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.حول العدد األكبر ○دعونا نرسم مثال   

.حول العدد األكبر ○دعونا نرسم  السؤال

٣١         ٢٦االعدد ألكبر هو    

٢٦٣١

٣١         ٢٦االعدد ألكبر هو    

٢٦٣١

)٢()١(

٢٨        ٢٧االعدد ألكبر هو    

٢٧٢٨
٣٨        ٤٤االعدد ألكبر هو      

٤٤٣٨

٤٣     ٥١   االعدد ألكبر هو 

٥١٤٣
٣٥       ٢٩العدد األكبر هو    

٢٩٣٥

٢٥      ٣٧العدد األكبر هو    

٣٧٢٥
٤٦       ٦٣العدد األكبر هو    

٦٣٤٦

)٤()٣(

)٦()٥(

٥٤      ٧٢العدد األكبر هو    

٧٢٥٤
٧٠      ٦٦العدد األكبر هو    

٦٦٧٠

)٨()٧(

T١١_S٠٥

!جيد



2

.حول العدد األكبر ○دعونا نرسم السؤال 

)١٠()٩(

٧٣      ٦٢العدد األكبر هو    

٦٢٧٣
٣٧       ٥٠العدد األكبر هو     

٥٠٣٧

)١٢()١١(

)١٤()١٣(

٦٥     ٧٤العدد األكبر هو    

٧٤٦٥
٤١      ٣٥العدد األكبر هو     

٣٥٤١

 ٦٨      ٧٧العدد األكبر هو    

٧٧٦٨
٢٨      ٣٤العدد األكبر هو     

٣٤٢٨

٥٣      ٦١العدداألكبر هو     

٦١٥٣
٥٥      ٤٩العدد األكبر هو    

٤٩٥٥

٦٥      ٥٧العدد األكبر هو     

٥٧٦٥
٤٤      ٣٣العدد األكبر هو     

٣٣٤٤

)١٦()١٥(

)١٨()١٧(

 ٦٣      ٣٦العدد األكبر هو    

٣٦٦٣
٣٠    ٢٦العدد األكبر هو    

٢٦٣٠

)٢٠()١٩(

T١١_S٠٥
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.حول العدد األصغر ○دعونا نرسم  مثال    

.حول العدد األصغر ○دعونا نرسم    السؤال 

 ٣١      ٢٣العدد األصغر هو     

٢٣٣١

 ٣١      ٢٣العدد األصغر هو     

٢٣٣١

)٢()١(

  ٢٦     ٢٥العدد األصغر هو   

٢٥٢٦
   ٢٨      ٢٤العدد األصغر هو    

٣٤٢٨

 ٥٦    ٦١العدد األصغر هو     

٦١٥٦
  ٤٥      ٣٩العدد األصغر هو      

٣٩٤٥

 ٢٨    ٣٤العدد األصغر هو    

٣٤٢٨
  ٤٩    ٥٦العدد األصغر هو    

٥٦٤٩

)٤()٣(

)٦()٥(

٤٨     ٥٢العدد األصغر هو     

٥٢٤٨
 ٧٠    ٧٦العدد األصغر هو     

٧٦٧٠

)٨()٧(

T١١_S٠٥

!جيد



4

.حول العدد األصغر ○دعونا نرسمالسؤال     

)١٠()٩(

  ٧٢     ٦٦العدد األصغر هو    

٦٦٧٢
٣٧     ٤٠العدد األصغر هو   

٤٠٣٧

)١٢()١١(

)١٤()١٣(

 ٦١     ٥٨العدد األصغر هو    

٥٨٦١
  ٤٢     ٣٨العدد األصغر هو    

٣٨٤٢

 ٦٧     ٧٩العدد األصغر هو    

٧٩٦٧
  ٣٠     ٣٩العدد األصغر هو    

٢٩٣٠

٦٣     ٧١العدد األصغر هو    

٧١٦٣
   ٣٥     ٤٤العدد األصغر هو    

٤٤٣٥

 ٦٢    ٥٩العدد األصغر هو    

٥٩٦٢
 ٤٤      ٥٥العدد األصغر هو   

٥٥٤٤

)١٦()١٥(

)١٨()١٧(

 ٦٤     ٤٦العدد األصغر هو    

٤٦٦٤
  ٥٠    ٢٨العدد األصغر هو    

٢٨٥٠

)٢٠()١٩(

T١١_S٠٥



٢٢ ٢١٣٠ ٢٩ ٢٥ ٢٤٢٧ ٢٦٢٨

٦٠٦٨ ٦٧ ٦٣ ٦٢٦٥ １５٦٩ ٦٦ ٦١

٤١１９ ٤٨ ٤٤ ٤٣٤٦ ٤٥٥٠ ٤٧ ٤٢

5

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل           مثال    

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل             السؤال

)١(

)٢(

)٣(

٢٢ ٢١٣٠ ٢٩ ٢٥ ٢٤٢٧ ٢٦٢٨

٣١٣٩ ٣٨ ٣٤ ٣٣٣٦ ٣٥٤٠ ٣٢

٥١٥٩ ٥٨ ４ ٥٣٥٦ ٥٥٦٠ ٥٧ ٥٢

)٤(

٧٠٧٨ ٧٧ ٧٣ ٧٢٧٥ ٧٤٧٩ ٧٦ １２
)٥(

T١١_S٠٥
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٥٧٦٥ ٦٤ ٦٠ １３٦٢ ٦١٦٦ ٦٣ ٥٨

٢٤٣٢ １８ ٢٧ ٢٦٢٩ ٢٨٣٣ ٣٠ ٢٥

٥٢１９ ٥٩ ٥٥ ٥٤１６ ٥٦٦١ ٥٨ ٥٣

٢٧٣٥ ٣٤ １４ ٢٩٣٢ ٣١٣٦ １７ ٢٨

٦٣１９ ٧٠ １４ ٦٥٦٨ ٦٧٧٢ ٦٩ ٦٤

٣٧٤٥ ٤٤ ٤٠ ٣٩٤٢ １５٤٦ ٤٣ １２

１１٧٥ ٧٤ ٧٠ ٦٩٧٢ ٧١٧٦ ٧٣ ٦٨

٣٢٤٠ ٣٩ ٣٥ ٣٤٣٧ ٣٦٤١ １７ ٣٣

6

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل              السؤال 

)٦(

)٧(

)٨(

)٩(

)١٠(

)١١(

)١٢(

)١٣(

T١١_S٠٥



٠١٠٢٠٣٠٤٠

7

↓

.بيرةدعونا نلقي نظرة على خط األعداد عند تمثيل األعداد الك

.يوجد الكثير من الخطوط العمودية

.فقط هى األعداد المكتوبة ٤٠، ٣٠، ٢٠، ١٠، ٠

أصبح طويالً بعض  ٣٥، ٢٥، ١٥، ٥ألن الخط الذى يُمثل األعداد والخط الذي يُمثل 

.في العد على هذا الخط إعتمدتالشئ، لذا يسهل الفهم إذا 

بخط األعداد؟ دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل             ↓ ما هو العدد 

↓↓

٠١٠٢٠٣٠٤٠

٠١٠٢٠٣٠٤٠ ↓

T١١_S٠٥

٢٢٥
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٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠

١٠٢٠٣٠٤٠٥٠

٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠

٠١٠٢٠٣٠٤٠

١٠٢٠٣٠٤٠٥٠

٠١٠٢٠٣٠٤٠

٠١٠٢٠٣٠٤٠
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دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل               مثال

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل               السؤال

)١(

)٢(

)٣(

)٤(

)٥(

↓↓

↓↓

↓

↓

↓

↓ ↓

↓↓

T١١_S٠٥

٢٢٥
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٧٠

٣٨٤٢٤٤٤٦

 ٥بمقدار  ٢٣لعدد األكبر من ا )١(
هو

 ٣بمقدار  ٥١العدد األكبر من ) ٣(
هو

 ٥بمقدار  ٧٢العدد األكبر من ) ٥(
هو

 ٣بمقدار  ٢٨العدد األكبر من ) ٧(
هو

 ٢بمقدار  ٧٧العدد األكبر من ) ٩(
هو

١٧٢٨ ٢٦ ٢٤ ٢٢ ١٨٢٠٢٣٢٩ ١
٩

٢١٢٧ ٢٥

٧٤ ٧١ ٦٧ ٦٥

٢٤٢٥٢٧٢٩٣١٣٢ ٢٦٢٦٣٠

４６８10 ５７９ ٧٤٧٦٧٨٨٠ ٧٥٧٧٧٩٦٠٧٢ ٦٨ ٦٦ ٦١٦٢٦
٤

٧٣ ٦٣٦٩

بمقدار  ٣٦العدد األكبر من ) ٢(
هو ٢

بمقدار  ٦٠العدد األكبر من ) ٤(
هو ٤

بمقدار  ٤٢العدد األكبر من ) ٦(
هو ٦

بمقدار  ٣٨العدد األكبر من ) ٨(
هو ٤

 ٦٧العدد األكبر من ) ١٠(
هو ٦بمقدار 

٣٣٣٥٣٧٣٩٤١٤٣ ٣٤٣٦٣٨٤٠٤٢

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل           السؤال

.إذا كنت ال تعرف، إنظر إلى خط األعداد

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل   مثال

.إذا كنت ال تعرف، انظر إلى خط األعداد

بمقدار  ٢٥العدد األكبر من ) ١(
هو٢

 ٢٥العدد األكبر من ) ١(
هو ٢بمقدار 

٣٣٣٥٣٧٣٩ ٣٤٣٦٣٨

٤٧٤٨٥٠٥٢٥٤٥٥ ٤٩٥١٥٣٥٥٥٧٥٩٦١٦٣٦٥ ٥٦٥٨٦٠٦٢٦٤

٣٥٤٧ ٤٥ ٤٣ ٤١ ٣٦٣٧٣
٩

٤٨٤٩ ٤٠ ٦٦٧٧ ٧٥ ٧٣ ٧١ ٦٧٦٩٧٢٧٨ ٦٨٧٠٧٦ ٧٤

9

٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨
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٥٤ ٥٢

٧١٧٣٧٥

 ٢٥العدد األصغر من ) ١(
هو ٢بمقدار 

 ٢٥العدد األصغر من ) ١(
هو ٢بمقدار 

٥١٥٥

بمقدار  ٢٧العدد األصغر من ) ١(
هو ٥

بمقدار  ٦٤العدد األصغر من ) ٣(
هو ٣

بمقدار ٥٣العدد األصغر من ) ٥(
هو ٥

بمقدار  ٣٢العدد األصغر من ) ٧(
هو ٣

بمقدار  ٤٠العدد األصغر من ) ٩(
هو ٢

٢١٣٢ ٣٠ ٢٨ ٢٦ ٢٢٢٤٢٧٣٣ ٢٣٢٥٣١ ٢٩

٥٩ ٥٦ ٥٠

٢٨٢٩٣١٣٣٣٥٣٦ ٣٠٣٢٣٤

４６８10 ５７９ ٣٧٣٩٤١٤٣ ٣٨٤٠٤٢٤٥٥٧ ٥٣ ٤٦٤٧٤٩٥٨ ٤٨

 ٢بمقدار  ٤٥العدد األصغر من ) ٢(
هو

 ٤بمقدار  ٣٨العدد األصغر من ) ٤(
هو

 ٦بمقدار  ٧٠العدد األصغر من ) ٦(
هو

 ٤بمقدار  ٦١العدد األصغر من ) ٨(
هو

بمقدار  ٥٢العدد األصغر من ) ١٠(
هو ٦

٥٦٥٨٦٠٦٢٦٤٦٦ ٥٧٥٩٦١٦٣٦٥

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل           السؤال

.إذا كنت ال تعرف، انظر إلى خط األعداد

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل   مثال 

.إذا كنت ال تعرف، انظر إلى خط األعداد

٤٢٤٤٤٦٤٨ ٤٣٤٥٤٧

٦٠٦١٦٣٦٥٦٧٦٨ ٦٢٦٤٦٦٣٣٣٥٣٧٣٩٤١٤٣ ٣٤٣٦٣٨٤٠٤٢

٧٤ ٧٢ ٧٠ ٦٨ ٦٦ ٦٣٦٩ ٦٤٦٥٦٧٧٦٧٧ ٤٧٥٨ ٥٦ ٥٤ ٥٢ ٤٨٥٠٥٣٥٩ ٤٩٥١٥٧ ٥٥
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٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨
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٢٣
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بمقدار ٤٢أكبر من   ٤٦العدد ) ١(

بمقدار ٤٨أكبر من   ٥٠العدد ) ٣(

بمقدار ٥٤أكبر من  ٥٨العدد ) ٥(

بمقدار ٦٢أكبر من   ٦٧العدد ) ٧(

بمقدار ٥٧أكبر من  ٦٢العدد ) ٩(

بمقدار ٢٤أكبر من  ٢٦العدد ) ٢(

بمقدار ٧١أكبر من  ٧٤العدد ) ٤(

بمقدار ٤٢أكبر من  ٤٨العدد ) ٦(

بمقدار ٣١أكبر من  ٣٥العدد ) ٨(

 

بمقدار ٣٧أكبر من  ٤٣العدد ) ١٠(

٦٢٦٣٦٥٦٧٦٩٧٠ ٦٤٦٦٦٨٣٠٣٢٣٤٣٣٨٤٠ ٣١٣٣٣٥٣٧٣٩

٢٣٢٥٢٧٢٩ ٢٤٢٦٢٨

٤٧٤٩٥١٥٣ ٤٨٥٠٥٢

٤١٤٣٤٥٤٧٤٩٥١ ٤٢٤٤٤٦٤٨٥٠

٧٠٧١٧٣٧٥٧٧٧٨ ٧٢٧٤٧٦

٥٣٥٥٥٧٥٩٦١٦٣ ٥٤٥٦٥٨٦٠٦٢٤٣٤٥٤٧٤٩٥١٥٣ ٤٤٤٦٤٨٥٠٥٢

٥٠ ٤٧ ٤٣ ٤١ ٣٦٤٨ ٤٦ ٤٤ ٤٢ ٣٧٣٨٤٠٤٩ ٣٩٤٥

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل           السؤال

.إذا كنت ال تعرف، إنظر إلى خط األعداد

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل            مثال 

.إذا كنت ال تعرف، إنظر إلى خط األعداد

بمقدار ٣٤أكبر من  ٣٧العدد ) ١(بمقدار ٣٤أكبر من  ٣٧العدد ) ١(

٦٩ ٦٦ ٦٢ ٦٠ ٥٥٧ ٦٥ ٦٣ ٦١ ٥٦٥٧٥٩٦٨ ٥٨٦٤
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٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩
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٥٩٥٨ ٥٥

٢٢

بمقدار   ٣٣أصغر من  ٣١العدد ) ١(

بمقدار   ٦٧أصغر من   ٦٣العدد ) ٣(

بمقدار   ٧٥أصغر من   ٧١العدد ) ٥(

بمقدار ٢٤أصغر من  ١٨العدد ) ٧(

بمقدار   ٦٢أصغر من   ٥٦العدد ) ٩(

١٨٢١ ١٧

٦٣ ٦٠ ٥٦ ٥٤ ٤٩٦١ ٥٧ ٥٠٥١٥٣٦٢ ٥٢

٢٥ ١٦ ١١٢٣ ١
٩

١٢١٣١٥٢٤ ١٤٢٠

بمقدار   ٥٧أصغر من   ٥٤العدد ) ٢(

بمقدار   ٢٢أصغر من   ٢٠العدد ) ٤(

بمقدار   ٤٤أصغر من   ٤٢العدد ) ٦(

بمقدار ٥٤أصغر من   ٤٧العدد ) ٨(
  

بمقدار   ٣٣أصغر من   ٢٩العدد ) ١٠(

٢٤٢٦٢٨٣٠٣٢٣٤ ٢٥٢٧٢٩٣١٣٣

١٧١٩٢١23 ١٨٢٠22

٢٨٣٠٣٢٣٤ ٢٩٣١٣٣

٥٨٦٠٦٢٦٤٦٦٦٨ ٥٩٦١٦٣٦٥٦٧

٥٠٥١٥٣٥٥٥٧٥٨ ٥٢٥٤٥٦

٦٦٦٨٧٠٧٢٧٤٧٦ ٦٧٦٩٧١٧٣٧٥39414345 404244

٥٢٥٤ ٥١ ٤٧ ٤٥ ٤٠٥٠ ٤٨ ٤٦ ٤١٤١٤
٤

٥٣ ٤٣٤٩

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل           السؤال

.إذا كنت ال تعرف، انظر إلى خط األعداد

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل             مثال

.إذا كنت ال تعرف، انظر إلى خط األعداد

بمقدار   ٣٩أصغر من  ٣٦العدد ) ١(بمقدار  ٣٩أصغر من  ٣٦العدد ) ١(
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٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩
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ما ترى ما هو الرقم؟ دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل             

13

من        هو    ٣العدد الذي يجمع عدد 

من        هو    ٣العدد الذي يجمع عدد 

من         ١٠على عدد  بحتوييعني أن        الواحد 

٣٠من        هو    ٣العدد الذي يجمع عدد 

.سوف يسهل الفهم إذا نظرت إلى الرسم

من١٠يوجد في        عدد 

T١١_S٠٥

!جيد٣٠



14

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخلمثال    

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل             السؤال 

من        هو    ٣العدد الذي يجمع عدد 

من        هو ٢العدد الذي يجمع عدد )١(

من         هو ٤العدد الذي يجمع عدد )٢(

من         هو ٧العدد الذي يجمع عدد )٥(

من         هو ٥العدد الذي يجمع عدد )٣(

من         هو ٦العدد الذي يجمع عدد )٤(

T١١_S٠٥

٣٠
!جيد



دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل            مثال

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل            السؤال

  ١٠من     ٤العدد الذي يجمع عدد )٣(

15

  ١٠من     ٢العدد الذي يجمع عدد )١(

  ١٠من     ٦العدد الذي يجمع عدد )٢(

هو    ١٠من       ٣العدد الذي يجمع عدد ) ١(

  ١٠من     ٧العدد الذي يجمع عدد )٤(

  ١٠من     ٣العدد الذي يجمع عدد )٥(

  ١٠من     ٥العدد الذي يجمع عدد )٦(

T١١_S٠٥

٣٠
!جيد



ما ترى ما هو الرقم؟ دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل             

من          ٥من      و  ٢هو مجموع عدد                

كم عدد كل منهم؟

جد بالنظر إلى الرسم الخاص باألعداد، ن

.٥   ●وعدد    ٢  ×أن عدد  

من          ٥من      و  ٢هو مجموع عدد               

.يُمكن تمثيل األعداد األُخرى بنفس الطريقة

من          ٥من      و  ٢هو مجموع عدد                          

16

T١١_S٠٥

٢٥

!جيد



دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل             مثال

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل            السؤال  

)١(

)٢(

)٥(

)٣(

)٤(

من          ٥من      و  ٢هو مجموع عدد                   

.  من        ٥من      و  ٢هو مجموع عدد                     

.  من        ٧من      و  ٤هو مجموع عدد                     

.  من        ١من      و  ٥هو مجموع عدد                     

.  من        ٦من      و  ٧هو مجموع عدد                    

.  من        ٣من      و  ٣هو مجموع عدد                     

17

T١١_S٠٥

٢٥
!جيد



دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل             السؤال

)٦(

)٧(

)١٠(

)٨(

)٩(

.  من        ٩و       ١هو مجموع عدد من                    

.  من        ٤من      و  ٢هو مجموع عدد                    

.  من        ٨من      و  ٣هو مجموع عدد                    

.  من        ٣من      و  ٥هو مجموع عدد                    

.  من        ٧من      و  ٢هو مجموع عدد                    

)١٣(

)١١(

)١٢(

.  من        ٤من      و  ٤هو مجموع عدد                    

.  من        ٩من      و  ٣هو مجموع عدد                    

.  من        ٠من      و  ٢هو مجموع عدد                    

18

T١١_S٠٥



دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل             مثال  

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل            السؤال 

       ١من    ٥و    ١٠من     ٢هو مجموع عدد                    

.       ١من    ٧و    ١٠من      ٣هو مجموع عدد                        )١(

.       ١من    ٩و    ١٠من     ٤هو مجموع عدد                   )٢(
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.       ١من    ٤و    ١٠من     ٥هو مجموع عدد                       )٣(

.            ١من    ٣و    ١٠من     ٦هو مجموع عدد                      )٤(

.      ١من    ٨و    ١٠من     ٢هو مجموع عدد                      )٥(

.        ١من    ٠و    ١٠من     ٣هو مجموع عدد                      )٦(

T١١_S٠٥

٢٥
!جيد



.  هو مجموع عدد                     من         ٣٠

ما ترى كم العدد؟ دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل             

هو مجموع عدد                     من           ٣٠

من         ١٠على عدد  بحتوييعني أن        الواحد 

٣٠

.سوف يسهل الفهم إذا نظرت إلى الرسم

.  ٣٠تعني أن عدد        ٣٠

هو مجموع عدد                     من           ٣٠

20

T١١_S٠٥

٣

!جيد



دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل             مثال

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل             السؤال

هو مجموع عدد                     من           ٢٠)١(

هو مجموع عدد                     من           ٥٠)٢(

هو مجموع عدد                     من           ٧٠)٥(

هو مجموع عدد                     من           ٤٠)٣(

هو مجموع عدد                     من           ١٠)٤(

هو مجموع عدد                     من           ٣٠

21

T١١_S٠٥

٣
!جيد



22

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل             مثال

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل             السؤال

    ١٠هو مجموع عدد                     من     ٦٠)١(

   ١٠هو مجموع عدد                     من      ٤٠)٢(

     ١٠هو مجموع عدد                     من      ٣٠

    ١٠هو مجموع عدد                     من      ٢٠)٣(

    ١٠هو مجموع عدد                     من      ٥٠)٤(

    ١٠هو مجموع عدد                     من      ٧٠)٥(

    ١٠هو مجموع عدد                     من      ١٠)٦(

T١١_S٠٥

٣
!جيد



هو مجموع عدد                    من      و عدد                       من          ٢٥ 

23

ما ترى كم العدد؟ دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل             

هو مجموع عدد                    من      و عدد                       من         ٢٥ 

؟٢٥ما هو الرقم 

  ●من  ٥و ×   من   ٢هو  ٢٠بالنظر إلى الرسم، نجد أن العدد 

.يُمكن تمثيل األعداد األُخرى بنفس الطريقة

هو مجموع عدد                    من      و عدد                       من         ٢٥ 

T١١_S٠٥

٢٥

!جيد



24

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل             مثال

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل            السؤال 

)١(

)٢(

)٥(

)٣(

)٤(

.  هو مجموع عدد                    من      و عدد                       من        ٢٥ 

هو مجموع عدد                    من      و عدد                       من          ٣٧ 

هو مجموع عدد                    من      و عدد                       من           ٢٩

هو مجموع عدد                    من      و عدد                       من          ٥١ 

هو مجموع عدد                    من      و عدد                       من          ٤٨ 

هو مجموع عدد                    من      و عدد                       من          ٦٣ 

T١١_S٠٥

٢٥

!جيد



دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل         السؤال    

)٦(

)٧(

)١٠(

)٨(

)٩(

)١٣(

)١١(

)١٢(

هو مجموع عدد                    من      و عدد                       من          ٢٨ 

هو مجموع عدد                    من      و عدد                       من         ٥٩ 

هو مجموع عدد                    من      و عدد                       من          ٣٣ 

هو مجموع عدد                    من      و عدد                       من          ٤٠ 

هو مجموع عدد                    من      و عدد                       من         ٢٣ 

هو مجموع عدد                    من      و عدد                       من          ٦٩ 

هو مجموع عدد                    من      و عدد                       من          ٦٢ 

هو مجموع عدد                    من      و عدد                       من          ٥٥ 
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T١١_S٠٥



26

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل             مثال

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل             السؤال

)١(

)٢(

     ١و عدد                       من       ١٠هو مجموع عدد                     من     ٢٥ 

     ١و عدد                       من       ١٠هو مجموع عدد                     من     ٥٦ 

     ١و عدد                       من        ١٠هو مجموع عدد                     من     ٢٨ 

     ١و عدد                       من        ١٠هو مجموع عدد                     من     ٤٣ )٣(

     ١و عدد                       من       ١٠هو مجموع عدد                     من     ٦١ )٤(

     ١و عدد                       من        ١٠هو مجموع عدد                     من     ٥٥ )٥(

     ١و عدد                       من       ١٠هو مجموع عدد                     من     ٧٩ )٦(

T١١_S٠٥

٥ ٢

!جيد


