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�لبيت و�لعائلة 4

ِ��ْضِتْخر�ُج َمْعلوماٍت ِمْن �ضوَرة

وَرة 1 �أُحيُط �ْلأَ�ْضياَء �ْلَمْوجوَدَة في �ل�ضّ

وَرة 2 َب َعَدِدها في �ل�ضّ موَع َح�ضْ ُن �ل�ضُّ �أَُلوِّ

�أُْكِمُل َتْلويَن �ْلأَ�ْضكال 3
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وتكنولوجّي
?
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ُف َعلى �ْلأَْلو�ن َعرُّ �َلتَّ

َب ِلَتْلويِن �ْلأَ�ْضكال 1 �أَ�ْضَتْعِمُل �ْلَقَلَم �ْلُمنا�ضِ

ْحِنه 2 �أَْرِبُط ُكلَّ كوٍب ِب�ضَ



ريا�ضّيات

+ - =
012345

�لبيت و�لعائلة 6

َمن ُف َعلى �لزَّ َعرُّ �َلتَّ

هار 1 وَرِة �لَّتي َتُدلُّ َعلى �لنَّ ُن ِبطاَقَة �ل�ضّ �أَُلوِّ

�أُحيُط          �أَْو         ِلُكلِّ �ضوَرة 2
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ُن ِباْلأَْحَمِر �ْلُكَرَة 2 �أَُلوِّ

�ْلَمْوجوَدَة َور�َء ُمنير 

ُن ِباْلأَْزَرِق �ْلُكَرَة   �أَُلوِّ

�ْلَمْوجوَدَة �أَماَم ُمنير 

ب 1 ِم ِباللِّبا�ِص �ْلُمنا�ضِ �أَْرِبُط ُكلَّ ُجْزٍء ِمَن �ْلِج�ضْ

م ُف َعلى �ْلِج�ضْ َعرُّ �َلتَّ
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�أَْكُتُب �ْلَعَدَد 5 )َخْم�َضة( 4

�أُحيُط �ْلَكْعَك �لَّذي فيِه �ُضموٌع �أَْكَثر 1

ّيات َكمِّ ُمقاَرَنُة �ْلْ

�أُحيُط �ْلُعْلَبَة �لَّتي فيها �َضّيار�ٌت �أََقّل 2

ُن َنْجَمًة ِلُكلِّ ِهالل 3 �أَُلوِّ
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�َلَْحو��ّص

َبة  ُع َعالَمَة * في �ْلخاناِت �ْلُمنا�ضِ �أَ�ضَ
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2
ُع َعالَمَة * ِبجاِنِب �لّناِفَذِة �ْلَمْوجوَدِة  �أَ�ضَ

في �ْلأَْعلى 

َو�أُحيُط �لّناِفَذَة �ْلَمْوجوَدَة في �ْلأَ�ْضَفل 

َتْعييُن َمكان

ُن �ْلأَ�ْضياَء �ْلَمْوجوَدَة 1 �أَُلوِّ

، يِّ َعلى �لّطاِوَلِة ِباْلُبنِّ

َو�ْلأَ�ْضياَء �ْلَمْوجوَدَة َتْحَت

�لّطاِوَلِة ِباْلأَْزَرِق، 

�ْلأَ�ْضياَء �ْلَمْوجوَدَة  َوَ

َفْوَق �لّطاِوَلِة ِباْلُبْرُتقاِلّي 

�أَْكُتُب �ْلَعَدَد 4 )�أَْرَبَعة( 3
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�َْلأَْخطار

ُب �ْلَخَطر   �أُ�َضطِّ



�أَ�ْضَتْثِمر
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�أُْكِمل 3

ًة د�ِخَل �لُْع�ّص 2 �أَْر�ُضُم َبْي�ضَ

يِّ  ْيَر �لَّذي َفْوَق �لُْع�صِّ ِباْلُبنِّ ُن �لطَّ �أُلَوِّ

ْيَر �لَّذي َتْحَت �لُْع�صِّ ِباْلأَْزَرق  َو�لطَّ

ُبه 1 �أَْرِبُط ُكلَّ �َضْيٍء ِبالَْمكاِن �لَّذي ُينا�ضِ
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َجَرة 5 ِر �ْلِقطَّ �ْلَمْوجوَد َبْيَن �ْلَمْنِزِل َو�ل�ضَّ ُن ِباْلأَْخ�ضَ �أُلَوِّ

ُن ِباْلأَْحَمِر �ْلِقطَّ �ْلَمْوجوَد َفْوَق �ْلَمْنِزل  �أُلَوِّ

ُن ِباْلأَْزَرِق �ْلِقطَّ �ْلَمْوجوَد �أَماَم �ْلَمْنِزل  �أُلَوِّ

َتْعِمُله 4 ِو �لَّذي َي�ضْ �أَْرِبُط ُكلَّ ِطْفٍل ِباْلُع�ضْ


