
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/4                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/4math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/bh/4math2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مريم يوسف جاسم اضغط هنا                                           
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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األعداد الصحیحة وتمثیلھا على خط األعداد
د مریم یوسف جاسم. أ: إعدا مریم یوسف جاسم. أ: إعداد

األعداد الصحیحة وتمثیلھا على خط األعداد



.أن تتعرف على األعداد السالبة والموجبة واألعداد الصحیحة.أن تتعرف على األعداد السالبة والموجبة واألعداد الصحیحة

.تستعمل األعداد الصحیحة للتعبیر عن مواقف من واقع الحیاة

.  تمثل األعداد الصحیحة على خط األعداد وتسمیھا

التعلیمیة األھداف
أن تتعرف على األعداد السالبة والموجبة واألعداد الصحیحة أن تتعرف على األعداد السالبة والموجبة واألعداد الصحیحة 

تستعمل األعداد الصحیحة للتعبیر عن مواقف من واقع الحیاة 

تمثل األعداد الصحیحة على خط األعداد وتسمیھا 



.  دیناراً  20دیناراً في إحدى الصفقات، ولكنھ في صفقھ أخرى خسر 

دیناراً الثانیة؟ 

مفھوم األعداد الصحیحة
دیناراً في إحدى الصفقات، ولكنھ في صفقھ أخرى خسر  20ربح التاجر محمد  

دیناراً الثانیة؟  20دیناراً األولى و 20ما االختالف بین  

ھل الربح نفس الخسارة؟  

كیف اعبر عن الربح والخسارة بشكل رمزي؟  



:السالبةاألعداد الصحیحة  :السالبةاألعداد الصحیحة 
وتكتب ) 0(من  أقلھي أعداد صحیحة 

-مسبوقة بإشارة 

األعداد الصحیحة

:الموجبةاألعداد الصحیحة  :الموجبةاألعداد الصحیحة 
وتكتب ) 0(من  أكبرھي أعداد صحیحة 

.أو من دونھا+ مسبوقة بإشارة 



.  كیلو متر تحت سطح البحر 6كیلو متر فوق سطح البحر، وتنخفض قاعدتھ 

األعداد الصحیحة
كیلو متر فوق سطح البحر، وتنخفض قاعدتھ  2ترتفع قمة جبل  

كم فوق سطح البحر؟  2كیف یمكن تمثیل المسافة  
مثلیھ على خط األعداد 

كم تحت سطح البحر؟  6كیف یمكن تمثیل المسافة   كم تحت سطح البحر؟  6كیف یمكن تمثیل المسافة  

مثلیھ على خط األعداد 



درجات  سیلیزیة تحت الصفر، ثم  4وقاس درجة حرارتھا فكانت 
 4سخن المعلم الدورق باستعمال اللھب  فذابت قطھ الثلج، وقاس درجة حرارة الماء في الدورق فكانت  4سخن المعلم الدورق باستعمال اللھب  فذابت قطھ الثلج، وقاس درجة حرارة الماء في الدورق فكانت 

مثلي الموقف على خط األعداد مستعملة األعداد الصحیحة

لآلخر، ألنھما یبعدان المسافة نفسھا عن الصفر، ویقعان في جھتین 

:  4- ھو  4، ومعكوس العدد الصحیح  :  4- ھو  4، ومعكوس العدد الصحیح 

معكوس العدد
وقاس درجة حرارتھا فكانت . وضع معلم العلوم قطع ثلج في دورق 

سخن المعلم الدورق باستعمال اللھب  فذابت قطھ الثلج، وقاس درجة حرارة الماء في الدورق فكانت سخن المعلم الدورق باستعمال اللھب  فذابت قطھ الثلج، وقاس درجة حرارة الماء في الدورق فكانت 
مثلي الموقف على خط األعداد مستعملة األعداد الصحیحة. درجات سیلیزیة فوق الصفر

ماذا تالحظین على العددین؟ 
لآلخر، ألنھما یبعدان المسافة نفسھا عن الصفر، ویقعان في جھتین  معكوساً  4-، 4العددین الصحیحین  

.  مختلفتین منھ

، ومعكوس العدد الصحیح 4ھو  4-معكوس العدد الصحیح   ، ومعكوس العدد الصحیح 4ھو  4-معكوس العدد الصحیح  



اكتبي عدداً صحیحاً یمثل كل موقف مما یأتي، ثم اكتبي معكوسھاكتبي عدداً صحیحاً یمثل كل موقف مما یأتي، ثم اكتبي معكوسھ
دینارا 23صرفت فاطمة  

.متراً تحت سطح الماء98ھبطت الغواصة  

.متراً عن سطح األرض 120ارتفاع برج  

.   فقدان دینارین 



تعبر عن مواقف من واقع الحیاة مستعمالً األعداد الصحیحة
.  أكتبي مواقف من واقع الحیاة مستخدمة األعداد الصحیحة الموجبة أو السالبة

ربح، فوق الصفر، تحت الصفر، تحت سطح البحر، فقدان، خصم، إضافیة، 

تعبر عن مواقف من واقع الحیاة مستعمالً األعداد الصحیحة
أكتبي مواقف من واقع الحیاة مستخدمة األعداد الصحیحة الموجبة أو السالبة 
ربح، فوق الصفر، تحت الصفر، تحت سطح البحر، فقدان، خصم، إضافیة، : ( یمكنِك استعمال المفردات 

)ھبوط، صرف، تراجع، عمق،



األعداد الصحیحة
 10و  18-اكتبي موقف من واقع الحیاة مستعملة فیھ العددین الصحیحین  10و  18-اكتبي موقف من واقع الحیاة مستعملة فیھ العددین الصحیحین 

األعداد الصحیحة
اكتبي موقف من واقع الحیاة مستعملة فیھ العددین الصحیحین  اكتبي موقف من واقع الحیاة مستعملة فیھ العددین الصحیحین  


