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ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

األو ّل     للصّف رياضيّا لّوألا ّفصلل ت در لّوألا ّفصلل تاّيضاير س

   : المئة  جدو ل الدر لّوألا ّفصلل تاّيضاير س موضوةئملا لودج  :سردلا ع

 ,  ,   , دفت ,ر   : تلوي ,رتفد ,ن أقال ,رتفد ,نيولت م دفت ,ر ب ,رتفد ,نيولت مالقأ ,رتفد: ـ تزوّدوا ال ,رجا ,رتفد ,نيولت مالقأ ,رتفد: ـب اودّوزت ء

  :  / مواسي  سهييساوم ر يساوم ريهس :ة المعليساوم ريهس :ة /ّم ميساوم ريهس :ة /مّلعملا ع

بّثُقطيساوم ريّة   منظومة
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اليو ,رتفد ,نيولت م؟   سنتعل؟مويلا ّم ماذا
المئة   لوحة نراجةئملا ةحول ع

• ,  : زوج ,ي      المئة جدو ,يجوز :ةئملا ل ف ,ي االعدا ,يجوز :ةئملا لودج يف د صفا ,يجوز :ةئملا لودج يف دادعالا ت نتذكر
.  ,  ,   ,  , عشرا ,يجوز :ةئملا لودج يف دادعالا ت,  آحا ,يجوز :ةئملا لودج يف د كاملة عشرا ,يجوز :ةئملا لودج يف دادعالا ت عمو ,يجوز :ةئملا لودج يف د سطر فر ,يجوز :ةئملا لودج يف د.تارشع ,داحآ ,ةلماك تارشع ,دومع ,رطس ,ي

•.  ,  , شواق.ل:   وحدا ,يجوز :ةئملا لودج يف دادعالا ت كاملة عشرا ,يجوز :ةئملا لودج يف دادعالا ت العمال ,يجوز :ةئملا لودج يف دادعالا ت

كاملة   • عشرا ,يجوز :ةئملا لودج يف دادعالا ت وطرةلماك تارشع ح جمةئملا ةحول ع
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للحّصة؟      نحّض ,ر أ ؟ةّصحلل رّضحن ن يج ؟ةّصحلل رّضحن نأ ب ماذا



4

بمتعة  نبدأ

سحرية   وأعداةيرحس د مربعاةيرحس دادعأو ت

االرقا م      بي ماقرالا ن م ماقرالا ن ارقاما 1,2,3سجلوا  

حاص ل      يكو لصاح ن بحي لصاح نوكي ث الجدول لصاح نوكي ثيحب ؟ ف لصاح نوكي ثيحب ؟لودجلا ي

وك ل        سطر ك ل ف لصاح نوكي ثيحب ؟لودجلا ي األرقا م جم لكو رطس لك يف  ماقرألا ع

يساوي   عموةيرحس د

4
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نحتاجها    اهجاتحن ال األرقا ,رتفد ,نيولت م أاهجاتحن ال ماقرألا ي

أفكارنا  نيساوم رتانراكفأ بب

نستعمل   األرقالمعتسن م ألمعتسن ماقرألا ي
م ن         اكثيساوم ر اليساوم رقيساوم ريهس :ة /م نف نم رثكا مقرلا س نستعمل ا نم رثكا مقرلا سفن لمعتسن ن يمك ن هل

ميساوم ريساوم ريهس :ة

1 2 1
1 1 2
2 1 1
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المئة       لو ,رتفد ,نيولت مالقأ ,رتفد: ـحة قبُل؟ م ,رتفد ,ن نع ,رفةئملا ةحول ؟ُلبق نم ه الذاهجاتحن ال ماقرألا ي ما

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31
50 49 48 47 46 45 44 43 42 41
60 59 58 57 56 55 54 53 52 51
70 69 68 67 66 65 64 63 62 61
80 79 78 77 76 75 74 73 72 71
90 89 88 87 86 85 84 83 82 81
100 99 98 97 96 95 94 93 92 91
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70 69 68 67 66 65 64 63 62 61
80 79 78 77 76 75 74 73 72 71
90 89 88 87 86 85 84 83 82 81
100 99 98 97 96 95 94 93 92 91
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10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31
50 49 48 47 46 45 44 43 42 41
60 59 58 57 56 55 54 53 52 51
70 69 68 67 66 65 64 63 62 61
80 79 78 77 76 75 74 73 72 71
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10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31
50 49 48 47 46 45 44 43 42 41
60 59 58 57 56 55 54 53 52 51
70 69 68 67 66 65 64 63 62 61
80 79 78 77 76 75 74 73 72 71
90 89 88 87 86 85 84 83 82 81
100 99 98 97 96 95 94 93 92 91

االعداةيرحس د
المختبئة
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10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31
50 49 48 47 46 45 44 43 42 41
60 59 58 57 56 55 54 53 52 51
70 69 68 67 66 65 64 63 62 61
80 79 78 77 76 75 74 73 72 71
90 89 88 87 86 85 84 83 82 81
100 99 98 97 96 95 94 93 92 91
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10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31
50 49 48 47 46 45 44 43 42 41
60 59 58 57 56 55 54 53 52 51
70 69 68 67 66 65 64 63 62 61
80 79 78 77 76 75 74 73 72 71
90 89 88 87 86 85 84 83 82 81
100 99 98 97 96 95 94 93 92 91

العشراةيرحس دادعأو ت
الكاملة
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سنتعل؟مويلا ّم  اآل ؟ةّصحلل رّضحن ن

ريما
العابا         تشتري لك لصاح نوكي ثيحب ؟لودجلا ي األلعا اباعلا يرتشت يكل ب ةيرحس دكا لصاح ن ال اباعلا يرتشت يكل باعلألا ناكد ى ريما ذهب اباعلا يرتشت يكل باعلألا ناكد ىلا امير ت

       , م ماقرالا ن  الكثير ووجدةيرحس دادعأو ت الدكا لصاح ن ال اباعلا يرتشت يكل باعلألا ناكد ى ةيرحس دخل اباعلا يرتشت يكل باعلألا ناكد ىلا امير ت العيد بمناسبة
  , وعندما,      للبائ لكو رطس لك يف  ماقرألا ع ثمنها وةيرحس دفع اباعلا يرتشت يكل باعلألا ناكد ىلا امير ت لعبة اشترةيرحس دادعأو ت األلعا اباعلا يرتشت يكل ب

   : للبائ لكو رطس لك يف  ماقرألا ع لصاح نوكي ثيحب ؟    ةيرحس دفع اباعلا يرتشت يكل باعلألا ناكد ىلا امير ت ك؟عئابلل تعفد م أمها سألتها للبي اباعلا يرتشت يكل باعلألا ناكد ىلا امير ت عاةيرحس دةيرحس دادعأو ت
وان اباعلا يرتشت يكل باعلألا ناكد ىلا امير ت:         الرمو تناو ز بع تناو زومرلا ض علي تناو زومرلا ضعب ك أم لصاح نوكي ثيحب ؟لودجلا ي لصاح نوكي ثيحب ؟سأطر تناو زومرلا ضعب كيلع ح يا احزري ريما

ةيرحس دفع اباعلا يرتشت يكل باعلألا ناكد ىلا امير ت لصاح نوكي ثيحب ؟   ك؟عئابلل تعفد م اعرف لصاح نوكي ثيحب ؟لودجلا ي
ريما     ا م نساعد بنا هيا
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االلعا اباعلا يرتشت يكل ب   ةيرحس دكا لصاح ن ف لصاح نوكي ثيحب ؟لودجلا ي

6

71

43
87

32

83
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رق؟عئابلل تعفد م   2َرمز
َفرةيرحس دي    َعدةيرحس د ه لصاح نوكي ثيحب ؟لودجلا ي اإلجاَبة

رق؟عئابلل تعفد م   5َرمز
م ماقرالا ن     أكبر العشراةيرحس دادعأو ت رق؟عئابلل تعفد م

5

رق؟عئابلل تعفد م   3َرمز
رق؟عئابلل تعفد م     هو العشراةيرحس دادعأو ت رق؟عئابلل تعفد م

 تناو زوج لصاح نوكي ثيحب ؟لودجلا ي

رق؟عئابلل تعفد م   4َرمز
م ماقرالا ن     أصغر االحاةيرحس د 5رق؟عئابلل تعفد م

6

71

83

43

87

32

االلعا اباعلا يرتشت يكل ب  ثم ماقرالا ن


رق؟عئابلل تعفد م   1رمز

م ماقرالا ن     َعدةيرحس د ه لصاح نوكي ثيحب ؟لودجلا ي اإلجاَبة
َمنِزلَتي ماقرالا ن

هو  العدةيرحس د
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كميا لّوألا ّفصلل ت:   نجمتايمك ع قصة
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االقال م     كمية لمعرفة طريقة جدوا
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طريقة    وجدةيرحس دادعأو ت لقد
واب لصاح نوكي ثيحب ؟لودجلا ي    ام لصاح نوكي ثيحب ؟لودجلا ي بها نساعد

ه لصاح نوكي ثيحب ؟لودجلا ي  ما



18

: كميا لّوألا ّفصلل ت  نجمتايمك ع
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   : والملكة  الملةكلملاو ك سأ ,يجوز :ةئملا ل سوية وكةكلملاو كلملا لأس :ةيوس م
احاةيرحس د عشرا

ةيرحس دادعأو ت

4 2 20عشررراةيرحس دادعأو ت =  2
4ورحداةيرحس دادعأو ت =  4

24



20

41

40عشررراةيرحس دادعأو ت =  4
1وحد = ه = 

نتدر اباعلا يرتشت يكل ب
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سنتعل؟مويلا ّم  اآل ؟ةّصحلل رّضحن ن

يوجد لصاح نوكي ثيحب ؟   عشر؟دجوي ة ك؟عئابلل تعفد م

30=10+10+10

عشبيساوم ربابت 3
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سنتعل؟مويلا ّم  اآل ؟ةّصحلل رّضحن ن

يوجد لصاح نوكي ثيحب ؟   عشر؟دجوي ة ك؟عئابلل تعفد م

عشبيساوم ربابت 5
50=10+10+10+10+10
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سنتعل؟مويلا ّم  اآل ؟ةّصحلل رّضحن ن

عمالةيرحس دادعأو ت        مع تالمع ه م ماقرالا ن ميرال و شه؟عئابلل تعفد م تراه ماقرالا ن
عشبيساوم ربابت 4اكثر

>عشبيساوم ربابت 3
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سنتعل؟مويلا ّم  اآل ؟ةّصحلل رّضحن ن

اكت ب       االثني ماقرالا ن لصاح نوكي ثيحب ؟ م لكو رطس لك يف  ماقرألا ع يوجد عشر؟دجوي ة ك؟عئابلل تعفد م
المجموع

عشبيساوم ربابت 4
عشبيساوم ربابت 3

 7 =3 + 4   

30

40

 70 =30 + 40   
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نتدّرب
=30 + 10   

=30 + 20   

=40 + 40   

=30 + 30   

40

50

80

60
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سنتعل؟مويلا ّم  اآل ؟ةّصحلل رّضحن ن

احمد   ,   5م لكو رطس لك يف  ماقرألا ع ةيرحس دمية اباعلا يرتشت يكل ب  اشترب ةيمد ى عشراةيرحس دادعأو ت
مرع تالمع هر لصاح نوكي ثيحب ؟,     2  بررق لصاح نوكي ثيحب ؟لودجلا ي عشررر؟دجوي ة كر؟عئابلل تعفد م عشررراةيرحس دادعأو ت  

عشبيساوم ربابت 2
50عشبيساوم ربابت 5

20

 30 =20 - 50   

 3 =2 - 5
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تدّرب
= 30  -   60   

= 30  -   30   

= 40  -   60   

= 20  - 100   

20
0
30

80
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نفك ,ر

  70  = ___  +   ___   

  70  = ___  +   ___   

10 20 30
40

30 70

60 10

7=3+4
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  70  = ___  -   ___   

  70  = ___  -   ___   

80
7020

100

7=8-1
80 10

90 20
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جاد       متايمك ع التداج عم ي النقود مجموةئملا لودج  :سردلا ع هو ما

احاةيرحس د عشرا
ةيرحس دادعأو ت

2 6

62= 2  + 60   
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رفيق       متايمك ع التداج عم ي النقود مجموةئملا لودج  :سردلا ع هو ما

احاةيرحس د عشرا
ةيرحس دادعأو ت

3 7

73= 3  + 70   



32

وجاد      مجد متايمك ع شاقال ك؟مويلا م

شرواق ل 2عشررراةيرحس دادعأو تو   4

عشررراةيرحس دادعأو ت 3
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شرواق ل 2عشررراةيرحس دادعأو تو   4

عشررراةيرحس دادعأو ت 3

42

30
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مجموةئملا لودج  :سردلا ع

= 30 + 42

=3عشررراةيرحس دادعأو ت+ 4 عشررراةيرحس دادعأو ت7عشررراةيرحس دادعأو ت 

7 2
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32 + 30 =نتدرب

= 20 + 50

= 20 - 34

62

70

14
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ونُجمل  نُنهداج عم ي
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ونُجمل  نُنهداج عم ي

اليو م  :تعلمنا
المئة    لوحة ف لصاح نوكي ثيحب ؟لودجلا ي بح لصاح نوكي ث

مصطلحاةيرحس دادعأو ت
عشراةيرحس دادعأو ت    وطر تناو زومرلا ضعب كيلع ح جم لكو رطس لك يف  ماقرألا ع

كاملة
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