
العدد الذي يتجه 
نحوه الجانب 
ين المفتوح للعالمت

هو العدد <  و  >
.األكبر

1

.عندما يكون حجم العدد متساوي(=) تُستخدم عالمة 

٥٨٠ ٥٨٠

١٠＋٢٠

＝

＝

.٢٩٥أكبر من  ٣٤٨

.٥١٤أصغر من  ١٨٨

.التي توضح حجم العدد< و  >دعونا نكتب 

٢٩٥           

١٨٨

٢٩٥

٥١٤ ＞

＜

ة كالً من صيغة الجمع وصيغ
(=).الطرح تستخدم عالمة 

).  ٣٠(يساوي حجم ) ١٠+٢٠(هذا يعني أن حجم 

٣٠
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!جيد

٣٤٨

٥١٤

٣٤٨

١٨٨



الُمنطبقة داخل       = أو < أو > دعونا نكتب عالمة مثال   

٢٥٠٠ ٣٤٠٠＜

الُمنطبقة داخل       = أو < أو > دعونا نكتب عالمة السؤال   

)٢()١( ٥٠٠٠ ٣٠٠٠٧٠٠٠ ٨٠٠٠

)٤()٣( ٢٠١٥ ١٩٨٠٧٩٨٦ ٨٠٩٥

)٦()٥( ٣٨٧٢ ٤٥٦٠١٠٠١ ٩٨٧

)٨()٧( ٥٢٣٠ ٢٥٦٠٥٩٨٠ ٦٠١٠

)١٠()٩( ٢٧٩٨ ٢٧٩٨٦٩٧٦ ٧٧٩٦

)١٢()١١( ٥١٩٠ ٥٥٦٠٢٣٣٤ ٣٣٢٣

)١٤()١٣( ٩٨٧٢٨٩٧٦٢٠٠١ ١٩٩٩
2

١٨٩٠ ١٨٩٠١٨٩٠ ١٨٩٠＝

٢٥٠٠ ٣٤٠٠
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٠١٠٠٠٢٠٠٠٣٠٠٠٦٠٠٠ ٤٠٠٠٧٠٠٠ ٥٠٠٠٨٠٠٠٩٠٠٠

٠١٠٠٠٢٠٠٠٣٠٠٠٦٠٠٠ ٤٠٠٠٧٠٠٠ ٥٠٠٠٨٠٠٠٩٠٠٠

٠١٠٠٠٢٠٠٠٣٠٠٠٤٠٠٠٥٠٠٠

٥٠٠٠٦٠٠٠٧٠٠٠٨٠٠٠٩٠٠٠ ٤٠٠٠

٠١٠٠٠٢٠٠٠٣٠٠٠٤٠٠٠٥٠٠٠

٥٠٠٠٦٠٠٠٧٠٠٠٨٠٠٠٩٠٠٠ ٤٠٠٠

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل        مثال   

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل         السؤال   

)٢(

)٣(

)٤(

)٥(

لخط األعداد هذا هو                           ١حجم المقياس  )١(
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٢٥٠٠

١٥٠٠

٥٥٠٠



دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل        السؤال   

)٧(

)٨(

)٩(

)١٠(

)١١(

٢٣٠٠٢٤٠٠

٨٠٠٠٨١٠٠

٥٢٠٠٥٣٠٠

٦٠٥٠٦١٥٠

٤٣٥٠٤٤٥٠

٥٧٠٠٥٨٠٠ ٥٧٥٠

٢٣٥٠

٨٠٥٠

٦١٠٠

٤٤٠٠

لخط األعداد أدناه هو                           ١حجم المقياس  )٦(
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٢٨٠٠٢٩٠٠ ٢٨٥٠

٨٨٠٠٨٩٠٠

٤٢٠٠٤٣٠٠ ٤٢٥٠

٧٦٠٠٧٧٠٠

٠١٠٠٠٢٠٠٠٣٠٠٠٤٠٠٠٥٠٠٠
)١(

)٢(

)٣(

)٤(

.دعونا نرسم عالمة        داخل         الذي يُمثل األعداد التاليةالسؤال   

٣٧٠٠

٧٦٥٠

٤٢٣٥

٨٨٣٧

.دعونا نرسم عالمة        داخل        الذي يُمثل العدد التاليالسؤال   

٢٨٣٠

٨٨٥٠
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٥٠٠٠٦٠٠٠٧٠٠٠٨٠٠٠٩٠٠٠ ٤٠٠٠

٠١٠٠٠٢٠٠٠٣٠٠٠٦٠٠٠ ٤٠٠٠٧٠٠٠ ٥٠٠٠٨٠٠٠٩٠٠٠

٠١٠٠٠٢٠٠٠٣٠٠٠٦٠٠٠ ٤٠٠٠٧٠٠٠ ٥٠٠٠٨٠٠٠٩٠٠٠

٠١٠٠٠٢٠٠٠٣٠٠٠٤٠٠٠٥٠٠٠

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل         السؤال   

هو ٣٠٠٠بمقدار  ٣٦٠٠العدد األكبر من ) ١(

هو ٤٠٠بمقدار  ٤٧٠٠العدد األكبر من ) ٢(

هو ٦٠٠بمقدار  ٦٥٠٠العدد األكبر من ) ٣(

هو ٣٠بمقدار  ٢٨٠٠العدد األكبر من ) ٤(

هو ٧٠بمقدار  ٧٦٠٠العدد األكبر من ) ٥(

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل         مثال   

.إذا كنت ال تعرف، إنظر إلى خط األعداد

هو ١٠٠٠بمقدار  ٥٤٠٠العدد األكبر من 

٢٨٠٠٢٩٠٠

٧٦٠٠٧٧٠٠
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٥٠٠٠٦٠٠٠٧٠٠٠٨٠٠٠٩٠٠٠ ٤٠٠٠

٠١٠٠٠٢٠٠٠٣٠٠٠٦٠٠٠ ٤٠٠٠٧٠٠٠ ٥٠٠٠٨٠٠٠٩٠٠٠

٠١٠٠٠٢٠٠٠٣٠٠٠٤٠٠٠٥٠٠٠

٠١٠٠٠٢٠٠٠٣٠٠٠٦٠٠٠١٠٠٠٠ ٤٠٠٠٧٠٠٠ ٥٠٠٠٨٠٠٠٩٠٠٠

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل        السؤال   

هو ٤٠٠٠بمقدار  ٦٢٠٠العدد األصغر من ) ١(

هو ٥٠٠بمقدار  ٢٣٠٠العدد األصغر من ) ٢(

هو ٤٠٠بمقدار  ٧١٠٠العدد األصغر من ) ٣(

هو ٣٠بمقدار  ٣٢٠٠العدد األصغر من ) ٤(

هو ٧٠بمقدار  ٦٨٠٠العدد األصغر من ) ٥(

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل         مثال   

.إذا كنت ال تعرف، إنظر إلى خط األعداد

هو ١٠٠٠بمقدار  ٥٣٠٠العدد األصغر من 

٣١٠٠٣٢٠٠

٦٧٠٠٦٨٠٠
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٠١٠٠٠٢٠٠٠٣٠٠٠٦٠٠٠ ٤٠٠٠٧٠٠٠ ٥٠٠٠٨٠٠٠٩٠٠٠

٥٠٠٠٦٠٠٠٧٠٠٠٨٠٠٠٩٠٠٠ ٤٠٠٠

٠١٠٠٠٢٠٠٠٣٠٠٠٤٠٠٠٥٠٠٠

٠١٠٠٠٢٠٠٠٣٠٠٠٦٠٠٠١٠٠٠٠ ٤٠٠٠٧٠٠٠ ٥٠٠٠٨٠٠٠٩٠٠٠

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل         السؤال   

بمقدار                            ٣٥٠٠أكبر من  ٦٥٠٠العدد ) ١(

بمقدار                            ١٨٠٠أكبر من  ٢٣٠٠العدد ) ٢(

بمقدار                            ٦٤٠٠أكبر من  ٧٢٠٠العدد ) ٣(

بمقدار                            ٦٩٨٠أكبر من  ٧٠٠٠العدد ) ٤(

بمقدار                            ٤٦٢٠أكبر من  ٤٦٥٠العدد ) ٥(

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخلمثال    

.إذا كنت ال تعرف، إنظر إلى خط األعداد

بمقدار                            ٤٠٠٠أكبر من  ٥٠٠٠العدد 

8

٦٩٠٠٧٠٠٠

٤٦٠٠٤٧٠٠
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٠١٠٠٠٢٠٠٠٣٠٠٠٦٠٠٠ ٤٠٠٠٧٠٠٠ ٥٠٠٠٨٠٠٠٩٠٠٠

٥٠٠٠٦٠٠٠٧٠٠٠٨٠٠٠٩٠٠٠ ٤٠٠٠

٠١٠٠٠٢٠٠٠٣٠٠٠٤٠٠٠٥٠٠٠

٠١٠٠٠٢٠٠٠٣٠٠٠٦٠٠٠١٠٠٠٠ ٤٠٠٠٧٠٠٠ ٥٠٠٠٨٠٠٠٩٠٠٠

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل         السؤال   

بمقدار                            ٨٥٠٠أصغر من  ٣٥٠٠العدد ) ١(

بمقدار                            ٣٥٠٠أصغر من  ٢٨٠٠العدد ) ٢(

بمقدار                            ٦١٠٠أصغر من  ٥٢٠٠العدد ) ٣(

بمقدار                            ٨٩٨٠أصغر من  ٨٩١٠العدد ) ٤(

.بمقدار                            ٣٧٥٠أصغر من  ٣٧٢٠العدد ) ٥(

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل         مثال   

.إذا كنت ال تعرف، إنظر إلى خط األعداد

بمقدار                            ٦٠٠٠أصغر من  ٢٠٠٠العدد 

٨٩٠٠٩٠٠٠

٣٧٠٠٣٨٠٠
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هو    ١٠٠من    ٢٣العدد الذي يجمع عدد 

هو    ١٠٠من    ٣٨العدد الذي يجمع عدد 

هو    ١٠٠من    ٦٢العدد الذي يجمع عدد 

هو    ١٠٠من    ٧٧العدد الذي يجمع عدد 

هو    ١٠٠من    ٥١العدد الذي يجمع عدد 

هو    ١٠٠من    ٤٩العدد الذي يجمع عدد 

هو    ١٠٠من    ٨٠العدد الذي يجمع عدد 

هو    ١٠٠من    ٦٣العدد الذي يجمع عدد 

هو    ١٠٠من    ٩٩العدد الذي يجمع عدد 

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل          مثال   

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل         السؤال   

)٥(

)١(

)٣(

)١(

)٦(

)٧(

)٨(

)٢(

)٤(
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    ١٠من      ٣و       ١٠٠من      ١و     ١٠٠٠من       ٢هو مجموع عدد 

.      ١من     ٥و 

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل          مثال 

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل         السؤال   

)١(

)٢(

)٣(

)٤(

)٥(

من      ٣و       ١٠٠من      ٧و     ١٠٠٠من      ٥هو مجموع عدد 

.      ١من     ٤و     ١٠

من      ٥و       ١٠٠من      ١و     ١٠٠٠من        ٣هو مجموع عدد 

.      ١من     ٠و     ١٠

من      ٧و       ١٠٠من      ٢و     ١٠٠٠من        ٢هو مجموع عدد 

.      ١من     ١و     ١٠

من      ٦و       ١٠٠من      ٠و    ١٠٠٠من        ٧هو مجموع عدد 

.      ١من     ٣و     ١٠

من      ٠و       ١٠٠من      ٠و     ١٠٠٠من        ٨هو مجموع عدد 

.      ١من     ٢و     ١٠
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دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل        مثال   

.  ١٨٠٠هو    ١٠٠العدد الذي يجمع عدد                      من   

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل         السؤال   

)١(

)٢(

)٣(

)٤(

)٦(

)٨(

.  ٢٦٠٠هو    ١٠٠العدد الذي يجمع عدد                               من   

.  ٤١٠٠هو    ١٠٠العدد الذي يجمع عدد                               من   

.  ٧٥٠٠هو    ١٠٠العدد الذي يجمع عدد                              من   

.  ٦٦٠٠هو    ١٠٠العدد الذي يجمع عدد                               من   

.  ٨٠٠٠هو    ١٠٠العدد الذي يجمع عدد                               من   

.  ٣٩٠٠هو    ١٠٠العدد الذي يجمع عدد                               من   

.  ٨٢٠٠هو    ١٠٠العدد الذي يجمع عدد                               من   

.  ٩٩٠٠هو    ١٠٠العدد الذي يجمع عدد                              من   

)٥(

)٧(
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دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل         مثال  

دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل         السؤال   

و                     ١٠٠و                 من          ١٠٠٠العدد الذي يجمع عدد                من    

.  ٣٦٥٤هو    ١و                 من         ١٠من   

)١(

)٢(

)٤(

و                       ١٠٠و                 من          ١٠٠٠العدد الذي يجمع عدد                من    

.  ٢٨٥١هو    ١و                 من         ١٠من   

و                       ١٠٠و                 من          ١٠٠٠العدد الذي يجمع عدد                من    

.  ٨٦٤٧هو    ١و                 من         ١٠من   

و                       ١٠٠و                 من          ١٠٠٠العدد الذي يجمع عدد                من    

.  ٣٥٧٩هو    ١و                 من         ١٠من   

و                       ١٠٠و                 من          ١٠٠٠العدد الذي يجمع عدد                من    

.  ٧١٩٣هو    ١و                 من         ١٠من   

)٣(
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دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل        السؤال   

)٥(

)٦(

)٧(

)٩(

و                       ١٠٠و                 من          ١٠٠٠العدد الذي يجمع عدد                من    

.  ٢١٢٨هو    ١و                 من         ١٠من   

و                       ١٠٠و                 من          ١٠٠٠العدد الذي يجمع عدد                من    

.  ٦٥٠٧هو    ١و                 من         ١٠من   

و                       ١٠٠و                 من          ١٠٠٠العدد الذي يجمع عدد                من    

.  ٢٠٥٠هو    ١و                 من         ١٠من   

و                       ١٠٠و                 من          ١٠٠٠يجمع عدد                من    العدد الذي 

.  ٣٠٠٦هو    ١و                 من         ١٠من   

و                       ١٠٠و                 من          ١٠٠٠العدد الذي يجمع عدد                من    

.  ٤٦٨٠هو    ١و                 من         ١٠من   

)٨(
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