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جدول أعداد   2.4

حضرَّ رأفت جدول أعداد لغرفة الّرياضيات.  

لت األعداد يف الّتبيعات حسب قانونيّة معيّنة.   ُسجِّ
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ل أعداًدا يف أربع تربيعات. اُكتبوا األعداد الّناقصة.    نيس رأفت أْن يسجِّ

"نقص" تربيعات من الجدول، ونكملها حسب قانونّية الجدول.   

تمرَّ قّص الّتبيعات اآلتية من جدول شبيه يستمّر حسب القانونية نفسها إىل اليمني وإىل األسفل.      .1
اِنسخوا القطاعات، وأكملوا فيها األعداد الّناقصة:   

ت.ب.أ.
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تمرَّ قّص الّتبيعات اآلتية من جدول شبيه يستمّر حسب القانونيّة نفسها إىل اليمني وإىل األسفل.   .2

       ِجدوا، لكّل سهم، عمليّة حسابيّة مناسبة دون أّن تكون العمليّة مرتبطة مبكان الّتبيعات يف الجدول. 

  

ت.ب.أ.
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تمرَّ قص الّتبيعات اآلتية من جدول شبيه يستمر حسب القانونيّة نفسها إىل اليمني وإىل األسفل.   .3

       اِنسخوا القطاعات، وأكملوا فيها التّعابري املناسبة.   

ت.ب.أ.
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2 × 2  تربيعات يف الجدول.  ن يف قطعة مربّعة الشّكل   نتمعرَّ أ.   .4
ماذا ميكنكم القول عن العالقة بني حاصيِل الجمع يف القطرين؟      

الجدول؟  يف  تربيعات  أربع  من  ن  مكورَّ مرّبع  لكّل  صحيحة  وجدمتوها  اّلتي  الّصفة  هل  ب. 
ارِشحوا.   

ه رأفت، زوًجا من الّتبيعات بحيث يكون العدد نفسه فيهام.   ِجدوا، يف الجدول اّلذي حضرَّ أ.   .5
ِجدوا يف الجدول زوًجا آخر من الّتبيعات بحيث يكون العدد نفسه فيهام. ب. 

ِجدوا تربيعات إضافّية )إذا كان األمر ممكًنا( لكّل تربيعة مشار إليها بحرف بحيث يكون فيها العدد نفسه.    ت. 
ارِشحوا حّلكم مبساعدة قانونّية الجدول، ومبساعدة تعابري جربّية.  
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يظهر العدد نفسه يف ِكال طريِف قطاعات الرّسومات اآلتية:    ث. 
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قوا، يف كّل بند، االّدعاء من خالل إيجاد تعابري مناسبة لكّل تربيعة.  حقِّ  

0 يف الّتبيعة العلويّة اليرسى.   10 × 10  تربيعات. اُكتبوا  نًا من   عيّنوا، يف دفاتركم، مربًّعا مكورَّ  .6
ع إىل اليمني وإىل األسفل حسب القانونيّة نفسها.  حصلتم عىل قسم من الجدول الّذي ُوسِّ

لوِّنوا جميع الّتبيعات الّتي تظهر فيها أعداد موجبة.    

ع الجدول إىل اليمني وإىل أسفل حسب القانونيّة نفسها.   نوا يف الجدول الّذي يظهر يف بداية الفّعاليّة. نوسِّ متعرَّ  .7
21 يف الّسطر األول؟ ع يف الّتبيعة  أّي عدد يظهر يف الجدول املوسرَّ        أ. 

ارِشحوا كيف وجدتم اإلجابة؟    

21 يف العمود األول؟  أّي عدد يظهر  يف الّتبيعة   ب. 

ارِشحوا كيف وجدتم اإلجابة؟   

21 يف العمود الخامس؟ ارِشحوا. هل يظهر العدد  ت. 

21 يف الّسطر الخامس؟ ارِشحوا. هل يظهر العدد  ث. 

21 يف الّسطر الّسادس؟ ارِشحوا. هل يظهر العدد  ج. 

يظهر يف أماكن معيّنة يف الجدول قطاع مربّع، كام يظهر يف الرّسمة اآلتية:    .8
اِنسخوا، واكتبوا العدد املناسب يف الّتبيعة املّلونة.   أ. 

ِجدوا مكاًنا ممكًنا للّتبيعة املّلونة يف الجدول )رقم العمود/ رقم الّسطر(.  ب. 

ارِشحوا كيف وجدتم اإلجابة؟   
16
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زاوية الحاسوب

عوه إىل اليمني وإىل األسفل، ثمرَّ افحصوا    Excel كام َورََد يف مهّمة االفتتاحّية. وسِّ وا جدول أعداد يف برنامج إكسل  9. حضِّ
   إجاباتكم العددّية.
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اِعملوا مع زمالئكم .

وا يف  Excel  جدوالً جديًدا آخر يشبه الجدول الّسابق، لكن لتكن قياساته 10 × 10  تربيعات. 10. حضِّ
         اِسألوا زمالءكم أسئلة، بحيث تكون اإلجابة عنها خارج الجدول الّذي بنيتموه. 

         اِفحصوا إجاباتكم من خالل توسيع الجدول. 

  

هل تعلمون؟ 

منذ قديم الزّمان استعمل اإلنسان جداول األعداد. 

وجد علامء اآلثار جدواًل من الطنّي مصدره من بابل، وقد 

دوا أنّه كُتب يف فتة سيّدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب  حدرَّ

)1900 قبل امليالد حتى 1600 قبل امليالد(.  كُتب 
الجدول بكتابة أوتاد، وهو يحتوي عىل أربعة أعمدة 

وخمسة عرش سطرًا من األعداد بأرقام بابليّة. يوجد اختالف 

بني العلامء حول معنى األعداد الّتي تظهر يف الجدول. 

يعتقد قسم منهم أّن الجدول استُعمل لحساب أعداد 

مبستوى ريايّض عاٍل، ويعتقد اآلخرون أّن الجدول استُعمل 

كوسيلة لتدريس الحساب. 
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نحافظ على لياقة رياضّية

اِنسخوا الجدول اآليت، واكتبوا يف كّل تربيعة نتيجة الّتعويض يف الّتعبري 

a ميثِّل العدد يف الّسطر َو  b ميثِّل العدد يف العمود املناسب للّتبيعة نفسها. 

   b = 1 َو  a = 2  4 يف املربّع الّذي يرد فيه
3 لت الّنتيجة   مثال: ُسجِّ
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أُحجية

وقف الّتالميذ يف درس الّرياضة يف دائرة عىل أبعاد متساوية فيام بينهم. 

طلبت املعّلمة منهم أْن يعّدوا حسب ترتيب وقوفهم بقفزات:  

...    13  ,  9  ,  5  ,  1
.37 93 يقف بالضبط مقابل التلميذ الذي عدرَّ  الّتلميذ اّلذي عدرَّ 

كم تلميًذا اشتك يف درس الّرياضة؟  


