
 

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 مدرسة سترة اإلبتدائية للبنين اضغط هنا                                           
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 الصف الرابع االبتدائً



(9 – ٘ ) 
  ً  الُمستَوى اإِلْحدَاثِ



                             فِْكَرةُ الدَّْرِس 

سَتْعِمُل األْزواَج أ
قاَط  الُمَرتََّبةَ  أَلِجَد النِّ
  المسَتَوى  َعَمى
.وُأَسّميياى اإلحداث  



 اْلُمْفَرداتُُ



 استعد

 ةتُبٌَُِّن الَخرٌَطةُ َمْوقَِع َمْدَرسَ 
 بّ الُطال بٌُوِت بعِض  َوَمواقِعَ 
ٌَْسَكُن . الَمْدَرَسةِ  هِذهِ  فًِ

َوَحداٍت ٘عاِدٌل على بعد 
 َوَحداٍت ِلألَْعلى ٖ وِللٌَمٌِن َ 

، ٓ )َعْن َمْوقِِع الَمْدَرَسِة 
ِكتابَةُ ذِلَك  َوٌُْمِكنُ . (ٓ

 .( ٖ، ٘ )َكاآلتً 



الُمَخطَُّط الُمَبيَُّن َأْعالُه ِمثاٌل َعَمى الُمْسَتَوى 
يَتَشَكلَّ الُمْسَتَوى اإلْحداِثيُّ ِعْنَدما َيْمَتقي  اإلْحداِثي

ْفِر ِلُكلّ   .اِمْنُيم خطَّا اأَلْعداِد ِعْنَد ُنْقَطِة الصِّ . 



ْوِج الُمَرتَِّب ِمثاٌل َعَمى  ( 3،5 )النُّْقَطُة  ، َوُتَسمَّى الزَّ
ْوِج الُمَرتَِّب   اأَلْعداُد ِفي الزَّ

 ..َمْوِقَع النُّْقَطةِ  اإلْحداِثّياتُ َوُتْعِطي ىذه . اإِلْحداِثّياتِ 



 مثال من واقع الحٌاة



 تحدٌد الموقع الذى ٌمثله زوج مرتب

ٔ 





ْك  ،( ٓ،ٓ )، اْبدَأْ ِمْن (ٗ،  ٘ )لتَِجِد  َوتََحرَّ
َوَحداٍت  ٗتَحركَّ  َوَحداٍت، ثُمَّ  ٘إلَى الٌَمٌِن 

ْوجُ  .األَْعلىإلَى  دُ  (ٗ،  ٘ )الُمَرتَُّب  الزَّ ٌَُحدِّ
 .َمْوقَِع األََسدِ 



تحدٌد الزوج المرتب الذى تمثله نقطة على 
 المستوى اإلحداثى 



ما الزوج المرتب الذى تمثله النقطة هـ على  ٕ
 المستوى اإلحداثى



لتحدٌد الزوج المرتب الذى تمثله النقطة هـ على 
المستوى اإلحداثى ،الحظ أن النقطة هـ تقابل 

على محور السٌنات،لذا ٌكوناإلحداثى  ٗالعدد 
،الحظ أٌضا أن النقطة هـ تقابل ٗالسٌنى لها هو 

لذا ٌكون اإلحداثى ‘على محور الصادات ٕالعدد 
وبذلك ٌكون الزوج المرتب . ٕالصادى لها هو 

(ٗ،ٕ)الذى ٌمثل النقطة هـ هو    







ٔ 

، وتحرك إلىى (ٓ،ٓ)، ابدأ من(8، ٙ)لتجد
وحىىدات  8وحىىدات، ثىىم تحىىرك  ٙالٌمىىٌن 

 .إلى األعلى
ٌحىىىدد موقىىىع ( 8، ٙ)إذاً الىىىزوج المرتىىىب 

 .اإلستاد الرٌاضً



ٕ 

، وتحرك إلى (ٓ،ٓ)، ابدأ من(7، ٖ)لتجد
وحدات  7وحدات، ثم تحرك  ٖالٌمٌن 

 .إلى األعلى
ٌحدد موقع ( 7، ٖ)إذاً الزوج المرتب 

 .المكتبة



ٖ 

، وتحرك إلى (ٓ،ٓ)، ابدأ من(ٗ، ٕ)لتجد
وحدات  ٗوحدات، ثم تحرك  ٕالٌمٌن 

 .إلى األعلى
ٌحدد موقع ( ٗ، ٕ)إذاً الزوج المرتب 

 .حدٌقة الحٌوان



ٗ 

، وتحرك إلى (ٓ،ٓ)، ابدأ من(ٙ، 8)لتجد
وحدات إلى ٙوحدات، ثم تحرك  8الٌمٌن 
 .األعلى

ٌحدد موقع ( ٙ، 8)إذاً الزوج المرتب 
 .سوق الجملة



٘ 

، وتحرك (ٓ،ٓ)، ابدأ من (ٔ،ٔ)لتجد 
إلى الٌمٌن وحدة واحدة، ثم تحرك وحدة 

 .واحدة إلى األعلى
ٌحدد موقع ( ٔ،ٔ)إذاً الزوج المرتب 

 .الدفاع المدنً



ٙ 

، وتحرك (ٓ،ٓ)، ابدأ من (ٙ، ٘)لتجد 
وحدات ٙوحدات، ثم تحرك  ٘إلى الٌمٌن 
 .إلى األعلى

ٌحدد موقع ( ٙ، ٘)إذاً الزوج المرتب 
 .الجامع الكبٌر













اْسَتْعِمل الُمْسَتَوى  16-11لألسئمة 
.اإلْحداِثيَّ َأْعالهُ   



ٌَْف تَْنتَِقُل ِمَن الُمْكتَبَِة إلَى ُسوِق الُخضارِ  ٔٔ  .ِصْف َك

بالنظر إلى اإلحداثٌات نجد أن المكتبة تقع عند 
وسوق الخضار عند ( 7، ٖ)الزوج المرتب 
؛ إذاً لالنتقال من المكتبة (8، ٔ)الزوج المرتب 

إلى سوق الخضار نبدأ من عند المكتبة ونتحرك 
إلى الٌسار وحدتٌن على محور السٌنات، ثم 
نتحرك وحده واحدة ألعلى لنصل إلى سوق 

 .الخضار



 ى المتحفِصْف َكْيَف َتْنَتِقُل ِمْن َحديَقِة الَحيَواناِت إلَ  ٕٔ

بالنظر إلى اإلحداثٌات نجد أن حدٌقة الحٌوان تقع 
والمتحف ٌقع عند ( ٗ، ٕ)عند الزوج المرتب 

؛ إذاً لالنتقال من حدٌقة (ٖ، ٘)الزوج المرتب 
الحٌوان إلى المتحف نبدأ من حدٌقة الحٌوان 

وحدات على محور  ٖونتحرك إلى الٌمٌن 
السٌنات، ثم نتحرك وحده واحدة ألسفل على 

 .محور الصادات لنصل إلى المتحف



ٌَْف تَْنتَِقُل ِمَن الدفاع المدنى إلى الجامع  ٖٔ ِصْف َك
 .الكبٌر

بالنظر إلى اإلحداثٌات نجد أن الدفاع المدنً ٌقع 
والجامع الكبٌر ٌقع ( ٔ، ٔ)عند الزوج المرتب 

؛ إذاً لالنتقال من (ٙ، ٘)عند الزوج المرتب 
الدفاع المدنً إلى الجامع الكبٌر نبدأ من الدفاع 

وحدات على محور  ٗالمدنً ونتحرك إلى الٌمٌن 
وحدات ألعلى على محور  ٘السٌنات، ثم نتحرك 

 .الصادات لنصل إلى الجامع الكبٌر



ٌَْف تَْنتَِقُل ِمَن محطة الحافالت إلى  ٗٔ ِصْف َك
 .المستشفى

بالنظر إلى اإلحداثٌات نجد أن محطة الحافالت 
والمستشفى تقع ( 9، 9)ٌقع عند الزوج المرتب 

؛ نجد أن كالهما له (ٖ، 9)عند الزوج المرتب 
نفس اإلحداثً السٌنً ؛إذا نتحرك على محور 

وحدات ألسفل لنصل إلى  ٙالصادات فقط 
 .المستشفى



ْذَىَب يَ  يِقُف خاِلٌد في َمَحطَِّة الحاِفالِت، َوُيريُد َأنْ  ٘ٔ
ك؟َكْيَف ُيْمِكُنُو ذلِ . إلى الَجاِمِع الكبيرِ   

بالنظر إلى اإلحداثٌات نجد أن محطة الحافالت 
والجامع الكبٌر ( 9، 9)تقع عند الزوج المرتب 
؛ إذاً لالنتقال من (ٙ، ٘)ٌقع عند الزوج المرتب 

محطة الحافالت إلى الجامع الكبٌر نبدأ من محطة 
وحدات على  ٗالحافالت ونتحرك إلى الٌسار 

وحدات ألسفل على  ٖمحور السٌنات، ثم نتحرك 
 .محور الصادات لنصل إلى الجامع الكبٌر



  َيْسُكنُ  إذا َعِمْمَت َأنَّو. َيزوُر ُسعوٌد الُمْتَحفَ  ٙٔ
 الَمْكَتَبِة، َفَكْيَف َيعوُد إلى َمْنِزِلوِ  ِبجاِنِب 

بالنظر إلى اإلحداثٌات نجد أن المتحف ٌقع عند 
والمكتبة تقع عند الزوج ( ٖ، ٘)الزوج المرتب 

؛ إذاً لالنتقال من المتحف إلى (7، ٖ)المرتب 
المكتبة نبدأ من المتحف ونتحرك إلى الٌسار 

 ٗوحدتٌن على محور السٌنات، ثم نتحرك 
وحدات ألعلى على محور الصادات لنصل إلى 

 .المكتبة



ٔ7 

تعطً األعداد فً الزوج المرتب 
اإلحداثٌات حٌث ٌعطً العدد األول 
االحداثً السٌنً وٌعطً العدد الثانً 
االحداثً الصادي ومن اإلحداثٌات 

 ٌعرف اسم الموقع





سم الشًء الذي ٌقع عن كل من األزواج 
 ٔمثال:المرتبة اآلتٌة











 
 

 ٕمثال:حدد الزوج المرتب لكل من األشٌاء اآلتٌة



لتحدٌد الزوج المرتب الذي تمثله عالقة المالبس على 
 ٘المستوي اإلحداثً، الحظ أن عالقة المالبس تقابل العدد 
، ٘على محور السٌنات؛ لذا ٌكون اإلحداثً السٌنً لها 

على محور  9الحظ أٌضا أن عالقة المالبس تقابل العدد 
 .9الصادات؛ لذا ٌكون اإلحداثً الصادي لها 

وبذلك ٌكون الزوج المرتب الذي ٌمثل عالقة المالبس هو 
(٘ ،9.) 



لتحدٌد الزوج المرتب الذي تمثله مجلة الحائط على 
 ٔالمستوي اإلحداثً، الحظ أن مجلة الحائط تقابل العدد 
، ٔعلى محور السٌنات؛ لذا ٌكون اإلحداثً السٌنً لها 

على محور  ٙالحظ أٌضا أن مجلة الحائط تقابل العدد 
 .ٙالصادات؛ لذا ٌكون اإلحداثً الصادي لها 

وبذلك ٌكون الزوج المرتب الذي ٌمثل مجلة الحائط هو 
(ٔ ،ٙ.) 



لتحدٌد الزوج المرتب الذي ٌمثله الباب على المستوي 
على محور  ٓاإلحداثً، الحظ أن الباب ٌقابل العدد 
، الحظ أٌضا أن ٓالسٌنات؛ لذا ٌكون اإلحداثً السٌنً له 

على محور الصادات؛ لذا ٌكون  ٓالباب ٌقابل العدد 
 . ٓاإلحداثً الصادي له 

 (.ٓ، ٓ)وبذلك ٌكون الزوج المرتب الذي ٌمثل الباب هو 



لتحدٌد الزوج المرتب الذي تمثله السبورة على 
 ٓالمستوي اإلحداثً، الحظ أن السبورة تقابل العدد 

على محور السٌنات؛ لذا ٌكون اإلحداثً السٌنً لها 
على  7، الحظ أٌضا أن السبورة تقابل العدد  ٓ

 .7محور الصادات؛ لذا ٌكون اإلحداثً الصادي لها 
وبذلك ٌكون الزوج المرتب الذي ٌمثل السبورة هو 

(ٓ ،7.) 


