
.دعونا نتعرف على العالمة التي توضح حجم العدد

هو العدد <و  >العدد الذي يتجه نحوه الجانب المفتوح للعالمتين 
.األكبر

عد عليك أن تقرر العالمة ب
:  مقارنة أيهما أكبر

٣٤أم  ٢٥
١٨أم  ٥٦
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.٦٦من  أكبر ٧١

.٧١من  أصغر ٦٦

.التي توضح العدد األكبر< و > دعونا نكتب 

٢٥ ٣٤
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.٢٥أكبر من  ٣٤

.٥٦أصغر من  ١٨
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الُمنطبقة داخل          < أو > دعونا نكتب عالمة مثال   

٣٤٢٥＞

الُمنطبقة داخل          < أو > دعونا نكتب عالمة    السؤال

)٢()١( ٤٩ ٧٥٥٦ ٦٥

)٤()٣( ٨٨ ٩١٦٩ ٧٤

)٦()٥( ٩٨ ١٠٣١٢٣ ١١٧

)٨()٧( ٢٠٥ ١٩٦٢٨٥ ٣٢١

)١٠()٩( ٦٠١ ٢٩٨٥٦٣ ٤٧٣

)١٢()١١( ٧٨٩ ٧٩٨٨٩٢ ٨٨٩

)١٤()١٣( ٤٩٩ ٥٥٥٦٩٢ ٧٥٨
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١٠٠٢٠٠

١٠٠٢٠٠

.في خط األعداد، يُمكن تغيير طول الخط العمودي لتسهيل فهم حجم العدد

.هو األطول ٢٠٠و  ١٠٠وفي خط األعداد هذا، الخط الذي يُمثل 

.بخط األعداد؟ دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل           ↓ما هو العدد الذي يشير إليه السهم 

.١يعني  ١مقياس، لذا المقياس  ١٠٠عدد  ٢٠٠إلى  ١٠٠يوجد من 
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، والذي يليه في الطول يُمثل األعداد ٢٠٠و  ١٠٠في خط األعداد هذا الخط األطول يُمثل 

.١٩٠، ١٨٠، ١٧٠، ١٦٠، ١٥٠، ١٤٠، ١٣٠، ١٢٠، ١١٠أى أنها  تُمثل  . كل عشرة

، ١٣٥، ١٢٥، ١١٥، ١٠٥أي يُمثل  .خمسةوالخط الثالث في درجة الطول يُمثل األعداد كل 

٢١٥، ٢٠٥، ١٩٥، ١٨٥، ١٧٥، ١٦٥، ١٥٥، ١٤٥.

.الخط الُمتبقي هو األقصر طوالً، وهو يُمثل األعداد كل واحد

بخط األعداد؟ دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل           ↓ما هو العدد الذي يشير إليه السهم 
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.إنظر إلى طول الخط العمودي، وإكتشف حجم العدد
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بخط األعداد؟ دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل           ↓ما هو العدد الذي يشير إليه السهم 

.١٠يعنى  ١لذا مقياس . ١٠هو   ٢٠٠إلى  ١٠٠مقياس األعداد من 

.يشير إلى الخط الثاني في درجة الطول↓ السهم 

.٥٠وهذا الخط يُمثل األعداد كل 

.١وفي خط األعداد هذا ال يوجد الخط الذي يُمثل 
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.١٠أصغر خط يُمثل إلى األعداد كل 

١٠٠٢٠٠٣٠٠٤٠٠٥٠٠٦٠٠
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٨٠٠٩٠٠

٦٠٠٧٠٠

٤٠٠٥٠٠

٣٠٠٤٠٠

٣٠٠٤٠٠

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل            مثال 

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل           السؤال 

)١(

)٢(

)٣(

)٤(

)٥(
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٠١٠٠٢٠٠٣٠٠٤٠٠٥٠٠٦٠٠٧٠٠٨٠٠٩٠٠١٠٠٠

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل            السؤال

)٦(

)٧(

)٨(

)٩(

)١٠(

)١١(
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٠١٠٠٢٠٠٣٠٠٤٠٠٥٠٠

٠١٠٠٢٠٠٣٠٠٤٠٠٥٠٠

٥٠٠٦٠٠٧٠٠٨٠٠٩٠٠١٠٠٠

٥٠٠٦٠٠٧٠٠٨٠٠٩٠٠١٠٠٠

٠١٠٠٢٠٠٣٠
٠

٤٠٠٥٠٠٦٠٠٧٠٠٨٠٠٩٠٠١٠٠٠
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)١(

)٢(

)٣(

)٤(

.دعونا نرسم عالمة        داخل         الذي يُمثل األعداد التالية   السؤال

٣٦٠

٤٤٥

٦٣٤

٨٧٢

.دعونا نرسم عالمة        داخل        الذي يُمثل العدد التاليالسؤال   

٣٢٠
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٦٠٠٧٠٠
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. دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل        السؤال   

هو  ٧٠بمقدار  ١٢٠العدد األكبر من ) ١(

هو  ٤٠بمقدار  ٣٥٦العدد األكبر من ) ٢(

هو  ٦٠٠بمقدار  ٢٥٠العدد األكبر من ) ٣(

هو  ٣٠٠بمقدار  ٥٧٠العدد األكبر من ) ٤(

هو  ٧٠بمقدار  ٨٢٣العدد األكبر من ) ٥(

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل            مثال 

.إذا كنت ال تعرف، إنظر إلى خط األعداد

هو  ٢٠بمقدار  ١٨٠العدد األكبر من 

9

٢٠٠ ١٠٠

٢٠٠ ١٠٠

٤٠٠ ٣٠٠

٠١٠٠٢٠٠٣٠٠٤٠٠٥٠٠٦٠٠٧٠٠٨٠٠٩٠٠١٠٠٠

٥٠٠٦٠٠٧٠٠٨٠٠٩٠٠١٠٠٠

٩٠٠ ٨٠٠

T١٦_S٠٢

!جيد ٢٠٠



.داخل        دعونا نكتب العدد الُمنطبق   السؤال 

هو  ٤٠بمقدار  ٧٥٠العدد األصغر من ) ١(

هو  ٧٠بمقدار  ٣٩٥العدد األصغر من ) ٢(

هو  ٥٠٠بمقدار  ٨٥٠العدد األصغر من ) ٣(

هو  ٢٠٠بمقدار  ٤٢٠العدد األصغر من ) ٤(

هو  ٨٠بمقدار  ١٩٨العدد األصغر من ) ٥(

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل           مثال 

.إذا كنت ال تعرف، إنظر إلى خط األعداد

هو  ٢٠بمقدار  ١٨٠العدد األصغر من 
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٢٠٠ ١٠٠

٨٠٠ ٧٠٠

٣٠٠٤٠٠

٠١٠٠٢٠٠٣٠٠٤٠٠٥٠٠٦٠٠٧٠٠٨٠٠٩٠٠١٠٠٠

٠١٠٠٢٠٠٣٠٠٤٠٠٥٠٠

٢٠٠ ١٠٠

T١٦_S٠٢

!جيد

١٦٠



دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل           السؤال

بمقدار  ٤٩٠أكبر من  ٥٧٠العدد ) ١(

بمقدار  ١٨٠أكبر من  ٢٥٠العدد ) ٢(

بمقدار  ٤٨٠أكبر من  ٨٨٠العدد ) ٣(

بمقدار  ٦٣٠أكبر من  ٩٥٠العدد ) ٤(

بمقدار  ٧١٢أكبر من  ٧٨٢العدد ) ٥(

. دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل            مثال

.إذا كنت ال تعرف، إنظر إلى خط األعداد

بمقدار  ١١٠أكبر من  ١٥٠العدد 
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٢٠٠ ١٠٠

٠١٠٠٢٠٠٣٠٠٤٠٠٥٠٠٦٠٠٧٠٠٨٠٠٩٠٠١٠٠٠

٠١٠٠٢٠٠٣٠٠٤٠٠٥٠٠

٠١٠٠٢٠٠٣٠٠٤٠٠٥٠٠٦٠٠٧٠٠٨٠٠٩٠٠١٠٠٠

٥٠٠٦٠٠٧٠٠٨٠٠٩٠٠١٠٠٠

٨٠٠ ٧٠٠
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دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل           السؤال

بمقدار  ٣٦٠أصغر من  ٣١٠العدد ) ١(

بمقدار  ٤٢٠أصغر من  ٢٢٠العدد ) ٢(

بمقدار  ٧٧٠أصغر من  ٦٣٠العدد ) ٣(

بمقدار  ٩١٠أصغر من  ١٦٠العدد ) ٤(

بمقدار  ٧٨٨أصغر من  ٧١٨العدد ) ٥(

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل            مثال

.إذا كنت ال تعرف، إنظر إلى خط األعداد

بمقدار  ١٥٠أصغر من  ١١٠العدد 
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٢٠٠ ١٠٠

٨٠٠ ٧٠٠

٠١٠٠٢٠٠٣٠٠٤٠٠٥٠٠

٥٠٠٦٠٠٧٠٠٨٠٠٩٠٠١٠٠٠

٣٠٠٤٠٠

٠١٠٠٢٠٠٣٠٠٤٠٠٥٠٠٦٠٠٧٠٠٨٠٠٩٠٠١٠٠٠
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دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل           مثال

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل           السؤال 

هو       ١٠من      ٨٢العدد الذي يجمع عدد )٣(

هو       ١٠من    ٢٩العدد الذي يجمع عدد )١(

هو       ١٠من     ٥١العدد الذي يجمع عدد )٢(

هو      ١٠من       ٢٣العدد الذي يجمع عدد )١(

هو       ١٠من     ٤٤العدد الذي يجمع عدد )٤(

هو       ١٠من     ٧٥العدد الذي يجمع عدد )٥(

هو       ١٠من     ٩٨العدد الذي يجمع عدد )٦(
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.      ١من     ٢و     ١٠من      ٨و       ١٠٠من      ٣هو مجموع عدد  

.      ١من     ٤و     ١٠من      ٢و       ١٠٠من      ٨هو مجموع عدد  

.      ١من     ٣و      ١٠من      ٨و       ١٠٠من      ٥هو مجموع عدد  

.      ١من     ٨و     ١٠من      ٤و       ١٠٠من      ٦هو مجموع عدد  

.      ١من     ٠و     ١٠من      ٣و       ١٠٠من      ٤هو مجموع عدد  

.      ١من     ٢و     ١٠من      ٠و       ١٠٠من      ٢هو مجموع عدد  

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل            مثال

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل           السؤال 

)١(

)٢(

)٣(

)٤(

)٥(

)٦(

      ١من     ٥و     ١٠من      ١٣و       ١٠٠من      ١هو مجموع عدد  
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دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل           مثال

.   ١٨٠هو      ١٠العدد الذي يجمع عدد                      من   
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دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل            السؤال

.   ٢٦٠هو      ١٠العدد الذي يجمع عدد                                من    )١(

.   ٤١٠هو      ١٠العدد الذي يجمع عدد                                من    )٢(

.   ٧٥٠هو      ١٠العدد الذي يجمع عدد                                من    )٣(

.   ٦٦٠هو      ١٠العدد الذي يجمع عدد                                من    )٤(

.   ٨٢٠هو      ١٠العدد الذي يجمع عدد                                من    )٥(

.   ١٠٠٠هو      ١٠العدد الذي يجمع عدد                                من    )٦(
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. دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل           مثال

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل           السؤال 

و                      ١٠و                 من       ١٠٠العدد الذي يجمع عدد                  من    

.  ٦٥٤هو    ١من     

و                      ١٠و                 من       ١٠٠العدد الذي يجمع عدد                  من    )١(

.  ١٦٢هو    ١من     

و                      ١٠و                 من       ١٠٠العدد الذي يجمع عدد                  من    )٢(

.  ٤٨٧هو    ١من     

و                      ١٠و                 من       ١٠٠العدد الذي يجمع عدد                  من    )٣(

.  ٧٦٢هو    ١من     

16

T١٦_S٠٢

!جيد

٤ ٥ ٦



.داخل        دعونا نكتب العدد الُمنطبق    السؤال

و                      ١٠و                  من       ١٠٠العدد الذي يجمع عدد                  من    )٤(

.  ٨٣٣هو    ١من     

و                      ١٠و                 من       ١٠٠العدد الذي يجمع عدد                  من    )٥(

.  ٣٥٢هو    ١من     

و                      ١٠و                 من       ١٠٠العدد الذي يجمع عدد                  من    )٦(

.  ٩٦١هو    ١من     

و                      ١٠و                 من       ١٠٠العدد الذي يجمع عدد                  من    )٧(

.  ٢٥٠هو    ١من     

و                      ١٠و                 من        ١٠٠العدد الذي يجمع عدد                  من    )٨(

.  ٤٠٨هو    ١من     
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