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 .. القياسالثالثة الوحدة 
 املساحة ووحداهتا  ادلرس األول

F  ( املضاح١( ٚ )احملٝطاْت عارف ايفزم بني) 

F ( ٚحداتاْت عارف اٜ٘ املكصٛد به١ًُ ) 

F عاٜشى تبك٢ أصد َٚصخصح..  ش اهلل ٜهزَوخ٢ً بايو َعاٜا ٚرّن 

  للطالب فقط ::

F  قبٌ َا تكزأ ن١ًُ ٚاحد٠ يف ايدرظ .. يٛ مسخت اطًب َٓو

.. َػ عاٜش ْصب أْا  طًب ْٚفذٙ ٚبعدٜٔ تعاىل نٌُ ايٛرم ٚايغزح

 عاٜفو ٚعارف حتعٌُ اٜ٘ ٖٗٗٗٗٗٗ٘

 األٍٚ ايضؤاٍ دٙ  (أَو )  .. أٚ ٚايدتو(أبٛى  ٚايدى) / اصأٍ الطلب هو

   ؟َضاح١ بٝتٓا ناّ ؟

 ؟؟  بتاعت٢ ناّ َٚضاح١ األٚض١ )ايغزف١ (
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أٚ  150أٚ  110أٚ  100َجٌ :     حٝكٛيو رقِقايو اإلجاب١ ..  أَويٛ أبٛى أٚ 

 ::::::::::... اصأي٘ تا٢ْ  أ٣ رقِ

 اٜ٘ ؟؟؟؟؟؟؟   150          اٜ٘ ؟؟؟؟؟     110             اٜ٘ ؟؟؟؟ //    100

عًغإ رظ خًٝ٘ ٜذانز َعاى ايد.........   َرت 110أٚ  َرت   100يٛ قايو 

ٜفّزم بني ٚحد٠ احملٝط ٚٚحد٠ املضاح١ .. ٚتهضب يف أبٛى ثٛاب 

 ًَٚهػ بزن١ إال ٖٛ ٚبٛظ ع٢ً اٜدٙ ٖٗٗٗ٘

 لولي األمر فقط :
اْت تعزف َضاح١ بٝتٓا ناّ ؟ اْت تعزف َضاح١ أٚضتو  اصأٍ ابٓو :

ناّ ؟ طٝب اْت عارف يٝ٘ املضجد اٍ.... أنرب َٔ املضجد اٍ.......  ؟؟ اْت 

 يٝ٘ ............ ؟؟  عارف

F  بتاعت ابٓو األٍٚ ٚع٢ً حضب اإلجاب١ ٚفُٗ٘  اإلجاب١عٛف

 املضاح١َفّٗٛ  ٚحٝعزف نٜٛطحٝضتجٝب َعاى يف ايدرظ 

F  عطٝ٘ أَج١ً ٚخًٝ٘ ٖٛ جياٚب عًٝو بإٔ ايغئ دٙاابدأ 

  )َضجد / عُار٠ بٝت عاع١ عزض تًٝفشٜٕٛ / اصتاد رٜاض٢ /...( 

......... ْٚبدأ  األٍٚ أنرب َٔ َضاح١ ايتا٢ْ َضاح١أنرب َٔ اآلخز ألٕ 

 بعد ندٙ ْغزحً٘ َفّٗٛ املضاح١ 

F ّاٚع٢ تزنش َعاٜاَػ َِٗ ايصفخ١ اي٢ً بعدٖا حٓكٍٛ نال .. 
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 واملساحة طالفزق بني احملي

  ّٛط ( حٍٛ ايغهٌحٍٛ احملٝط  ٜع٢ٓ حدٚدٙ َٔ اخلارج  )حب

 ..أوثمة
  صٛر املدرص١ ميجٌ حمٝط

 (بايًٕٛ األخطز يف ايصٛر٠  )املدرص١ .. 

يٛ عزفت ايضٛر طٛي٘ ناّ َرت 

١ كف٢ٗ املٓطَضاح١ املدرص١ أَا  ٖٛ طٍٛ ايضٛرحمٝط املدرص١ .. ٜبك٢ 

ّٛط حٛهلا ايضٛر مبا فٝٗا ايضٛر ْفض٘ ٚاملبا٢ْ ٚاألعجار ٚاملًعب  ايت٢ ح

 ٚمجٝع املٓغآت داخٌ ايضٛر

  ٙحمٝط ٖذا املٓشٍ ٖٛ طٍٛ حدٚد

أَا َضاح١ املٓشٍ ف٢ٗ َٔ اخلارج .. 

املٓطك١ اي٢ً املٓشٍ َب٢ٓ عًٝٗا 

ٚنُإ احلدٜك١ اي٢ً حٍٛ املٓشٍ 

 باألعجار بهٌ عئ .. 
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Fعزفت ايفزم بني احملٝط ٚاملضاح١  ؟ ٌٖ 

F َا ٢ٖ ايٛحدات ؟ 

 ببضاط١ : ايٛحدات متٝٝش أل٣ )عئ / عدد(

 أَج١ً

قًِ  30 , نغهٍٛ 40,  نزاص١  50, اعرت٣  جٓٝٗا 1000حمُد َع٘  #

يٝٛسعِٗ ع٢ً  عٓط 5ٚ   َضطز٠ 20, بزا١ٜ 20,  قًِ رصاص 30,  حرب

 احملتاجني ) اهلل ٜبارنً٘ ٜٚهزَ٘ ٖٗٗٗ٘( ... املِٗ رنش َعاٜا بكا

  F عاٜف ايهًُات املظ١ًً باألخطز ... ؟؟ أنٝد عاٜفٗا َػ عاٜش

 / ايهًُات د٣ ) متٝٝش(  اجلٓٝ٘ ٚ ايهزاص١ ٖٚٚٚٗٗٗٗ٘ عاٜش اصتعباط 

ّٝشت ايعدد اي٢ً قبًٗا ف٢ٗ تعترب )ٚحد٠( هلذا ايعدد نٌ  ن١ًُ َ

 فداْا 15َجاٍ آخز/  ميتًو  حمُٛد #

 15( متٝٝش يًُضاح١ اييت ميتًهٗا حمُد فٗٛ ميتًو فدإن١ًُ )

عفزٜت ٖٗٗٗ٘  15نًٝٛ جزاّ أٚ  15َرت أٚ  15جٓٝ٘ أٚ  15فدإ ٚيٝط 

 ٝشٙ ٢ٖ ) ايفدإ (ٚحدت٘ اييت مت 15فدإ .. ايعدد  15أبدا ٖٛ ميتًو 

 تعاىل ٌتلمي كالً وَ المى بيزعن الٍاس وَ بعضها

 ٖٛ طٍٛ اخلط املٓخ٢ٓ املغًل ايذٟ حيدد ايغهٌ/  تعزٜف احملٝط

/ الشٍتيىرت/ الليموورت /املرت ويقاس احمليط بوحدات طوه وثن / 

 ... وهٍاك وحدات آخرى كثرية الديشيىرت/املميىرت
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 حدات املتضا١ٜٚ اييت تغطٞ صطح َا٢ٖ عدد ايٛ/  املضاح١تعزٜف 

/  2سيالشٍتيىرت املربع /  2ًاملرت املربع وتقاس املشاحة بوحدات كثرية وٍها 

 وهٍاك وحدات آخرى كثرية ..2كيالليموورت املربع /  2ديشيلديشيىرت املربع ا
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املساحات امكبرية مها وحات واملساحات امصغرية مها :  ملحوظة مهمة

  ميزيـمتفرقة وامتوحدات وجيب عليك ا

 ( 2/ كي 2/ ً 2وشاحة وٍزه ) سي#

 نبري٠ جدا 2نِ صغري٠ جدا , ٚ 2صِألْٗا ايٛحد٠ األْضب .. أَا  2ّاجلٛاب ايصخٝح 

 ( 2/ كي 2/ ً 2وشاحة مجهورية وصر العربية ) سي #

حات ألْٗا األْضب ..تعرب عٔ املضاحات ايهبري٠ جدا َجٌ َضا 2نِاجلٛاب ايصخٝح 

 نذيو صغري٠ جدا أٜطا  2ّ صغري٠ جدا جدا جدا ٚ 2صِايدٍٚ أَا 

 ١ كَٓط أَٟضاح١  ملحوظة أخرى

 ع٢ً اإلحداثٝات تضاٟٚ عدد ايٛحدات

 ١كاملزبع١ اييت تغطٝٗا تًو املٓط 

 األسرمَضاح١ املٓط١ املظ١ًً بايًٕٛ #

 ٚحدات َزبع١  10= 

أٚجد َضاح١ املٓطك١ املظ١ًً بايًٕٛ #

 ( األصفز/  ايضُاٟٚ/  محزاأل/ ايبين) 

 تذكز قواىني مهنة #

 4× = طول الضلع محيط المربع .0

 نفسه× = طول الضلع  مساحة المربع .7

 7×العرض( + = )الطول محيط المستطيل .3

 العرض× = الطول مساحة المستطيل .4
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 سم أوجد محيطه ومساحته . 5مربع طول ضلعه   .1
 أوجد طول ضلعه . 2سم 36مربع مساحته  .2
 سم أوجد محيطه ومساحته 5سم , 7مستطيل أبعاده )طوله وعرضه (  .3
 .سم وكان طول11إذا كان مساحة مستطيل تساوي مساحة مربع طول ضلعه  .4

 .عرضه فأوجدسم  21المستطيل 

ملحوظة مهمة : السطوح املتطابقة متساوية يف املساحة 

 والعكس ليس صحيحا دائما

 ام ده يعنى ايه الكل

ممهٔ ٚاحد ٜبين بٝت٘ ع٢ً عهٌ دائز٠ ٚٚاحد تا٢ْ ٜب٢ٓ بٝت٘ #

ع٢ً عهٌ َزبع ٚٚاحد ثايح ٜب٢ٓ بٝت٘ ع٢ً عهٌ َضتطٌٝ ٚٚاحد 

.. ٚتهٕٛ َضاحات املٓاسٍ األربع١ َتضا١ٜٚ رابع ع٢ً أ٣ عهٌ تا٢ْ 

 أَا عهًٗا فُدتًف 

  مس2سم , عرضه 8, مستطيل طوله  2سم16مربع مساحته /  افهم ثم أجب

 أوجد مساحة كل منهما

يين في المساحة ؟  هل الشكلان متساو

 هل الشكلان متطابقين ؟
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 للتدريب على مساحات االشكال اهلندسية

  أوال / املثلث

 الارتفاع× القاعدة طول  مساحة المثلث = 
  ## المساحة عرفناها .. طيب ايه هو ارتفاع المثلث

ارتفاع المثلث هو 
القطعة العمودية 

رسومة من رأس الم
المثلث على الضلع 
المقابل وعلى فكرة 
درسناها الترم الأول 

يات هههههههه(  )يااااااه ذكر

 الارتفاع طول القاعدة مساحة المثلث
  طول القاعدة ÷المساحة×2 الارتفاع ÷المساحة × 2 الارتفاع× القاعدة طول 
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 متارين
 ل وأكمل الجدولأمامك جدول محترم استخدم قوانين المثلث وحل كل مثا

 مساحة المثلث
 بالسنتيمتر المربع

 طول القاعدة 
 بالسنتيمتر

 ارتفاع المثلث
 بالسنتمتر

83 21 ....... 
05 ....... 25 

....... 21 3 
61 ....... 4 
18 15 ....... 

 ### أكتفي بهذا القدر من الشرح 

لتلميذ )إن كان ## واخيرا أوصيك : تحل أسئلة كتاب المدرسة وأسئلة سلاح ا
عندك ( أو أى ملخص .. يعنى حل أمثلة كتيرة على الدرس لأنه ما شاء الل  ه مليان 

 سؤال اللى يقف أمامك ..أنا تحت أمرك في أى وقت ..أسئلة وال

 في رعاية الل  ه ... حتى اشعار جديد قريب بإذن الل  ه
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 مساحة متوازي الاضالع  امثاينادلرس 

 (راجع الورق لو كنت ناسي : ) ليتعلنيا يف الدرس السابق ما ي

 التحوين بني وحدات القياس املختمفة لألطواه 

1  وشاحة املثمث = 
 االرتفاع  ×طوه القاعدة    2

 الفرق بني حميط أي شلن ووشاحته 

 ؟الدرسقبل البدء يف  ني أوالاملجال ينأجب عن هذ

, ديسم  8,4أهيام ألرب يف املساحة : مثلث طول قاعدته  F
؟  ديسم 8,4, وعرضه  مس83, أم مس تطيل طوهل  مس 03وارتفاعه 

 ؟ابملرت املربع وما امفرق بني املساحتني 

F ل :يف امشلك املقاب
 :  [z fhأوجد مساحة 

 سم6=بسسم ,  8مربع طول ضلعه  جصسأ
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 وع الدرس : 

يين  متوازي الأضلاع هو شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متواز
يين في ال  طولومتساو

 : يعنى به  شكل رباعي

 أضلاع  4

 : يعنى في وش بعض ) قصاد بعض( ضلعين متقابلين

يين : يعنى طولهم متساوي .. قد بعض في الطول  ضلعين متساو

يين  : يعنى ماشيين قصاد بعض زى سطور ال كراسة ضلعين متواز

 مساحة متوازي الأضلاع 

 ارتفاعه× = طول قاعدته 

 ب في الصفحة اللى بعدها اعرف السب
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أضلاع وطالما كل ضلعين  4: متوازىي الأضلاع له 
يين في الطول يبقى له ) وبالمثل  (كبرى وصغرىفقط قاعدتين متساو

 (ارتفاعين فقط أكبر وأصغر)

  

 مساحة متوازي األضالع=

 تفاع األصغزاالر× طول القاعدة الكربى 

 أو

 االرتفاع األكرب× طول القاعدة الصغزى 

 يف امشلك املقابل : مجال تدريب

مس  6أب= أ ب س ص  متوازي أضالع ,

 مس, 83= د س  مس ,  81, أد= 

 , دص الك من دس

  عىل امرتتيب , ب جـ قطع مس تقمية معودية عىل أ ب 

 ,,,,,,,,,,,, أوجدباخلطوات طول د ص
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 تمارين 

 أكمل اأول

 مساحة المثلث = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ــــــــــــــــــ× مساحة متوازي الأضلاع = طول القاعدة الصغرى 

  ـــــــــــ÷ طول القاعدة ال كبرى لمتوازي الأضلاع = ـــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــ÷  الارتفاع الأكبر لمتوازي الأضلاع= ــــــــــــــــ 

  سم فإن طول 4وارتفاعه  1سم 21إذا كان مساحة متوازي اضلاع
 المناظرة لهذا الارتفاع = ــــــــــ سمقاعدته 

  متوازي الأضلاع شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين ــــ  , ــــ 

 صح أم خطأ ثانيا

 أى شكل رباعي يعتبر متوازي أضلاع 

 يا أضلاعيعتبر كل من المرب  ع والمستطيل متواز

 يمكن تقسيم متوازي الأضلاع لمثلثين متطابقين في المساحة 
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  الارتفاع الأكبر× مساحة متوازي الأضلاع = طول القاعدة ال كبرى 

  يمكن أن تقاس المساحة بوحدة السنتيمتر أو المتر 

 الجدول التالي بعد تطبيق قانون المساحة لمتوازي الأضلاعأكمل  ثالثا
 جميع الأطوال بالسنتيميتر والمساحة بالسنتيميتر المربع

طول القاعدة 
 الكربى

طول االرتفاع 
 األصغر

طول القاعدة 
 الصغرى

طول االرتفاع 
 األكرب

 املساحة

1 8  3  
0  1  15 

25 0  1210  
2  82620  60 

 3 25  41 
28 25  2220  

2120  21  210 
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   امثامثادلرس 

 : يلي ما السابق الدرس في تعلمنا

 الارتفاع المناظر لها× مساحة متوازي الأضلاع = طول قاعدته 

 / مثال

  سم . 25 ديسم وارتفاعه 621مساحة متوازي أضلاع طول قاعدته 

  سم.  25وارتفاعه  1سم255طول قاعدة متوازي أضلاع مساحته 

  FFFFمع الدرس

 01طهة يُك طىل انماعذج فكاَد اإلجاتح  الحظ املثال انساتك رلى 

 طىل انماعذج = االرذفاع سى ::::::: َعين  :::::::::: 

 /  سؤال

 مى ــــــــــــــماذا يس

 الإجابة : يسمى 
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ية الطول وزواياه قائمة  متوازي أضلاع أضلاعه متساو

يان في الطول  ينصف كل منهما الآخر متعامدان متساو

  8× = طول ضلعه 

 نفسه× = طول الضلع 
 

# توضيح على الرسم الفرق 
  بين القطر والضلع للمربع

 أضلاع المضلع الأربعة هم

 , ج  د ب ج  ,   ب  أ   

 وقطرا المربع هما  أ,  د 

  , دب ج  أ
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يمكن إيجادها بدلالة طول القطر كما يمكن إيجادها بدلالة  المربعمساحة 
 (فسهن× طول الضلع طول الضلع ) 

 مساحة المربع بدلالة طول قطره

 =2
 طول القطر× طول القطر  1

 = ممكن تقول 

 

 

 # لو عندك محيط المربع وطلب منك طول الضلع

 8÷ طول الضلع = المحيط 

 #لو عندك المساحة وطلب منك طول الضلع

 نفسه أعطى المساحة× شوف العدد الى ضُرب 

 .... سم= . 1سم 32/ طول ضلع مربع مساحته  مثال
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يقة الحل  32نفسه أعطاك × / ابحث عن العدد الذى ضُرب  طر

 سم 4إذا طول الضلع    32=  4×4

///////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 المساحات بالمتر المربع( )وحدات الطول بالسنتيميتر ووحداتاستخدم القوانين الخاصة بالمربع ثم أكمل الجدول

 

8  1  18  
0  3  61  
1  25  83  
2  21  18  
3  28  35  
4  21  155  

25  23  153  
21  15  288  
28  11  121  
20  18  118  
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   امرابعادلرس 

 نفسه× مساحة المربع= طول الضلع  (2
 1÷نفسه(× مساحة المربع= )طول القطر  (1
 الارتفاع× مساحة متوازي الأضلاع= طول القاعدة  (6
 1÷الارتفاع( × مساحة المثلث = )طول القاعدة (8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والآن سندرس شكلا جديدا يسمى ) المعين(

 فما هو المعين ؟

 (مربعإذا كانت زوايا المعين قائمة فإنه يكون ............)  أكمل /2س
ية الطولأضلاع المعين ............ ) أكمل /1س  (متساو
 ( زواياه قوائميعتبر المربع معينا ..................) أكمل/ 6س
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ية الطول ية الطول متساو  متساو

 
 
 

, والمربع  قوائم دائما
 حالة خاصة من المعين

كل زاويتين متقابلتين 
 متساويتين في القياس

 زوايا 4أضلاع 4 زوايا 4أضلاع 4

2 2 
 (متعامدان1
يان في الطول2  (متساو
 (ينصف كل منهما الآخر3

 (متعامدان1
يان في الطول2  (غير متساو
 (ينصف كل منهما الآخر3

 4× طول الضلع  4× طول الضلع 

 نفسه × (طول الضلع1
2) 

 
 قطرطول ال× طول القطر

 الارتفاع× (طول الضلع1
2)  

 
 حاصل ضرب طولي القطرين
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يين في الطول   إذا المعين له قطران غير متساو
يين في الطول يسمى .....  س/  مربعاالمعين الذي قطراه متساو

 
 
 

  
2 = المعين مساحة

 طولي ضرب حاصل1
 القطر الأكبر× القطر الأصغر 
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 4×= طول الضلع طول ضلعه محيط المعين
 4÷= المحيط المحيط عطول الضل

 الارتفاع× = طول الضلع  طول الضلع , الارتفاع المساحة
 طول الضلع÷ = المساحة  المساحة , طول الضلع الارتفاع

 طول القطر الأكبر÷ المساحة ×2=  المساحة , القطر الأكبر طول القطر الأصغر
 القطر الأصغرطول ÷ المساحة ×2=  المساحة , القطر الأصغر طول القطر الأكبر

 / استخدو قواىني املعني ثه أكنل اجلدولمتزيً
 (ول بالسنتيمرت , املساحة بالسنتيميرت املربعاألط) 

وأوصيكم بحل أسئلة كتاب المدرسة وأسئلة أي ملخص عندكم 
 في رعاية الل  ه  FFFF ,,,بالتوفيق دائما

12 11   11 8   21 3  
14  141  12  61  34 11  

 8 96  14  77  46 5  
12  112   13 117  51 11  
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 حميط ادلائرة  اخلامسادلرس 

ٍْ / 

  يُحىن يغهك

ذثعذ كم َمطح 

يٍ َماطّ 

مبمذار ثاتد عٍ 

َمطح ثاترح 

داخم ْذا 

 ,,,,  املُحىن

 انذائزجْذا املُحىن طىنّ = حمُط  #

 ذسًً يزكز انذائزج انثاترحانُمطح #

ْذا  ذثعذِ كم َمطح يٍ َماط  انذٌاملمذار انثاتد #

وميكٍ ذعزَفّ َصف لطز انذائزج املُحىن)انذائزج( َسًً 

 ,,,,, كانرايل
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 انمطعح املسرمًُح انىاصهح يٍْى   

 (املُحىنانذائزج) يزكز انذائزج وأٌ َمطح عهً

انذائزج هبا عذد ال هنائٍ يٍ أَصاف األلطار ومجُعها يرساٍو #

 وكذنك هبا عذد ال هنائٍ يٍ األوذار واأللطار,  يف انطىل

  التذ وأٌ ذفّزق تني#

ق

سثك 

 ذعزَفّ

ْى انمطعح 

املسرمًُح 

انىاصهح تني 

أٌ َمطرني 

 هً انذائزجع

ْى أكرب 

وذز يف 

انذائزج, 

ْى انىذز 

املار 

مبزكز 

 انذائزج

ْى يمذار انىحذاخ انطىنُح 

انيت ذعرب عٍ طىل املُحىن 

املغهك انذٌ ذثعذ كم َمطح 

يٍ َماطّ مبمذار ثاتد عٍ 

 َمطح أخزي تذاخهّ

   قط   2  =

~طحُث 
22

7
 ~4103 

 طىل َصف انمطز ق, 



 راهداء لكل طالب وولي أم 7102/7102 الفصل الدراسي الثاني  االبتدائيلصف الخامس ا                 

 

 27 \    [  ]

 

 

 

عندما تحب عملك تأكد بأنك ستبدع فيه ,, وعندما تكره عملك فاتركه 
 وابحث عن عمل غيره تحبه فلا يجوز لعاقل أن يكره شيئا يحبه الل  ه ,,
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إذا طلب منك المحيط 
 قوأعطاك 

طول  منكإذا طلب 
نصف القطر وأعطاك 

 المحيط

إذا أعطاك طول القطر 
 كله ,, وطلب المحيط

 1÷= طول القطر ق ط(1÷)= المحيط ق ق× ط1المحيط= 
11ممكن يعطيك ط =  وبعدين كم ل عادى

 6228  أو  2
 وطبعا أيا منهم هى نسبة تقريبية

~طسم أوجد محيطها) 13دائرة طول قطرها                           
22

7
) 

 لــــــــــــــاحل
 سى 22= طىل انمطز 

 سى 03=  2÷  22=  قطىل َصف انمطز 

× 2=  قط 2حمُط انذائزج = 
22

7
 سى  22=03× 

########################################################## 

 88أوجد طول نصف قطر دائرة محيطها                               
11 ~ط)سم 

2 ) 
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 احلــــــــــــــل
 سى 33احملُط = 

 ط(×2÷)= احملُط  قطىل َصف انمطز 

×  2÷ )  33= ق
22

7
  = )33  ÷

33

7
  =33  ×

7

33
 سى 7=  

################################################################# 

 انشكم انذٌ أيايك ميثم 

 سى3ثالثح أرتاع دائزج طىل َصف لطزْا 

 (4103ط ذساوٌ ذمزَثا )أوجذ حمُط ْذا انشكم 

 احلــــــــــــــل
F الحظ أٌ حمُط ْذا انشكم = حمُط

3
 ق+  قدائزج +  4

Fسى 21102=3×  4103× 2 = قط 2=  حمُط انذائزج كهها 

F  حمُط
3
  =  دائزج 4

3
4   ×21102 =02123 

F = 28123 = 3+3+02123حمُط انشكم املطهىب 
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أيايك َصف  يف الشكل املقابل : (0س)

  سى 03طىل لطزْا  ئزجدا

 أوجذ حمُط َصف انذائزج

~ط)اسرخذو لاَىٌ حمُط انذائزج وأكًم اجلذول انرايل (2س)
22

7
) 

 ب انُىاذج أللزب جزء يٍ عشزج, األطىال تانسُرًُُرز  , ولّز

طىل 

 انمطز

 ق احملُط  احملُط ق

 

02    11  

03    12  

08    011  

02    021  

21    032  

23    012  

41    021  

43    211  

48    211  
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 انتهت الوحدة الثالثة

 وهلل احلمد واملنّة

 أتى حذَفح حمًذ صالح

 


