقق يغغًبد يُزظًخ

ٚالؽع ٔٚكزؾق،ٚزؾون يٍ فؾخ انُزبئظ اٌميُ 

ٔٚقبدم ػهٛٓب،ٚغزؼًم انزشيٛض انؼبنًٙ 
 

 اٌّشادً اٌٛضعياخ اٌرعٍّيح ٚإٌشاط اٌّمرشح اٌرمٛيُ

ٚكزت األػذاد ثُبء 
ػهٗ يؼبسف 

 عبثوخ

 :  يطبنجخ انزاليٛز ثزٕظٛق خبفٛخ اننشة كٙ ينبػلبد انؼؾشح ؽغت ال انًضبل:ٌرعٍيّحا
5x70=5x7x10 = 35x10=350 

 80x2 ، 90x3 ، 40x4 ، 500x5 ، 6x200: أؽغت

ِشدٍح 

 االٔطالق

 
ٚوشأ انٕمؼٛخ 

 ٔٚلٓى يلشدارٓب
 
 

 
ٚؾذد اإلعشاءاد 
انالصيخ نهٕفٕل 

 ئنٗ انؾم
 
 

 
ٚغًغ أٔ ٚطشػ 

 أػذادا رُْٛب 

 
 
 

ٚؾم يؾكالد 
يٍ انٕاهغ ثؼذ 

 رغضئزٓب

 
 
 

ٚؾٕل ثٍٛ 
انوٛبعبد 

ٔٚغزؼًهٓب كٙ 

 انؾغبة
 
 
 

ٚغزشعغ ثؼل 
خقبئـ 

انًغغًبد 

 انًُزظًخ
 

 ٚاالورشافِشدٍح اٌثذث - 
 80ػشك انٕمؼٛخ انًذَٔخ ػهٗ كزبة انشٚبمٛبد ؿ-1

ٚطهغ ػهٗ يخزهق انًؾكالد انٕاسدح كٙ ْزِ انًشؽهخ ٔٚغزخهـ يخزهق انؾهٕل ٔانطشم 
 انًإدٚخ نهؾم ثزٕعّٛ يٍ انًؼهى

1. 

 أدعُ ِعٍِٛاذي أطذخ اٌخطأ  أالدظ اٌعًّ

 أؽغت انًغبيٛغ رُْٛب

207 + 514 = 784 
941 + 514 = 1571 
72 – 53 = 21 

 أؽغت انًغبيٛغ رُْٛب

207 + 514 = 721 
941 + 514 = 1455 
72 – 53 = 19 

 أؽغت انًغبيٛغ رُْٛب

501 + 101 = …… 
409 + 608 = …… 
51 – 29 = …… 

2. 

 أدعُ ِعٍِٛاذي أطذخ اٌخطأ  أالدظ اٌعًّ

اؽزشد األو يٍ انًزغش هبسٔسح 

 ؽجبد 10ٔ يبء ٔػهجخ كشأنخ
 ثٛل

 
30+250+15=295 

 295DAصًٍ انًؾزشٚبد ْٕ 

اؽزشد األو يٍ انًزغش 

 10ٔ هبسٔسح يبء ٔػهجخ كشأنخ
 ؽجبد ثٛل

 
30+250+150=430 

 430DAصًٍ انًؾزشٚبد ْٕ 

 يٍ صيالئّ ئنٗ 8دػب سائذ 

 هطغ 10ٔنًٛخ، ٔؽنش نٓب 
 كؼك ٔأسثغ هبسٔساد ػقٛش

 
450+1300=1750 

صًٍ انًؾزشٚبد ْٕ 
1750DA 

3. 

 أدعُ ِعٍِٛاذي أطذخ اٌخطأ  أالدظ اٌعًّ

 :أكًم انلشاؽ كًٛب ٚأرٙ

5035g=50kg + 35g 
9270g=9kg + 270g 
3333g=3kg + 3g 

21kg 7g = 217g 

 :أكًم انلشاؽ كًٛب ٚأرٙ

5035g=5kg + 35g 
9270g=9kg + 270g 
3333g=3kg + 333g 

21kg 7g = 217g 

 :أكًم انلشاؽ كًٛب ٚأرٙ

7077g=7kg + 77g 
21005g=21kg + 5g 
1003g=1kg + 3g 

5kg=5kg + 0g 

4. 

 أدعُ ِعٍِٛاذي أطذخ اٌخطأ  أالدظ اٌعًّ

 الؽع انؾكم ٔأكًم انُـ

 
  أٔع3ّنهجالهخ انوبئًخ 

  أؽشف9 سؤٔط ٔ 7

 الؽع انؾكم ٔأكًم انُـ

 
 أٔعّ 6نهجالهخ انوبئًخ 

  أؽشف12سؤٔط ٔ  8

 الؽع انؾكم ٔأكًم انُـ

 
 أٔعّ 6نهًكؼت 

  أؽشف12سؤٔط ٔ  8
 

ِشدٍح 

تٕاء 
 اٌرعٍّاخ

ٚغزخهـ كشدٚب 
 انوٕاػذ

 :اٌخالطح

 ٚغزُزظ يخزهق انوٕاػذ انؾغبثٛخ ٔانُٓذعٛخ ٔٚغزشعؼٓب ثؼذ كم ػًهٛخ
ذذسية 

 اعرثّاسٚ

  ًٚكٍ روغٛى ْزا انذسط ػهٗ أكضش يٍ ؽقخ َظشا نكضشح انزطجٛوبد: يالؽظخ



 .............................: اعُ ٌٚمة اٌرٍّيز 5ِطثٛع اٌذظيٍح 
 سرت انؼٕافى رقبػذٚب

     

     

 9009 ئنٗ 0أكزت يززبنٛخ أػذاد يٍ 

     2002 1001 

( 10)أكًم يززبنٛخ األػذاد ثخطٕح 

     4732 4632 

( 100)أكًم يززبنٛخ األػذاد ثخطٕح 

     8424 8324  
 

 أؽغت انغذاءاد
9x8 = ……  0x2 = ……  9x9 = ……  6x3= …… 
6x4 = ……  9x10= ……  5x5 = ……  9x7= …… 
9x6 = ……  1x9 = ……  4x8 = ……  4x11= …… 
9x2 = ……  6x8 = ……  8x9 = ……  4x7= ……  

 :اعش انؼًهٛزٍٛ
 

5 5 2 2   0 9 0 1  
4    x  8    x 

            
 

 56x5=(50x5)+(6x5):        ؽغت انًضبلثغو انؼًهٛخ 

73x6 = (……. x ….... )+(……. x ….... ) 
98x3 = (……. x ….... )+(……. x ….... ) 
35x8 = (……. x ….... )+(……. x ….... ) 
134x7= (……. x ….... )+(……. x ….... )+(……. x ….... ) 

 

اعًغ انوٛبعبد صى ؽٕنٓب  
2kg 500g + 800g = ……….. g 

5kg 300g + 700g = ………….. g 

1kg 400g – 600g = ………….. g 

3kg – 1200g = ………….. g 

mg cg dg g dag hg kg 

   0 0 5 2 

   0 0 8  

   0 0 3 3 
       

mg cg dg g dag hg kg 

       

       

        

mg cg dg g dag hg kg 

       

       

       
       

mg cg dg g dag hg kg 

       

       

       
 

 

 (ٚشعى انًغزطٛهٍٛ ٔٚشثو ثٍٛ انشؤٔط)عذ انًغغى صى ؽبٔل سعًّ 

 ؽشكب؟ َؼى 12ْم نّ 

 سؤٔط؟ َؼى 8ْم نّ 

ْم كم أٔعّٓ يغزطٛهخ؟ َؼى 
 .....................يب اعى ْزا انًغغى؟

  



 .............................: اعُ ٌٚمة اٌرٍّيز 5ِطثٛع اٌّعاٌجح 
1. 

 أدعُ ِعٍِٛاذي أطذخ اٌخطأ  أالدظ اٌعًّ

 أؽغت انًغبيٛغ رُْٛب

207 + 514 = 784 

941 + 514 = 1571 

72 – 53 = 21 

 أؽغت انًغبيٛغ رُْٛب

207 + 514 = ........... 

941 + 514 = ........... 

72 – 53 = ........... 

 أؽغت انًغبيٛغ رُْٛب

501 + 101 = …… 

409 + 608 = …… 

51 – 29 = …… 

 

2. 

 أدعُ ِعٍِٛاذي أطذخ اٌخطأ  أالدظ اٌعًّ

اؽزشد األو يٍ انًزغش هبسٔسح 

 ؽجبد 10ٔ يبء ٔػهجخ كشأنخ

 ثٛل

 

30+250+15=295 
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اؽزشد األو يٍ انًزغش 

 10ٔ هبسٔسح يبء ٔػهجخ كشأنخ

 ؽجبد ثٛل

 

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

 ......... صًٍ انًؾزشٚبد ْٕ 

 يٍ صيالئّ ئنٗ ٔنًٛخ، 8دػب سائذ 

 هطغ كؼك ٔأسثغ 10ٔؽنش نٓب 

 هبسٔساد ػقٛش

 

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

 ............ صًٍ انًؾزشٚبد ْٕ 

 

3. 

 أدعُ ِعٍِٛاذي أطذخ اٌخطأ  أالدظ اٌعًّ

 :أكًم انلشاؽ كًٛب ٚأرٙ

5035g = 50kg + 35g 

9270g = 9kg + 270g 

3333g = 3kg + 3g 

21kg 7g = 217g 

 :أكًم انلشاؽ كًٛب ٚأرٙ

5035g = .... kg + ..... g 

9270g = ..... kg + ..... g 

3333g = ..... kg + ..... g 

21kg 7g = .............  g 

 :أكًم انلشاؽ كًٛب ٚأرٙ

7077g = ..... kg + ..... g 

21005g = ..... kg + ..... g 

1003g = ..... kg + ..... g 

5kg = ..... kg + ..... g 

 
4. 

 أدعُ ِعٍِٛاذي أطذخ اٌخطأ  أالدظ اٌعًّ

 الؽع انؾكم ٔأكًم انُـ

 

 نهجالهخ انوبئًخ

 أٔعّ 3

  سؤٔط7

 أؽشف 9

 الؽع انؾكم ٔأكًم انُـ

 

 نهجالهخ انوبئًخ

 أٔعّ ..……

  سؤٔط..……

 أؽشف .……

 

نهًكؼت 

 أٔعّ ..……

  سؤٔط..……

 أؽشف .……

 

  



  1 األعثٛع 6اٌّمطع اٌذياج اٌثمافيح    : اٌّمطع اٌرعٍيّياٌغٕح اٌثاٌثح اترذائي 
كٓى انًُطٕم  اٌّيذاْ 

إٌض 
إٌّطٛق 

 أذّٕى أْ أذعٍُ

د 45اٌّذج 

 1اٌذظح 
ِشوثح 

اٌىفاءج 
ٚشد اعزغبثخ نًب ٚغًغ، ٚزلبػم يغ انُـ 

انًُطٕم، ٚوٛى ينًٌٕ انُـ انًُطٕم 

 
ِإششاخ 

اٌىفاءج 
ٚزقشّف ثكٛلٛخ رذّل ػهٗ اْزًبيّ نًب ٚغًغ، 

ٚؾّذد يٕمٕع انغشد ٔػُبفشِ، ٚغزخذو 

انشٔاثو انهـٕٚخ انًُبعجخ نهغشد 
اٌىفاءج 

اٌخراِيح 
ٚلٓى خطبثبد يُطٕهخ يٍ يخزهق األًَبه 
ٔٚشكض ػهٗ انًُو انغشد٘ ٔٚزغبٔة يؼٓب 

ٚؼزض ثهـزّ انؼشثٛخ، ٚزؾهٗ ثشٔػ انزؼبٌٔ اٌميُ 
ٔانزنبيٍ ٔانؼًم انغًبػٙ 

 

 اٌّشادً اٌٛضعياخ اٌرعٍّيح ٚإٌشاط اٌّمرشح اٌرمٛيُ

ٚغزًغ نهٕمؼٛخ 
. االَطالهٛخ ٔ ُٚبهؾٓب

 ٔ ٚغٛت ػٍ األعئهخ 

. يُبهؾخ انزاليٛز ؽٕل انٕمؼٛخ االَطالهٛخ  .انٕمؼٛخ االَطالهٛخ انًؾكهخ: اٌغياق
. رقٕسا د انًزؼهًٍٛ: اٌغٕذ

 يب ْٙ كبئذح انذساعخ؟ ْم ًٚكٍ رذاسكٓب كٙ انكجش؟: اٌرعٍيّح
 يب ْٙ األػًبل انزٙ ال رزطهت دساعخ ٔرؼهًب؟  -

ِشدٍح 

 االٔطالق

 
ٚغزًغ ئنٗ انُـ 

ٔٚجذ٘ اْزًبيب 

 
 
 

 
 
 

 
ٚغٛت ثغًم ثغٛطخ 
رزشعى انًؼُٗ انؼبو 

 نهُـ
 
 

 
 

 

ٚؼٛذ ثُبء أؽذاس انُـ 
انًُطٕم 

ٚغزخهـ انوٛى 

 ٔٚؼًم ثٓب

 : فُٙ إٌّطٛق

  يٍ هشف انًؼهى يغ انزٕافم انجقش٘ ثُّٛ  (أرًُٗ أٌ أرؼهى)هشاء انُـ انًُطٕم
. ٔثٍٛ يزؼهًّٛ ثبالعزؼبَخ ثبألداء انؾظ ؽشكٙ ٔانوشائٍ انهـٕٚخ

: إٌض إٌّطٛق
داعٍٛ كزبح هبسهٛخ فـٛشح، ٔنذد ٔرشػشػذ 
كٙ فؾبس٘ ربيُشاعذ، ٔػبؽذ يغ ٔانذٚٓب 

ٔئخٕرٓب ؽٛبح انجذٔ انشؽم، كهى رؾظٗ ثًذسعخ 
رؼهًٓب، ٔنى رهًظ كٙ ؽٛبرٓب ههًب ٔال 

يغطشح، ثم كم يب ؽقهذ ػهّٛ ْٕ أػٕاد 
 .خؾجٛخ رخو ثٓب سيبل انقؾشاء انزْجٛخ

كبٌ أثْٕب ٚغبنغٓب كم نٛهخ يغ ئخٕرٓب انقـبس، 
كٛؼهًٓى أثْٕى عٕسا فـٛشح يٍ انوشآٌ انكشٚى، 
ٔأؽبدٚش ؽشٚلخ رؾكٙ أخالم انُجٙ فهٗ هللا 
ػهّٛ ٔعهى، ككبَذ داعٍٛ رؾلع ثغشػخ، ثم 
ٔرؼهًذ ؽزٗ أؽكبل انؾشٔف، ككبَذ رُطوٓب 

ٔكى كبَذ رؾهى ٔرزًُٗ أٌ رزؼهى كٙ . ٔرشكت يُٓب كهًبد راد يؼُٗ
انًذسعخ، كهوذ كبَذ رـبس يٍ انطجٛجخ انزٙ كبَذ رضٔسْب عُٕٚب ٔركؾق ػٍ 

  .أعوبيٓى، ٔكبَذ رؾهى دائًب ثأٌ رقٛش هجٛجخ ػُذيب ركجش
 ًّب أٔنذ نذاعٍٛ ٚؼٕد اعى ْٕ داعٍٛ :ؽشػ  انّغالو ؽًهذ هبسهّٛ يهكخ ٚ

 .انطٕاسم ثٍٛ
  : ٚغأل انًؼهى: أعرّع ٚأجية

 :اخزش ػُٕاَب يُبعجب نًب عًؼذ يًب ٚهٙ  -

 سؽهخ نهؾبهئ  أنجغخ روهٛذٚخ  أيُٛخ داعٍٛ

يٍ ْٙ ثطهخ ْزِ انوقخ ؟ عى ؽخقٛبد انوقخ  -
 نًبرا نى رهزؾن داعٍٛ ثبنًذسعخ؟ -
: رغضئخ انُـ انًُطٕم هشاءح ٔ ئعبثخ ػٍ األعئهخ -

 داعٍٛ؟ ْٙ ٌو -
 يبرا كبَذ أيُٛزٓب؟ ْم َغؾذ كٙ رؾوٛوٓب؟ -
 يب ْٙ يٕاسد ْزِ األعشح؟ كٛق رؼٛؼ؟ -
 نٕ كُذ يكبَٓب، يبرا كُذ نزلؼم؟ -

 (ئْ أِىٓ ذىثيشٖ) أعثش عٓ اٌّشٙذ
 ٚهجظ انطٕاسم أنجغخ يًٛضح، ٔٚؼٛؾٌٕ كٙ انخٛبو، فق يًٛضاد ْزِ انوجبئم؟ 

 : اعرشجاع اٌّعٍِٛاخ

 ئػبدح انُـ انًُطٕم يٍ هجم ثؼل انزاليٛز يغ رٕعّٛ ٔرقؾٛؼ يٍ انًؼهى 
 ثطشػ أعئهخ رٕعٛٓٛخ ٚزٕفم انزاليٛز ئنٗ انوٛى   اعزخالؿ انوٛى يٍ انُـ

 انؼهى عالػ اإلَغبٌ، كٕٓ ٚغٓم نّ انؾٛبح ُٔٚلؼّ ثؼذ انًًبد

ِشدٍح تٕاء 
 اٌرعٍّاخ

ٚغزشعغ أؽذاس 

انُـ انًُطٕم 
 

 .روٕٚى اإلَغبص

  انًؾبٔنخ أٔ انوغىئَغبص انُؾبهبد أكٓى ٔأعٛت كشاط 

 

اٌرذسية 
 ٚ

 االعرثّاس

  



  1 األعثٛع 6اٌّمطع اٌذياج اٌثمافيح    : اٌّمطع اٌرعٍيّياٌغٕح اٌثاٌثح اترذائي 
 (أعزؼًم انقٛؾ)رؼجٛش ؽلٕ٘ اٌّيذاْ 

فعً + واْ )واْ يفعً اٌظيغ  
.  (ِضاسع

د 45اٌّذج 

 2اٌذظح 
ِشوثح 

اٌىفاءج 
ٚزٕافم يغ انـٛش، ٚلٓى ؽذٚضّ 

 
ِإششاخ 

اٌىفاءج 
ٚغزخذو انوشائٍ انًُبعجخ نهغشد، ٚؼجّش ػٍ سأّٚ 

انؾخقٙ 

اٌىفاءج 
اٌخراِيح 

ٚغشُد ؽذصب اَطالهب يٍ عُذاد يزُٕػخ كٙ ٔمؼٛبد 
رٕافهٛخ دانخ 

ٚؼزض ثهـزّ، ٚزؾهٗ ثشٔػ انزؼبٌٔ ٔانزنبيٍ ٔانؼًم اٌميُ 

انغًبػٙ، ٚشكت كاليب ٚزالءو يغ ٔمؼٛخ انزٕافم 

 

 اٌّشادً اٌٛضعياخ اٌرعٍّيح ٚإٌشاط اٌّمرشح اٌرمٛيُ

ٚززكش انُـ 

انًُطٕم ٔٚغٛت 

. ػٍ األعئهخ

  (. أرًُٗ أٌ أرؼهى)انؼٕدح ئنٗ انُـ انًُطٕم

 ٚطشػ انًؼهى أعئهخ ؽٕل انًؼُٗ انؼبو نهُـ انًُطٕم .

 يى كبَذ داعٍٛ رؼبَٙ؟ يبرا كبَذ أيُٛزٓب؟

ِشدٍح 

 االٔطالق

 

 

ٚغٛت ػٍ األعئهخ 

 

 

 

ٚكزؾق انقٛؾ 

ٕٔٚظلٓب كٙ عًم 

ربيخ انًؼُٗ  

 

 

 

 

 

ٚؼجش ػٍ انًؾبْذ 

يٕظلب يب رؼهًّ 

 

 

 

ٚؼجش يٕظلب انقٛؾ  

كٙ عًم ربيخ 

 انًؼُٗ 

اٌّشدٍح األٌٚى 

  ثُبء انغًم انًؾزٕٚخ ػهٗ انقٛؾ انًغزٓذكخ ثطشػ األعئهخ

 يبرا كبٌ ٚلؼم األة نذاعٍٛ كم نٛهخ؟ كبٌ أثْٕب ٚغبنغٓب كم نٛهخ

  كبَذ رؾلع ثغشػخ؟كٛق كبَذ رزبثغ داعٍٛ ْزِ انذسٔط

  كبَذ رزًُٗ أٌ رهزؾن ثبنًذسعخ؟يبرا كبَذ رزًُٗ داعٍٛ

 واْ أتٛ٘ا يجاٌغٙا وً ٌيٍح

 وأد ذذفظ تغشعح

 وأد ذرّٕى أْ ذٍرذك تاٌّذسعح

 هشػ أعئهخ رٕعٛٓٛخ  أخشٖ نزضجٛذ انقٛـخ .

كٛق كبٌ ٚزبثغ َضٚى يجبسٚبد انلشٚن انٕهُٙ ؟ 

 .كبٌ ٚزبثغ يجبسٚبد انلشٚن انٕهُٙ ثؾـق ٔ اْزًبو 

 كٛق كبَذ رذٚش انشٚبػ هبؽَٕخ انغٙ نَٕٛظ؟

 .كبَذ رذسٚٓب ػهٗ يذاس انغُخ

 يبرا كبَذ رزجغ انؼًخ ؟

. كبَذ رزجغ ؽًٛخ ؿزائٛخ 

 يطبنجخ انًزؼهًٍٛ ثزٕظٛق انقٛؾ كٙ عًم. 

: أعرعًّ اٌظيغ

 

ِشدٍح تٕاء 

 اٌرعٍّاخ

ٚزذسة ػهٗ 

اعزؼًبل انقٛؾ 

كٙ ٔمؼٛبد 

يؾبثٓخ 

 ٔٚغزضًشْب 

  انًؾبٔنخ أٔ انوغىئَغبص انُؾبهبد أكٓى ٔأعٛت كشاط 

 :اعرعًّ اٌظيغح

 

اٌرذسية 
 ٚ

 االعرثّاس

 

  



اٌزئة، ٌذّٗ دالي أٚ دشاَ؟ ليً فاٌرشن أفضً : يمٛي أجذادٔا

درى ال أدخً في ِرا٘ح دشِح اٌّٛعيمى ِٚٓ يجذ أعزاسا ٌزٌه، فأي شك 

عٍي أْ ألذَ ٘زٖ اٌٛدذج ٌّا فيٙا ِٓ ٌثظ، ٌّٚا فيٙا ِٓ أفىاس غشتيح ذشاد 

أْ ذغشط في لٍٛب أتٕائٕا، ٚاٌّعٍُ ِىٍف ِٚغإٚي عٓ ذالِزذٗ، فٙٛ في 

ِذً األب في رٌه، ٚعٍيٗ أْ يىيف دسٚعٗ تّا يٕاعة ٘زٖ األِأح اٌّىٍف 

تٙا، فٍٙزا اسذأيد عّال ترغاؤالخ اٌعذيذ ِٓ االخٛج ئدخاي ذعذيالخ عٍى 

ِٛضٛع ٘زٖ األعثٛع، فّٓ ساق ٌٗ رٌه، فأي أععذ تاالٔضّاَ ئٌي، ِٚٓ ٌُ 

. يٛافمٕي فّزوشاخ اٌٛصاسج ِٛجٛدج في االٔرشٔد

تخظٛص ذعذيالذٕا، فّزوشاخ اٌعشتيح ٌٙزا األعثٛع ٌُ ذجٙض وٍٙا، ٌٙزا فاْ 

 .٘زا اٌٍّف عيرُ ذجذيذٖ يِٛيا

 

 (يُجش األعزبر)كٙ ؽبل انزغبؤل أٔ انًؾبسكخ، َغؼذ ثبالَنًبو ئنُٛب ػجش فلزُب 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007715830438 

 (أثٕ أُثٙ)ٔكزنك فلؾخ األعزبر انشائغ 

https://www.facebook.com/soufia.sousami 

 ال رُغَٕب يٍ فبنؼ دػبئكى

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007715830438
https://www.facebook.com/soufia.sousami

