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  1 السؤال

  
  دلیل اإلجا�ة

  
  موضوع السؤال

  ى الكسر ال�س��التعّرف عل –الكسور ال�س�طة 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

 معنى الكسر ال�س�� مهْ فَ  −

 )ة/ّم�ّ  من /جزء الكسر( ُمعطى ا/سرً  مالئو� أش�اء مجموعة منُ�مثِّل جزًءا  عدد إیجاد على القدرة −

  (معرفة وتشخ�ص)

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  الكسر ال�س�� – 109صفحة   الصّف الرا�ع:
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  2 السؤال

  
  دلیل اإلجا�ة

  
  موضوع السؤال

  الزوا�ا -الهندسة 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

 المصطلح "زاو�ة" مهْ فَ  −

 ن بین شعاَعي الزاو�ة ول�س �حسب أطوال الشعاَعیْ  د �حسب الفتحةالزاو�ة ُ�حدَّ  مقدار أنّ  معرفة −

  (معرفة وتشخ�ص)

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  األش/ال الرGاعّ�ة ،المثّلثاتالزوا�ا، التعامد، التوازE،  – 100صفحة   الصّف الثالث:

األقطار، التوازE والتعامد، الزوا�ا، ق�اس وتقدیر  مراجعة المصطلحات اآلت�ة: – 156صفحة   الصّف الخامس:
  الزوا�ا.
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  3 السؤال

  
  دلیل اإلجا�ة

  
  موضوع السؤال

  الزوا�ا -الهندسة 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

 التعّرف على أنواع الزوا�ا −

و ة، قائمة أة حادّ �ة الثالثة قد تكون زاو�معرفة أّنه یوجد على األقّل زاوMتان حاّدتان في المثّلث، وأّن الزاو  −
 منفرجة

  (معرفة وتشخ�ص)

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  الزوا�ا �حسب المثّلثات تصنیف - 101صفحة   الصّف الثالث:

  المثّلث في والزوا�ا األضالع صفات - 131صفحة    الرا�ع:الصّف 
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  أ 4 السؤال

  
  دلیل اإلجا�ة

  
  موضوع السؤال

  لطرحا –عداد والعملّ�ات الحسابّ�ة في األعداد الصح�حة األ

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  یلبدت بدون  المنزلة رGاعيّ  عدد من المنزلة رGاعيّ  عدد حرْ طَ : الحسابّ�ة العملّ�ات من التمّ/ن −

  تف/یر خوارزمّي)(

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  العملّ�ات الحسابّ�ة في مجال العشرة آالف  - 82صفحة    الصّف الثالث:

  الجمع والطرح (بدون تحدید) - 114صفحة    الصّف الرا�ع:
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  ب 4 السؤال

  
  دلیل اإلجا�ة

  
  موضوع السؤال

  رتیب العملّ�ات الحسابّ�ةت –األعداد والعملّ�ات الحسابّ�ة في األعداد الصح�حة 

  الالسؤ  لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  العملّ�ات الحسابّ�ة وترتیبها: الطرح والقسمة منالتمّ/ن  −

  (تف/یر خوارزمّي)

   التعل�م �منهج السؤال عالقة

  ترتیب العملّ�ات الحسابّ�ة واستعمال األقواس - 92صفحة   الصّف الثالث:

  ترتیب العملّ�ات الحسابّ�ة واستعمال األقواس - 124صفحة   الصّف الرا�ع:
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  ج 4 السؤال

  
  دلیل اإلجا�ة

  
  موضوع السؤال

  لقسمةا –األعداد والعملّ�ات الحسابّ�ة في األعداد الصح�حة 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  عشرات /املةمن العملّ�ات الحسابّ�ة: قسمة عدد رGاعّي المنزلة على  التمّ/ن −

  (تف/یر خوارزمّي)

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  القسمة الطوMلة، المقسوم عل�ه م/ّون من منزلة واحدة أو عشرات /املة -  116صفحة   الرا�ع: الصفّ 
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  د 4 السؤال

  
  دلیل اإلجا�ة

  
  موضوع السؤال

  لضربا –األعداد والعملّ�ات الحسابّ�ة في األعداد الصح�حة 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  ب عدد ثنائّي المنزلة �عدد ثنائّي المنزلةرْ ابّ�ة: َض من العملّ�ات الحس التمّ/ن −

  (تف/یر خوارزمّي)

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  الضرب العمودEّ  - 115صفحة   الصّف الرا�ع:
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  5 السؤال

  
  دلیل اإلجا�ة

  
  موضوع السؤال

  مبنى العشرEّ ال –األعداد والعملّ�ات الحسابّ�ة 

  السؤال لحلّ  �ةالمطلو والمهارات المعرفة

  المبنى العشرEّ والعالقة بین المئات واآلالف مهْ فَ معرفة و  −

  100القدرة على تحوMل مئات إلى آالف؛ التمّ/ن من الضرب بـِ  −

 Eّتف/یر سیرور)– (Eّحّس عدد  

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  المبنى العشرEّ  - 78صفحة   الصّف الثالث:

  المبنى العشرEّ م�ادW  - 113صفحة   :الصّف الرا�ع
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  6 السؤال

  
  دلیل اإلجا�ة

  

  موضوع السؤال

  ق�اس الزمن –الق�اس 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  برْ م حالة في مسألة /المّ�ة والقدرة على ترجمة حالة /المّ�ة إلى تمرMن َض هْ فَ  −

  القدرة على حساب الزمن �األشهر و�السنوات −

 Eّت –(تف/یر سیرور(Yطبی  

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

ت، �األشهر، �األساب�ع التقو�م السنوEّ (الرزنامة) وحسا�ات زمنّ�ة �السنوا - 134صفحة    لصّف الرا�ع:ا
 و�األّ�ام
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  7 السؤال

  
  دلیل اإلجا�ة

  
  موضوع السؤال

على  ًداعتماالمنزلة �عدد ثنائّي المنزلة ا  ب عدد ثنائيّ رْ َض  –األعداد والعملّ�ات الحسابّ�ة في األعداد الصح�حة 
  قانون التوزMع

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  وزMعب عدد ثنائّي المنزلة �عدد ثنائّي المنزلة �مساعدة قانون الترْ م العملّ�ات الحساب�ة: َض هْ فَ  −

  حّل معادلة −

 Eّتف/یر سیرور)– (Eّحّس عدد  

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  استعمال قوانین الت�ادل، التجم�ع والتوزMع - 84صفحة   الصّف الثالث: 

  حّل معادالت - 87صفحة   الصّف الثالث: 

  الضرب العمودEّ في عامل من منزلَتْین  - 115صفحة   الصّف الرا�ع: 

ع وتعمYُّ  –الجمع، الطرح والضرب  - 149صفحة   الصّف الخامس:   مراجعة، توسُّ
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  8 السؤال

  
  دلیل اإلجا�ة

  

  موضوع السؤال

  سئلة متعّددة المراحلأ –األعداد والعملّ�ات الحسابّ�ة في األعداد الصح�حة 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  واحدم حالة في مسألة /المّ�ة والقدرة على ترجمة حالة /المّ�ة إلى تمرMن مرّ/ب هْ فَ  −

ة ع الحالمب، �ما یتالءم رْ "، وترجمة إلى عملّ�ة قسمة أو عملّ�ة َض ات/ذا مرّ م معنى المصطلح "أكبر هْ فَ  −
  الكالمّ�ة

 Eّتف/یر سیرور)– (Yتطبی  

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  مسائل /المّ�ة ذات مرحلَتْین – 123صفحة    الرا�ع:الصّف 

احل تحتوE على العملّ�ات مسائل /المّ�ة شاملة، مسائل /المّ�ة متعّددة المر  – 151صفحة    الصّف الخامس:
  في األعداد الطب�عّ�ة الحسابّ�ة األرGع
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   9 السؤال

  
  دلیل اإلجا�ة

  
  موضوع السؤال

  حلیل إلى العوامل األّولّ�ةت –األعداد والعملّ�ات الحسابّ�ة في األعداد الصح�حة 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  حقائY الضربمن التمّ/ن  −

  مییز بین عدد أّولّي وعدد قابل للتحلیلالت −

  التحلیل إلى عوامل أّولّ�ة القدرة على −

  (تف/یر خوارزمّي)

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  األعداد األّولّ�ة واألعداد القابلة للتحلیل - 126صفحة    الصّف الرا�ع:
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  10 السؤال

 

  

  دلیل اإلجا�ة
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  موضوع السؤال

  لعملّ�ات الحسابّ�ة األرGعا –ات الحسابّ�ة في األعداد الصح�حة األعداد والعمل�ّ 

  حسا�ات الزمن �الساعات.

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  األرGع الحسابّ�ة العملّ�ات من والتمّ/نالمعرفة  −

  مرّ/ب تمرMن إلى أو تمارMن سلسلة إلى /المّ�ة حالة ترجمة على القدرة −

  زمن �الساعاتالقدرة على حساب ال −

  /تا�ة طرMقة حلّ  −

 Eّتف/یر سیرور)– (Yتطبی  

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  ق�اس الزمن، وحدات زمن مختلفة: األّ�ام، الساعات، الدقائY، والثواني – 105صفحة   الصّف الثالث:

  ) أكثر من موضوع دمجت(شاملة  مسائل /المّ�ة – 123صفحة   الصّف الرا�ع:

)، مسائل /المّ�ة متعّددة أكثر من موضوع دمجتمسائل /المّ�ة شاملة ( – 151حة صف  الصّف الخامس:
   العملّ�ات الحسابّ�ة األرGع في األعداد الطب�عّ�ة المراحل تحتوE على
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  11 السؤال

  

  دلیل اإلجا�ة

  
  موضوع السؤال

  ّ�ة األرGع في األعداد الطب�عّ�ةلعملّ�ات الحسابا –األعداد والعملّ�ات الحسابّ�ة في األعداد الصح�حة 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  المعرفة والتمّ/ن من العملّ�ات الحسابّ�ة األرGع −

  القدرة على تمییز العملّ�ة الحسابّ�ة المطلو�ة لحساب مجهول في معادلة −

  التعّرف على المصطلح "زوجّي" ومعناه −

  الحسابّ�ةترتیب العملّ�ات  التمّ/ن من قوانین −

  )مفتوحث حْ (�َ 

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  الفردّ�ة األعداد األعداد الزوجّ�ة و  – 52صفحة    الصّف الثاني:

  ترتیب العملّ�ات الحسابّ�ة واستعمال األقواس – 92صفحة   الصّف الثالث:

  ترتیب العملّ�ات الحسابّ�ة واستعمال األقواس – 124صفحة   الصّف الرا�ع:

  Yع، وتعمُّ توسُّ مراجعة،  - الجمع، الطرح والضرب – 149صفحة   الخامس: الصفّ 

 –فعالّ�ات إضافّ�ة )، أكثر من موضوع دمجتمسائل /المّ�ة شاملة ( – 153-151صفحة   الصّف الخامس:
  تدرُّب التالمیذ على حّل معادالت مرّ/�ة
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   12 السؤال

  
  دلیل اإلجا�ة

  
  موضوع السؤال

  ب�انّي، تقدیر مخّط�قراءة  –ات ث ُمعط�حْ �َ 

  جزء من /ّمّ�ة –الكسور ال�س�طة 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  ب�انيّ  تمثیل في معلومات تدمج /المّ�ة مسألة في حالةم هْ فَ  −

  /ع/ة �مخطّ  في معط�ات مهْ وفَ  قراءة −

  صح�ح و/جزء من /ّمّ�ةالمعاني الكسر ال�س�� /جزء من  على التعّرف −

 Eّتف/یر سیرور)– (Eحّس عدد  
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  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  ث معط�اتحْ �َ  – 128صفحة   الصّف الرا�ع:

  الكسر ال�س�� – 109صفحة   الصّف الرا�ع:

  معط�اتث حْ �َ  – 154صفحة   الصّف الخامس:

  معاني الكسر ال�س�� – 138صفحة   الصّف الخامس:

   تقدیر الكّمّ�ات – 150صفحة   الصّف الخامس:
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  أ 13 السؤال

  
  دلیل اإلجا�ة

  
  موضوع السؤال

  ع الكسور ال�س�طة مْ جَ  –الكسور 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  العدد الثاني. مقامحاصل َضْرب  هو همقام هماع عدَدْین مخلوَطْین، أحدمْ التمّ/ن من جَ  −

  (تف/یر خوارزمّي)

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  ح /سوررْ ع وطَ مْ جَ  – 140صفحة    الخامس:الصفّ 
  



 

 َمْسح داخلّي رياضيّات الصّف الخامس 20 

 

  ب 13 السؤال

  
  دلیل اإلجا�ة

  
  موضوع السؤال

  الكسور ال�س�طة حرْ طَ  –الكسور 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  .ساو�انمت انح عدَدْین مخلوَطْین لهما مقامرْ من طَ  التمّ/ن −

  (تف/یر خوارزمّي)

  لتعل�ما �منهج السؤال عالقة

  ح /سوررْ ع وطَ مْ جَ  – 140صفحة   الصّف الخامس:
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  ج 13 السؤال

  
  دلیل اإلجا�ة

  
  موضوع السؤال

  ح /سور �س�طة رْ ع وطَ مْ جَ  –الكسور 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  لفةتخم اتمقام لها /سور ثالثة عمْ جَ  منالتمّ/ن  −

  توس�عات مختلفة ، في3التي مقامها هو  الكسور تحدید −

  )خوارزميّ (تف/یر 

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  ح /سوررْ ع وطَ مْ جَ  – 140صفحة   الصّف الخامس:
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   14 السؤال

  
  دلیل اإلجا�ة

  
  موضوع السؤال

  لكسر /جزء من /ّمّ�ة، إیجاد الصح�ح �حسب أجزائها –الكسور 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  تمرMن إلى وترجمتها /المّ�ة مسألة في حالة مهْ فَ  −

  الُقدرة على إیجاد الكّمّ�ة الكاملة �حسب الجزء −

  حلّ  طرMقة َعْرض −

 Eّتف/یر سیرور)– (Yتطبی  

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  مسائل /المّ�ة في الكسور – 112صفحة   الصّف الرا�ع:

  معاني الكسر ال�س�� – 138صفحة   الصّف الخامس:
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  أ 15 السؤال

  

  

  دلیل اإلجا�ة

  

  موضوع السؤال

  عنى الكسر العشرEّ ومقارنة /سور عشرMّةم –الكسور العشرMّة 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  العشرMّة الكسور في العشرEّ  المبنى علىالتعّرف  −

  )عشرMّة �حسب الِكَبر (من الصغیر إلى الكبیر القدرة على ترتیب /سور −

  (معرفة وتشخ�ص)

  

  

  



 

 َمْسح داخلّي رياضيّات الصّف الخامس 24 

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  معاني الكسر العشرEّ  – 142صفحة   الصّف الخامس:

  مقارنة /سور عشرMّة – 144صفحة   الصّف الخامس:
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  ب 15 السؤال

  
  دلیل اإلجا�ة

  
  موضوع السؤال

   1عنى الكسر العشرEّ ومقارنة /سور عشرMّة مع م –الكسور العشرMّة 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات عرفةالم

  المصطلح "قرMب من"معرفة  −

  العشرEّ في الكسور العشرMّة التعّرف على المبنى −

  (معرفة وتشخ�ص)

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  الكسر العشرEّ  ىنمع – 142صفحة   الصّف الخامس:

  مقارنة /سور عشرMّة – 144صفحة   الصّف الخامس:
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   16 السؤال

  

  دلیل اإلجا�ة
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  موضوع السؤال

  لكسر /جزء من /ّمّ�ة، معنى الكسر ال�س��ا –الكسور 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  /المّ�ة مسألة في حالة مهْ فَ  −

  القدرة على إیجاد جزء من /ّمّ�ة −

 طب�ع�cا عدًدا تكون  أن یجب سؤالال في معروضةال حالةال في الكّمّ�ة أنّ  مهْ فَ  −

  تف/یر ناقد  −

 /تا�ة شرح −

 Eّتف/یر سیرور)– (Eّحّس عدد  

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  مسائل /المّ�ة في الكسور – 112صفحة   الصّف الرا�ع:

  معاني الكسر ال�س�� – 138صفحة   الصّف الخامس:

  )أكثر من موضوع دمجتمسائل /المّ�ة شاملة ( – 151صفحة   الصّف الخامس:
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  أ 17 لالسؤا

  

  
  دلیل اإلجا�ة
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  موضوع السؤال

  الكسورح رْ ع وطَ مْ جَ  –الكسور 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  مالئم تمرMن إلى وترجمتها /المّ�ة مسألة فيم حالة هْ فَ  −

  /سورح رْ ع وطَ مْ جَ  −

  إیجاد مقام مشترك −

  /ّمّ�ة من و/جزء صح�حال من /جزء الكسر معنى −

  حلّ طرMقة  َعْرض −

 Eّتف/یر سیرور)– (Yتطبی  

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  الكسر ال�س�� – 109صفحة    الصّف الرا�ع:

  مسائل /المّ�ة في الكسور – 112صفحة   

  معاني الكسر ال�س�� – 138صفحة   الصّف الخامس:

  ح /سوررْ ع وطَ مْ جَ  – 140صفحة   

 في الكسورح رْ ع وطَ مْ جَ مسائل  – 142صفحة   
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  ب 17 السؤال

  
  دلیل اإلجا�ة

  

  موضوع السؤال

  ّ�ةالكسر /جزء من /مّ  –الكسور ال�س�طة 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  مالئم تمرMن إلى وترجمتها /المّ�ة مسألة في حالةم هْ فَ  −

  حساب جزء من /ّمّ�ة −

  ספרתי)-חד(  المنزلةدEّ اأحثالثّي المنزلة على عدد  عدد قسمة −

  تطبیY) –سیرورEّ (تف/یر 

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  الكسر ال�س�� – 109صفحة   الصّف الرا�ع:

  القسمة الطوMلة – 116صفحة   

  معاني الكسر ال�س�� – 138صفحة   الصّف الخامس:

  في الكسورح رْ ع وطَ مْ جَ مسائل  – 142صفحة   
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  أ 18 السؤال

  
  دلیل اإلجا�ة

  
  موضوع السؤال

  /سور، متوال�ات  حرْ وطَ  عمْ جَ  –الكسور 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  /سورح رْ ع وطَ مْ جَ  −

  إیجاد مقدار القفزة في متوال�ة حسابّ�ة −

  )خوارزميّ (تف/یر 

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  أعداد مخلوطة ذات مقامات متساو�ة ح رْ ع وطَ مْ جَ  – 112صفحة   الصّف الرا�ع:

  /سورح رْ ع وطَ مْ جَ  – 140فحة ص  الصّف الخامس:
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  ب 18 السؤال

  
  دلیل اإلجا�ة

  

  موضوع السؤال

  /سور، متوال�ات  حرْ وطَ  عمْ جَ  –الكسور 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  /سورح رْ ع وطَ مْ جَ  −

  ماهّ�ة الكسر ال�س�� −

  /تا�ة شرح −

 Eّتف/یر سیرور)– (Eّحّس عدد  

  تعل�مال �منهج السؤال عالقة

  أعداد مخلوطة ذات مقامات متساو�ة ح رْ ع وطَ مْ جَ  – 112صفحة   الصّف الرا�ع:

  /سورح رْ ع وطَ مْ جَ  – 140صفحة   الصّف الخامس:
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  ج 18 السؤال

  

  دلیل اإلجا�ة

  

  موضوع السؤال

  /سور، متوال�ات حرْ وطَ  عمْ جَ  –الكسور 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  /سور حرْ وطَ  عمْ جَ ن تمّ/ن م −

  م ماهّ�ة الكسر ال�س��هْ فَ  −

  المتوال�اتث حْ �َ القدرة على  −

  وتعم�م: مجموع عدد زوجّي من األنصاف هو عدد صح�ح اتاجنتتاساستخالص  −

  /تا�ة شرح −

  )مفتوحث حْ �َ (
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  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  ةساو�/سور ذات مقامات متح رْ ع وطَ مْ جَ  – 111صفحة   الصّف الرا�ع:

  التقدیر وتنم�ة الحّس العددEّ  – 117صفحة   

  /سورح رْ ع وطَ مْ جَ  – 140صفحة   الصّف الخامس:

  فعالّ�ات إضافّ�ة – 148صفحة   
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   19 السؤال

  

  دلیل اإلجا�ة
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  موضوع السؤال

  ألش/ال الرGاعّ�ة: صفات متوازE األضالع، المح��ا –الهندسة 

  الالسؤ  لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  )المتقابلة األضالع تساوE ( األضالع متوازE  صفات على التعّرف −

  المصطلح "مح��" َفْهم −

  حساب طول الضلع المجاور لضلع ُمعطى إذا أُعطي المح�� القدرة على −

 Eّتف/یر سیرور)– (Yتطبی  

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

مرGّع، المستطیل، متوازE األضالع، األش/ال الرGاعّ�ة، التعّرف على ال – 102صفحة   الصّف الثالث:
  لتون االمنحرف، والد الُمعّین، ش�ه

  ق�اس مح�� المضّلع –ق�اس الطول  – 102صفحة   الصّف الثالث:

  احتواء اتأش/ال رGاعّ�ة: تحلیل صفات، تصنیف أش/ال رGاعّ�ة، وعالق – 158صفحة   الصّف الخامس:
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   20 السؤال

  

  دلیل اإلجا�ة
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  السؤال موضوع

  لرGاعّ�ة: حساب المساحاتااألش/ال  –الهندسة 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  معنى المصطلح "مساحة" م هْ فَ  −

  االرتفاع ونفس القاعدة نفس لهما اللذان األضالع، ومتوازE  المستطیل مساحَتي بین العالقة مهْ فَ  −

  /تا�ة شرح −

 Eّتف/یر سیرور)– (Eّحّس عدد  

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  ق�اس المساحات – 132صفحة   الصّف الرا�ع:

   ق�اس المساحات – 160صفحة   الصّف الخامس:
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   21 السؤال

  
  دلیل اإلجا�ة
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  موضوع السؤال

  االرتفاع في المثّلث –الهندسة 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  على المصطلح "ارتفاع"التعّرف  −

  في المثّلث �ص االرتفاعتشخ −

  (معرفة وتشخ�ص)

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  االرتفاعات – 159صفحة   الصّف الخامس:
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   22 السؤال

  

  دلیل اإلجا�ة

  

  موضوع السؤال

  ق�اسات الوزن  –الق�اسات 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  مالئم حساب إلى وترجمتها /المّ�ة مسألة في حالة مهْ فَ  −

  "أكبر /ذا مّرات" المصطلح معنى على التعّرف −

  تحوMل الكیلوغرام إلى غرامات −

  ب �عشرات /املةرْ وَض  قسمة −

 Eّتف/یر سیرور)– (Yتطبی  

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  ق�اس الوزن  – 103صفحة   الصّف الثالث:
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  أ 23 السؤال

  

  دلیل اإلجا�ة

 

  موضوع السؤال

  تشخ�ص أش/ال رGاعّ�ة –ة الهندس

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  الدالتون  تشخ�ص −

  (معرفة وتشخ�ص)

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

 األضالع، المستطیل، متوازE  المرGّع، على األش/ال الرGاعّ�ة: التعرف – 102صفحة    الصّف الثالث:
  لتون اش�ه المنحرف والد الُمعّین،
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  ب 23 السؤال

  
  دلیل اإلجا�ة

  

  موضوع السؤال

  حساب مساحة مثّلث –الهندسة 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

 واسطةب الزاو�ة قائم مثّلث مساحة حساب على القدرة أو مستطیل، ومساحة مثّلث مساحة بین العالقة مهْ فَ  −
  2مس 1أو بواسطة عّد مرGّعات مساحة /ّل واحد منها  قانون 

 Eّتف/یر سیرور)– (Yتطبی  

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

 ق�اس المساحات – 132صفحة    الصّف الرا�ع:

  ق�اس المساحات – 160صفحة   الصّف الخامس:
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  ج 23 السؤال

  

  دلیل اإلجا�ة
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  موضوع السؤال

  حساب مساحة –الهندسة 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

   2سم 1 منها واحد /لّ  مساحة مرGّعات عدّ  بواسطة أو قانون  بواسطة مثّلث مساحة حساب ىعل القدرة −

  مرّ/ب ش/ل مساحة حساب على القدرة −

  طرMقة حلّ  َعْرض −

 Eّتف/یر سیرور)–  (Yتطبی  

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  ق�اس المساحات – 132صفحة    الصّف الرا�ع:

  ساحاتق�اس الم – 160صفحة   الصّف الخامس:
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   24 السؤال

  
  دلیل اإلجا�ة
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  موضوع السؤال

  احتماالت مقارنة –معط�ات وتحلیل احتماالت ث حْ �َ 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  ب�انّ�ة تمث�الت تدمج /المّ�ة مسألة في حالةم هْ فَ  −

  /ع/ة مخّط� قراءة −

  ب�انيّ  مخّط� في اتعاقط مساحات مقارنة بواسطة احتماالت مقارنة −

  تف/یر ناقد −

  َشْرح/تا�ة  −

 Eّتف/یر سیرور)– (Eّحّس عدد  

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  ث معط�ات وتحلیل احتماالتحْ �َ  – 128صفحة    الصّف الرا�ع:

  تمث�الت ب�انّ�ة لمعط�ات – 154صفحة   الصف الخامس:
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  أ 25 السؤال

  

  دلیل اإلجا�ة
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  موضوع السؤال

  ب�انيّ  مخّط�قراءة  –ات ث معط�حْ �َ 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  ب�ان�cا تمث�ًال  تدمج /المّ�ةم حالة في مسألة هْ فَ  −

  أعمدة مخّط� في معط�ات مهْ فَ و  قراءة −

 Eّتف/یر سیرور)– (Yتطبی  

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  ث معط�ات حْ �َ  – 128صفحة   الصّف الرا�ع: 

  ث معط�اتحْ �َ  – 154صفحة    الصّف الخامس:
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  ب 25 السؤال

  
  دلیل اإلجا�ة

 

  موضوع السؤال

  ب�انيّ  مخّط�قراءة  –ث معط�ات حْ �َ 

  ق�اس الطول –الق�اسات 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  مالئم حساب إلى وترجمتها ب�انيّ  تمثیل تدمج /المّ�ة مسألةم حالة في هْ فَ  −

  أعمدة مخّط� في معط�ات مهْ وفَ  قراءة −

  /یلومترات تحوMل أمتار إلى −

 Eّتف/یر سیرور)– (Yتطبی  

  التعل�م �منهج السؤال عالقة

  ق�اس ق�اسات ووحدات – 102صفحة    الصّف الثالث:

  ث معط�ات حْ �َ  – 128صفحة    الصّف الرا�ع:

  )أكثر من موضوع دمجتمسائل /المّ�ة شاملة ( – 151صفحة   الصّف الخامس:

  ث معط�اتحْ �َ  – 154ة صفح  
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   26 السؤال
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  دلیل اإلجا�ة

 

  موضوع السؤال

  حساب مساحة ورسم –الهندسة 

  السؤال لحلّ  المطلو�ة والمهارات المعرفة

  المساحة األضالع، الساَقْین، متساوE  المثّلث المستطیل،: التال�ة المصطلحات على التعّرف −

  حساب مساحة مستطیل ومساحة مثّلث −

  رسم مستطیل ومثّلث �حسب الشروf التي في السؤال لىع رةالقد −

  )مفتوحث حْ (�َ 
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  التعل�م �منهج السؤال عالقة

 والزوا�ا األضالع أش/ال هندسّ�ة وأجسام: المرGّع والمستطیل، صفات – 131-130صفحة   الصّف الرا�ع:

  المثّلث في

  ق�اس المساحات – 132صفحة   الصّف الرا�ع:

  ق�اس المساحات – 160صفحة   لخامس:الصّف ا
 


