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م دليل المعلم لمادة الرياضيات، آملين أن يكون لكم المرشد في تدريس المادة، والداعم في  يسرنا أن نقدِّ

تقويم الطالب، بما يحقق األهداف المنشودة من تدريس الرياضيات.
ويشتمل هذا الدليل على اآلتي:

 
ا، وتبرز النقاط المحوريـة التي يركز عليها المنهج في هذا  ا وتربويًّ ا، وتبرز النقاط المحوريـة التي يركز عليها المنهج في هذا توضـح هـذه المقدمة كيفية بناء السلسـلة علميًّ ا وتربويًّ توضـح هـذه المقدمة كيفية بناء السلسـلة علميًّ

ا، وأسـاليب التدريس المتبعة والمتنوعـة في الدليل،  ا والمترابطة رأسـيًّ ا، وأسـاليب التدريس المتبعة والمتنوعـة في الدليل، الصـف، وفلسـفة السلسـلة المتوازنة أفقيًّ ا والمترابطة رأسـيًّ الصـف، وفلسـفة السلسـلة المتوازنة أفقيًّ
وأنواع التقويم، وأدواته المقترحة، التي تراعي الفروق الفردية بين الطالب.

 
تم توزيع المقرر إلى فصول. ويبدأ دليل المعلم في كل فصل بتقديم نظرة عامة عليه تتضمن الفكرة العامة، والترابط تم توزيع المقرر إلى فصول. ويبدأ دليل المعلم في كل فصل بتقديم نظرة عامة عليه تتضمن الفكرة العامة، والترابط 
ا للفصل  م مخططً ا للمفردات الرئيسة فيه. ثم يقدّ ا للفصل الرأسي لموضوع الفصل خالل الصف والصفوف األخر، وشرحً م مخططً ا للمفردات الرئيسة فيه. ثم يقدّ الرأسي لموضوع الفصل خالل الصف والصفوف األخر، وشرحً
تم توزيع المقرر إلى فصول. ويبدأ دليل المعلم في كل فصل بتقديم نظرة عامة عليه تتضمن الفكرة العامة، والترابط 
ا للفصل  م مخططً ا للمفردات الرئيسة فيه. ثم يقدّ الرأسي لموضوع الفصل خالل الصف والصفوف األخر، وشرحً
تم توزيع المقرر إلى فصول. ويبدأ دليل المعلم في كل فصل بتقديم نظرة عامة عليه تتضمن الفكرة العامة، والترابط تم توزيع المقرر إلى فصول. ويبدأ دليل المعلم في كل فصل بتقديم نظرة عامة عليه تتضمن الفكرة العامة، والترابط 
ا للفصل  م مخططً ا للمفردات الرئيسة فيه. ثم يقدّ الرأسي لموضوع الفصل خالل الصف والصفوف األخر، وشرحً
تم توزيع المقرر إلى فصول. ويبدأ دليل المعلم في كل فصل بتقديم نظرة عامة عليه تتضمن الفكرة العامة، والترابط 

يتضمـن الدروس وأهدافها، ومفرداتها، ومصادر تدريسـها، وأدوات التقويم، والخطـة الزمنية المقترحة للتدريس. يتضمـن الدروس وأهدافها، ومفرداتها، ومصادر تدريسـها، وأدوات التقويم، والخطـة الزمنية المقترحة للتدريس. 
ا للمعلم من خالل  م دعمً ا للمعلم من خالل كما يقترح الدليل أنشطةً لربط موضوع الفصل مع مواد ومجاالت تعليمية مختلفة. ثم يقدّ م دعمً كما يقترح الدليل أنشطةً لربط موضوع الفصل مع مواد ومجاالت تعليمية مختلفة. ثم يقدّ

صفحة استهالل الفصل الموجودة في كتاب الطالب وكيفية اإلفادة منها في تقديم موضوع الفصل.

 
م الدليل كل درس بعرض هدفه ومفرداته والمواد والوسـائل المقترح اسـتعمالها في تدريسـه، ويعرض أحيانًا  م الدليل كل درس بعرض هدفه ومفرداته والمواد والوسـائل المقترح اسـتعمالها في تدريسـه، ويعرض أحيانًا يقدّ يقدّ
ا أم ال ـ على فهم المحتو الرياضي  ا أم ال ـ على فهم المحتو الرياضي الخلفية الرياضية لموضوع الدرس، التي تساعد المعلم ـ سواءً أكان متخصصً الخلفية الرياضية لموضوع الدرس، التي تساعد المعلم ـ سواءً أكان متخصصً
م أنشـطة مقترحة تراعي الفروق الفردية بين الطالب، وبأسـاليب تدريس متنوعة، تسـاعد المعلم  م أنشـطة مقترحة تراعي الفروق الفردية بين الطالب، وبأسـاليب تدريس متنوعة، تسـاعد المعلم للدرس. كما يقدّ للدرس. كما يقدّ

في التدريس. ويعرض مسألة إحماءٍ مقترحة يمكن أن يبدأ بها المعلم درسه.
بعد ذلك يعرض الدليل الدرس بخطوات محددة هي:

.نشاط أو أكثر يمكن للمعلم االختيار بينها لتقديم الدرس، كما يمكنه ابتكار أنشطة أخر 
م خطة  م خطة  مقترحات للمعلم حول كيفية تدريس الدرس، تتضمن أسئلة حوارية وأنشطة مقترحة، كما يقدّ  مقترحات للمعلم حول كيفية تدريس الدرس، تتضمن أسئلة حوارية وأنشطة مقترحة، كما يقدّ
تدريس بديلة مقترحة للمعلم. ويبرز الدليل في هذه الخطوة األخطاء الشائعة المتوقعة لد الطالب في مفاهيم تدريس بديلة مقترحة للمعلم. ويبرز الدليل في هذه الخطوة األخطاء الشائعة المتوقعة لد الطالب في مفاهيم 

هذا الدرس أو مهاراته.
ة) حسب مستويات الطالب وتحقق أهداف الدرس. هة ومستقلّ تدريبات متنوعة (موجّ 

ا للمعلم للتأكد من مد استيعاب الطالب للمفاهيم   مقترحات لتقويم الدرس، كما يتضمن مقترحً
مة في الدرس.  وإتقانهم للمهارات المقدّ

 
لمعالجة  وآليات  والختامي)،  والتكويني  (التشخيصي  الطالب  لتقويم  متنوعة  أساليب  السلسلة  م  تقدّ

األخطاء والصعوبات لد الطالب.
م هذا الدليل لزمالئنا المعلمين والمعلمات، لنأمل أن يحوز اهتمامهم، ويلبي متطلباتهم  ونحن إذ نقدّ

لتدريس هذه المادة، ويساعدهم في أداء رسالتهم.





 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . م ٣٣
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  م ٦


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٢ أ
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٢ ب
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٢ د
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٢

ط األعداد المكونة من رقمين  أ١
*

    *

*




٣ 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠ أ
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠ ب
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠ هـ
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  األنماط العددية ١٣ أ١
(استعمال الخطوات األربع) ْسأَلِةالَمْسأَلِةْسأَلِةْسأَلِةالَمْسأَلِةالَمْسأَلِةالَمْسأَلِةْسأَلِةْسأَلِةالَمْسأَلِةالَمالَمالَمْسأَلِةْسأَلِةْسأَلِة لِّ َحلِّ لِّ لِّ َحلِّ َحلِّ َحلِّ لِّ لِّ َحلِّ حَحََحلِّ لِّ لِّ  هارُة َمهارُة هارُة هارُة َمهارُة َمهارُة َمهارُة هارُة هارُة َمهارُة مَمََمهارُة هارُة هارُة  ٢

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   القيمة المنزلية    
 . . . . . . . . . . . . . . . . . القيمة المنزلية ضمن األلوف  ٣

القيمة المنزلية ضمن عشرات األلوف  ٤
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قارنةمقارنةمقارنة األعداد * ٥
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رتيبترتيبترتيب األعداد * ٦

التقريب إلى أقرب عشرة وإلى أقرب مئة  ٧
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقريب إلى أقرب ألف *  ٨
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


١

 

 . . . . . . . . . . . . . . رحطرحطرح األعداد المكونة من رقمين ٦٥ أ١
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قديرتقديرتقدير نواتج الطرح * ٦٨ أ٢
 . . . . . . . . . (معقولية الجواب) ْسأَلِةالَمْسأَلِةْسأَلِةْسأَلِةالَمْسأَلِةالَمْسأَلِةالَمْسأَلِةْسأَلِةْسأَلِةالَمْسأَلِةالَمالَمالَمْسأَلِةْسأَلِةْسأَلِة لِّ َحلِّ لِّ لِّ َحلِّ َحلِّ َحلِّ لِّ لِّ َحلِّ حَحََحلِّ لِّ لِّ  هارُة َمهارُة هارُة هارُة َمهارُة َمهارُة َمهارُة هارُة هارُة َمهارُة مَمََمهارُة هارُة هارُة  ٧١ أ٣

  طرح األعداد المكونة من ٣ أرقام     
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

طرح األعداد المكونة من 
*

طرح األعداد المكونة من 
٧٣مع إعادة التجميع 

رحطرحطرح األعداد المكونة من ٣ أرقام، مع إعادة  ٤
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٥ أالتجميع *
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٨

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطرح مع وجود األصفار ٧٩ أ٥ 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حديدتحديدتحديد العملية المناسبة ٨١ أ٦

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٣
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٤ أ

١٣ أ
 . . . . ١٦ أاستعمال الخطوات األربع)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨
 . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠ أ.
 . . . . . . . . ٢٣ ألقيمة المنزلية ضمن عشرات األلوف
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٦ أ.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٩ أ.
 . . . . . ٣٢ ألتقريب إلى أقرب عشرة وإلى أقرب مئة
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٥
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٦ أ.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٠ أ
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٤٠ ب

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٠ د
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٠
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  خصائص الجمع ٤٣ أ١
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قديرتقديرتقدير نواتج الجمع * ٤٦ أ٢
 . . (  (  (الجواب الدقيق أم التقديريالجواب الدقيق أم التقديري) ْسأَلِةالَمْسأَلِةْسأَلِةْسأَلِةالَمْسأَلِةالَمْسأَلِةالَمْسأَلِةْسأَلِةْسأَلِةالَمْسأَلِةالَمالَمالَمْسأَلِةْسأَلِةْسأَلِة لِّ َحلِّ لِّ لِّ َحلِّ َحلِّ َحلِّ لِّ لِّ َحلِّ حَحََحلِّ لِّ لِّ  هارُة َمهارُة هارُة هارُة َمهارُة َمهارُة َمهارُة هارُة هارُة َمهارُة مَمََمهارُة هارُة هارُة  ٤٩ أ٣
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مع األعدادجمع األعدادجمع األعداد المكونة من رقمين * ٥١ أ٤
* (استعمال الخطوات األربع)استعمال الخطوات األربع) ْسأَلِةالَمْسأَلِةْسأَلِةْسأَلِةالَمْسأَلِةالَمْسأَلِةالَمْسأَلِةْسأَلِةْسأَلِةالَمْسأَلِةالَمالَمالَمْسأَلِةْسأَلِةْسأَلِة لِّ َحلِّ لِّ لِّ َحلِّ َحلِّ َحلِّ لِّ لِّ َحلِّ حَحََحلِّ لِّ لِّ  هارُة َمهارُة هارُة هارُة َمهارُة َمهارُة َمهارُة هارُة هارُة َمهارُة مَمََمهارُة هارُة هارُة  ٥٤ أ٥

  جمع األعداد المكونة من ثالثة جمع األعداد المكونة من ثالثة     
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٦أرقامأرقام
 . . . . . . . . . معجمعجمع األعداد المكونة من ثالثة أرقام األعداد المكونة من ثالثة أرقام ٥٨ أ٦

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦١٦١


٢




 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٦ أ
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٦ ب
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٦ هـ
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٦
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   معنى الضرب    ٨٩
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشبكات وعملية الضرب  ٨١ أ١ 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الضرب في ٢ ٩٤ أ٢ 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الضرب في ٤ ٩٧ أ٣ 

(تحديد المعطيات الزائدة أو  ْسأَلِةالَمْسأَلِةْسأَلِةْسأَلِةالَمْسأَلِةالَمْسأَلِةالَمْسأَلِةْسأَلِةْسأَلِةالَمْسأَلِةالَمالَمالَمْسأَلِةْسأَلِةْسأَلِة لِّ َحلِّ لِّ لِّ َحلِّ َحلِّ َحلِّ لِّ لِّ َحلِّ حَحََحلِّ لِّ لِّ  هارُة َمهارُة هارُة هارُة َمهارُة َمهارُة َمهارُة هارُة هارُة َمهارُة مَمََمهارُة هارُة هارُة  ٤
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٩ أالناقصةالناقصة))
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أهًال بك في

عالم الرياضيات
··

 

 
التسلسل  من  التحقق  على   للمحتو الرأسي  الترابط  يساعدك 
صف  من  وتتابعها  والتعميمات،  والمهارات  للمفردات  الدقيق 
تقديمه  يتم   المحتو بأن  الثقة  يمنحك  وهذا  آخر.  صف  إلى 
سد  على  يساعد  كما  المناسبة،  األوقات  في  وتقويمه  وتعزيزه 
تقديمه  يتم   المحتو بأن  الثقة  يمنحك  وهذا  آخر.  صف  إلى 
سد  على  يساعد  كما  المناسبة،  األوقات  في  وتقويمه  وتعزيزه 
تقديمه  يتم   المحتو بأن  الثقة  يمنحك  وهذا  آخر.  صف  إلى 

توجيه  من  يمكنك  مما  المبرر،  غير  التكرار  وتجنب  الثغرات 
تدريسك وتكييفه ليتالءم مع حاجات طالبك.

 
ا من الصف  إن الترابط الرأسي القوي بين األساليب التدريسية بدءً
إلى  االبتدائية  المرحلة  من  االنتقال  الطلبة  على  ل  يسهّ األول 
ا من الصف  إن الترابط الرأسي القوي بين األساليب التدريسية بدءً
إلى  االبتدائية  المرحلة  من  االنتقال  الطلبة  على  ل  يسهّ األول 
ا من الصف  إن الترابط الرأسي القوي بين األساليب التدريسية بدءً

المفردات، والتقنيات، والوسائل  إذ تعمل  فالثانوية.  المتوسطة، 
عوامل  من  التقليل  على  والمعالجة  الدرس،  وخطة  الحسية، 
الصعوبة والتشويش التي يواجهها بعض الطالب عندما ينتقلون 

عبر الصفوف المختلفة.

 
 على تصاميم بصرية متسقة من صف  تشتمل صفحات 
إلى  االنتقال بسالسة من مرحلة  الطالب على  تساعد  آخر،  إلى 
تكون طريقة  والنجاح عندما  للتعلم  دافعيتهم  تزداد  أخر، كما 

التعامل مع هذه الصفحات مألوفة لديهم.
تكون طريقة  والنجاح عندما  للتعلم  دافعيتهم  تزداد  أخر، كما 

التعامل مع هذه الصفحات مألوفة لديهم.
تكون طريقة  والنجاح عندما  للتعلم  دافعيتهم  تزداد  أخر، كما 
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ا في  بينت نتائج البحوث أن ٨٠% من الطلبة الذين يظهرون نجاحً
مجالي الجبر والهندسة في الصف األول الثانوي والثاني الثانوي 
ا في   من الطلبة الذين يظهرون نجاحً
مجالي الجبر والهندسة في الصف األول الثانوي والثاني الثانوي 
ا في  بينت نتائج البحوث أن  من الطلبة الذين يظهرون نجاحً
مجالي الجبر والهندسة في الصف األول الثانوي والثاني الثانوي 

بينت نتائج البحوث أن 

يلتحقون بالكليات الجامعية ذات العالقة، وينجحون. وبناءً على 
ذلك اهتمت  بالخرائط المفاهيمية وطورتها.

 
تشخيصية،  للتقويم؛  متعددة  مصادر    هذه  تتضمن 

وتكوينية، وختامية، إضافة إلى خطط عالجية، وإثرائية.

 
التي  والمفاهيم  المهارات  على  تركز  بحيث    تطوير  تم 

يواجه الطلبة صعوبات فيها؛ مثل حل المسألة في كل صف.
التي  والمفاهيم  المهارات  على  تركز  بحيث   

يواجه الطلبة صعوبات فيها؛ مثل حل المسألة في كل صف.
التي  والمفاهيم  المهارات  على  تركز  بحيث  تطوير   تم 

يواجه الطلبة صعوبات فيها؛ مثل حل المسألة في كل صف.
تطوير  تم 

 
عالجية،  ا  وخططً أنشطة  تتضمن  متنوعة  مصادر    توفر 

ا لنتائج الطالب على التقويم التشخيصي. وأخر إثرائية وفقً
الطالب  أخطاء  تعرف  وتتضمن     
والمهارات  المفاهيم  بمراجعة  وذلك  ومعالجتها؛ 
المتعلقة بها، قبل االنتقال إلى تدريس المعرفة الجديدة.
بدائل  استعمال  وتتضمن     
المختلفة  التعلم  أنماط  تناسب  متنوعة  واستراتيجيات 

لد الطالب.

 
ا، من خالل  ر أداءه مهنيًّ ا عديدة للمعلم ليطوّ توفر  فرصً
المحوسبة،  والرياضيات  الفيديو،  مثل:  إضافية،  تعليم  طرق 
ا متكامالً من الصف  ا رأسيًّ ـً والمواقع اإللكترونية المترابطة ترابط
المحوسبة،  والرياضيات  الفيديو،  مثل:  إضافية،  تعليم  طرق 
ا متكامالً من الصف  ا رأسيًّ ـً والمواقع اإللكترونية المترابطة ترابط
المحوسبة،  والرياضيات  الفيديو،  مثل:  إضافية،  تعليم  طرق 

األول إلى الصف الثاني عشر.
ا متكامالً من الصف  ا رأسيًّ ـً والمواقع اإللكترونية المترابطة ترابط

األول إلى الصف الثاني عشر.
ا متكامالً من الصف  ا رأسيًّ ـً والمواقع اإللكترونية المترابطة ترابط
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نقاط محورية
(NCTM المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات)
















    

٢٠٠٦ م  عام  في  الرياضيات  لمعلمي  الوطني  المجلس  عام اعتمد  في  الرياضيات  لمعلمي  الوطني  المجلس  اعتمد 
بالعمق  تتسم  الثامن،  الصف  حتى  صف  لكل  أساسية  ا  نقاطً
 م 
بالعمق  تتسم  الثامن،  الصف  حتى  صف  لكل  أساسية  ا  نقاطً
عام  م  في  الرياضيات  لمعلمي  الوطني  المجلس  اعتمد 
بالعمق  تتسم  الثامن،  الصف  حتى  صف  لكل  أساسية  ا  نقاطً

عام  في  الرياضيات  لمعلمي  الوطني  المجلس  اعتمد 

واالتساع بشكل لولبي عبر الصفوف، وتركز على الموضوعات 
الرياضية األكثر أهمية لكل صف، حيث تتضمن هذه الموضوعات 
واالتساع بشكل لولبي عبر الصفوف، وتركز على الموضوعات 
الرياضية األكثر أهمية لكل صف، حيث تتضمن هذه الموضوعات 
واالتساع بشكل لولبي عبر الصفوف، وتركز على الموضوعات 

ا  ـً أساس تشكل  وإجراءات  ومهارات  ومفاهيم  مترابطة  ا  أفكارً
للفهم والتعلم المستمر. 

لتعميق  الالزم  الرياضي   المحتو المحورية  النقاط  هذه  تحدد 
فهم الطالب للموضوعات الرياضية المختلفة في كل صف، وال 
المسألة فحسب، بل على  إلى اإلجابة عن  التوصل  تقتصر على 
فهم الطالب للموضوعات الرياضية المختلفة في كل صف، وال 
المسألة فحسب، بل على  إلى اإلجابة عن  التوصل  تقتصر على 
فهم الطالب للموضوعات الرياضية المختلفة في كل صف، وال 

تطبيقها.  تم  التي  ــراءات  اإلج وصحة  وتبريرها،  تفسيرها، 
 ، تطوير  لعمليات  ا  رئيسً مدخالً  النقاط  هذه  وتستعمل 
تطبيقها.  تم  التي  ــراءات  اإلج وصحة  وتبريرها،  تفسيرها، 

تطوير  لعمليات  ا  رئيسً مدخالً  النقاط  هذه  وتستعمل 
تطبيقها.  تم  التي  ــراءات  اإلج وصحة  وتبريرها،  تفسيرها، 

وقد حرص المؤلفون على مراعاتها بصورة تساعد الطالب على 
تعميق فهمهم وإدراكهم.

    



 
       


يفهم الطالب معنى ضرب األعداد وقسـمتها باستعمال تمثيالت 
نمـاذج  الشـبكات،  المتسـاوية،  المجموعـات  مثـل:  مختلفـة 
المسـاحات والعـد القفزي على خط األعـداد والطرح المتكرر، 
نمـاذج  الشـبكات،  المتسـاوية،  المجموعـات  مثـل:  مختلفـة 
المسـاحات والعـد القفزي على خط األعـداد والطرح المتكرر، 
نمـاذج  الشـبكات،  المتسـاوية،  المجموعـات  مثـل:  مختلفـة 

الجمـع  خصائـص  ويسـتعملون  للقسـمة.  والتوزيـع  التجزئـة 
والضـرب مثـل: اإلبـدال، التجميـع، التوزيـع؛ لضـرب األعداد 
الجمـع  خصائـص  ويسـتعملون  للقسـمة.  والتوزيـع  التجزئـة 
والضـرب مثـل: اإلبـدال، التجميـع، التوزيـع؛ لضـرب األعداد 
الجمـع  خصائـص  ويسـتعملون  للقسـمة.  والتوزيـع  التجزئـة 

وتطبيـق خطـط متدرجـة التعقيـد تعتمـد علـى اسـتعمال هـذه 
الخصائص لحل مسائل تتعلق بالضرب والقسمة تتضمن حقائق 

أساسية.
ثم يربط الطالب الضرب والقسمة باعتبارهما عمليتين عكسيتين، 

من خالل مقارنة خطط الحل المتنوعة.

 


 ، ر الطالب فهم الكسـور واسـتعمالها لتمثيل أجـزاء من كلٍّ يطـوِّ


 ، ر الطالب فهم الكسـور واسـتعمالها لتمثيل أجـزاء من كلٍّ يطـوِّ


أو أجزاء من مجموعة، ويفهمون كذلك أن مقدار الجزء الكسري 
 ، ر الطالب فهم الكسـور واسـتعمالها لتمثيل أجـزاء من كلٍّ يطـوِّ
أو أجزاء من مجموعة، ويفهمون كذلك أن مقدار الجزء الكسري 
 ، ر الطالب فهم الكسـور واسـتعمالها لتمثيل أجـزاء من كلٍّ يطـوِّ

مرتبط بالكل، ويسـتعملون الكسـور لتمثيل األعداد التي تساوي 
ـون مسـائل تتضمـن المقارنـة بيـن الكسـور   أو أصغـر. ويحلّ
مرتبط بالكل، ويسـتعملون الكسـور لتمثيل األعداد التي تساوي 
ـون مسـائل تتضمـن المقارنـة بيـن الكسـور   أو أصغـر. ويحلّ
مرتبط بالكل، ويسـتعملون الكسـور لتمثيل األعداد التي تساوي 

١
وترتيبهـا باسـتعمال النمـاذج، وعالمات الكسـور المرجعية، أو 
البسـوط المتسـاوية، أو المقامـات المتسـاوية. كمـا يسـتعملون 
وترتيبهـا باسـتعمال النمـاذج، وعالمات الكسـور المرجعية، أو 
البسـوط المتسـاوية، أو المقامـات المتسـاوية. كمـا يسـتعملون 
وترتيبهـا باسـتعمال النمـاذج، وعالمات الكسـور المرجعية، أو 

النماذج لتحديد الكسور المتكافئة.

 
فهم خصائص الضرب، والعالقة بين الضرب والقسـمة جزءٌ من 
ر في الصـف الثالث. حيث تظهر  االسـتعداد للجبـر، والذي يطوّ
فـي هذا الصـف كتابة أنماط وتحليلهـا، وإيجاد عالقات تتضمن 
ر في الصـف الثالث. حيث تظهر  االسـتعداد للجبـر، والذي يطوّ
فـي هذا الصـف كتابة أنماط وتحليلهـا، وإيجاد عالقات تتضمن 
ر في الصـف الثالث. حيث تظهر  االسـتعداد للجبـر، والذي يطوّ

ا للفهم الالحق لعالقات  سً الضرب والقسـمة. ويضع الطالب أُسُ
فـي هذا الصـف كتابة أنماط وتحليلهـا، وإيجاد عالقات تتضمن 
ا للفهم الالحق لعالقات  سً الضرب والقسـمة. ويضع الطالب أُسُ
فـي هذا الصـف كتابة أنماط وتحليلهـا، وإيجاد عالقات تتضمن 

الـدوال، وذلـك بوصفهـا فـي سـياقات كالتالي: «عـدد األرجل 
ا للفهم الالحق لعالقات  سً الضرب والقسـمة. ويضع الطالب أُسُ
الـدوال، وذلـك بوصفهـا فـي سـياقات كالتالي: «عـدد األرجل 
ا للفهم الالحق لعالقات  سً الضرب والقسـمة. ويضع الطالب أُسُ

 أضعاف عدد الكراسي».
الـدوال، وذلـك بوصفهـا فـي سـياقات كالتالي: «عـدد األرجل 

 أضعاف عدد الكراسي».
الـدوال، وذلـك بوصفهـا فـي سـياقات كالتالي: «عـدد األرجل 

٤

 
تصبـح عمليـات الجمـع والطـرح والضـرب والقسـمة متداولة 
ـن الطـالب مـن إنشـاء وتحليـل كلٍّ مـن  بسـهولة، عندمـا يتمكَّ
تصبـح عمليـات الجمـع والطـرح والضـرب والقسـمة متداولة 
ـن الطـالب مـن إنشـاء وتحليـل كلٍّ مـن  بسـهولة، عندمـا يتمكَّ
تصبـح عمليـات الجمـع والطـرح والضـرب والقسـمة متداولة 

بالرمـوز،  والتمثيـل  البيانيـة،  واألعمـدة  التكراريـة،  الجـداول 
واستعمالها في حل المسائل.

 
ا درسوه في الصف الثاني عن القيمة  ع الطالب معرفتهم عمّ يوسّ
تمثيل  على  فهمهم  ويطبقون   ،١٠٠٠٠ العدد  حتى  المنزلية 
رون  األعداد بصيغ مختلفة متكافئة، مثل الصيغة التحليلية، ويطوِّ
تمثيل  على  فهمهم  ويطبقون   ،
رون  األعداد بصيغ مختلفة متكافئة، مثل الصيغة التحليلية، ويطوِّ
تمثيل  على  فهمهم  ويطبقون   ،

فهمهم لألعداد باستعمال الحساب الذهني في الجمع والطرح، 
باستعمال   ٥٠٠٠ – ٩٠٠٠  ،  ٦٠٠  +  ٢٥٠٠ ناتج:  أوجد  مثل 
فهمهم لألعداد باستعمال الحساب الذهني في الجمع والطرح، 

ناتج:  أوجد  مثل 
فهمهم لألعداد باستعمال الحساب الذهني في الجمع والطرح، 

التقدير، والقلم والورقة.

 
يواجهون  عندما  للكسور  فهمهم  الثالث  الصف  طالب  يعزز 
مسائل تتعلق بالقياسات الخطية التي تتطلب دقة أكثر من الوحدة 
يواجهون  عندما  للكسور  فهمهم  الثالث  الصف  طالب  يعزز 
مسائل تتعلق بالقياسات الخطية التي تتطلب دقة أكثر من الوحدة 
يواجهون  عندما  للكسور  فهمهم  الثالث  الصف  طالب  يعزز 

رون مهاراتهم في  التي كانت متاحة لهم في الصف الثاني. ويطوِّ
مسائل تتعلق بالقياسات الخطية التي تتطلب دقة أكثر من الوحدة 
رون مهاراتهم في  التي كانت متاحة لهم في الصف الثاني. ويطوِّ
مسائل تتعلق بالقياسات الخطية التي تتطلب دقة أكثر من الوحدة 

يطور  كما  الوحدة.  من  الكسرية  األجزاء  باستعمال  القياس 
رون مهاراتهم في  التي كانت متاحة لهم في الصف الثاني. ويطوِّ
يطور  كما  الوحدة.  من  الكسرية  األجزاء  باستعمال  القياس 
رون مهاراتهم في  التي كانت متاحة لهم في الصف الثاني. ويطوِّ

تحليل  في  الخبرة  خالل  من  ومهاراته  القياس  مفاهيم  الطالب 
خاصية  أنه  على  المحيط  ويفهمون  مستوية.  ألشياء  الخصائص 
تحليل  في  الخبرة  خالل  من  ومهاراته  القياس  مفاهيم  الطالب 
خاصية  أنه  على  المحيط  ويفهمون  مستوية.  ألشياء  الخصائص 
تحليل  في  الخبرة  خالل  من  ومهاراته  القياس  مفاهيم  الطالب 

قابلة للقياس، ويختارون الوحدات المناسبة والخطط واألدوات 
لحل مسائل تتضمن المحيط.

 


والزوايا  األضالع  باستعمال  مستوية  أشكاالً  الطالب  يصف 
هذه  بين  ويربطون  بينها،  ويقارنون  ويصنِّفونها  لونها  ويحلِّ
والزوايا  األضالع  باستعمال  مستوية  أشكاالً  الطالب  يصف 
هذه  بين  ويربطون  بينها،  ويقارنون  ويصنِّفونها  لونها  ويحلِّ
والزوايا  األضالع  باستعمال  مستوية  أشكاالً  الطالب  يصف 

الخصائص لتعريف األشكال. وينشئون مضلعات جديدة بتجزئة 
األشكال  خصائص  ويفهمون  تجميعها.  أو   أخر مضلعات 
تلك األشكال وتحليلها،  تركيب  المستوية وصفاتها، من خالل 
تتضمن  التي  المسائل  حل  في  الخصائص  تلك  ويستعملون 

تطبيقات على التماثل.

في  األساسية  الرياضية  األفكار  للسلسلة  المحورية  النقاط  تحدد 
وهي ليست موضوعات غير مترابطة، أو قائمة شطب 
في  األساسية  الرياضية  األفكار  للسلسلة  المحورية  النقاط   
وهي ليست موضوعات غير مترابطة، أو قائمة شطب 
في  األساسية  الرياضية  األفكار  للسلسلة  المحورية  النقاط   

هذا الصف، 
لعملية  ا  إطــارً توفر  ولكنها  بإتقان،  محتوياتها  تحقيق  يجب 
ا لدراسة الرياضيات  التدريس في مستو صفي معين، وتعد أساسً
على  كاملة  الوثيقة  على  ــالع  االط ويمكن  المستقبل.  في 

www.nctm.org/focalpoints الموقع:

 











      
  

المعادلةُالمعادلةُ جملةٌ مثل ٤+٥=٩ تتضمنُ إشارةَ =. وتدلُّ إشارةُ (=) على تساوي 
. ا مجهولةً نُ المعادالتُ أحيانًا أعدادً العبارتين على جانِبيها. وتتضمّ
  ٤  +  س  =  ٩   ١٠  -  م  =  ٦   ك  -  ١  =  ٧

المعادلةَ  تجعلُ  التي  المجهولِ  العددِ   قيمةَ  تجد  أن  يعني  المعادلةِ  المعادلةِحلَّ  حلَّ  إن 
. صحيحةً

      
         
 

    
المعادلةُالمعادلةُ

حلُّ المعادلةحلُّ المعادلة

www.obeikaneducation.com

٣حلُّ المعادلةِ ن + ٣حلُّ المعادلةِ ن + ٣ = ٥ مستعمالً األكوابَ وقطعَ العدِّ واللوحةَ الجبريَّة.

  مثِّل العبارة اليمنى بنموذج

لعمـلِ نمـوذجٍ للعبـارة ن+٣، 
استعملْ كوبًا لتمثيلِ ن، وضعْ 

لعمـلِ نمـوذجٍ للعبـارة ن+
استعملْ كوبًا لتمثيلِ ن، وضعْ 

لعمـلِ نمـوذجٍ للعبـارة ن+

٣ثالثَ قطعِ عدٍّ لتمثيلِ العددِ ٣ثالثَ قطعِ عدٍّ لتمثيلِ العددِ ٣ .
= ++

  بنموذج مثِّل العبارة اليسر

ضعْ ٥ قطعِ عدٍّ على 
اليمنى لتمثيلِ العددِ ٥. الجهةِ

إشارةُ = تدلُّ أنَّ الجانبينِ 
اليمنى لتمثيلِ العددِ  الجهةِ
إشارةُ = تدلُّ أنَّ الجانبينِ 

اليمنى لتمثيلِ العددِ  الجهةِ

. متساويانِ

= +

  أوجدْ قيمةَ ن

ضعْ قطعَ عدٍّ في الكوبِ بحيثُ 
ـا علـى جانبـي  هَ يصبـحُ عددُ

=إشارةِ المساواةِ متساويًا. ++

قيمةُ ن التي تجعلُ المعادلةَ ن + ٣ = ٥ صحيحةً هي ٢؛ لذا ن = ٢.

حلُّ المعادلةِ ن + 

         


  

منحى  ويوفر  للتعليم.  متوازنًا  ا  دمجً الثانوي  الثالث  الصف  إلى  االبتدائي  األول  الصف  من  منحى ،  ويوفر  للتعليم.  متوازنًا  ا  دمجً الثانوي  الثالث  الصف  إلى  االبتدائي  األول  الصف  من   ، الرأسي  الترابط  الرأسي يظهر  الترابط  يظهر 
متوازنًا من خالل:

الرأسي  الترابط  يظهر 
متوازنًا من خالل:

الرأسي  الترابط  يظهر 

استقصاء المفاهيم وبناء فهم إداركي.• 
تطوير مهارات إجرائية وحسابية، وتعزيزها وإتقانها.• 
تطبيق الرياضيات في حل مسائل من واقع الحياة.• 

واإلجرائية  الحسابية  والمهارات  للمفاهيم  الرأسي  والترابط  التطور  يبرز  الطالب،  كتاب  من  لصفحات  تسلسل  يلي  وفيما 
لموضوع الجبر، على سبيل المثال.

عد  قطع     المرحلة  طالب  يستعمل 
النشاط  هذا  ويُعدُّ  الجمع.  جملة  لتمثيل  مختلفين  ويُعدُّبلونين  الجمع.  جملة  لتمثيل  مختلفين  يُعدُّبلونين 

ا لحل المعادالت الجبرية. أساسً

أما طالب المرحلة  فإنهم يستفيدون 
العد،  وقطع  األكواب  مع  التعامل  في  خبراتهم  من 
والطرح  الجمع  معادالت  تمثيل  في  الستعمالها 

وحلها.

      
          

      

           

دَ ناتِجَ :  ٨ + ٤ َجِ ألِ

 : عِ مْ اتِجَ الْجَ دَ نَ َجِ لِ (٢)  ،  وَ    ،  ألِ مَ ةَ الْعَ قَ رَ لُ وَ مِ تَعْ أَسْ

؟ عِ مْ اتِجِ الْجَ لَى إِيجادِ نَ ةٍ عَ رَ شَ دِ عَ دَ عَ ينُ الْ وِ نِي تَكْ دُ اعِ يْفَ يُسَ كَ  



دَ ٨ دَ ثِّلُ الْعَ مَ  أُ 
ثِّلُ  مَ مَّ أُ ، ثُ اءِ رَ مْ َ ائِرِ احلْ وَ بالدَّ

اءِ . رَ فْ ائِرِ الصَّ وَ دَ ٤ بِالدَّ دَ الْعَ

 ِ تَنيْ ائِرَ كُ دَ رِّ  أُحَ  
 ، لِ كْ امَ يفِ الشَّ ، كَ يْنِ اوَ رَ فْ صَ

دِ ١٠. دَ ينِ العَ وِ لِتَكْ

عِ مْ دُ ناتِجَ اجلَ أَجِ 

ثِّلُ ٨ + ٤ مَ أُ
ةِ ١٠ + ٢ ورَ ىلَ صُ عَ

1  = ٨ + ٤

14 = ٩ + ٥..............  =  ٥  +  ٧.............. = ٨ + ٥

.............. = ٦ + ٥.............. = ٤ + ٩.............. = ٢ + ٩

...........

 ٤٤

 










العملية  هذه  وتعمل  المهارة.  وتنمية  المفهوم  إلدراك  المتبعة  اإلجراءات  بين  الترابط  ة  قوّ وصفه  تم  الذي  المنطقي  التسلسل  هذا  ح  يوضّ
تطويره  تم  مبنية على أساس قوي  أنّ مفاهيم كل صف ومهاراته  د  الصفوف، وتؤكّ بين  تداخالت  أو  التطويرية على تجنب وجود فجوات 
العملية  هذه  وتعمل  المهارة.  وتنمية  المفهوم  إلدراك  المتبعة  اإلجراءات  بين  الترابط  ة  قوّ وصفه  تم  الذي  المنطقي  التسلسل  هذا  ح  يوضّ
تطويره  تم  مبنية على أساس قوي  أنّ مفاهيم كل صف ومهاراته  د  الصفوف، وتؤكّ بين  تداخالت  أو  التطويرية على تجنب وجود فجوات 
العملية  هذه  وتعمل  المهارة.  وتنمية  المفهوم  إلدراك  المتبعة  اإلجراءات  بين  الترابط  ة  قوّ وصفه  تم  الذي  المنطقي  التسلسل  هذا  ح  يوضّ

ودعمه في صفوف سابقة. ويستعمل هذا المنحى نفسه في جميع المجاالت األخر، ابتداءً من الصف األول االبتدائي حتى الصف الثالث 
تطويره  تم  مبنية على أساس قوي  أنّ مفاهيم كل صف ومهاراته  د  الصفوف، وتؤكّ بين  تداخالت  أو  التطويرية على تجنب وجود فجوات 
ودعمه في صفوف سابقة. ويستعمل هذا المنحى نفسه في جميع المجاالت األخر، ابتداءً من الصف األول االبتدائي حتى الصف الثالث 
تطويره  تم  مبنية على أساس قوي  أنّ مفاهيم كل صف ومهاراته  د  الصفوف، وتؤكّ بين  تداخالت  أو  التطويرية على تجنب وجود فجوات 

الثانوي.

من  الجبر،  مع  التعامل  خالل     طالب  ينتقل 
أكثر  جبرية  نماذج  استعمال  إلى  العد  وقطع  األكواب  استعمال 
من  الجبر،  مع  التعامل  خالل   
أكثر  جبرية  نماذج  استعمال  إلى  العد  وقطع  األكواب  استعمال 
من  الجبر،  مع  التعامل  خالل   

رموز  على  تحتوي  بسيطة  معادالت  بحل  يقومون  ثم  ا.  تجريدً
أكثر  جبرية  نماذج  استعمال  إلى  العد  وقطع  األكواب  استعمال 
رموز  على  تحتوي  بسيطة  معادالت  بحل  يقومون  ثم  ا.  تجريدً
أكثر  جبرية  نماذج  استعمال  إلى  العد  وقطع  األكواب  استعمال 

جبرية.

استعمال  في     طالب  يستمر  كما 
الرموز الرياضية والتبرير والبرهان لحل المعادالت 
تم  التي  اإلجراءات  ويطبقون  الخطوات،  المتعددة 

تعرفها في معمل الجبر في سياق مجرد.







(استكشاف: ٢-٤)

تستطيع إضافة الزوج الصفري أو طرحه من أيّ طرف من طرفي المعادلة دون 
تغيير قيمته.

ا لتحلّ المعادلة س + ٢ = - ١ . استعمل نموذجً

=

-١-١س + ٢س + ٢ =

١
١

١-

نموذج المعادلةس

=

-١ + -١ + ((-٢-٢))س + ٢ + س + ٢ + ((-٢-٢)) =

١
١

١-
١-

١-

١-
١- أضف ٢ من البطاقات السالبة إلى كلٍّ من طرفي س

المعادلة

=

-٣ س =

١-

١-

١-

١-

١-

١

١ س

تُحذف جميع األزواج الصفرية من الطرف 
األيمن. ويبقى ٣ بطاقات سالبة في الطرف 

األيسر

إذن س = - ٣ ، بما أنّ - ٣ + ٢ = - ١، فالحلّ صحيح.

سم لتحلَّ كلَّ معادلة فيما يأتي: استعمل النَّموذج أو الرَّ

٣– ٣– ٣ = - ٢ س  و)  - ٢ = س + ١ هـ) 
٤ = س – ٢ ح) س – ١ = - ٣ ز) 

 + ا لتحلّ المعادلة س استعمل نموذجً

  
سم. ا يأتي باستعمال النَّموذج أو الرَّ ح كيف تحلُّ كلَّ معادلة ممَّ وضِّ

=
١

س
١-
١-

١
١

-٢س + ٣  =



٣س + ١  =

=
+

+
+ +



 اكتب قاعدة يمكن استعمالها لحلّ المعادلة س + ٣ = ٢، دون  
سم. سم.استعمال النَّموذج أو الرَّ استعمال النَّموذج أو الرَّ

 



تستطيع إضافة الزوج الصفري أو طرحه من أيّ طرف من طرفي المعادلة دون 
تغيير قيمته.

ا لتحلّ المعادلة س +  استعمل نموذجً

إذن س = - 

سم لتحلَّ كلَّ معادلة فيما يأتي: استعمل النَّموذج أو الرَّ

هـ)
ز)

ا لتحلّ المعادلة س +  استعمل نموذجً

    
سم. ا يأتي باستعمال النَّموذج أو الرَّ ح كيف تحلُّ كلَّ معادلة ممَّ وضِّ




 





  



لَّ المعادلة: س + ٢ = ٥. سم لِتَحُ استعمل األكواب وقطع العد أو الرَّ

x

٥ =

+

+

نموذج المعادلة

=

٥ - ٢س + ٢ - ٢  =

+

+

+

+

+

+

+

احذف العدد نفسه من قطع العد من كلِّ طرف 
بحيث يصبح الكوب وحده في طرف

=

٣س =

+

+

+
ية في الطرف األيسر تمثِّل  عدد قطع العد المتبقِّ

قيمة س

إذن س = ٣، وبما أنَّ ٣ + ٢ = ٥، فالحلُّ صحيح.

لَّ كلَّ معادلة مما يأتي: سم لِتَحُ استعملْ األكواب وقطع العد أو الرَّ
جـ) ٤ = ١ + س  د) ٢ = ٢ + س ب) ٥ = س + ٤  أ) س + ٤ = ٤ 

 + لَّ المعادلة: س سم لِتَحُ استعمل األكواب وقطع العد أو الرَّ

حيحة وطرحها  البة لجمع األعداد الصَّ ا قطع العد الموجبة والسَّ حيحة وطرحها استعملنا سابقً البة لجمع األعداد الصَّ ا قطع العد الموجبة والسَّ استعملنا سابقً
حيحة ببطاقات الجبر.  وضربها وقسمتها، كذلك يمكن تمثيل األعداد الصَّ

والجدول التَّالي يبيِّن هذين النوعين من النماذج:
العدد -١العدد ١المتغيرالنموذج

األكواب وقطع العد

TECH

3 (place checkmark)

++

TECH

3 (place checkmark)

-

TECH

3 (place checkmark)

-١١سبطاقات الجبر

ين لحلِّ المعادالت. ين لحلِّ المعادالت.يمكنك استعمال أيٍّ من هذين النَّموذجَ يمكنك استعمال أيٍّ من هذين النَّموذجَ

  

تستطيع إضافة الزوج الصفري أو طرحه من أيّ طرف من طرفي المعادلة دون 
تغيير قيمته.

    
سم. ا يأتي باستعمال النَّموذج أو الرَّ ح كيف تحلُّ كلَّ معادلة ممَّ وضِّ
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 ،u = x2 فمثالً بفرض أن ، au2 + bu + c x على الصورة  ا أن تكتب كثيرة حدود فيها المتغير ًا أن تكتب كثيرة حدود فيها المتغير تستطيع أحيانا أن تكتب كثيرة حدود فيها المتغير ًا أن تكتب كثيرة حدود فيها المتغير ًتستطيع أحيانًا أن تكتب كثيرة حدود فيها المتغير تستطيع أحيانا أن تكتب كثيرة حدود فيها المتغير تستطيع أحيانًا أن تكتب كثيرة حدود فيها المتغير 
 . u2 + 12u 2(x2) أو 32 + + 12(x2) + 32 على الصورة x4 + 12x2 يمكن كتابة كثيرة الحدود 32 +

وكثيرة الحدود الجديدة هذه تكافئ كثيرة الحدود األصلية، ولكنها مكتوبة على الصورة التربيعيةالصورة التربيعية.



a,b,c a≠0au2+bu+c  
x 

x u 

12x6 + 8x3 + 1 = 3(2x3)2 + 4(2x3) + 1 





5 

اكتب العبارتين اآلتيتين على الصورة التربيعية إن أمكن ذلك:
150n8 + 40n4 - 15  (a

ابحث عن عاملين للعدد 150 ؛ أحدهما مربع كامل، وعن عاملين للعدد 40؛ أحدهما الجذر التربيعي ألحد عاملي العدد 150.
150 = 6×25, 40 = 8×5  150n8 + 40n4 - 15 = 6×25n8 + 8×5n4 - 15 

(5n4)2 = 25n8     = 6(5n4)2 + 8(5n4) - 15     

y8 + 12y3 + 8  (b

.y8 ≠ (y3)2 ال يمكن كتابتها على الصورة التربيعية؛ ألن  
 ✓

8x4 + 12x2 + 18  (5B x4 + 5x + 6  (5A 

يمكنك في بعض األحيان استعمال الصورة التربيعية لحل معادالت كثيرات الحدود ذات درجات أكبر من 
الدرجة الثانية.

6 
.18 x4 - 21x2 + 3 = 0 :حل المعادلة

   18x4 - 21x2 + 3 = 0

2(3x2)2 = 18x4   2(  2(  3x2)2 - 7(3x2) + 3 = 0

 u = 3x2   2u2 - 7u + 3 = 0

   (2u - 1)(u - 3) = 0

 u  = 3 أو u =   1_
2

  

u 3x2 3x2 = 3        3x2 =   1_
2

  

3 x2 = 1          x2 =   1_
6

  

 x  = ±1    x = ±   
√�√�√6  _±   _±   
6

  

. -   
√�√�√6  _-   _-   
6

  ,       

√�√�√6  _
6

  ,1, 6    ,1, 6  _  ,1, _ حلول المعادلة هي: 1-
 ✓

8x4 + 10x2 - 12 = 0  (6B 4x4 - 8x2 + 3 = 0  (6A 



 





u

 







 





د  الطالب بخطط مالئمة لحل المسألة، ومهارات وتطبيقات عليها خالل الصفوف، من األول إلى الخامس. ويستمر  تزوّ
يتوفر للطالب فرص  إذ  المسألة وتطبيقها؛  يتعلمون مهارات وطرق حل  المتوسط  الثاني  إلى  السادس  الطالب في الصفوف من 

مستمرة لتطبيق مهارات الرياضيات، وحل المسائل باستعمال التفكير البصري، واالستدالل المنطقي، والحس العددي، والجبر.


تساعد خطط استقصاء حل المسألة الطالب على اختيار 

الطرق المالئمة لحل المسائل اللفظية وتطبيقها.


ا  تقـدم مهـارات حـل المسـألة وخططها إلـى الطـالب طرقً
متعددة لحل المسألة، تستعمل جميعها خطوات حل المسألة 

األربع اآلتية: 
 •

 •

 •

 •

 –                       

مَالئي في  زُ ي وَ تاذِ سْ عَ أُ بُ مَ هَ فَ أذْ وْ ، وسَ فِّ الثّالِثِ ي الصَّ  أنَا طالِبٌ فِ 
. باتٍ جَ ةٍ ٥وَ ظَ لِّ حافِ امِ في كُ عَ لطَّ ظاتٍ لِ نا ٦حافِ عَ ذُ مَ خُ نأْ ، وسَ ةٍ لَ حْ ؟رِ تِّ ظاتِ السِّ باتِ في الحافِ جَ ددُ الوَ اتٍ ما عَ ظَ افِ مْ ٦ حَ هُ عَ بُ مَ الَّ ذُ الطُّ خُ فَ يَأْ وْ .•  سَ عامِ نَ الطَّ باتٍ مِ جَ ةٍ ٥ وَ ظَ افِ لِّ حَ .•  في كُ عامِ باتِ الطَّ جَ يَّ لِوَ لِّ كُ دَ الْ دَ عَ دُ الْ جِ أَ

. عامِ نَ الطَّ باتٍ مِ جَ  وَ
. عامِ باتِ الطَّ جَ يَّ لِوَ لِّ كُ دَ الْ دَ عَ دُ الْ جِ أَ

. عامِ نَ الطَّ باتٍ مِ جَ  وَ

  •

 •

. ةِ لَ أَ سْ مَ لِّ الْ ةٍ لِحَ ورَ مِ صُ سْ ةَ رَ طَّ لُ خُ مِ تَعْ سْ  أَ

. ةِ لَ أَ سْ مَ لِّ الْ ةٍ لِحَ ورَ مِ صُ سْ ةَ رَ طَّ لُ خُ مِ تَعْ سْ  أَ

. ةَ لَ أَ سْ مَ ثِّلُ الْ مَ ةً تُ ورَ مُ صُ سُ رْ أَ
نَّ  ةُ أَ ورَ بَيِّنُ الصُّ تُ

بَةً ٦ × ٥ = ٣٠ جْ بُ ٣٠وَ الّ ذُ الطُ خُ فَ يَأْ وْ نْ سَ إِذَ
. عامِ نَ الطَّ مِ

. ةَ لَ أَ سْ مَ ثِّلُ الْ مَ ةً تُ ورَ مُ صُ سُ رْ أَ
نَّ  ةُ أَ ورَ بَيِّنُ الصُّ تُ

: لِّ ةِ الْحَ حَّ نْ صِ قِ مِ قُّ لتِّحَ رَ لِ رِّ تَكَ مُ عَ الْ مْ لُ الْجَ مِ تَعْ سْ . أَ لَّ عُ الْحَ اجِ رَ .٥ + ٥ + ٥ + ٥ + ٥ + ٥  =  ٣٠أُ قولٌ عْ مَ حيحٌ وَ لُّ صَ نْ الْحَ إِذَ

مَالئي في  زُ ي وَ تاذِ سْ عَ أُ بُ مَ هَ فَ أذْ وْ ، وسَ فِّ الثّالِثِ ي الصَّ  أنَا طالِبٌ فِ

 
  



         
         

  

 ، نِ يْ تَ عَ لِ قِطْ فِّ األَوَّ تْ فِي الصَّ عَ ضَ وَ نَةٍ، فَ لَوَّ عٍ مُ ا مِنْ قِطَ طً  نَمَ دَ لَتْ هُ مِ عَ

تْ  رَّ مَ تَ اسْ ا  إِذَ فَ  . عٍ قِطَ   ، نِ يْ تَ عَ لِ قِطْ فِّ األَوَّ تْ فِي الصَّ عَ ضَ وَ نَةٍ، فَ لَوَّ عٍ مُ ا مِنْ قِطَ طً  نَمَ دَ لَتْ هُ مِ عَ

تْ  رَّ مَ تَ اسْ ا  إِذَ فَ  . عٍ قِطَ   ، نِ يْ تَ عَ لِ قِطْ فِّ األَوَّ تْ فِي الصَّ عَ ضَ وَ نَةٍ، فَ لَوَّ عٍ مُ ا مِنْ قِطَ طً  نَمَ دَ لَتْ هُ مِ عَ

الِثِ ٨ الثّ فِّ  الصَّ فِي  وَ  ، عٍ قِطَ  
 ، نِ يْ تَ عَ لِ قِطْ فِّ األَوَّ تْ فِي الصَّ عَ ضَ وَ نَةٍ، فَ لَوَّ عٍ مُ ا مِنْ قِطَ طً  نَمَ دَ لَتْ هُ مِ عَ

ِثِ  ال الثّ فِّ  الصَّ فِي  وَ  ، عٍ قِطَ  
 ، نِ يْ تَ عَ لِ قِطْ فِّ األَوَّ تْ فِي الصَّ عَ ضَ وَ نَةٍ، فَ لَوَّ عٍ مُ ا مِنْ قِطَ طً  نَمَ دَ لَتْ هُ مِ عَ

ِي ٤ ان الثّ فِّ  الصَّ فِي  وَ

 ، نِ يْ تَ عَ لِ قِطْ فِّ األَوَّ تْ فِي الصَّ عَ ضَ وَ نَةٍ، فَ لَوَّ عٍ مُ ا مِنْ قِطَ طً  نَمَ دَ لَتْ هُ مِ عَ

ِي  ان الثّ فِّ  الصَّ فِي  وَ

 ، نِ يْ تَ عَ لِ قِطْ فِّ األَوَّ تْ فِي الصَّ عَ ضَ وَ نَةٍ، فَ لَوَّ عٍ مُ ا مِنْ قِطَ طً  نَمَ دَ لَتْ هُ مِ عَ

؟ ادِسِ فِّ السّ عُ فِي الصَّ ةً تَضَ عَ مْ قِطْ كَ ، فَ طِ مَ ا النَّ ذَ لَى هَ عَ

تْ  رَّ مَ تَ اسْ ا  إِذَ فَ  . عٍ قِطَ  
؟ ادِسِ فِّ السّ عُ فِي الصَّ ةً تَضَ عَ مْ قِطْ كَ ، فَ طِ مَ ا النَّ ذَ لَى هَ عَ

تْ  رَّ مَ تَ اسْ ا  إِذَ فَ  . عٍ قِطَ ِثِ   ال الثّ فِّ  الصَّ فِي  وَ  ، عٍ قِطَ  

؟ ادِسِ فِّ السّ عُ فِي الصَّ ةً تَضَ عَ مْ قِطْ كَ ، فَ طِ مَ ا النَّ ذَ لَى هَ ِثِ عَ ال الثّ فِّ  الصَّ فِي  وَ  ، عٍ قِطَ  

َةِ؟ أَل سْ رِفُ مِنَ الْمَ ا أَعْ اذَ مَ

عٍ  قِطَ  ٤ ، وَ لِ فِّ األَوَّ تانِ فِي الصَّ عَ قِطْ دُ  جَ وْ َةِ؟تُ أَل سْ رِفُ مِنَ الْمَ ا أَعْ اذَ مَ

وَ  ، لِ فِّ األَوَّ تانِ فِي الصَّ عَ قِطْ دُ  جَ وْ َةِ؟تُ أَل سْ رِفُ مِنَ الْمَ ا أَعْ اذَ مَ
 •

وَ  ، لِ فِّ األَوَّ تانِ فِي الصَّ عَ قِطْ دُ  جَ وْ • تُ

وَ  ، لِ فِّ األَوَّ تانِ فِي الصَّ عَ قِطْ دُ  جَ وْ تُ

 . ِثِ ال فِّ الثّ عٍ فِي الصَّ عٍ  قِطَ قِطَ  

 . ِثِ ال فِّ الثّ عٍ فِي الصَّ عٍ  قِطَ قِطَ  ٨ ِي، وَ ان فِّ الثّ فِي الصَّ

لُوبُ مِنِّي؟  طْ ا الْمَ مَ

. ادِسِ فِّ السَّ عِ فِي الصَّ الْقِطَ دَ  دَ دُ عَ • أَجِ

. ادِسِ فِّ السَّ عِ فِي الصَّ الْقِطَ دَ  دَ دُ عَ • أَجِ

. ادِسِ فِّ السَّ عِ فِي الصَّ الْقِطَ دَ  دَ دُ عَ أَجِ

َةِ؟ أَل سْ رِفُ مِنَ الْمَ ا أَعْ اذَ مَ

. طٍ نْ نَمَ ثُ عَ حَ ، ثُمَّ أَبْ لوماتِ عْ عَ فِيهِ الْمَ والً ألَضَ دْ لَ جَ مَ ني أَنْ أَعْ نُ كِ مْ يُ

. طٍ نْ نَمَ ثُ عَ حَ ، ثُمَّ أَبْ لوماتِ عْ عَ فِيهِ الْمَ والً ألَضَ دْ لَ جَ مَ ني أَنْ أَعْ نُ كِ مْ يُ

. لٍ وَ دْ اتِ في جَ ومَ لُ عْ عُ الْمَ : أَضَ الً • أَوَّ

. لٍ وَ دْ اتِ في جَ ومَ لُ عْ عُ الْمَ : أَضَ الً • أَوَّ

. لٍ وَ دْ اتِ في جَ ومَ لُ عْ عُ الْمَ : أَضَ الً أَوَّ

. دادُ فِيهِ األَعْ فُ  تَضاعَ تَ طٍ  نَمَ نْ  ثُ  عَ حَ • أَبْ

. دادُ فِيهِ األَعْ فُ  تَضاعَ تَ طٍ  نَمَ نْ  ثُ  عَ حَ • أَبْ

. دادُ فِيهِ األَعْ فُ  تَضاعَ تَ طٍ  نَمَ نْ  ثُ  عَ حَ أَبْ

. مالَهُ تَطيعُ إكْ أَسْ طِ  مَ النَّ ِشافِ  ت اكْ دَ  نْ • عِ

١٦ =   + ٨

٣٢ =   + ١٦

٦٤ =   + ٣٢

 •

لَ وَ دْ مِلُ الْجَ ، ثُمَّ أُكْ أَلَةَ سْ عُ الْمَ أُراجِ

. طِ مَ مالِ النَّ ِعْ ت  بِاسْ

 . ةً عَ ادِسِ ٦٤ قِطْ فِّ السّ دُ أَنَّ فِي الصَّ أَجِ سَ
لَ وَ دْ مِلُ الْجَ ، ثُمَّ أُكْ أَلَةَ سْ عُ الْمَ أُراجِ

ادِسِ فِّ السّ ةً فِي الصَّ عَ اكَ ٦٤ قِطْ نَ هُ ، فَ نْ إِذَ










 













 




 














ليست هذه المسائل من النوع الذي يتطلب حسابات بسيطة 
باستعمال األعداد المعطاة؛ حيث يعمل الطلبة على تحليل 
استعمال  كيفية  في  ويفكرون  بدقة،  والمطلوب  المعطيات 

المعطيات للوصول إلى الحل.


العليا  التفكير  مهارات  استعمال  المسائل  هذه  تتطلب 

كالتحليل والتركيب في حلها.



نْ إجابَتِي: المثاالن (١، ٢) قُ مِ قَّ تَحَ مَّ أَ ، ثُ رُ مْ مَ األَ زِ ا لَ جَ إِذَ لُ النَّماذِ مِ تَعْ سْ حِ ،أَ رْ دُ ناتِجَ الطَّ جِ أَ

طى  عْ أَ  . باشيرِ الطَّ نَ  ةً مِ عَ طْ قِ دٍ ٤٢  مَّ لَد مُحَ  
 . ةً عَ طْ ا ١٥ قِ عيدً طى سَ عْ أَ ، وَ ةً عَ طْ ا ١٣ قِ دً هُ؟ خالِ يَتْ مَعَ ةً بَقِ عَ مْ قطْ كَ فَ

يَ  بَقِ وَ مًا،  يَوْ  ٩٠ يْفِ  الصَّ ةُ  لَ طْ عُ كانَتْ  ا  ذَ إِ  
يْفِ  الصَّ ةُ  لَ طْ عُ كانَتْ  ا  ذَ إِ   نْها؟ ى مِ ضَ ا انْقَ مً مْ يَوْ كَ مًا. فَ نْها ٢٨ يَوْ مِ

نِ  حٍ عَ رْ ةَ طَ لَ أَ تُبُ مَسْ كْ مَّ أَ : ١٧-٢٠، ثُ ي التَّمارينِ لِ فِ وَ دْ جَ ى الْ عُ إلَ جِ رْ   أَ
.جُ ٤٢ ونُ النَّاتِ يْثُ يَكُ ، بِحَ يَواناتِ حَ الْ

لَّ منه؟  قَ نْ ٢٠ أَو أَ بَرَ مِ كْ ١٩– ١٩– ١٩ أَ انَ ٣١ ا كَ فُ إِذَ رِ يْفَ أَعْ ، كَ حِ رْ يَّةِ الطَّ لِ مَ راءِ عَ  من دُونِ إجْ       

٧٠ - ٤٨

٢٨
١٦  -


٧٤

١٣  -


٤٥
٢٨  -


٥٤

١٥  -




٣٠ - ١٤ 

٩٦ - ٦٨ 

٥٧ - ٣٩ 

: رَ جاوِ مُ لَ الْ وَ دْ لُ الْجَ مِ تَعْ سْ : ١٧–٢٠، أَ لتَّمارينِ : لِ لتَّمارينِ لِ  
 ، ةِ اعَ ي السَّ ا فِ تْرً ومِ غُ ٤٥ كيلُ بْلُ انٍ تَ نْسَ عِ إِ رَ سْ ةُ أَ عَ رْ انَتْ سُ ا كَ ذَ إِ  

غُ  بْلُ انٍ تَ نْسَ عِ إِ رَ سْ ةُ أَ عَ رْ انَتْ سُ ا كَ ذَ إِ  
؟  عِ إنْسانٍ رَ سْ ةِ أَ عَ رْ لَى سُ دِ عَ ةُ األَسَ عَ رْ يدُ سُ مْ تَزِ فكَ

غُ  بْلُ انٍ تَ نْسَ عِ إِ رَ سْ ةُ أَ عَ رْ انَتْ سُ ا كَ ذَ إِ  
؟  عِ إنْسانٍ رَ سْ ةِ أَ عَ رْ لَى سُ دِ عَ ةُ األَسَ عَ رْ يدُ سُ مْ تَزِ فكَ

غُ  بْلُ انٍ تَ نْسَ عِ إِ رَ سْ ةُ أَ عَ رْ انَتْ سُ ا كَ ذَ إِ ؟   يَوانٍ أِ حَ بْطَ انٍ وأَ يَوَ عِ حَ رَ سْ قُ بَيْنَ سرعتي: أَ رْ فَ ا الْ مَ  

؟  عِ إنْسانٍ رَ سْ ةِ أَ عَ رْ لَى سُ دِ عَ ةُ األَسَ عَ رْ يدُ سُ مْ تَزِ فكَ
؟  يَوانٍ أِ حَ بْطَ انٍ وأَ يَوَ عِ حَ رَ سْ قُ بَيْنَ سرعتي: أَ رْ فَ ا الْ مَ  

؟  عِ إنْسانٍ رَ سْ ةِ أَ عَ رْ لَى سُ دِ عَ ةُ األَسَ عَ رْ يدُ سُ مْ تَزِ فكَ
؟  يَوانٍ أِ حَ بْطَ انٍ وأَ يَوَ عِ حَ رَ سْ قُ بَيْنَ سرعتي: أَ رْ فَ ا الْ مَ  

دِ  األَسَ ةِ  عَ رْ سُ نْ  عَ تُهُ  عَ رْ سُ لُّ  تَقِ ي  ذِ الَّ انُ  يَوَ حَ الْ ا  مَ  

؟  يَوانٍ أِ حَ بْطَ انٍ وأَ يَوَ عِ حَ رَ سْ قُ بَيْنَ سرعتي: أَ رْ فَ ا الْ مَ  
دِ  األَسَ ةِ  عَ رْ سُ نْ  عَ تُهُ  عَ رْ سُ لُّ  تَقِ ي  ذِ الَّ انُ  يَوَ حَ الْ ا  مَ  

؟  يَوانٍ أِ حَ بْطَ انٍ وأَ يَوَ عِ حَ رَ سْ قُ بَيْنَ سرعتي: أَ رْ فَ ا الْ مَ  
دِ  األَسَ ةِ  عَ رْ سُ نْ  عَ تُهُ  عَ رْ سُ لُّ  تَقِ ي  ذِ الَّ انُ  يَوَ حَ الْ ا  مَ   ؟ ةِ اعَ ي السّ ا فِ تْرً ـ ٦١ كيلومِ بِ

 . ةِ اعَ السَّ ي  فِ ا  تْرً ومِ يلُ كِ  ١١ ا  مَ تَيْهِ عَ رْ سُ بَيْنَ  قُ  رْ الفَ انَانِ  يَوَ حَ  
ا؟ مَ ا هُ مَ فَ

  
        

        


رُ النَّمِ
دُ يْدِاألَسَ لْبُ الصَّ كَ

وبُ الْيَعْسُ
نَبُ األَرْ

ةُ رافَ الزَّ
يلُ الْفِ

نْجابُ السِّ










  

 . بِ رْ ِجَ الضَّ ات دَ نَ بَكاتُ ألَجِ ِي الشَّ ن يْفَ تُساعِدُ كَ 


: بَ فِي  ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ ، وَ الِ دَ ةَ اإلِبْ يَّ اصِّ مِلُ خَ عْ تَ أَسْ

بَ فِي  ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ ، وَ الِ دَ ةَ اإلِبْ يَّ اصِّ مِلُ خَ عْ تَ أَسْ   

؟ بُوعٍ ِي أُسْ بُ ف رَ ا تَشْ بً وْ مْ كُ ميًّا. كَ وْ لِيبِ يَ يْنِ مِنَ الْحَ بَ وْ ربُ مها كُ تشْ  

؟ بُوعٍ ِي أُسْ بُ ف رَ ا تَشْ بً وْ مْ كُ ميًّا. كَ وْ لِيبِ يَ يْنِ مِنَ الْحَ بَ وْ ربُ مها كُ تشْ  

الِ  دَ بْ يَّةِ اإلِ ضيحِ خاصِّ ِتَوْ دادَ ٣ ، ٤ ، ١٢ ل ِمٍ األَعْ سال لِيٍّ وَ لٌّ مِنْ عَ لَ كُ مَ تَعْ ا اسْ  إذَ        

اذَا؟ ِمَ ل ؟ وَ ةً حيحَ لَتُهُ صَ مْ ما كانَتْ جُ نْ مِنْهُ ، فَمَ بِ رْ ِيَّةِ الضَّ ل مَ ِعَ ل

ةِ. رَ اوِ جَ ةِ الْمُ بَكَ نِ الشَّ بِّرُ عَ عَ بٍ تُ رْ لَةَ ضَ مْ تُبُ جُ  أَكْ            


: رُ مَ األَمْ ا لَزِ ةَ إِذَ كَ بَ مِلُ الشَّ عْ تَ أَسْ ، وَ ألَةَ سْ لُّ الْمَ أَحُ


×

×

×



: المثاالن (١، ٢) ةَ بَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ







 : ةَ بَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ
 : ةَ بَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ
 : ةَ بَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ
 : ةَ بَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ
 : ةَ بَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ
 : ةَ بَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

٥ × ٢ = ١٠ 

١٠ =     ×     × ٢
  ٣ × ٥ = ١٥ 

  ٣ = ١٥ × 
٣ × ٩ = ٢٧ 

 = ٩ × ٣

 
 



 

















� تشير لمسألة تحل بأكثر من خطوة





 
  



          
        







      













        




ا ذا معنى لمد تقدم الطالب في استيعاب المفاهيم وإتقان المهارات المقررة في المنهج وفي المواد المساندة  ا صريحً ا ذا معنى لمد تقدم الطالب في استيعاب المفاهيم وإتقان المهارات المقررة في المنهج وفي المواد المساندة  تقويمً ا صريحً ر  تقويمً ر توفّ توفّ
التي يستعين بها المعلم.













الدراسي  العام  بداية  في  الطالب  معارف  م  قوّ   
 .المستو تحديد  واختبارات  تشخيصية  اختبارات  باستعمال 
وسوف يساعدك هذا على تحديد مد حاجة الطالب إلى مواد 
معايير  مع  المضي  على  قادرين  ليكونوا  إضافية  تعلم  ومصادر 

مستو الصف.
السابقة  المعرفة  م  قوّ     
المصادر  خالل  من  الــدرس،  أو  الفصل  بداية  في  للطالب، 
السابقة  المعرفة  م  قوّ  
المصادر  خالل  من  الــدرس،  أو  الفصل  بداية  في  للطالب، 
السابقة  المعرفة  م  قوّ  

الموجودة في كتاب الطالب أو دليل المعلم أو دليل التقويم:
المصادر  خالل  من  الــدرس،  أو  الفصل  بداية  في  للطالب، 

الموجودة في كتاب الطالب أو دليل المعلم أو دليل التقويم:
المصادر  خالل  من  الــدرس،  أو  الفصل  بداية  في  للطالب، 





 
االختبار التشخيصي• 
االختبار القبلي• 



          
        

٤١٨٢

٣٤٢٣١

٨٩٢٧٦٦

      

. أربعُ مئةٍ وخمسٌ وستونَ

. ا وتسعُ مئةٍ وتسعٌ وتسعونَ ستةَ عشرَ ألفً

. ثالثةُ آالفٍ وستُّ مئةٍ وعشرونَ

٩

١

٨

        
٩



 
  



          

      








    







     










          
        

٤١٨٢

٣٤٢٣١

٨٩٢٧٦٦

      

. أربعُ مئةٍ وخمسٌ وستونَ

. ا وتسعُ مئةٍ وتسعٌ وتسعونَ ستةَ عشرَ ألفً

. ثالثةُ آالفٍ وستُّ مئةٍ وعشرونَ

٩

٨

        
٩



          

      

٨٩

٧١

١٠٣٥

٩٢١٧

    

٣٠

٣٩

٣٢٥

     

٣٦

٨٨

١٢٢

إذا كانتِ المسافةُ بينَ مدينتي الخرجِ والحوطةِ 
إلى 

    

         

: (مهارة سابقة) امِ قَ رْ ةَ بِاألَ ادَ اآلتِيَ دَ عْ تُبُ األَ أَكْ

دادِ اآلتِيَةِ: (مهارة سابقة) عْ لٍّ مِنَ األَ اتِ في كُ رَ شَ دَ الْعَ دَ عَ دَ اآلحادِ وَ دَ تُبُ عَ أَكْ

٥ آحاد وَ ١ عشرات. .٢ آحاد وَ ١ مئات 

. رونَ شْ عِ ةٌ وَ عَ بَ أَرْ  . ثَالثُونَ ثَمانِيَةٌ وَ ئَةٌ وَ مِ  

١٢ ٢٦ ٣١ ٨٥ 

دَ  دَ دَ اآلحادِ وعَ دَ تُبُ عَ وا ٦٧٥ رياالً . أَكْ قُ ةِ ، وأنْفَ يَّ ارِ اتِ التِّجَ عَ مَّ جَ دِ المُ تُها إلَى أَحَ عائِلَ نَى وَ بَتْ مُ هَ ذَ  

دِ ٦٧٥. دَ عَ اتِ فِي الْ رَ شَ عَ الْ

  ،  ، ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٨   ،   ، ١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ 

 ،  ،   ،   ، ٥ ، ١٠ ، ١٥ ،  ٢٠   ،   ، ١٠ ، ٢٠ ،٣٠ ، ٤٠ 

ةً  حَ فْ مِ الثَّانِي، وَ ١٢ صَ يَوْ فَحاتٍ فِي الْ ، وَ ٨ صَ لِ مِ األَوَّ يَوْ نْ كِتابٍ فِي الْ فَحاتٍ مِ ى ٤ صَ لْمَ أَتْ سَ رَ قَ  

؟ ابِعِ مِ الرّ يَوْ أُ فِي الْ رَ قْ ةً تَ حَ فْ مْ صَ ، فَكَ طِ ا النَّمَ ذَ لَى هَ ى عَ لْمَ تْ سَ رَّ تَمَ ا اسْ . إِذَ مِ الثَّالِثِ يَوْ فِي الْ
مِ الثَّانِي، وَ  يَوْ فَحاتٍ فِي الْ  صَ

؟ ابِعِ مِ الرّ يَوْ أُ فِي الْ رَ قْ ةً تَ حَ فْ مْ صَ ، فَكَ طِ ا النَّمَ ذَ لَى هَ ى عَ لْمَ تْ سَ رَّ تَمَ ا اسْ . إِذَ مِ الثَّالِثِ يَوْ فِي الْ
مِ الثَّانِي، وَ  يَوْ فَحاتٍ فِي الْ ، وَ  صَ لِ مِ األَوَّ يَوْ نْ كِتابٍ فِي الْ فَحاتٍ مِ  صَ

؟ ابِعِ مِ الرّ يَوْ أُ فِي الْ رَ قْ ةً تَ حَ فْ مْ صَ ، فَكَ طِ ا النَّمَ ذَ لَى هَ ى عَ لْمَ تْ سَ رَّ تَمَ ا اسْ . إِذَ مِ الثَّالِثِ يَوْ فِي الْ
، وَ  لِ مِ األَوَّ يَوْ نْ كِتابٍ فِي الْ فَحاتٍ مِ  صَ

تِي: (مهارة سابقة) أْ ا يَ مّ لٍّ مِ الِيينِ في كُ يْنِ التَّ دَ دَ تُبُ الْعَ مَّ أَكْ ، ثُ طَ دُ النَّمَ  أَجِ   
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٨٩

٧١

١٠٣٥

٩٢١٧

    

٣٠

٣٩

٣٢٥

     

٣٦

٨٨

١٢٢

إذا كانتِ المسافةُ بينَ مدينتي الخرجِ والحوطةِ 
إلى 



 



   






ةِ  سَ رَ دْ مَ رفُ النّادِي الثَّقافِيُّ فِي الْ يَصْ  

ه اآلنَ  يْ دَ انَ لَ ا كَ إِذَ فَ
ا  النّادِي؟   يَحتاجُ إِليهَ

 


بَةٌ من األصغر إلى األكبر؟ تَّ رَ دادِ اآلتية مُ أَيٌّ األَعْ 






: ةَ يحَ حِ ابَةَ الصَّ تَارُ اإلِجَ أَخْ











يرٍ لِنَاتِجِ  دِ قْ لُ تَ أَفْضَ  

: وَ ، هُ ئَةٍ ب مِ يْنِ إلى أَقْرَ دَ دَ عَ الْ







   

جـ

أ

أ

ب
ب

جـ

د
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ةِ  سَ رَ دْ مَ رفُ النّادِي الثَّقافِيُّ فِي الْ يَصْ  
١٢٠٠

ه اآلنَ  يْ دَ انَ لَ ا كَ إِذَ فَ
ا  النّادِي؟   يَحتاجُ إِليهَ

         


بَةٌ من األصغر إلى األكبر؟ تَّ رَ دادِ اآلتية مُ أَيٌّ األَعْ





: ةَ يحَ حِ ابَةَ الصَّ تَارُ اإلِجَ أَخْ

يرٍ لِنَاتِجِ  دِ قْ لُ تَ أَفْضَ  
: وَ ، هُ ئَةٍ ب مِ يْنِ إلى أَقْرَ دَ دَ عَ الْ

         


  



 
  



         




















٩٠٠٠

٢٥٤٩

ةِ  سَ رَ دْ مَ رفُ النّادِي الثَّقافِيُّ فِي الْ يَصْ  
١٢٠٠

ه اآلنَ  يْ دَ انَ لَ ا كَ إِذَ فَ
ا  النّادِي؟   يَحتاجُ إِليهَ

   

بَةٌ من األصغر إلى األكبر؟ تَّ رَ دادِ اآلتية مُ أَيٌّ األَعْ



: ةَ يحَ حِ ابَةَ الصَّ تَارُ اإلِجَ أَخْ

يرٍ لِنَاتِجِ  دِ قْ لُ تَ أَفْضَ  
: وَ ، هُ ئَةٍ ب مِ يْنِ إلى أَقْرَ دَ دَ عَ الْ

   

  

 

 
  



            

ا يلي هيَ الصيغةُ اللفظيّةُ للعددِ  أيّ ممّ 

 . ا وخمسُ مئةٍ واثنانِ وأربعونَ ستةٌ وثالثونَ ألفً   
. ا وخمسُ مئةٍ واثنانِ وأربعونَ ثالثُ مئةٍ وستونَ ألفً   

. ا واثنانِ وأربعونَ ثالثُ مئةٍ وخمسةٌ وستونَ ألفً  
. ا وأربعُ مئةٍ واثنانِ ثالثُ مئةٍ وخمسةٌ وستونَ ألفً   

بحسبِ إحصائياتِ عامِ  
؟  ا. فما عددُ السكانِ بالصيغةِ القياسيّةِ وثالثينَ مليونًا وستَّ مئةٍ واثنينِ وعشرين ألفً

بحسبِ إحصائياتِ عامِ 
؟  ا. فما عددُ السكانِ بالصيغةِ القياسيّةِ وثالثينَ مليونًا وستَّ مئةٍ واثنينِ وعشرين ألفً

بحسبِ إحصائياتِ عامِ 

٣٣٨٠٠٠٦٢٢  

٣٠٠٠٣٨٦٢٢ 

          
        

          
        

          

٩+ ٤٠+ ٧٠٠ 

٤+ ٣٠+ ٥٠٠ 

      

 ٨٧٦٥١٠٩٢ 

      

يستغرقُ مصعدٌ  يستغرقُ مصعدٌ   يستغرقُ مصعدٌ    
؟ ٥ طوابقَ

    

  ٤٣٧٦١ 

 + ٥ + ٦٠٠ 









ا مناسبًا في  د إذا كان الطالب يحرزون تقدمً  حدّ
التالية  التقويم  مصادر  واستعمل  درس،  كل  في  تعلمهم  أثناء 
ا مناسبًا في  د إذا كان الطالب يحرزون تقدمً  حدّ
التالية  التقويم  مصادر  واستعمل  درس،  كل  في  تعلمهم  أثناء 
ا مناسبًا في  د إذا كان الطالب يحرزون تقدمً  حدّ

لتنويع التدريس والتدريبات:

م مد نجاح الطالب في تعلم مفاهيم كل   قوّ
فصل باستعمال ما يلي:

 
اكتشف الخطأ• 
تحقق من فهمك• 
تحدث• 
اكتب• 
المطويات• 

 
اختبارات قصيرة• 
اختبار منتصف الفصل• 

 
خطة التدريس البديلة• 
الخطوة ٤ (التقويم)• 
معالجة األخطاء• 

 (التقويم)
معالجة األخطاء

 (التقويم)

تأكد سريع• 

 
اختبار الفصل• 
االختبار التراكمي• 
المطويات• 

 
اختبار الفصل (نماذج متعددة)• 
اختبار المفردات• 
اختبار اإلجابات المطولة• 
االختبار التراكمي• 

 
معالجة األخطاء• 



ا يلي هيَ الصيغةُ اللفظيّةُ للعددِ ٣٦٥٠٤٢؟   أيّ ممّ

 . ا وخمسُ مئةٍ واثنانِ وأربعونَ ستةٌ وثالثونَ ألفً  
. ا وخمسُ مئةٍ واثنانِ وأربعونَ ثالثُ مئةٍ وستونَ ألفً  

. ا واثنانِ وأربعونَ ثالثُ مئةٍ وخمسةٌ وستونَ ألفً  
. ا وأربعُ مئةٍ واثنانِ ثالثُ مئةٍ وخمسةٌ وستونَ ألفً  

بحسبِ إحصائياتِ عامِ 
؟  ا. فما عددُ السكانِ بالصيغةِ القياسيّةِ وثالثينَ مليونًا وستَّ مئةٍ واثنينِ وعشرين ألفً

بحسبِ إحصائياتِ عامِ 
؟  ا. فما عددُ السكانِ بالصيغةِ القياسيّةِ وثالثينَ مليونًا وستَّ مئةٍ واثنينِ وعشرين ألفً

بحسبِ إحصائياتِ عامِ 

٣٣٨٠٠٠٦٢٢
٣٠٠٠٣٨٦٢٢

          
        

          
        

          

 +٧٠٠

 +٥٠٠

      

٨

      

يستغرقُ مصعدٌ ١٣  

    

  

٣٠٠٠٠



نًا؟ لَى ثَمَ ها أَغْ نًا. أَيُّ رْ فُ الةً وَ سَّ ةً و غَ دَ ثَالَّجَ مَ  أَبُو أَحْ تَرَ اشْ  

: المثاالن (١، ٢) بَرِ كْ رِ إلَى األَ غَ ةِ مِنَ األَصْ دادِ اآلتِيَ عْ تِّبُ األَ رَ أُ

: رِ غَ بَرِ إلَى األَصْ كْ ةِ مِنَ األَ دادِ اآلتِيَ عْ تِّبُ األَ رَ أُ

٣٠٣، ٣٠، ٣٠٠٣ 

١٢١٣٤،٩٩٨،١٢٣٤ 

٤٠٤٠،٤٠٤٤،٤٤٠٤ 

٥٩٨، ٥٢١، ٣٧٨٩ 

٣٩، ٧٨، ١٢٣ 

٢٩٠٠،٢٧٨٧،٢٦٧٣ 

٢٤٣٥،٨٧٥،٣٥٨٧
: رِ غَ بَرِ إلَى األَصْ كْ ةِ مِنَ األَ دادِ اآلتِيَ عْ تِّبُ األَ رَ أُ

٢٠٠٠،١٣٤٢،٩٩٩  ٦٠٠٦،٦٠٠،٦٠
: رِ غَ بَرِ إلَى األَصْ كْ ةِ مِنَ األَ دادِ اآلتِيَ عْ تِّبُ األَ رَ أُ



بَتِ  تَّ رَ ا  مَ نْهُ مِ أَيٌّ  فَ  . بَرِ األَكْ إلَى  رِ  غَ األَصْ نَ  مِ دادٍ  أَعْ ةَ  ثَالثَ يْساءُ  مَ وَ إيمانُ  بَتْ  تَّ رَ         

حُ إجابَتي. ضِّ ؟ أُوَ يحٍ حِ لٍ صَ كْ ادَ بِشَ دَ األَعْ
      

حُ إجابَتي. ضِّ ؟ أُوَ يحٍ حِ لٍ صَ كْ ادَ بِشَ دَ األَعْ
      

دادَ ٧٤٥ ، ٩٨٠ ، ٤٦٧ بْتُ األَعْ تَّ ا رَ دَ ٥٦٧، إِذَ دَ عَ عُ الْ يْنِ أضَ دَ دَ يْنَ أيِّ عَ رُ بَ كُ أَذْ         

؟ رِ غَ بَرِ إلَى األَصْ نَ األَكْ مِ

. بَرِ رِ إلَى األَكْ غَ نَ األَصْ دادٍ مِ تيبُ أَعْ رْ ا تَ طْلَبُ فِيهَ ياةِ يُ اقِعِ الْحَ نَ وَ ةً مِ أَلَ سْ   مَ


 

20

١٥٩٩رياال١٣٩٠ًرياال١٤٩٠ًرياالً


  

  

ا يلي هيَ الصيغةُ اللفظيّةُ للعددِ ٣٦٥٠٤٢؟   أيّ ممّ

 . ا وخمسُ مئةٍ واثنانِ وأربعونَ ستةٌ وثالثونَ ألفً  
. ا وخمسُ مئةٍ واثنانِ وأربعونَ ثالثُ مئةٍ وستونَ ألفً  

. ا واثنانِ وأربعونَ ثالثُ مئةٍ وخمسةٌ وستونَ ألفً  
. ا وأربعُ مئةٍ واثنانِ ثالثُ مئةٍ وخمسةٌ وستونَ ألفً  

بحسبِ إحصائياتِ عامِ 
؟  ا. فما عددُ السكانِ بالصيغةِ القياسيّةِ وثالثينَ مليونًا وستَّ مئةٍ واثنينِ وعشرين ألفً

بحسبِ إحصائياتِ عامِ 
؟  ا. فما عددُ السكانِ بالصيغةِ القياسيّةِ وثالثينَ مليونًا وستَّ مئةٍ واثنينِ وعشرين ألفً

بحسبِ إحصائياتِ عامِ 

٣٣٨٠٠٠٦٢٢
٣٠٠٠٣٨٦٢٢

          
        

          
        

          

 +

 +

      

      

١٣

    

١٣٤٧٦١

٣٠٠٠٠





         



للحصولِ على عددٍ يسهلُ التعاملُ معهُ فإننا نقومُ بـ  للحصولِ على عددٍ يسهلُ التعاملُ معهُ فإننا نقومُ بـ   للحصولِ على عددٍ يسهلُ التعاملُ معهُ فإننا نقومُ بـ   للحصولِ على عددٍ يسهلُ التعاملُ معهُ فإننا نقومُ بـ    



يتكونُ العددُ منْ مجموعةِ  يتكونُ العددُ منْ مجموعةِ   يتكونُ العددُ منْ مجموعةِ    

ى  موقعُ الرقمِ في العددِ يُسمَّ ى   موقعُ الرقمِ في العددِ يُسمَّ ى   موقعُ الرقمِ في العددِ يُسمَّ ى   موقعُ الرقمِ في العددِ يُسمَّ  

تُمثَّلُ األعدادُ بنقاطٍ علَى  تُمثَّلُ األعدادُ بنقاطٍ علَى   تُمثَّلُ األعدادُ بنقاطٍ علَى   تُمثَّلُ األعدادُ بنقاطٍ علَى    



ى  الطريقةُ المألوفةُ لكتابةِ العددِ باستعمالِ أرقامهِ تسمَّ ى   الطريقةُ المألوفةُ لكتابةِ العددِ باستعمالِ أرقامهِ تسمَّ ى   الطريقةُ المألوفةُ لكتابةِ العددِ باستعمالِ أرقامهِ تسمَّ ى   الطريقةُ المألوفةُ لكتابةِ العددِ باستعمالِ أرقامهِ تسمَّ  

عندما النحتاجُ إلى اإلجابةِ الدقيقةِ فإننا نقومُ بـِ  عندما النحتاجُ إلى اإلجابةِ الدقيقةِ فإننا نقومُ بـِ   عندما النحتاجُ إلى اإلجابةِ الدقيقةِ فإننا نقومُ بـِ   عندما النحتاجُ إلى اإلجابةِ الدقيقةِ فإننا نقومُ بـِ    

 . حِ ما أَطْرَ نْدَ راتِ عِ شَ عَ ةِ الْ لَ نْزِ ا بِمَ أُ دائِمً دَ أَبْ   

لَيَّ  ح، عَ الطَّرْ أَ  دَ أَبْ أَنْ  بْلَ  قَ ، وَ يانِ بَعْضِ األَحْ في    
 . حِ ما أَطْرَ نْدَ راتِ عِ شَ عَ ةِ الْ لَ نْزِ ا بِمَ أُ دائِمً دَ أَبْ   

لَيَّ  ح، عَ الطَّرْ أَ  دَ أَبْ أَنْ  بْلَ  قَ ، وَ يانِ بَعْضِ األَحْ في    
 . حِ ما أَطْرَ نْدَ راتِ عِ شَ عَ ةِ الْ لَ نْزِ ا بِمَ أُ دائِمً دَ أَبْ   



ةٍ. رَّ نْ مَ ثَرَ مِ يعَ أَكْ مِ يدَ التَّجْ أَنْ أُعِ

رُ  عْ سِ زيدُ  يَ مْ  كَ              

ازِ الثَّاني؟ هَ رِ الجِ عْ لى سِ لِ عَ ازِ األَوَّ هَ الجِ

٢٧ رياالً  ٩ رياالتٍ    
١١٧ رياالً  ١٧ رياالً   

قُ مِنْ إِجابَتي: قَّ تَحَ مَّ أَ ، ثُ حِ رْ دُ ناتِجَ الطَّ أَجِ

 ( حُ رْ الطَّ أَمِ  عُ  مْ (الجَ ب  نْسَ أَ تينِ  ليَّ مَ العَ أَيَّ  دُ  أُحدِّ
ا: مَ هُ لُّ مَّ أَحُ ، ثُ لتينِ اآلتيَتينِ أَ سْ لِحلِّ كلًّ من المَ

 ( حُ رْ الطَّ أَمِ  عُ  مْ (الجَ ب  نْسَ أَ تينِ  ليَّ مَ العَ أَيَّ  دُ  أُحدِّ
ا: مَ هُ لُّ مَّ أَحُ ، ثُ لتينِ اآلتيَتينِ أَ سْ لِحلِّ كلًّ من المَ

 ( حُ رْ الطَّ أَمِ  عُ  مْ (الجَ ب  نْسَ أَ تينِ  ليَّ مَ العَ أَيَّ  دُ  أُحدِّ

ةٍ : ئَ ب مِ رَ ريبِ إلى أَقْ رُ النّاتِجَ بِالتَّقْ دِّ قَ أُ
٦٣٢

١٥١  -

٣٩٤
٢٧١  -

٨٢٠
٦٧٤  -

٨٦٢
٣٠٥  -

٩٢٧
٤٣٩  -

٩٠٠
٥٢٢  -

ارَ  ا أََعَ إِذَ . فَ يَّةٍ ليمِ عْ تٍ تَ دَ ٨ مجالَّ مَ عَ أَحْ مَ  

يَتْ  قِ ةً بَ مْ مجلَّ ا، فكَ نْهَ تٍ مِ هُ ٣مجالَّ ديقَ صَ
هُ؟ عَ مَ

ا  كِتابً ودٌ  مُ حْ مَ أُ  رَ قْ يَ               

ةً  حَ فْ صَ  ٢٤ أَ  رَ قَ ا  إِذَ فَ  . ةً حَ فْ صَ  ٢٨٥ ي  وِ يَحْ
 ، اءِ الثُّالثَ مَ  وْ يَ ةً  حَ فْ صَ  ٣٧ وَ  ، نَيْنِ اإلثْ مَ  وْ يَ
مْ  لَ ةً  حَ فْ مْ صَ فَكَ  ، بِعاءِ األَرْ مَ  وْ يَ ةً  حَ فْ ٤١ صَ وَ

ا؟  أْهَ رَ قْ يَ
١٨٧    ١٠٢  ١٠٢   
٣٠٩    ١٨٣  ١٨٣   

ا  عً نَوْ وي  تَحْ ناهُ  أَدْ ةِ  ورَ الصُّ في  بَةٍ  لْ عُ لُّ  كُ   

زِ  دُ حبَّاتِ اللَّوْ دَ ا عَ . مَ اتِ رَ سَّ كَ مُ نَ الْ ا مِ تَلِفً خْ مُ
ا؟ عً تُقِ مَ سْ والفُ

ارَ  ا أََعَ إِذَ . فَ يَّةٍ ليمِ عْ تٍ تَ دَ  مجالَّ مَ عَ أَحْ مَ  

ا؟ عً تُقِ مَ سْ والفُ

بُ  يَجِ ا  اذَ لِمَ حُ  ضِّ أُوَ  

نْ إجابَتي. قَ مِ قَّ ا أَنْ أَتَحَ لَيَّ دائِمً عَ

       
لِ األَوَّ ازُ هَ ١٠٨الجَ

الثَّاني ازُ هَ ٩١الجَ

 ( ةَ ( المَ عَ ةِ وَ يحَ حِ ةِ الصَّ بَارَ امَ العِ ) أَمَ ةَ ( مَ الَ عُ عَ أَضَ
: اطِئَةِ ةِ الخَ بَارَ امَ العِ أَمَ

٩٠٠
٥٢٢

نْ إجابَتي. قَ مِ قَّ ا أَنْ أَتَحَ لَيَّ دائِمً عَ

       

 



للحصولِ على عددٍ يسهلُ التعاملُ معهُ فإننا نقومُ بـ   

يتكونُ العددُ منْ مجموعةِ   

ى  موقعُ الرقمِ في العددِ يُسمَّ  

تُمثَّلُ األعدادُ بنقاطٍ علَى   

ى  الطريقةُ المألوفةُ لكتابةِ العددِ باستعمالِ أرقامهِ تسمَّ  

عندما النحتاجُ إلى اإلجابةِ الدقيقةِ فإننا نقومُ بـِ   

 










   












 اكتشاف أنماط

عددية وتوسعتها.




لوحة المئة، خط األعداد.



 مصادر األنشطة  
الصفية

 مسألة اليوم

 الموهوبون الموهوبون

 سريعو التعلم










استعمال الخطوات 

األربع لحل 

المسألة.


نماذج ألوراق نقدية من 

فئة الريال.



 مصادر األنشطة 
الصفية

 مسألة اليوم

  الموهوبون  الموهوبون

 سريعو التعلم

 الربط مع التربية الفنية









 اسـتعمال النماذج

الستكشاف القيمة 

المنزلية لرقم في 

عدد ضمـن األلوف.




 قطع 

دينز.



















  


 
الطالب.  بين  الفردية  الفروق  يراعي  ا  واسعً ا  دعمً   توفر 
حيث يحتوي كل فصل ودرس على اقتراحات لتحديد احتياجات 

الطالب وتلبيتها. ويشمل ذلك:
طرق  البديلة،  الخطط  الطالب،  تنظيم  طرق  الزمنية،  الخطة 
تحسين التعليم باستعمال الوسائل الحسية، مسائل لتنمية مهارات 

التفكير العليا.

من  اآلتية  الثالث  الفئات  حاجات  يلبي  التعليم  تنويع  أن  كما 
الطالب:










تم تنويع التدريبات لكل درس حسب مستويات الطالب:







 


بشكل  طالب  لكل  ا  فرصً  األخر المواد  مع  الربط  فقرة  تقدم 
الفصل.  مفاهيم  الستكشاف  صغيرة؛  لمجموعات  أو  منفرد 
بشكل  طالب  لكل  ا  فرصً  األخر المواد  مع  الربط  فقرة  تقدم 
الفصل.  مفاهيم  الستكشاف  صغيرة؛  لمجموعات  أو  منفرد 
بشكل  طالب  لكل  ا  فرصً  األخر المواد  مع  الربط  فقرة  تقدم 

ـ :  ويتضمن المحتو أنشطة ترتبط ب
الفصل.  مفاهيم  الستكشاف  صغيرة؛  لمجموعات  أو  منفرد 

ـ :  ويتضمن المحتو أنشطة ترتبط ب
الفصل.  مفاهيم  الستكشاف  صغيرة؛  لمجموعات  أو  منفرد 

العلوم  • 
التربية الصحية     • 
التربية الفنية• 

: األمثلة (١-٣) ي بَ فِ ناسِ مُ دَ الْ دَ عَ تُبُ الْ كْ مَّ أَ ، ثُ طَ دُ النَّمَ دِّ حَ ١٠ ، ١٤ ، ١٨ ،  ، ٢٦ ، ٣٠أُ 

٣٤ ، ٣٦ ،  ،  ، ٤٠ ،  ،  ، ٤٤ 

٢٨ ، ٢٤ ، ٢٠ ،  ،  ، ١٢ ، ٨ 

١٠٥ ، ١٠٠ ،  ، ٩٠ ،  ،  ، ٨٠ 

٦٣ ، ٦٠ ،  ،  ، ٥٤ ، ٥١ ، ٤٨ 

 ،  ، ١٠٠ ، ١١٠ ، ١٢٠ 

١٣ ، ١٨ ، ٢٣ ،  ،  ، ٣٣ ، ٣٨ 

 ،  ، ٧١ ، ٧٦ ، ٨١ ،  ،  ، ٩١ 

    
  

   
لُ المجاور  وَ دْ جَ بَيِّنُ الْ يُ  
لُ المجاور  وَ دْ جَ بَيِّنُ الْ يُ   .يًّا دُ يَومِ مَ هُ أَحْ رُ فِّ ما يُوَ

 

ـةِ  حَ فْ الصَّ لَـى  عَ مـاتٍ  نَجْ  ٦ دٌ  نـْ هِ تْ  ـمَ سَ رَ  
لىَ  مـاتٍ عَ ١٠ نَجْ ها، وَ ـتِ اسَ رّ ـنْ كُ ـى مِ ةِ األُولَ حَ فْ لَى الصَّ ةً عَ مَ ـمَّ ١٤نَجْ ، ثُ يَةِ ةِ الثَّانِ حَ فْ ةً الصَّ مَ مْ نَجْ كَ ؛ فَ طِ ذا النَّمَ تْ بِهَ رَّ ـتَمَ . إذا اسْ ثِّةِ الثّالِ

         

       







أضيف ٤، ٢٢

أضيف ٢، ٣٨، ٤٢

أطرح ٤، ١٦

أطرح ٣، ٥٧

أطرح ٥، ٩٥، ٨٥

أضيف ٥، ٢٨

أضيف ٥، ٨٦، ٩٦
أضيف ١٠، ١٣٠، ١٤٠

١٨ نجمة.

الساعة ١٠:١٥
٢٠، ٤٠

٥٦
٦٦

٥٨
٦٨
٧٨٧٩

٥٢٥٤

٧١٧٢

٥٣

أطرح ٥، ٨٤

انظر الهامش

٧٧


 



أضف ٣؛ ٢١،١٢

  



•
 ٢٢ ، ٣٤

النمط هو «أضيف ٦».
•

  :ع أسئلة التدريبات (٧-٢٢) باستعمال المستويات اآلتية نوّ






٧ - ١١، ١٥، ١٧



٨ - ١٤ ، ١٦ ، ١٧، ١٩



١٧– ١٧– ١٧) الفردية، ١٨ - ٢٢ ٧)
اطلب إلى الطالب مناقشة «مسائل مهارات التفكير العليا»، وحلِّها 

وشجعهم على استعمال لوحة المئة لمساعدتهم على حلِّها.

إجابة ممكنة: ٦٧، ٧٢، ٧٧، ٨٢؛  أضف ٥

 اطلب إلى الطالب حل السؤال (٢٢) في 







.........................
 .................................................

١ 


٢ 
 

٣ 



 

٤ 

٥ 

١١

النمط: أطرح ٥

النمط: أضيف ٣

النمط: أضيف ٤

النمط: أطرح ٢

النمط: أطرح ٢٠

النمط: أضيف ٢

١١٩

١٣١٩

٥٥

٤٤

٩
١٣

٤٠

١١ساعة
١٤ ساعة

(١٣، ١٤)
(١٣ ب)

(٧)
(٩)

  
 






  


 


لُ المجاور  وَ دْ جَ بَيِّنُ الْ يُ يًّا.   دُ يَومِ مَ هُ أَحْ رُ فِّ لٍّ ما يُوَ ي كُ هُ فِ رُ فِّ ، فكمْ رياالً يُوَ سِ امِ خَ مِ الْ يَوْ : الْ نْ رِ إذا استمر مِ اشِ عَ مِ الْ يَوْ والْ
بهذا النمط؟

ةِ ٨:١٥  وَ ٨:٤٥ وَ ٩:١٥ وَ ٩:٤٥.  اعَ : السَّ قاتِ التَّاليةِ ي األَوْ ةِ فِ طَّ حَ مَ افِالتٌ إِلىَ الْ لُ حَ  تَصِ 

؟ يَةِ ةِ التَّالِ رَّ مَ ي الْ لةُ فِ افِ لُُ الحَ ةٍ تَصِ اعَ ، فَفي أَيِّ سَ طُ ا النَّمَ رَّ هذَ تَمَ ا اسْ إذَ

ـمَّ  ، ثُ يَةِ ةِ الثَّانِ حَ فْ ةً الصَّ مَ مْ نَجْ كَ ؛ فَ طِ ذا النَّمَ تْ بِهَ رَّ ـتَمَ . إذا اسْ ثِّةِ ؟الثّالِ ةِ ابِعَ ةِ الرّ حَ فْ لَى الصَّ مُ عَ سُ تَرْ

١٨ نجمة.

الساعة ١٠:١٥
٢٠، ٤٠

سيفعلون، فاطلب إليهم أن يعودوا إلى مقدمة الدرس ويتأملوا 

 على 
السبورة، واطلب إلى الطالب تحديد هذا النمط وكتابة العددين 
د  المفقودين، وأن يسلموك أوراقهم عند انتهاء الدرس، ثم حدّ

  ؟   

مجلة الصف. ويمكنك استعماله في التقويم التكويني. اطلب إلى الطالب حل السؤال (

(

 ب)








 
تحمل اللحف عادةً العدد نفسه من األشكال الهندسية 

في كل مربّع. ولذلك يمكنك استعمال العدّ القفزي

في كل مربّع. ولذلك يمكنك استعمال العدّ القفزي
لمعرفة كم شكالً هندسيًّا يلزم لعمل اللحاف؟

أوجد عدد األشكال داخل أحد مربّعات اللحاف الواحد.  •

هذا  بإضافة  ا  نمطً واعمل  المربع،  في  األشكال  استعمل عدد   •

لعمل  الالزمة  األشكال  عدد  تعرف  حتى  ة،  مرّ كل  في  .العدد  اللحاف كامالً

لعمل  الالزمة  األشكال  عدد  تعرف  حتى  ة،  مرّ كل  في  .العدد  اللحاف كامالً

لعمل  الالزمة  األشكال  عدد  تعرف  حتى  ة،  مرّ كل  في  ا العدد  نمطً اكتب  التخطيط لعمل نموذج لحاف، ثم  استعمل أقالم   •
قاعدته جمع عدد األشكال في النموذج الذي عملته.


القياسية،  بالصيغة  أرقام   ٤ من  ا  عددً بطاقة  وجه  على  اكتب   •

بطاقة  وجه  على  آخر  ا  عددً يكتب  أن  زميلك  إلى  واطلب 
.أخر.أخر.أخر

تبادل البطاقة مع زميلك، ثم يكتب كلٌّ منكما جملة مفيدة على   

.أخر
تبادل البطاقة مع زميلك، ثم يكتب كلٌّ منكما جملة مفيدة على   

.أخر
•

البطاقة  على  المكتوب  العدد  فيها  ويستعمل  البطاقة،  بالصيغة اللفظية.ظهر 
يتحقق كلٌّ منكما من صحة الصيغة التي كتبها زميله.  •


صور لحف أقالم تخطيط•   •

ورقة  •
قلم  •


بطاقات أقالم رصاص•   •


ا، وفي  يبلغ أكبر عمق للمياه في المحيط األطلسي ٣٦٨٩ مترً

ا، وفي المحيط الهادي  المحيط المتجمد الشمالي ١٠٢٦ مترً
ا، فكيف يمكن مقارنة هذه األعماق؟ ٤١٣٦ مترً

اعمل جدول منازل، واكتب هذه األعماق فيه.  •
قارن بين أعماق المياه في المحيطات الثالثة. أيّ المحيطات   •

ا المحيط الهادي، وأقلها  ا؟ وأيّها أقل؟ أكثرها عمقً ا المحيط المتجمد الشمالي.أكثر عمقً اكتب مسألة لفظية عن أعماق البحار.عمقً  •


ورقة  •
قلم قلم   •

ف
أللو

ت ا
رشا

ع

ف
ألو

ت
مئا

ت
رشا

ع

حاد
آ

أعامق املحيطات

فردي
ني مكا

ئي ثنا
ي لغو

فردي
منطقي



  

سيفعلون، فاطلب إليهم أن يعودوا إلى مقدمة الدرس ويتأملوا 

 على 
السبورة، واطلب إلى الطالب تحديد هذا النمط وكتابة العددين 
د  المفقودين، وأن يسلموك أوراقهم عند انتهاء الدرس، ثم حدّ

 ب)
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المملكة العربية السعودية


يتضمـن هـذا الدليـل بدائـل متنوعـة من أسـاليب 
وأدوات للتقويـم، ذات أغـراض متعددة ؛ تهدف 
ف مسـتويات الطـالب قبل، وفي أثناء،  إلى تعرُّ

وأدوات للتقويـم، ذات أغـراض متعددة ؛ تهدف 
ف مسـتويات الطـالب قبل، وفي أثناء،  إلى تعرُّ

وأدوات للتقويـم، ذات أغـراض متعددة ؛ تهدف 

وبعـد تدريـس محتـو كل فصل مـن فصول 
. الكتاب المدرسيّ

كما يتضمن سـاللم تقدير مقترحة؛ لتقويم 
كلٍ من: مشـروع الفصل، مطوية الفصل، 
المطولـة؛  اإلجابـات  ذي  واالختبـار 
كلٍ من: مشـروع الفصل، مطوية الفصل، 
المطولـة؛  اإلجابـات  ذي  واالختبـار 
كلٍ من: مشـروع الفصل، مطوية الفصل، 

ليسترشـد بها المعلم في أثناء التقويم، 
ويألف استعمالها.

ليسترشـد بها المعلم في أثناء التقويم، 
ويألف استعمالها.

ليسترشـد بها المعلم في أثناء التقويم، 












ءِ  قبلَ بَدْ ءِ   قبلَ بَدْ  

 •. اقرأْ كلَّ مجلةٍ
 •

ا أو غريَ موافقٍ (غ).  ا (م) عىل مضموهنِ رْ ما إذا كنتَ موافقً قرّ
 •

، وإذا كنتَ غريَ متأكدٍ من موافقتِكَ فاكتبْ (غ م). اكتبْ (م) أو (غ) يف العمودِ األولِ

 










١-١

١-٢

١-٣

. حلُّ مسائلَ باستعمالِ الخطواتِ األربعِ
. المقارنةُ بينَ األعدادِ ضمنَ الماليينِ



١-٤

. المقارنةُ بينَ األعدادِ ضمنَ الماليينِ

١-٥
. ترتيبُ األعدادِ ضمنَ الماليينِ

 







                
٨٩ 

٧١ 






















 


 



. ترتيبُ األعدادِ ضمنَ الماليينِ

 ١٠٣٥ 



 







          

      
٤١٨٢ 

٣٤٢٣١ 























 


 





٨٩٢٧٦٦ 

١٢
 

 

 





          

ا  ا وخمسينَ ألفً اكتبِ العددَ: ثمانيَ مئةٍ وسبعةً وعشرينَ مليونًا ومئتينِ وواحدً    . وستَّ مئةٍ وأربعةَ عشرَ بالصيغةِ القياسيّةِ
. اكتبِ العددَ السابقَ بالصيغةِ التحليليّةِ 

. اكتبِ العددَ: ٩٧٢٧٣١٣٠٨ بالصيغةِ اللفظيّةِ 
: ٨٧٠٩٢٤١٦ ؟ ما القيمةُ المنزليّةُ للرقمِ الّذي تحتهُ خطٌّ في العددِ . ِ١٠٠٠٠٠ بالصيغةِ اللفظية + ٧٠٠٠٠+ ٣٠٠ + ٦٠ + اكتبِ العددَ: ١ ٥٨٧٣٩١٢ ؟ : ما القيمةُ المنزليّةُ للرقمِ الّذي تحتهُ خطٌّ في العددِ  : ، ثمَّ كتبهُ بالصيغةِ التحليليّةِ كتبَ سعودٌ العددَ: ٣٢١٨٧٥٠٩٨ على ورقةٍ 

؟٨ + ٩٠ + ٥٠٠٠ + ٧٠٠٠٠ + ٨٠٠٠٠٠ + ١٠٠٠٠٠٠ + ــــــــــ + ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ = ٣٢١٨٧٥٠٩٨ ، فما العددُ المنسيُّ . إذا صلَّتْ مريمُ إالّ أنه نسيَ أحدَ األعدادِ ١٠٠ صالةٍ فيما سواهُ   الصالةُ في المسجدِ الحرامِ تعادلُ ٠٠٠
  الصالةُ في المسجدِ الحرامِ تعادلُ 
  الصالةُ في المسجدِ الحرامِ تعادلُ 
  الصالةُ في المسجدِ الحرامِ تعادلُ 

واهُ؟ ا سِ ، فكمْ تعادلُ صلواتُها الخمسُ فيمَ خمسَ صلواتٍ فيهِ

. إذا صلَّتْ مريمُ  واهُ؟ صالةٍ فيما سواهُ ا سِ ، فكمْ تعادلُ صلواتُها الخمسُ فيمَ خمسَ صلواتٍ فيهِ

. إذا صلَّتْ مريمُ    الصالةُ في المسجدِ الحرامِ تعادلُ  صالةٍ فيما سواهُ
واهُ؟ ا سِ ، فكمْ تعادلُ صلواتُها الخمسُ فيمَ خمسَ صلواتٍ فيهِ

  الصالةُ في المسجدِ الحرامِ تعادلُ 




















 











   
  

  
   

   

ا يلي هيَ الصيغةُ اللفظيّةُ للعددِ ٣٦٥٠٤٢؟   أيّ ممّ 

 . ا وخمسُ مئةٍ واثنانِ وأربعونَ ستةٌ وثالثونَ ألفً   

. ا وخمسُ مئةٍ واثنانِ وأربعونَ ثالثُ مئةٍ وستونَ ألفً   

. ا واثنانِ وأربعونَ ثالثُ مئةٍ وخمسةٌ وستونَ ألفً  

ا وأربعُ مئةٍ واثنانِ. ثالثُ مئةٍ وخمسةٌ وستونَ ألفً   

بحسبِ إحصائياتِ عامِ ٢٠٠٧م بلغَ عددُ سكانِ الوطنِ العربيِّ ثالثَ مئةٍ وثمانيةً  

ا. فما عددُ السكانِ بالصيغةِ القياسيّةِ؟  وثالثينَ مليونًا وستَّ مئةٍ واثنينِ وعشرين ألفً

م بلغَ عددُ سكانِ الوطنِ العربيِّ ثالثَ مئةٍ وثمانيةً 

ا. فما عددُ السكانِ بالصيغةِ القياسيّةِ؟  وثالثينَ مليونًا وستَّ مئةٍ واثنينِ وعشرين ألفً

م بلغَ عددُ سكانِ الوطنِ العربيِّ ثالثَ مئةٍ وثمانيةً  بحسبِ إحصائياتِ عامِ 

ا. فما عددُ السكانِ بالصيغةِ القياسيّةِ؟  بحسبِ إحصائياتِ عامِ وثالثينَ مليونًا وستَّ مئةٍ واثنينِ وعشرين ألفً

٣٣٨٦٢٢٠٠٠  ٣٣٨٠٠٠٦٢٢  



















ا. فما عددُ السكانِ بالصيغةِ القياسيّةِ؟  وثالثينَ مليونًا وستَّ مئةٍ واثنينِ وعشرين ألفً

٣٣٨٦٢٢٠٠٠ 

 








  
  

 
  



الصيغة القياسيّة   تقريب    التقدير     

أصغر من (<)     (
أصغر من (   (<
أصغر من (   ( أكبر من (  

أصغر من (   ( أكبر من (  

أصغر من (   (
أرقام    

الصيغة التحليليّة القيمة المنزليّة   خطّ األعداد    

الصيغة التحليليّة القيمة المنزليّة   خطّ األعداد    

حليليّة

٥٨٩٦
٥٦٨٩ 

















   
  

   
   

    
 

   
   

  
   

   

    
 

   
   

  
   

   

  
  

  

  
   

 

  
  















.  العددِ األصليِّ






   
  

  
   

   



١٢٨٠٠٠

٣٠٥٣٣



٣١١١٤ ، ٣٠٥٣٣

٣١١١٤ ، ٣١٦٠٠ ، ٣٠٥٣٣ 

١١٦٧٩ ، ١٠٨٥٠ ، ١٢٠٣٩ : رتّبِ األعدادَ التاليةَ منَ األصغرِ إلى األكبرِ 

١١٦٧٩ ، ١٢٠٣٩ ، ١٠٨٥٠  













يتكونُ العددُ منْ مجموعةِ   
يتكونُ العددُ منْ مجموعةِ   
يتكونُ العددُ منْ مجموعةِ   

ى  سمَّ موقعُ الرقمِ في العددِ يُ  
ى  سمَّ موقعُ الرقمِ في العددِ يُ  
ى  سمَّ موقعُ الرقمِ في العددِ يُ  

تُمثَّلُ األعدادُ بنقاطٍ علَى   
تُمثَّلُ األعدادُ بنقاطٍ علَى   
تُمثَّلُ األعدادُ بنقاطٍ علَى   
تُمثَّلُ األعدادُ بنقاطٍ علَى   

ى  الطريقةُ المألوفةُ لكتابةِ العددِ باستعمالِ أرقامهِ تسمَّ  

ى  الطريقةُ المألوفةُ لكتابةِ العددِ باستعمالِ أرقامهِ تسمَّ  

ى  الطريقةُ المألوفةُ لكتابةِ العددِ باستعمالِ أرقامهِ تسمَّ  

ى  الطريقةُ المألوفةُ لكتابةِ العددِ باستعمالِ أرقامهِ تسمَّ  

عندما النحتاجُ إلى اإلجابةِ الدقيقةِ فإننا نقومُ بـِ   

عندما النحتاجُ إلى اإلجابةِ الدقيقةِ فإننا نقومُ بـِ   

عندما النحتاجُ إلى اإلجابةِ الدقيقةِ فإننا نقومُ بـِ   



١٢٠٣٩

١٢٠٣٩ ، ١٠٨٥٠ ، ١١٦٧٩ 
١٢٠٣٩ ، ١٠٨٥٠



 






ِها. ةٌ للتعبيرِ عنِ األعدادِ وكتابت هناكَ طرقُ عدّ 

حِ الفرقَ بينَ الصيغِ القياسيّةِ واللفظيّةِ والتحليليّةِ. وضّ   

ا منْ ستةِ أرقامٍ واكتبهُ بالصيغِ القياسيةِ واللفظيةِ والتحليليةِ. اخترْ عددً   

نُ العددانِ    يتكوّ





  
  



   
  

   
  

  
   

 

   
  

   
  

  
   

 

   
  

   
  

   
   

   
   

  
 

   
  

  
 





ه. فهلْ هما  ها، ولهما عددُ المنازلِ نفسُ  منَ األرقامِ نفسِ
نُ العددانِ    يتكوّ

٢٦
 



 


 









  

ا ومئتينِ وتسعةً  في عامِ ١٤٣١هـ كانَ عددُ سكانِ محافظةِ جدةَ ثالثةَ ماليينَ وأربعَ مئةٍ وستةً وخمسينَ ألفً  

. اكتبْ هذا العددَ بالصيغةِ القياسيّةِ. وخمسينَ نسمةً

ا ومئتينِ وتسعةً  هـ كانَ عددُ سكانِ محافظةِ جدةَ ثالثةَ ماليينَ وأربعَ مئةٍ وستةً وخمسينَ ألفً

. اكتبْ هذا العددَ بالصيغةِ القياسيّةِ. وخمسينَ نسمةً

ا ومئتينِ وتسعةً  هـ كانَ عددُ سكانِ محافظةِ جدةَ ثالثةَ ماليينَ وأربعَ مئةٍ وستةً وخمسينَ ألفً في عامِ 

. اكتبْ هذا العددَ بالصيغةِ القياسيّةِ. وخمسينَ نسمةً
في عامِ 

٣٦٥٤٢٥٩ 

٣٤٥٦٢٥٩  

٣٤٥٦٢٩٥ 

٣٥٤٦٢٥٩ 

 

كتابةُ العددِ بالصيغةِ القياسيّةِ.   

 


 

قارنْ بينَ األرقامِ الظاهرةِ في جدولِ المنازلِ وبدائلِ اإلجابةِ،   

فتكونُ اإلجابةُ الصحيحةُ هيَ أ.
قارنْ بينَ األرقامِ الظاهرةِ في جدولِ المنازلِ وبدائلِ اإلجابةِ، 

فتكونُ اإلجابةُ الصحيحةُ هيَ أ.
قارنْ بينَ األرقامِ الظاهرةِ في جدولِ المنازلِ وبدائلِ اإلجابةِ، 

  
  

  
   

   

ا ومئةً وثالثةَ عشرَ بالصيغةِ القياسيةِ. : سبعينَ مليونًا وخمسَ مئةٍ وتسعةً وستينَ ألفً اكتبِ العددَ 

 

٧٠٥٦٩١٣٠

٧٠٥٦٩١١٣ 

. : ٣٦٥٦٧٧٦٧ إلى أقربِ مئةِ ألفٍ بِ العددَ قرّ 

٣٦٥٦٠٠٠٠ 
٣٦٠٠٠٠٠٠  

٣٦٦٠٠٠٠٠ 
٣٦٥٠٠٠٠٠ 







نُ العددانِ    يتكوّ        



ه. فهلْ هما  ها، ولهما عددُ المنازلِ نفسُ ٥٠٠٧٠٠ منَ األرقامِ نفسِ نُ العددانِ ٧٠٠٠٠٥   يتكوّ
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المملكة العربية السعودية
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المملكة العربية السعودية







توفر السلسلة مجموعة من التدريبات المساندة (تدريبات إعادة التعليم، تدريبات 
المستويات  تراعي  اإلثرائية)،  التدريبات  المسألة،  حل  تدريبات  المهارات، 
توفر السلسلة مجموعة من التدريبات المساندة (تدريبات إعادة التعليم، تدريبات 
المستويات  تراعي  اإلثرائية)،  التدريبات  المسألة،  حل  تدريبات  المهارات، 
توفر السلسلة مجموعة من التدريبات المساندة (تدريبات إعادة التعليم، تدريبات 

المختلفة للطالب (دون المتوسط، ضمن المتوسط، فوق المتوسط).

٦   

......................... .................................................    
    

           ١١
مالِ  تِعْ ةٍ بِاسْ تَلِفَ خْ لوفِ بِطُرقٍ مُ دادِ ضمنَ مئاتِ األُ عْ ةُ األَ كِنُكَ كِتابَ مْ مالِ يُ تِعْ ةٍ بِاسْ تَلِفَ خْ لوفِ بِطُرقٍ مُ دادِ ضمنَ مئاتِ األُ عْ ةُ األَ كِنُكَ كِتابَ مْ يُ

مٍ  قْ لِّ رَ ةَ كُ بيِّنُ قيمَ ، وجدولُ المنازلِ المجاور يُ قامِ لِماتِ واألَرْ مٍ الكَ قْ لِّ رَ ةَ كُ بيِّنُ قيمَ ، وجدولُ المنازلِ المجاور يُ قامِ لِماتِ واألَرْ الكَ
ددِ ٢٣٧٥٦٨ . في العَ

ا يلِي: ةِ القياسيَّةِ واللَّفظيةِ والتَّحليليَّةِ كمَ يغَ هِ بِالصِّ سِ دِ نَفْ دَ كِنُكَ كتابةُ العَ مْ ويُ
٢٣٧٥٦٨ ( ؛ (بِاستعمالِ األَرقامِ ياسيَّةُ ةُ القِ يغَ الصِّ

. تّونَ ثمانيةٌ وسِ ئَةٍ وَ مسُ مِ ا وخَ فً ةٌ وثَالثونَ ألْ بْعَ ئتانِ وسَ ) مِ لِماتِ مالِ الكَ تِعْ ؛ (بِاسْ ةُ اللَّفظيَّةُ يغَ الصِّ
ددِ): قامِ العَ لِّ أرْ ليَّةِ لِكُ نْزِ يَمِ المَ مالِ القِ تِعْ ؛ (بِاسْ ةُ التَّحليليَّةُ يغَ الصِّ

٣٠٠٠٠+٢٠٠٠٠٠ +٧٠٠٠ +٥٠٠ +٦٠ +٨
كما يمكنُك تحديدُ القيمةِ المنزليةِ للرقمِ الذي تحتَه خطٌّ في العددِ ٢٣٧٥٦٨ باستعمالِ الجدولِ أعاله، 

وذلك بتحديدِ العمودِ الذي يقعُ فيه الرقمُ ٣، ثم وضعِ أصفارٍ بدالً من الواقعةِ عنِ يمينِه، فتكونُ القيمةُ 
المنزليةُ للرقمِ ٣ هي ٣٠٠٠٠

أْتي: ددٍ فِيما يَ لِّ عَ ةَ لكُ ليليَّ ةَ التَّحْ يغَ لِ الصِّ مِ أَكْ

٨٠٠٠٠ + + ٥٠٠ + +٨٧٥٦٢=  ٢ ١ 

٤٠٠٠٠٠ + + ١٠٠٠+ +٨٠ + =٤٣١٢٨١ ٢ 

يْنِ القياسيةِ واللفظيةِ: تَ يغَ تِي بالصّ لَّ عددٍ في الجدولِ اآلَ تُبْ كُ اكْ

       

٩+٤٠+٦٠٠+٢٠٠٠٠+١٠٠٠٠٠ ٣

٣٠٠٠٠+٣٠٠٠٠٠ ٤ +٧+٣٠+٢٠٠+٨٠٠٠

: قمِ الَّذي تحتَهُ خطٌّ اكتب القيمةَ المنزليةَ للرَّ
٨٥٧٤٠٠٦ ٤٩٢٨٧ ٦ ٥ 

٧ ٨٣ ٦٢ ٥

  

تٌ
ِئا م

تٌ
رشا

عَ

حادٌ
آ

تٌ
ِئا م

تٌ
رشا

عَ

حادٌ
صصت لهم آ فالطالب الذين لم يتمكنوا من فهم درس معين خُ

يختلفان  ومعالجة  تدريسي  بأسلوب   
صصت لهم  فالطالب الذين لم يتمكنوا من فهم درس معين خُ
يختلفان  ومعالجة  تدريسي  بأسلوب   
صصت لهم  فالطالب الذين لم يتمكنوا من فهم درس معين خُ

  
إلى   – عادة   – موجهة  وهي  والتمارين،  الطالب   : كتابيْ عن 

.« » الطالب ذوي المستو

٧   

......................... .................................................    
    

           ١١
ةِ القِياسيَّةِ: يغَ تِي بالصّ ا يأْ لَّ عددٍ فِيمَ ةِ:اكتُبْ كُ ةِ القِياسيَّ يغَ تِي بالصّ ا يأْ لَّ عددٍ فِيمَ اكتُبْ كُ

. ا وتسعُ مئةٍ وسبعةٌ وأربعونَ خمسُ مئةٍ واثنانِ وثمانونَ ألفً  . ا وتسعُ مئةٍ وسبعةٌ وأربعونَ خمسُ مئةٍ واثنانِ وثمانونَ ألفً  ١ 

. رونَ شْ ةٌ وعِ تةُ آالفٍ وأربعُ مئةٍ وتِسعَ ئتانِ وسِ مِ  ٢ 

. بعونَ تُّ مئةٍ وواحدٌ وسَ ا وسِ يانِيانِي مئةٍ وأربعةٌ وثالثونَ ألفً ثَم ثَمانِ  انِ  ثَمَ  َ ٣ 

ةِ: ليليَّ ظيّةِ والتَّحْ فْ تَينِ اللَّ يغَ ا يلِي بالصّ ددٍ فِيمَ لَّ عَ اكتُبْ كُ

٧٤٥٢٩٣ ٦٨٢٩ ٥ ٤ 

تِي: ا يأْ لِّ عددٍ فِيمَ ةَ لكُ يغةَ التَّحليليَّ لِ الصّ مِ أَكْ

٣٠٠٠٠+ +٥٠٠+ +٨ = ٣٧٥٦٨ ٦ 

٤٠٠٠٠٠ + + ٣٠٠٠ + + ٣٠ + =٤٩٣٢٣٦ ٧ 

٥٠٠٠٠٠+ +٩٠٠+٨٠٠٠+ +٥٤٨٩١٢=٢ ٨ 

: قمِ الَّذي تحتَهُ خطٌّ اكتب القيمةَ المنزليةَ للرَّ

٢١٤٥٨٧ ١٦٠٠٥٤ ١٠ ٩ 

  « » التحصيل  كما خصصت للطالب ذوي 
العمليات  على  ز  تركّ إضافية  تدريبات  وهي   

 » التحصيل  كما خصصت للطالب ذوي 
العمليات  على  ز  تركّ إضافية  تدريبات  وهي   

 » التحصيل  كما خصصت للطالب ذوي 


واإلجراءات الحسابية وبعض المسائل عليها.

٩   
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       ١١
ا يَلِي، واكتُبِ اإلجابةَ بالصيغةِ المطلوبةِ: زٍ فِيمَ غْ ا يَلِي، واكتُبِ اإلجابةَ بالصيغةِ المطلوبةِ:اقرأْ كلَّ لُ زٍ فِيمَ غْ اقرأْ كلَّ لُ

ه فرديٌّ  ه بـ ٤ ، ورقمُ آحادِ مُ عشراتِهِ ٣، ورقمُ مئاتِهِ أكبرُ من رقمِ آحادِ ؛ رقْ عددٌ من ثالثةِ أرقامٍ  ١ 

. مانِ متشابهانِ ا العددِ رقْ وأصغرُ من ٥، وليسَ فِي هذَ
اكتُبِ العددَ بالصيغةِ القياسيةِ.

، حاصلُ ضربِ رقميهِ ٧٢ عددٌ زوجيٌّ من رقمينِ  ٢ 

اكتبْ هذا العددَ بالصيغةِ اللفظيةِ.

ه إلى أقربِ مئةٍ ليصبحَ ٤١٠٠ رُ عددٍ من ٤ أرقامٍ يمكنُ تقريبُ أصغَ  ٣ 

 . اكتبِ العددَ بالصيغةِ التحليليّةِ

ه ٦، ومجموعُ أرقامِه ٢٠ ، ورقمُ آحادِ ها زوجيةٌ ه مختلفةٌ وكلُّ ، أكبرُ من ٧٠٠٠، أرقامُ عددٌ من ٤ أرقامٍ  ٤ 

 . اكتبِ العددَ بالصيغةِ القياسيّةِ  

، وأكبرُ  ه في منزلةِ المئاتِ ي ٦، وأصغرُ أرقامِ ها وحاصلُ ضربِها يُساوِ عددٌ منْ ثالثةِ أرقامٍ مجموعُ  ٥ 

 . . اكتبِ العددَ بالصيغةِ اللفظيةِ ه في منزلةِ اآلحادِ أرقامِ

 فجاءت « » أما الطالب ذوي المستو
ع في مفاهيم الدرس، وتوسيع   لتساعدهم على التوسّ

ا. م الرياضيات عمومً مداركهم حول تعلّ
ع في مفاهيم الدرس، وتوسيع   لتساعدهم على التوسّ

ا. م الرياضيات عمومً مداركهم حول تعلّ
ع في مفاهيم الدرس، وتوسيع   لتساعدهم على التوسّ

٨   

......................... .................................................    
    

           ١١
: لَّ المسائلَ التاليةَ :حُ لَّ المسائلَ التاليةَ حُ

، لكنَّ منالَ تعتقدُ  تْ ٤٢٥٦٧ رياالً : إنَّ مبيعاتِ مكتبِهِ هذا الشهرَ بلغَ نالَ تِهِ مَ خْ تْ قالَ ماهرٌ ألُ : إنَّ مبيعاتِ مكتبِهِ هذا الشهرَ بلغَ نالَ تِهِ مَ خْ قالَ ماهرٌ ألُ    ١ 

مَ بصورةٍ صحيحةٍ. اكتبْ لها العددَ ٤٢٥٦٧ بالصيغتينِ اللفظيّةِ والتحليليّةِ. أنَّها لم تسمعِ الرقْ

 . بحسبِ التعدادِ السكانيِّ لعامِ ١٤٣١هـ ، بلغَ عددُ سكانِ محافظةِ عرعرَ ١٩١٠٥١ نسمةً   ٢ 

؟  مِ الذي تحتَهُ خطٌّ فما قيمةُ الرقْ
بحسبِ التعدادِ السكانيِّ لعامِ 

؟  مِ الذي تحتَهُ خطٌّ فما قيمةُ الرقْ
بحسبِ التعدادِ السكانيِّ لعامِ 

ا العددَ  ا. اكتبْ هذَ هُ ١٢٣٦ طابَعً ، وقدْ أصبحَ معَ اللهِ هوايةُ جمعِ الطوابعِ  عبدِ لدَ   ٣ 

بالصيغتينِ اللفظيّةِ والتحليليّةِ.

 المناطقِ التعليميّةِ ٨٤٥٧٢ طالبًا.   يبلغُ عددُ طالبِ إِحدَ 
ما القيمةُ المنزليةُ للرقمِ ٥ فِي العددِ ٨٤٥٧٢؟  ٤ 

اكتُبِ العددَ ٨٤٥٧٢ بالصيغةِ التحليليةِ.  ٥ 

ا قطعَ مسافةَ ٤٦٠٥٠٠ كيلومترٍ تقريبًا.  قالَ سعيدٌ لحفيدتِهِ أملَ إنَّهُ في أثناءِ عملِهِ طيّارً   ٦ 

ي  . فما الخطأُ الَّذِ  كيلو مترٍ
 كيلومترٍ تقريبًا. 

ي  . فما الخطأُ الَّذِ  كيلو مترٍ
 كيلومترٍ تقريبًا. 

ها قطعَ مسافةَ ٤٠٦٥٠٠ : إنَّ جدَّ ها قالَتْ ما نقلَتْ أملُ الخبرَ ألمِّ وعندَ
؟ هُ حَ ؟ وكيفَ يمكنُك أنْ تصحِّ تْ فيهِ أملُ وقعَ

مستويات  اختالف  على  ا»  جميعً «الطالب  إلى  وبالنسبة 
تدريبات  وهي       صتْ  خصّ تحصيلهم، 
وترتبط  مختلفة،  خطط  باستعمال  المسألة  بحلّ  تهتمّ  إضافية 
تدريبات  وهي   
وترتبط  مختلفة،  خطط  باستعمال  المسألة  بحلّ  تهتمّ  إضافية 
تدريبات  وهي  صتْ   خصّ تحصيلهم، 
وترتبط  مختلفة،  خطط  باستعمال  المسألة  بحلّ  تهتمّ  إضافية 

صتْ  خصّ تحصيلهم، 

بكل درس في كتاب الطالب.








تتميّز  بأنها نموذج تعليم قوي يشتمل على بدائل تنويع التعليم، وإعادة التعليم والتعزيز، وبدائل 
ف مستويات الطالب، كما يشتمل على نشاطات  التوسع واإلثراء، وإرشادات للمعلم تساعده في تعرّ

قبلية، وتقويم مصاحب للتعليم.


من  للتدريس  التخطيط  على  الفصل  إلى  العامة  النظرة  تساعدك 
والتغطية  المقترحة،  الزمنية  والخطة  األهداف  توضيح  خالل 

الشاملة لألفكار المحورية.


السابقة  والمهارات  المفاهيم  على  الدراسية  الموضوعات  نيت  بُ
للصف المعني، وتمت معالجتها بحيث تؤسس لمواضيع مستقبلية.


المعلم على  الهادف يساعد  المهني  ا للتطوير   برنامجً تدعم 

التخطيط للدروس، وتنويع أساليب التعليم.
المعلم على  الهادف يساعد  المهني  ا للتطوير   برنامجً

التخطيط للدروس، وتنويع أساليب التعليم.
المعلم على  الهادف يساعد  المهني  ا للتطوير  تدعم  برنامجً

التخطيط للدروس، وتنويع أساليب التعليم.
تدعم 

الشاملة لألفكار المحورية.




.قراءة األعداد وكتابتها ومقارنتها وترتيبها ضمن الماليين تقريب األعداد ضمن الماليين. •   •


تحديد أنماط عددية. قراءة األعداد وكتابتها ضمن عشرات األلوف.•   •

واللفظية  القياسية  بالصيغ  األلوف  عشرات  ضمن  العدد  عن  التعبير   •
مقارنة األعداد وترتيبها ضمن عشرات األلوف.والتحليلية. تقريب األعداد إلى أقرب عشرة ومئة وألف.•   •.جمع األعداد وطرحها وضربها وقسمتها  •




.قراءة األعداد وكتابتها ضمن األلف تحديد القيمة المنزلية لرقم في عدد ضمن األلف.•   •

حتى  األعداد  لتمثيل  التحليلية  والصيغة  والنماذج  الكلمات  استعمال   •
ترتيب األعداد ومقارنتها ضمن األلف.األلف.  •

ا لتطوير المهارات في  فهم القيمة المنزلية مُهمٌّ جدًّ  
ا لتطوير المهارات في  فهم القيمة المنزلية مُهمٌّ جدًّ ا للتقريب وتحديد   كاستعمال جدول المنازل، وخط األعداد.معقولية اإلجابات. ويتعلم الطالب تمثيل األعداد بطرائق مختلفة: فروع الرياضيات جميعها.ويشكل هذا المفهوم أساسً

ويحتاج الطالب إلى فهم:

ما العالقات بين اآلحاد والعشرات والمئات .... إلخ ؟  أيّ األعداد أكبر أو أصغر من األعداد األخر؟• لماذا تتغير قيمة الرقم بتغيير موقعه في العدد؟• كيف يمكن تركيب األعداد الكثيرة األرقام وتحليلها؟• مقارنة األعداد وترتيبها سيساعد الطالب على أن يتهيؤوا • .لمفاهيم الجبر؛ مثل كتابة المتباينات


www.obeikaneducation.com  على المفردات الرياضية لهذا يشتمل مسرد المصطلحات في الموقع 

 تتابع من األعداد أو األشكال أو الرموز وفق قاعدة معينة أو تصميم الفصل.
ما. (١٣)

٢ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٠  القيمة التي تُعطى للرقم بحسب المنزلة التي يقع فيها من ٠، ١، ٢، ٣، ٤، ٥ ، ٦، ٧، ٨، ٩. (٢٠)رمز يستعمل في كتابة األعداد. وأرقام النظام العشري عشرة، هي: مثال:
مثال: في العدد ٥٣٤٩، يقع الرقم ٣ في منزلة المئات، وقيمته العدد. (٢٠)

 الطريقة العادية في كتابة العدد باألرقام فقط دون كلمات. المنزلية ٣٠٠.
مٌ إلى ثالثة أرقام. (٢٣)(٢١)  جزء من جدول المنازل مقسَّ

ب إلى أقرب عشرة إلى العدد ٣٠. تغيير قيمة العدد إلى قيمة يسهل التعامل معها. (٣٢) : له القيمة نفسها. (٢٦) مثال: العدد ٢٧ يقرّ



بطريقة: التعريف / مثال / سؤال .المفردات المصورة لتقديم مفردات الفصل. بطاقات المفردات المصورة: استعمل بطاقات 

circlecircle
 استعمل بطاقات 

  

والتغطية  المقترحة،  الزمنية  والخطة  األهداف  توضيح  خالل 


   












اكتشاف أنماط 
عددية وتوسعتها.




لوحة المئة، خط األعداد.


 مصادر األنشطة  
الصفية

 مسألة اليوم

 الموهوبون الموهوبون
 سريعو التعلم








استعمال الخطوات 
األربع لحل 

المسألة.


نماذج ألوراق نقدية من 

فئة الريال.


 مصادر األنشطة 
الصفية

 مسألة اليوم
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لبرنامج  الصدق  توفير عامل  الشواهد من األبحاث على  تساعد 

.

 




م التدريس بناءً على خطوات أربع هي:  ،، ومساعدة الطالب من خالل  نظّ

 ، لما تعلموه.


يحتوي كل درس على أسئلة بناء تُستعمل في مساعدة الطالب على استقصاء األفكار الرئيسة 

للدرس وفهمها.


إن تنويع التدريبات يساعدك على تزويد كل طالب باألسئلة التي تناسب مستواه.


توفر نشاطات التقويم التكويني طرقاً بديلة لتحديد استيعاب الطلبة في نهاية كل درس. مثل:

موا اإلجابة للمعلم   يجب على الطلبة أن يجيبوا عن السؤال المطلوب، ويسلّ
قبل مغادرة الصف.

ا.  يربط الطلبة ما تعلموه في الدرس الحالي بما تعلموه سابقً
ن الطلبة كيفية ارتباط الدرس الحالي بالدرس التالي.  يخمّ

 يذكر الطلبة الرياضيات المستعملة في المسألة.



ثَالثَةِ  مِنْ  نين  وَّ كَ مُ نِ  يْ دَ دَ عَ عِ  مْ لِجَ النَّماذِج»   » استكشف  سِ  رْ دَ في  لْتُ  مَ عْ تَ اسْ دِ  لَقَ

ادِ المكونة من ثالثة أرقام. دَ عِ األَعْ مْ لَمٍ لِجَ قَ ةٍ وَ قَ رَ مالُ وَ تِعْ ا اسْ ني أَيْضً نُ كِ مْ يُ . وَ قامٍ ثَالثَةِ أَرْ مِنْ  نين  وَّ كَ مُ نِ  يْ دَ دَ عَ عِ  مْ لِجَ النَّماذِج»   » استكشف  سِ  رْ دَ في  لْتُ  مَ عْ تَ اسْ دِ  لَقَ

ادِ المكونة من ثالثة أرقام. دَ عِ األَعْ مْ لَمٍ لِجَ قَ ةٍ وَ قَ رَ مالُ وَ تِعْ ا اسْ ني أَيْضً نُ كِ مْ يُ . وَ قامٍ ثَالثَةِ أَرْ مِنْ  نين  وَّ كَ مُ نِ  يْ دَ دَ عَ عِ  مْ لِجَ النَّماذِج»   » استكشف  سِ  رْ دَ في  لْتُ  مَ عْ تَ اسْ دِ  لَقَ

؟ تَينِ عَ رَ زْ ونِ فِي المَ يتُ ارِ الزَّ جَ دُ أشْ دَ ا عَ  مَ

عِ ١٢٧ + ٦٨ مْ دُ نَاتِجَ الْجَ ؟أَجِ تَينِ عَ رَ زْ ونِ فِي المَ يتُ ارِ الزَّ جَ دُ أشْ دَ ا عَ  مَ

عِ  مْ دُ نَاتِجَ الْجَ ؟أَجِ تَينِ عَ رَ زْ ونِ فِي المَ يتُ ارِ الزَّ جَ دُ أشْ دَ ا عَ  مَ

  ١٢٧
  ١٣٠ + ٦٨

٧٠ + 

٢٠٠
. عُ اآلحادَ مَ أَجْ     

١
١٢

٦ + 
     

    

   


 . ئاتِ الْمِ راتِ وَ شَ عُ الْعَ مَ أَجْ     
١
٧
٨ + 

٥
      

     


        
   

ةً زيتون.  رَ جَ تَينِ ١٩٥شَ عَ رَ زْ ، فِي المَ نْ إِذَ

       
    

                   
  

ادِ المكونة من ثالثة أرقام. دَ عِ األَعْ مْ لَمٍ لِجَ قَ ةٍ وَ قَ رَ مالُ وَ تِعْ ا اسْ ني أَيْضً نُ كِ مْ يُ . وَ قامٍ أَرْ



 ، ونٍ يتُ زَ ةَ  رَ جَ ، شَ ونٍ يتُ زَ ةَ  رَ جَ ٦٨٦٨شَ ِنا  يِران جِ ة  عَ رَ زْ مَ فِي  ِنا وَ يِران جِ ة  عَ رَ زْ مَ فِي  وَ

؟ نِ يْ تَ عَ رَ زْ ونٍ فِي المَ تُ يْ ةَ زَ رَ جَ مْ شَ كَ فَ
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واكتب  دينز،  قطع  من  مجموعة  الطالب  من  مجموعة  كل  أعطِ 

على السبورة: ٤٧٦ + ٣٦٧، واسأل:

تجمع  ماذا   ،٣٦٧  +  ٤٧٦ لتجمع  دينز  قطع  تستعمل  عندما  •

اآلحاد. ؟ لتجمع أوالً دينز  قطع  تستعمل  عندما 
؟ لتجمع أوالً دينز  قطع  تستعمل  عندما 

١٣ ا ينتج عن جمع اآلحاد في العددين؟ كم آحادً •

أعيد التجميع؛ ألنه يوجد أكثر  ماذا عليك أن تفعل ؟ ولماذا؟ •

من ٩ آحادٍ.

أجمع العشرات ماذا تفعل بعد ذلك؟ •

ألنه  نعم؛  ولماذا؟   العشرات؟  تجميع  إعادة  إلى  تحتاج  هل  •

يوجد أكثر من ٩ عشرات.

ال؛ ألنه يوجد هل تحتاج إلى إعادة تجميع المئات؟ ولماذا؟ •

.                                      أقل من ٩ مئاتٍ
                                    

اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتبهم، ويقرؤوا المعلومات الواردة 

في فقرة «». راجع معهم المفاهيم التالية: إعادة التجميع،

المثالين ١، ٢. وأثناء المناقشة  أقدر، ثم ناقش معهم  التقريب، 

ب  يقرّ هذا  وعملك  الجمع.  لتمثيل  دينز  قطع  استعمال  يمكنك 

ي والعمل بالقلم والورقة. بين العمل الحسّ

   



اكتب المسألة المجاورة على السبورة:  •

اطلب إلى الطالب استعمال قطع دينز ليجمعوا، وأن يستعملوا   •

معها جدول المنازل، وأرشدهم إلى طريقة تكملة الجدول كما 
يأتي:

على الصف األول، اكتب الرقم ٣ في منزلة المئات والرقم ٤ في   •

منزلة العشرات والرقم ٥ في منزلة اآلحاد. وعلى الصف الثاني 

اكتب العدد ٢٦٧ في األعمدة المناسبة.

ح لهم أن هذه هي إحد الطرائق لتمثيل عملهم بقطع دينز. وضّ  •

٣٤٥
٢٦٧  +









األسبوع  دقيقة   ١٢٥ المحمول  هاتفه  من  أحمد    تكلم 

الماضي، و ٣٧ دقيقة األسبوع الحالي. كم دقيقة تكلم 

أحمد من هاتفه في األسبوعين؟ ١٦٢ دقيقة


 

 


 


......................... .................................................

 

 
         

               
      

. املِ النَّامذِجِ تِعْ عَ بِاسْ مَ نُ أَنْ نَجْ كِ مْ

. املِ النَّامذِجِ تِعْ عَ بِاسْ مَ نُ أَنْ نَجْ كِ مْ يُ

. املِ النَّامذِجِ تِعْ عَ بِاسْ مَ نُ أَنْ نَجْ كِ مْ يُ

. املِ النَّامذِجِ تِعْ عَ بِاسْ مَ نُ أَنْ نَجْ كِ مْ

دُ ناتِجَ ٢٦٧ + ٤٦: أَجِ
ةُ  وَ طْ اخلُ

دُ ناتِجَ  أَجِ
ةُ  وَ طْ اخلُ

دُ ناتِجَ  أَجِ



دَ  نْ عِ ميعَ  التَّجْ يدُ  أُعِ وَ  ، ِئاتِ امل عُ  َ أَمجْ



٣  =  ِ تَنيْ مِئَ  + ةٌ  دَ واحِ ةٌ  مِئَ  : رُ كِّ ُفَ

١ 

  

٢ 

٤٥    
١٢٨ +


٣ 



٤ 



......................... .................................................

٢٧
 

 

 
         

               
      

ةِ: ورَ نْدَ الرضَّ ا بِالنَّامذِجِ عِ تَعينً سْ أْيت، مُ ّا يَ لٍّ ممِ عِ يف كُ مْ ِجَ اجلَ دُ نات أَجِ

ةِ: ورَ نْدَ الرضَّ ا بِالنَّامذِجِ عِ تَعينً سْ أْيت، مُ ّا يَ لٍّ ممِ عِ يف كُ مْ ِجَ اجلَ دُ نات أَجِ

  = ٧٥ + ٨٥ ١ 

  = ٤٩ + ١٣ ٢ 
  = ٣٤٢ + ٢٠٨ ٣ 

  = ٥٣ + ١٣٨ ٤ 
  = ٦٤ + ٨٣٦ ٥ 

  = ٢٥ + ٩٧ ٦ 
  = ٦٦١ + ٩٩ ٧ 

  = ٥٨  + ٣٧ ٨ 
  = ٧٨٨ + ٧٠٦ ٩ 

  = ٦١٧ + ٩١ ١٠ 
  = ١٤ + ٦٧ ١١ 

  = ٢٣ + ٥٢٩ ١٢ 
  = ٧١١ + ١٩٣ ١٣ 

  = ١٧ + ٥٥ ١٤ 
   = ٦٨٢ + ٣٩ ١٥ 

  = ٧٧ + ٤٧ ١٦ 

: ةَ ِيَ لُّ املَسائِلَ اآلت أَحُ

مْ  كَ . فَ ةً طيرَ ةً و١٥٥ شَ كَ عْ ةُ النَّشاطِ ٢١٥ كَ نَ تْ لَجْ تَرَ ، اشْ لٍ يْصَ ةِ فَ سَ رَ دْ مورِ في مَ لِياءِ األُ تِماعِ أَوْ في اجْ ١٧ 

؟ نَةُ جْ تِ اللَّ تَرَ ةً اشْ طيرَ شَ ةً وَ كَ عْ كَ



مِن  نُ  وَّ تَكَ يَ ا  تابً كِ أَتْ  رَ قَ س  مارْ رِ  هْ شَ في  وَ  ، ةً حَ فْ مِنْ ٩٨ صَ نُ  وَّ تَكَ يَ ا  تابً كِ رايِرَ  فِبْ رِ  هْ شَ في  ياءُ  لَمْ أَتْ  رَ قَ ١٨ 

؟ يْنِ رَ هْ ياءُ في الشَّ أَتْ لَمْ رَ ةً قَ حَ فْ مْ صَ كَ . فَ ةً حَ فْ  صَ
؟ يْنِ رَ هْ ياءُ في الشَّ أَتْ لَمْ رَ ةً قَ حَ فْ مْ صَ كَ . فَ ةً حَ فْ  صَ
؟ يْنِ رَ هْ ياءُ في الشَّ أَتْ لَمْ رَ ةً قَ ١٢٤



ا في  رً تْ ِمِ ت نْ لِ و٣٧ سَ رِ األَوَّ هْ ا في الشَّ رً تْ تِمِ نْ تْ ٢٧ سَ نَمَ تِهِ، فَ ديقَ سِ في حَ مْ بّاعِ الشَّ ةِ تَ رَ هْ ةَ زَ تَ بْ عَ خالي نَ رَ زَ ١٩ 

؟ يْنِ رَ هْ ةِ في الشَّ تَ بْ لَ طولُ النَّ صَ كمْ وَ رِ الثّاني. فَ هْ الشَّ
؟ يْنِ رَ هْ ةِ في الشَّ تَ بْ لَ طولُ النَّ صَ كمْ وَ رِ الثّاني. فَ هْ الشَّ
؟ يْنِ رَ هْ ةِ في الشَّ تَ بْ لَ طولُ النَّ صَ كمْ وَ رِ الثّاني. فَ

   


ثَالثَةِ  مِنْ  نين  وَّ كَ مُ نِ  يْ دَ دَ عَ عِ  مْ لِجَ النَّماذِج»   » استكشف  سِ  رْ دَ في  لْتُ  مَ عْ تَ اسْ دِ  لَقَ

ادِ المكونة من ثالثة أرقام. دَ عِ األَعْ مْ لَمٍ لِجَ قَ ةٍ وَ قَ رَ مالُ وَ تِعْ ا اسْ ني أَيْضً نُ كِ مْ يُ . وَ قامٍ ثَالثَةِ أَرْ مِنْ  نين  وَّ كَ مُ نِ  يْ دَ دَ عَ عِ  مْ لِجَ النَّماذِج»   » استكشف  سِ  رْ دَ في  لْتُ  مَ عْ تَ اسْ دِ  لَقَ

ادِ المكونة من ثالثة أرقام. دَ عِ األَعْ مْ لَمٍ لِجَ قَ ةٍ وَ قَ رَ مالُ وَ تِعْ ا اسْ ني أَيْضً نُ كِ مْ يُ . وَ قامٍ ثَالثَةِ أَرْ مِنْ  نين  وَّ كَ مُ نِ  يْ دَ دَ عَ عِ  مْ لِجَ النَّماذِج»   » استكشف  سِ  رْ دَ في  لْتُ  مَ عْ تَ اسْ دِ  لَقَ

ادِ المكونة من ثالثة أرقام. دَ عِ األَعْ مْ لَمٍ لِجَ قَ ةٍ وَ قَ رَ مالُ وَ تِعْ ا اسْ ني أَيْضً نُ كِ مْ يُ . وَ قامٍ أَرْ

: المثاالن (١، ٢) وابِ ةِ الْجَ ِيَّ قول عْ دُ مِنْ مَ أَكَّ أَتَ ، وَ عِ مْ دُ ناتِجَ الجَ أَجِ

ِيَّةِ  قول عْ قِ مِنْ مَ قُّ يَّةُ التَّحَ مِّ  ما أَهَ

؟  وابِ الْجَ

تَبَةِ  كْ فِي مَ ، وَ ةً ِثِ ١٧٦قِصَّ فِّ الثَّال تَبَةِ الصَّ كْ فِي مَ  
ِثِ  فِّ الثَّال تَبَةِ الصَّ كْ فِي مَ  

؟ تَبَتَيْنِ كْ ةً فِي الْمَ مْ قِصَّ . كَ ةً فِّ الثَّانِي ٢٣٨قِصَّ الصَّ
٢٧٢  
١٤٨  +

٣٥٥  
١٥٦ +

١٦٤ + ١٧  
١٥٦ + ٢٥٥  

           
        

                          
        

                          
        

           
                    

           
                    

      

 ١

. الٍ يَ تَينِ ٤٠١رِ ظَ فَ إذن في المحْ

١٧
٢٢ + 


١  ١
١٨
٢٣ + 


١ ١
٧٥
٢٥ + 
٤٠١

. عُ اآلحادَ مَ أَجْ     

. راتِ شَ عُ الْعَ مَ أَجْ     

. ئاتِ عُ الْمِ مَ أَجْ     

 ، االً يَ ى ١٧٨رِ لْمَ ةِ سَ ظَ فَ  فَي محْ   

مْ  كَ ، فَ االً يَ ودٍ ٢٢٣رِ لُ ةِ خُ ظَ فَ فِي محْ وَ

؟ تَينِ ظَ فَ االً في الْمحْ يَ رِ

االً  يَ االً + ٢٢٣ رِ يَ دُ ناتِجَ ١٧٨ رِ أَجِ
؟ تَينِ ظَ فَ االً في الْمحْ يَ رِ

دُ ناتِجَ  أَجِ
؟ تَينِ ظَ فَ االً في الْمحْ يَ رِ

       
 

   


       
    

     
     

              
    

     
  

        
      



  ١٧٨
  ١٨٠ + ٢٢٣

٢٢٠ + 
٤٠٠

       
    

                   
  

 
 

١٨١

٤١٤ قصة.

انظر الهامش.

٤١١
٥١١

٤٢٠



من  للتحقق  التقدير  استعمال  عليهم  بأنّه  الطالب  ر  ذكّ  

د عليهم تقريب كال العددين إلى المنزلة  معقولية إجاباتهم. وأكّ

نفسها وهي منزلة العشرات.

  إذا اشتر خالد ساعةً بـ ٤٣٥ رياالً ومدفأة

ا للساعة والمدفأة؟  ، فكم رياالً يدفع ثمنً رياالً بـ ٣٠٧  

٧٤٢ رياالً  


  إذا اشتر خالد ساعةً بـ 

 

  

ع أسئلة التدريبات (٧-٢٤) باستعمال المستويات اآلتية: نوّ







٧-٩، ١٣-١٥، ١٨-٢٠


٩-١٢، ١٥، ١٦، ١٨-٢١، ٢٣


(٧ - ٢٣) الفردية، ٢٤

ليا»،  العُ التفكير  مهارات  «مسائل  مناقشة  الطالب  إلى  اطلب 

ليا»،  العُ التفكير  مهارات  «مسائل  مناقشة  الطالب  إلى  اطلب 

اآلحاد  أرقام  يرتّبوا  بأن  رهم  وذكّ  ،٢٤ السؤال  وفي  وحلّها. 

والعشرات والمئات بعضها تحت بعض لجمعها.

إجابة:

إجابة ممكنة: يساعدني على اكتشاف الخطأ.  (٦

في  الواردة   (٦) إلى   (١) من  األسئلة  حل  الطالب  إلى  اطلب 

فقرة «أتأكد»، وتابع حلولهم. 

يبدؤوا  أن  قبل  الطالب  استيعاب  م  يقوّ  :(٦) السؤال 

حل أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».



 واجه بعض الطالب صعوبة في جمع العشرات 

 واجه بعض الطالب صعوبة في جمع العشرات أو المئات التي أُعيد تجميعها،

 واجه بعض الطالب صعوبة في جمع العشرات أو المئات التي أُعيد تجميعها،

أو المئات التي أُعيد تجميعها،
أو المئات التي أُعيد تجميعها،
أو المئات التي أُعيد تجميعها،

 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليمتدريبات إعادة التعليم ١

ا أعلى كل  أو مربعً إلى الطالب أن يرسموا دائرة  ٢  اطلب 

العدد  فيها  يكتبوا  وأن  الجمع،  يبدؤوا   أن  قبل  منزلة 

من  عليها  حصلوا  التي  المئات  أو  للعشرات  الصحيح 

: إعادة التجميع فمثالً

٠١١
٨٥٣ +٣٦٤
١٢٨  






 .................................................

٢٩
 

 

           

وِ  ضْ العُ تِالكَ  امْ اممِ  االنْضِ طُ  ْ رشَ كانَ  وَ  ، وابِعِ الطَّ عِ  ْ مجَ واةِ  هُ نادي  إِىل  بِاللٍ  وَ خالِدٍ  وَ  ٍ جابِر مِنْ  لٌّ  كُ مَّ  ضَ

وِ  ضْ العُ تِالكَ  امْ اممِ  االنْضِ طُ  ْ رشَ كانَ  وَ  ، وابِعِ الطَّ عِ  ْ مجَ واةِ  هُ نادي  إِىل  بِاللٍ  وَ خالِدٍ  وَ  ٍ جابِر مِنْ  لٌّ  كُ مَّ  انْضَ

وِ  ضْ العُ تِالكَ  امْ اممِ  االنْضِ طُ  ْ رشَ كانَ  وَ  ، وابِعِ الطَّ عِ  ْ مجَ واةِ  هُ نادي  إِىل  بِاللٍ  وَ خالِدٍ  وَ  ٍ جابِر مِنْ  لٌّ  كُ مَّ  انْضَ

وِ  ضْ العُ تِالكَ  امْ اممِ  االنْضِ طُ  ْ رشَ كانَ  وَ  ، وابِعِ الطَّ عِ  ْ مجَ واةِ  هُ نادي  إِىل  بِاللٍ  وَ خالِدٍ  وَ  ٍ جابِر مِنْ  لٌّ  كُ مَّ  ضَ

ضِ  بَعْ صولِ  بِانْتِظارِ وُ أَنَّهُ  إِالّ  ا،  أَيْضً النّادي  إِىل هذا  اممِ  لْامنُ اآلنَ يف االنْضِ رُ سَ فكِّ يُ  . لِّ األَقَ ىل  ا عَ  طابِعً

ضِ  بَعْ صولِ  بِانْتِظارِ وُ أَنَّهُ  إِالّ  ا،  أَيْضً النّادي  إِىل هذا  اممِ  لْامنُ اآلنَ يف االنْضِ رُ سَ فكِّ يُ  . لِّ األَقَ ىل  ا عَ ٢٢٥٢٢٥ طابِعً

ضاءِ: الءِ األَعْ وابِعِ لَد هؤُ دادَ الطَّ ُ أَعْ نيِّ بَ لُ اآليت يُ وَ دْ اجلَ ها، وَ بَ لَ وابِعِ الَّتي طَ الطَّ

عِ  مْ اتِجَ الجَ عُ نَ مَ خالدٍ ثُمَّ أَجْ عُ طَوابِعَ جابِرٍ وَ مَ ، أَجْ ضاءُ الثَّالثَةُ ها األَعْ لِكُ مْ موعَ الطَّوابِعِ الَّتي يَ جْ دَ مَ َجِ ألِ ١ 

ضـاءِ الثَّالثَةِ؟ الءِ األَعْ عَ هـؤُ ـدُ مَ ا يوجَ ـمْ طَابِعً ، فَكَ عِ بِاللٍ إِلـى طَوابـِ

. ميعِ ةِ التَّجْ مالِ إِعادَ ـتِعْ عِ بِاسْ مْ طُواتِ الجَ أُبيِّنُ خُ

=+ 

= + 



ِرٍ؟  وابِعُ أَكثَرُ مِنْ جاب صولِها طَ دَ وُ عْ هُ بَ عَ بِحُ مَ صْ يُ لْ سَ هَ ، فَ رَ ا آخَ لَبَ بِاللٌ ١٥٩ طابِعً طَ لَبَ بِاللٌ   طَ لَبَ بِاللٌ   طَ لَبَ بِاللٌ   طَ  ٢ 

=+

<

نُ  يِّ بَ ةً تُ دِيَّ دَ ةً عَ لَ مْ تُبُ جُ . أَكْ وابِعِ خالِدٍ دِ طَ دَ لى عَ ا عَ زيدُ بـِ ١٣٦ طابِعً لْمانُ يَ ها سَ لِكُ مْ وابِعِ الَّتي يَ دُ الطَّ دَ حَ عَ بَ أَصْ
زيدُ بـِ ١٣٦ لْمانُ يَ ها سَ لِكُ مْ وابِعِ الَّتي يَ دُ الطَّ دَ حَ عَ بَ أَصْ
١٣٦

٣ 

. لْمانَ عَ سَ وابِعِ الَّتي مَ دَ الطَّ دَ عَ

 =+

أَلَةِ؟ سْ هِ المَ لِّ هذِ ميعِ فيها لِحَ ةُ التَّجْ بُ إِعادَ نازِلِ يَجِ أَيُّ المَ  





    

        
      

 
        

      
 

: وابِ ِيَّةِ الجَ قُول عْ دُ مِنْ مَ أكَّ أتَ ، وَ عِ مْ ِجَ الجَ دُ نات أَجِ

.................... = ٣٥٠ + ٤٦٥ ١

.................... = ٩٥ + ٤١٥ ٢

.................... = ٢٩٠ + ٦٦٢ ٣

.................... = ٣٤٠ + ١٨٩ ٤

.................... = ٤٤٥ + ٣٠٨ ٥

.................... = ١٢٨ + ٢٦٩ ٦

.................... = ٦٥٣ + ٢٨٤ ٧

.................... = ٣٢٧ + ٤٥٦ ٨

.................... = ١٧٨ + ٩٩ ٩

.................... = ١٣٢ + ٥٩٤ ١٠

.................... = ٦٠٢ + ١٣٩ ١١

.................... = ٢٨٦ + ٣٩٦ ١٢

ِيَةِ:  ائِلِ اآلت سَ لِّ كلٍّ مِنَ المَ عِ لِحَ بَ طُواتِ األَرْ مِلُ الخُ تَعْ أَسْ

 . لَمٍ لِّ قَ ِكُ دٍ ل الٍ واحِ يَ رِ رِ عْ  بِسِ رَ تَر ٣ أَقْالمٍ أُخْ اشْ ، وَ االتٍ يَ ا بـ ٨ رِ لَمً دُ قَ مَ تَر أَحْ اِشْ  ١٣

لِّها؟  ِألَقْالمِ كُ نًا ل دُ ثَمَ مَ فَعَ أَحْ االً دَ يَ مْ رِ كَ

.................................................................................................................................................................   

هِ؟  قَفَصِ نُ الطَّائِرِ وَ مْ رياالً ثَمَ ، كَ فَصَ بـ ٢٩ رياالً القَ ، وَ االً يَ ا بـ ٣٣٩ رِ ِبَيْعِ الطّيورِ طَائِرً لٌّ ل حَ بيعُ مَ يَ  ١٤

.................................................................................................................................................................

تْ  قَطَعَ وَ بِ  رْ غَ الْ وَ  نَحْ تْ  هَ اتَّجَ ثُمَّ  ا،  كيلومترً  ١٢٧ تْ  قَطَعَ وَ  ، مالِ الشَّ وَ  نَحْ ةٌ  هَ تَّجِ مُ نَةٌ  احِ شَ تْ  ِنْطَلَقَ ا  
تْ  قَطَعَ وَ  ، مالِ الشَّ وَ  نَحْ ةٌ  هَ تَّجِ مُ نَةٌ  احِ شَ تْ  ِنْطَلَقَ ا  ١٥

؟  نَةُ احِ تِ الشَّ ا قَطَعَ مْ كيلومترً . فَكَ قَّفَتْ وَ ا ثُمَّ تَ ١٣٩كيلومترً

.................................................................................................................................................................

  

٨١٥
٥١٠

٩٥٢
٥٢٩

٧٥٣
٣٩٧

٩٣٧
٧٨٣

٢٧٧
٧٢٦

٧٤١
٦٨٢

١١ رياالً

٣٦٨ رياالً

ا . ٢٦٦ كيلومترً

 
 



 


ا لمثال في كتاب الطالب.  ا لمثال في كتاب الطالب. يعدُّ كل مثال إضافي انعكاسً يعدُّ كل مثال إضافي انعكاسً









قراءة األعداد وكتابتها ومقارنتها وترتيبها ضمن الماليين.  •
تقريب األعداد ضمن الماليين.   •




تحديد أنماط عددية.  •
قراءة األعداد وكتابتها ضمن عشرات األلوف.  •

واللفظية  القياسية  بالصيغ  األلوف  عشرات  ضمن  العدد  عن  التعبير   •
والتحليلية.

مقارنة األعداد وترتيبها ضمن عشرات األلوف.  •
تقريب األعداد إلى أقرب عشرة ومئة وألف.  •


جمع األعداد وطرحها وضربها وقسمتها.  •





قراءة األعداد وكتابتها ضمن األلف.  •

تحديد القيمة المنزلية لرقم في عدد ضمن األلف.  •
حتى  األعداد  لتمثيل  التحليلية  والصيغة  والنماذج  الكلمات  استعمال   •

األلف.
ترتيب األعداد ومقارنتها ضمن األلف.  •

ا لتطوير المهارات في  همٌّ جدًّ فهم القيمة المنزلية مُ  
ا للتقريب وتحديد  فروع الرياضيات جميعها.ويشكل هذا المفهوم أساسً

معقولية اإلجابات. ويتعلم الطالب تمثيل األعداد بطرائق مختلفة: 
كاستعمال جدول المنازل، وخط األعداد.

ويحتاج الطالب إلى فهم:

ما العالقات بين اآلحاد والعشرات والمئات .... إلخ ؟  •
أيّ األعداد أكبر أو أصغر من األعداد األخر؟ •

لماذا تتغير قيمة الرقم بتغيير موقعه في العدد؟ •
كيف يمكن تركيب األعداد الكثيرة األرقام وتحليلها؟ •

مقارنة األعداد وترتيبها سيساعد الطالب على أن يتهيؤوا  
لمفاهيم الجبر؛ مثل كتابة المتباينات.


يشتمل مسرد المصطلحات في الموقع 

www.obeikaneducation.com  على المفردات الرياضية لهذا 

الفصل.

 تتابع من األعداد أو األشكال أو الرموز وفق قاعدة معينة أو تصميم 

ما. (١٣)

٢ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٠ مثال:

رمز يستعمل في كتابة األعداد. وأرقام النظام العشري عشرة، هي: 

(٢٠) .٠، ١، ٢، ٣، ٤، ٥ ، ٦، ٧، ٨، ٩

 القيمة التي تُعطى للرقم بحسب المنزلة التي يقع فيها من 

العدد. (٢٠)

مثال: في العدد ٥٣٤٩، يقع الرقم ٣ في منزلة المئات، وقيمته 

المنزلية ٣٠٠.

 الطريقة العادية في كتابة العدد باألرقام فقط دون كلمات. 

(٢١)

مٌ إلى ثالثة أرقام. (٢٣)  جزء من جدول المنازل مقسَّ

 : له القيمة نفسها. (٢٦)

 تغيير قيمة العدد إلى قيمة يسهل التعامل معها. (٣٢)

ب إلى أقرب عشرة إلى العدد ٣٠. مثال: العدد ٢٧ يقرّ



بطاقات المفردات المصورة: استعمل بطاقات 
المفردات المصورة لتقديم مفردات الفصل. 

بطريقة: التعريف / مثال / سؤال .

circlecircle

 استعمل بطاقات 
circle

  




   






اكتشاف أنماط 
عددية وتوسعتها.


لوحة المئة، خط األعداد.


 مصادر األنشطة  

الصفية
 مسألة اليوم

 الموهوبون الموهوبون
 سريعو التعلم









استعمال الخطوات 
األربع لحل 

المسألة.


نماذج ألوراق نقدية من 

فئة الريال.


 مصادر األنشطة 
الصفية

 مسألة اليوم

  الموهوبون  الموهوبون
 سريعو التعلم
 الربط مع التربية الفنية








اسـتعمال النماذج 
الستكشاف القيمة 

المنزلية لرقم في 
عدد ضمـن األلوف.




قطع 
دينز.











  






 


 






مقارنة األعداد 
ضمن عشرات 

األلوف.

 >
 <



جدول المنازل، خط 

األعداد.


 مصادر األنشطة 
الصفية

 مسألة اليوم

 دون المتوسط دون المتوسط
 سريعو التعلم

 الربط مع العلوم









قراءة األعداد ضمن 
األلوف، وكتابتها، 

وتحديد القيم 
المنزلية ألرقامها.



 
 
  


جدول المنازل.

قطع 
دينز.


 مصادر األنشطة 

الصفية
 مسألة اليوم

 دون المتوسط دون المتوسط
 سريعو التعلم
 الربط مع فنون اللغة











قراءة األعداد ضمن 
عشرات األلوف، 
وكتابتها، وتحديد 

القيم المنزلية 
ألرقامها.


جدول المنازل.

قطع 
دينز.


 مصادر األنشطة 

الصفية
 مسألة اليوم

 الموهوبون الموهوبون
 سريعو التعلم

 الربط مع العلوم




  








ترتيب األعداد 
ضمن عشرات 

األلوف.


جدول المنازل، خط 

األعداد.


 قطع عد، مكعبات 
متداخلة.


 مصادر األنشطة 

الصفية
 مسألة اليوم

 الموهوبون الموهوبون
 سريعو التعلم

 الربط مع العلوم













تقريب األعداد إلى 
أقرب عشرة وإلى 

أقرب مئة.

 خط
األعداد، جدول المنازل.


 مصادر األنشطة 

الصفية
 مسألة اليوم

 دون المتوسط دون المتوسط
 سريعو التعلم
 الربط مع التربية الفنية

















تقريب األعداد إلى 
أقرب ألف.


خط األعداد، جدول 

المنازل.


 مصادر األنشطة 
الصفية

 مسألة اليوم

 دون المتوسط دون المتوسط
 سريعو التعلم





     



  





 
تحمل اللحف عادةً العدد نفسه من األشكال الهندسية 

في كل مربّع. ولذلك يمكنك استعمال العدّ القفزيفي كل مربّع. ولذلك يمكنك استعمال العدّ القفزي
لمعرفة كم شكالً هندسيًّا يلزم لعمل اللحاف؟

أوجد عدد األشكال داخل أحد مربّعات اللحاف الواحد.  •
هذا  بإضافة  ا  نمطً واعمل  المربع،  في  األشكال  عدد  استعمل   •
لعمل  الالزمة  األشكال  عدد  تعرف  حتى  ة،  مرّ كل  في  العدد 

. اللحاف كامالً
لعمل  الالزمة  األشكال  عدد  تعرف  حتى  ة،  مرّ كل  في  العدد 

. اللحاف كامالً
لعمل  الالزمة  األشكال  عدد  تعرف  حتى  ة،  مرّ كل  في  العدد 

ا  اكتب نمطً التخطيط لعمل نموذج لحاف، ثم  استعمل أقالم   •
قاعدته جمع عدد األشكال في النموذج الذي عملته.


القياسية،  بالصيغة  أرقام   ٤ من  ا  عددً بطاقة  وجه  على  اكتب   •
بطاقة  وجه  على  آخر  ا  عددً يكتب  أن  زميلك  إلى  واطلب 

.أخر.أخر
تبادل البطاقة مع زميلك، ثم يكتب كلٌّ منكما جملة مفيدة على   

.أخر
تبادل البطاقة مع زميلك، ثم يكتب كلٌّ منكما جملة مفيدة على   

.أخر
•

البطاقة  على  المكتوب  العدد  فيها  ويستعمل  البطاقة،  ظهر 
بالصيغة اللفظية.

يتحقق كلٌّ منكما من صحة الصيغة التي كتبها زميله.  •


صور لحف  •

أقالم تخطيط  •
ورقة  •

قلم  •


بطاقات  •

أقالم رصاص  •


ا، وفي  يبلغ أكبر عمق للمياه في المحيط األطلسي ٣٦٨٩ مترً
ا، وفي المحيط الهادي  المحيط المتجمد الشمالي ١٠٢٦ مترً

ا، فكيف يمكن مقارنة هذه األعماق؟ ٤١٣٦ مترً
اعمل جدول منازل، واكتب هذه األعماق فيه.  •

قارن بين أعماق المياه في المحيطات الثالثة. أيّ المحيطات   •
ا المحيط الهادي، وأقلها  ا؟ وأيّها أقل؟ أكثرها عمقً أكثر عمقً

ا المحيط المتجمد الشمالي. عمقً
اكتب مسألة لفظية عن أعماق البحار.  •


ورقة  •

قلم قلم   •

ف
أللو

ت ا
رشا

ع

ف
ألو

ت
مئا

ت
رشا

ع

حاد
آ

أعامق املحيطات

فردي
ني مكا

ئي ثنا
ي لغو

فردي
منطقي












  


  



  






  






  





  





  


  



  



  







     

       
                

. دِ دَ هِ في العَ قِعِ وْ مُ بحسبِ مَ قْ ا الرَّ هَ ذُ أْخُ ةُ الَّتي يَ يمَ  الْقِ       

         
ا. � هَ عُ سِّ أْوَ ديّةً وَ دَ ا عَ اطً نْمَ فُ أَ تَشِ أَكْ
ا. � هَ بُ تُ أَكْ ، وَ ةِ آالَفٍ رَ شَ تَّى عَ دادَ حَ عْ رأُ األَ أَقْ
نَ ١٠٠٠٠. � مْ دٍ ضِ دَ مٍ فِي عَ قْ ةَ لِرَ لِيَّ نْزِ ةَ الْمَ يمَ دُ الْقِ دِّ أُحَ
ا. � هَ بُ تِّ أرَ ، وَ لُوفِ راتِ األُ شَ نَ عَ مْ ادَ ضِ دَ عْ نُ األَ قارِ أُ

نَ  مْ دٍ ضِ دَ مٍ فِي عَ قْ ةَ لِرَ لِيَّ نْزِ ةَ الْمَ يمَ دُ الْقِ دِّ أُحَ
ا. هَ بُ تِّ أرَ ، وَ لُوفِ راتِ األُ شَ نَ عَ مْ ادَ ضِ دَ عْ نُ األَ قارِ أُ

نَ  مْ دٍ ضِ دَ مٍ فِي عَ قْ ةَ لِرَ لِيَّ نْزِ ةَ الْمَ يمَ دُ الْقِ دِّ أُحَ

� . بِ أَلْفٍ رَ إلى أَقْ ئَةٍ وَ بِ مِ رَ إلى أَقْ ةٍ وَ شرَ ب عَ رَ دادَ إلى أَقْ عْ بُ األَ رِّ قَ أُ
ا. هَ بُ تِّ أرَ ، وَ لُوفِ راتِ األُ شَ نَ عَ مْ ادَ ضِ دَ عْ نُ األَ قارِ أُ

. بِ أَلْفٍ رَ إلى أَقْ ئَةٍ وَ بِ مِ رَ إلى أَقْ ةٍ وَ شرَ ب عَ رَ دادَ إلى أَقْ عْ بُ األَ رِّ قَ أُ
ا. هَ بُ تِّ أرَ ، وَ لُوفِ راتِ األُ شَ نَ عَ مْ ادَ ضِ دَ عْ نُ األَ قارِ أُ

� . ةِ لَ أَ سْ لِّ الْمَ بَعَ  في حَ رْ واتِ األَ طُ لُ الْخُ مِ تَعْ أَسْ
. بِ أَلْفٍ رَ إلى أَقْ ئَةٍ وَ بِ مِ رَ إلى أَقْ ةٍ وَ شرَ ب عَ رَ دادَ إلى أَقْ عْ بُ األَ رِّ قَ أُ

. ةِ لَ أَ سْ لِّ الْمَ بَعَ  في حَ رْ واتِ األَ طُ لُ الْخُ مِ تَعْ أَسْ
. بِ أَلْفٍ رَ إلى أَقْ ئَةٍ وَ بِ مِ رَ إلى أَقْ ةٍ وَ شرَ ب عَ رَ دادَ إلى أَقْ عْ بُ األَ رِّ قَ أُ

. ةً مَ ظْ الَيْ ٢٥١ عَ وَ لَى حَ ي عَ تَوِ ةِ يَحْ مَ القِطَّ سْ مُ أَنَّ جِ لَ لْ تَعْ  هَ  
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يستكشف الطالب كتب مكتبة المدرسة، وذلك بمقارنة عدد الكتب 

في فروع المعرفة المختلفة.
تختار كل مجموعة من الطالب أحد فروع المعرفة اآلتية:  •

األدب، التاريخ، العلوم، الرياضيات، تراجم السيرة.  
تكتب كل مجموعة في جدول المنازل عدد الكتب في الفرع الذي   •

اختارته.
تحدَّ الطالب ليكتبوا هذه األعداد من األصغر إلى األكبر.  •

 





 نماذج ألوراق نقدية، جدول منازل، أقالم تلوين 
خضراء وحمراء.

أخبر الطالب أنهم سيتعلمون القيمة المنزلية، واشرح لهم أنّها 
القيمة التي يأخذها الرقم بحسب موقعه في العدد.

نقدية  ألوراق  نماذج  و٥  منازل،  جدول  طالب  كل  أعط   •
متنوعة من فئة الريال، وعشرة رياالت.

المكان  في  النقدية  األوراق  نماذج  يضعوا  أن  إليهم  اطلب   •
المناسب لها في جدول المنازل.

اطلب إلى الطالب كتابة عدد نماذج األوراق النقدية في كل   •
منازل  في  العدد  طوا  يحوّ وأن  المنازل،  جدول  من  منزلة 
باللون  العشرات  باللون األخضر، والعدد في منازل  اآلحاد 

األحمر.

ه الطالب إلى الصفحة (١٠)، واطلب إليهم قراءة الفقرة  وجِّ
أعالها.

متى تستعمل القيمة المنزلية في حياتك اليوميّة؟ •
في النقود، وفي إيجاد أرقام الصفحات ، ... إلخ.  


ا من الجمل القصيرة، يظهر  اطلب إلى الطالب أن يكتبوا عددً

 من خاللها استعمال األعداد في المواد المدرسية األخر
كالعلوم والجغرافيا والتاريخ.

م المفردات الجديدة في الفصل مستعمالً   قدِّ
الخطوات اآلتية:

القيمة المنزلية للرقم هي القيمة التي يأخذها  
الرقم بحسب موقعه في العدد.

 في العدد ٤٨٥ الرقم ٤ يقع في منزلة المئات، 
والرقم ٨ يقع في منزلة العشرات، والرقم ٥ يقع في منزلة 

اآلحاد.
 متى تكون معرفة القيمة المنزلية لرقم في عدد 

مفيدة؟




   


  
  


  

  








  



   .ِة لِيَّ نْزِ ةِ الْمَ يمَ نِ الْقِ اتِي عَ ومَ لُ عْ نْظيمِ مَ ى تَ لَ ني عَ دَ اعِ ةَ لِتُسَ يَّ وِ طْ هِ الْمَ لُ هذِ مَ أَعْ
.A4 ْةٍ مِن دَ احِ ةٍ وَ قَ رَ أُ بِوَ بْدَ أَ

. ةِ لِيَّ نْزِ ةِ الْمَ يمَ نِ الْقِ اتِي عَ ومَ لُ عْ نْظيمِ مَ ى تَ لَ ني عَ دَ اعِ ةَ لِتُسَ يَّ وِ طْ هِ الْمَ لُ هذِ مَ أَعْ
ةٍ مِنْ  دَ احِ ةٍ وَ قَ رَ أُ بِوَ بْدَ أَ

. ةِ لِيَّ نْزِ ةِ الْمَ يمَ نِ الْقِ اتِي عَ ومَ لُ عْ نْظيمِ مَ ى تَ لَ ني عَ دَ اعِ ةَ لِتُسَ يَّ وِ طْ هِ الْمَ لُ هذِ مَ أَعْ

ــةَ  قَ رَ ــوَ ي الْ ـــوِ أََطْ 

ــنَ  ــا مِ ــيًّ ــولِ طُ
 ، ــفِ ــنْــتَــصَ ــمُ الْ
حٌ  ضَّ وَ مُ وَ  هُ ا  مَ كَ

. ناهُ أدْ

ثُمَّ   ، ةَ قَ رَ وَ الْ تَحُ  أَفْ 

الجانِبَ  أَطْــوي 
دارِ  قْ بِمِ لِيَّ  فْ السُّ
لَى. ١٢ سم لِألَعْ

تيْـنِ  الحافَّ ـقُ  أَلُصِ 

لِلطيّةِ  الجانِبيتَيْنِ 
 ، يبيْـنِ جَ عِ  نـْ لِصُ

. كما في الشكلِ

كما  يْبيْـنِ  الجَ نُ  نْـوِ أُعَ 

ــمَّ  ، ثُ ــكــلِ فــي الــشّ
تُـهُ  لَّمْ عَ ـا تَ ـلُ مَ ـجِّ أُسَ
ــمَّ  ، ثُ ــكــلِ فــي الــشّ
تُـهُ  لَّمْ عَ ـا تَ ـلُ مَ ـجِّ أُسَ
ــمَّ  ، ثُ ــكــلِ فــي الــشّ

لِ علَى  صْ فَ ا الْ في هذَ
هـا في  عُ بطاقاتٍ أضَ

. ناسبِ يبِ المُ الجَ

          
   

   




 
  



  
    

 
  



  
 








ه الطالب من خالل التعليمات في الصفحة (١١) من كتاب الطالب؛  وجّ
لمساعدتهم على تنظيم معلوماتهم حول القيمة المنزلية. ويمكنهم استعمال لمساعدتهم على تنظيم معلوماتهم حول القيمة المنزلية. ويمكنهم استعمال 

مطوياتهم للدراسة والمراجعة.
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تعرض أهداف الفصل، ويستطيع المعلم تسجيل 

. درجة إتقان الطالب لكل هدفٍ



   

 
  

  



  




    

         

: (مهارة سابقة) امِ قَ رْ ةَ بِاألَ ادَ اآلتِيَ دَ عْ تُبُ األَ أَكْ

دادِ اآلتِيَةِ: (مهارة سابقة) عْ لٍّ مِنَ األَ اتِ في كُ رَ شَ دَ الْعَ دَ عَ دَ اآلحادِ وَ دَ تُبُ عَ أَكْ

٥ آحاد وَ ١ عشرات. .٢ آحاد وَ ١ مئات 

. رونَ شْ عِ ةٌ وَ عَ بَ أَرْ  . ثَالثُونَ ثَمانِيَةٌ وَ ئَةٌ وَ مِ  

١٢ ٢٦ ٣١ ٨٥ 

دَ  دَ دَ اآلحادِ وعَ دَ تُبُ عَ وا ٦٧٥ رياالً . أَكْ قُ ةِ ، وأنْفَ يَّ ارِ اتِ التِّجَ عَ مَّ جَ دِ المُ تُها إلَى أَحَ عائِلَ نَى وَ بَتْ مُ هَ ذَ  

دِ ٦٧٥. دَ عَ اتِ فِي الْ رَ شَ عَ الْ

  ،  ، ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٨   ،   ، ١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ 

 ،  ،   ،   ، ٥ ، ١٠ ، ١٥ ،  ٢٠   ،   ، ١٠ ، ٢٠ ،٣٠ ، ٤٠ 

ةً  حَ فْ مِ الثَّانِي، وَ ١٢ صَ يَوْ فَحاتٍ فِي الْ ، وَ ٨ صَ لِ مِ األَوَّ يَوْ نْ كِتابٍ فِي الْ فَحاتٍ مِ ى ٤ صَ لْمَ أَتْ سَ رَ قَ  

؟ ابِعِ مِ الرّ يَوْ أُ فِي الْ رَ قْ ةً تَ حَ فْ مْ صَ ، فَكَ طِ ا النَّمَ ذَ لَى هَ ى عَ لْمَ تْ سَ رَّ تَمَ ا اسْ . إِذَ مِ الثَّالِثِ يَوْ فِي الْ
مِ الثَّانِي، وَ  يَوْ فَحاتٍ فِي الْ  صَ

؟ ابِعِ مِ الرّ يَوْ أُ فِي الْ رَ قْ ةً تَ حَ فْ مْ صَ ، فَكَ طِ ا النَّمَ ذَ لَى هَ ى عَ لْمَ تْ سَ رَّ تَمَ ا اسْ . إِذَ مِ الثَّالِثِ يَوْ فِي الْ
مِ الثَّانِي، وَ  يَوْ فَحاتٍ فِي الْ ، وَ  صَ لِ مِ األَوَّ يَوْ نْ كِتابٍ فِي الْ فَحاتٍ مِ  صَ

؟ ابِعِ مِ الرّ يَوْ أُ فِي الْ رَ قْ ةً تَ حَ فْ مْ صَ ، فَكَ طِ ا النَّمَ ذَ لَى هَ ى عَ لْمَ تْ سَ رَّ تَمَ ا اسْ . إِذَ مِ الثَّالِثِ يَوْ فِي الْ
، وَ  لِ مِ األَوَّ يَوْ نْ كِتابٍ فِي الْ فَحاتٍ مِ  صَ

تِي: (مهارة سابقة) أْ ا يَ مّ لٍّ مِ الِيينِ في كُ يْنِ التَّ دَ دَ تُبُ الْعَ مَّ أَكْ ، ثُ طَ دُ النَّمَ  أَجِ   
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١١٠ ٣٣ ١٤

١٥
٢٤

١٠٢
١٣٨

١٢،١٠

٣٠،٢٥

١٦ صفحة

١١،٩

٦٠،٥٠

٦آحاد و ٢ عشرات

يستعمل مع الدرسان (١-٣) ، (١-٤)

يستعمل مع الدرسان (١-٣) ، (١-٤)

يستعمل مع الدرس (١-١)

٢آحاد و ١ عشرات

٥آحاد و ٧ عشرات

٥آحاد و ٨ عشرات١آحاد و ٣ عشرات


ن الطالب  قبل بدء الفصل، تحقق من تمكُّ

من المتطلبات السابقة مستعمالً أحد 
مصادر التقويم التشخيصي اآلتية:

 
 كتاب الطالب (١٢)

 
 دليل التقويم (١٠)
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ا على نتائج التقويم التشخيصي ، استعمل الجدول التالي لمعرفة أخطاء الطالب ومعالجتها: اعتمادً














استمع إلى هؤالء الطالب لمعرفة   •
األسباب التي أدت إلى إجاباتهم الخطأ، 

وقم بمعالجتها، وساعدهم على حل 
 أسئلة التقويم التشخيصي مرة أخر

.مستعمالً أحد المصادر األخر
 أسئلة التقويم التشخيصي مرة أخر

.مستعمالً أحد المصادر األخر
 أسئلة التقويم التشخيصي مرة أخر

تصحيح أخطاء الطالب.  •
اختيار أحد المصادر التالية:  •

الربط مع المواد األخر. (١٠ هـ)  
مشروع الفصل. (١٠)  
التقديم للفصل. (١٠)  

تصحيح أخطاء الطالب.  •
اختيار أحد المصادر التالية:  •

الربط مع المواد األخر. (١٠ هـ)  
مشروع الفصل. (١٠)  
التقديم للفصل. (١٠)  

  





ــــــــــــــــــــــ


اكتشاف أنماط عددية وتوسعتها.





لوحة المئة، خط األعداد. 

، وإعادة التجميع، قبل أن  يحتاج الطالب إلى خبرات حسية بالعدّ
. ومع أن طالب  نوا من فهم القيمة المنزلية في نظامنا العشريّ يتمكّ

الصف الثالث االبتدائي قد تعاملوا مع العديد من هذه النشاطات، إال 
ر مفهوم القيمة المنزلية لديهم. والتدريبات  أنّه يجب تقويم مستو تطوّ

اإلضافية بالعدّ القفزي ستساعدهم على تعزيز فكرة األنماط في 
ا في عوامل األعداد، ومضاعفاتها.  األعداد. وتوجد األنماط أيضً

.(٧ – وسيتم استكشاف ذلك في الفصول (٤

ــــــــــــــــــــــ
استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

 
عند سامي ٥ سيارات، ٣ منها بيضاء اللون. هل يمكن أن 

يوجد عنده ٣ سيارات حمراء اللون؟ 
إجابة ممكنة: ألن ٣ + ٣ = ٦، و ٦ أكبر من ٥ ال،

ــــــــــــــــــــــ
  

   








  
 


  

 




  
 







  
 





ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ

  



ـــــــــــــــــــــــ


  

 أقالم تخطيط ، شبكات مسجل على كلٍّ منها عدد. 
أعط الطالب شبكات أعداد، مكتوبًا عليها أعداد بالمئات واأللوف   •

مثل الشبكة المجاورة.
اطلب إلى الطالب أن يكتبوا   •
ا من  ا يختارونه بدءً ا نمطً قطريًّ

العدد المكتوب.
ثم اطلب إليهم أن يعملوا 
شبكات أعدادٍ مماثلةً وأن 
يتبادلوها فيما بينهم لكتابة 

. أنماطٍ عدديةٍ



   

 قلم، ورقة.
عوا كل نمطٍ في األسئلة ١-٤ اطلب إلى الطالب أن يوسّ  •

النمط  يوسعوا  أن  للطالب  يمكن   ٤ السؤال  في  المثال،  سبيل  على   
« اطرح ٣ » إليجاد األعداد الخمسة التالية. ٩٥، ٩٢، ٨٩، ٨٦، ٨٣
ا عددية تاركين بعض األعداد المفقودة،  تحدّ الطالب ليكتبوا أنماطً  

« اطرح 
ا عددية تاركين بعض األعداد المفقودة،  تحدّ الطالب ليكتبوا أنماطً  

« اطرح 
•

ثم يتبادلوها مع زمالئهم إلكمالها.

   

م مهارات حل المسألة وخططها مستعمالً تدريبات حل المسألة  دعِّ
(٨) الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.

  

 
......................... .................................................

٨   

: لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ :أَحُ لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ أَحُ

دادُ  زْ يَ عِ  ارِ الشّ نَ  مِ الجانِبِ  ذلِكَ  في  بيتٍ  لِّ  كُ قْمُ  رَ كانَ  إذا   . شارعٍ  ٦٢ قْمِ  رَ البَيْتِ  في  خالِدٌ  نُ  كُ يَسْ ١ 

؟ مُ البَيتِ األَخيرِ قْ . فَما رَ  بُيوتٍ
دادُ  زْ يَ عِ  ارِ الشّ نَ  مِ الجانِبِ  ذلِكَ  في  بيتٍ  لِّ  كُ قْمُ  رَ كانَ  إذا   . شارعٍ  

؟ مُ البَيتِ األَخيرِ قْ . فَما رَ  بُيوتٍ
دادُ  زْ يَ عِ  ارِ الشّ نَ  مِ الجانِبِ  ذلِكَ  في  بيتٍ  لِّ  كُ قْمُ  رَ كانَ  إذا   . شارعٍ  

نْ ٤ لَ بَيتٍ مِ كانَ بَيتُ خالِدٍ أَوَّ ، وَ ابِقِ مِ البيتِ السّ قْ لى رَ دارِ ٢ عَ قْ بِمِ


لى  تْ عَ رَّ تَمَ . إِذا اسْ قِ رَ نِ األَزْ ابِعَ بِاللَّوْ نُ الرّ لَوِّ تُ ، وَ لْوينٍ ةً بِال تَ كُ ثَالثَ تْرُ كانَتْ تَ ثًا وَ ثَلَّ عادُ ١٦ مُ تْ سُ مَ سَ رَ ٢ 

؟  قِ رَ نِ األَزْ عادُ بِاللَّوْ نَتْ سُ وَّ ثًا لَ ثَلَّ مْ مُ ، فَكَ طِ هذا النَّمَ


راتٍ  وْ ريقُ ١٠ دَ كَضَ الفَ . فإِذا رَ ابِقِ مِ السّ نَ اليَوْ ثَرَ مِ راتٍ أَكْ وْ سَ دَ مْ مٍ خَ وْ لَّ يَ مِ كُ دَ ةِ القَ رَ كُضُ فَريقُ كُ رْ يَ ٣ 

بِعاءِ؟ مَ األَرْ وْ كُضُ يَ يَرْ ةً سَ رَ وْ مْ دَ ، فَكَ بْتِ مَ السَّ وْ يَ


بوعِ  األُسْ في  ياالً  رِ و١٩  لِ  األَوَّ بوعِ  األُسْ في  ياالً  رِ  ١٦ رَ  خَ ادَّ فَ  ، ةٍ اجَ رّ دَ راءِ  لِشِ فيرِ  بِالتَّوْ سالِمٌ  أَ  دَ بَ ٤ 

بوعِ  رُ في األُسْ فِّ يُوَ ياالً سَ مْ رِ طِ فَكَ لى هذا النَّمَ رَّ عَ تَمَ . فإِذا اسْ بوعِ الثّالِثِ ياالً في األُسْ  رِ
بوعِ  األُسْ في  ياالً  رِ  
بوعِ  رُ في األُسْ فِّ يُوَ ياالً سَ مْ رِ طِ فَكَ لى هذا النَّمَ رَّ عَ تَمَ . فإِذا اسْ بوعِ الثّالِثِ ياالً في األُسْ  رِ
بوعِ  األُسْ في  ياالً  رِ و  لِ  األَوَّ بوعِ  األُسْ في  ياالً  رِ  
بوعِ  رُ في األُسْ فِّ يُوَ ياالً سَ مْ رِ طِ فَكَ لى هذا النَّمَ رَّ عَ تَمَ . فإِذا اسْ بوعِ الثّالِثِ ياالً في األُسْ  رِ

و لِ  األَوَّ بوعِ  األُسْ في  ياالً  رِ  
الثّانِي و٢٢
؟  سِ الخامِ

 

بوعِ  روفِ في األُسْ نُ الخَ زْ إِذا كانَ وَ . فَ بوعٍ لَّ أُسْ رام كُ تَراهُ أَبي ٢ كيلوجْ روفِ الَّذي اشْ نُ الخَ زْ دادُ وَ زْ يَ ٥ 

؟ سِ بوعِ الخامِ نُهُ في األُسْ زْ يَكونُ وَ مْ سَ ، فَكَ راماتٍ  كيلوجْ
بوعِ  روفِ في األُسْ نُ الخَ زْ إِذا كانَ وَ . فَ بوعٍ لَّ أُسْ رام كُ  كيلوجْ

؟ سِ بوعِ الخامِ نُهُ في األُسْ زْ يَكونُ وَ مْ سَ ، فَكَ راماتٍ  كيلوجْ
بوعِ  روفِ في األُسْ نُ الخَ زْ إِذا كانَ وَ . فَ بوعٍ لَّ أُسْ رام كُ  كيلوجْ

لِ ٧ األَوَّ
 

لُ  دَّ عَ ِذا كانَ مُ رِ شوال. فإَ هْ تَّى شَ حَ رِ رجب وَ هْ نْذُ شَ رِ مُ هْ جاتٍ في الشَّ رَ ةِ ٣ دَ رارَ جاتِ الحَ رَ لُ دَ دَّ عَ عَ مُ فَ تَ ارْ ٦ 

رِ شوال؟  هْ مْ كانَ في شَ ، فَكَ جةً رِ رجب ٣٤ دَرَ هْ ةِ في شَ رارَ جةِ الحَ رَ دَ



                  






            




 

 



  

 



 




 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
















 







 
















  



          

     
         

   

    
طُ   النَّمَ

www.obeikaneducation.com

ضِ  ى بَعْ لَ  عَ وَ صْ ةَ الْقُ عَ رْ دُ السُّ دِّ ةُ تُحَ يِّةُ اآلتِيَ ورِ رُ ةُ الْمُ يَّ ادِ شَ اتُ اإلِرْ حَ وْ اللَّ
؟ اهُ ي أَرَ طُ الَّذِ ا النَّمَ . مَ قِ رُ الطُّ

ضِ  ى بَعْ لَ  عَ وَ صْ ةَ الْقُ عَ رْ دُ السُّ دِّ ةُ تُحَ يِّةُ اآلتِيَ ورِ رُ ةُ الْمُ يَّ ادِ شَ اتُ اإلِرْ حَ وْ اللَّ
؟ اهُ ي أَرَ طُ الَّذِ ا النَّمَ . مَ قِ رُ الطُّ

ضِ  ى بَعْ لَ  عَ وَ صْ ةَ الْقُ عَ رْ دُ السُّ دِّ ةُ تُحَ يِّةُ اآلتِيَ ورِ رُ ةُ الْمُ يَّ ادِ شَ اتُ اإلِرْ حَ وْ اللَّ












نَةً . يَّ عَ ةً مُ دَ اعِ بَعُ قَ تْ تِي تَ الِ الَّ كَ شْ ادِ أَوِ األَ دَ عْ ةٌ مِنَ األَ لَ سِ لْ وَ سِ هُ : طُ طُالنَّمَ النَّمَ
ةِ . يَّ دِ دَ اطِ الْعَ نْمَ يدَ مِنَ األَ دِ ةِ الْعَ ئَ ةِ الْمِ حَ ى لَوْ لَ دُ عَ اهِ أُشَ

ةً . نَ يَّ عَ ةً مُ دَ اعِ بَعُ قَ تْ تِي تَ الِ الَّ كَ شْ ادِ أَوِ األَ دَ عْ ةٌ مِنَ األَ لَ سِ لْ وَ سِ هُ
ةِ . يَّ دِ دَ اطِ الْعَ نْمَ يدَ مِنَ األَ دِ ةِ الْعَ ئَ ةِ الْمِ حَ ى لَوْ لَ دُ عَ اهِ أُشَ

ةً . نَ يَّ عَ ةً مُ دَ اعِ بَعُ قَ تْ تِي تَ الِ الَّ كَ شْ ادِ أَوِ األَ دَ عْ ةٌ مِنَ األَ لَ سِ لْ وَ سِ هُ

. ،١٥، ٢٥، ٣٥، ٤٥ : دَ التّالِيَ دَ دُ الْعَ مَّ أَجِ طَ ، ثُ دُ النَّمَ دِّ أُحَ
ةٍ. رَّ لِّ مَ نَّنا نُضيفُ ١٠ في كُ ط أَ أالحظ في النَّمَ

  ،    ،  ١٥  ،  ٢٥  ،    ٣٥    ،    ٤٥
١٠+١٠+١٠+١٠+

دُ التّالي هو ٥٥.  دَ الْعَ ، فَ نْ إذَ



    

  

  

    
األعداد: ويظللوا  خمسات،  قفزيًّا  وا  يعدُّ أن  الطالب  إلى  اطلب  •

٥، ١٠، ١٥، ٢٠ على لوحة المئة. 
أضيف ٥ في كل مرة. ثم اسأل: ما النمط الذي تراه؟  

ا ثالثات ويظللوا األعداد:  قفزيًّ يعدوا  أن  الطالب  إلى  اطلب  •
٣، ٦، ٩، ١٢، ١٥  على لوحة المئة ثم اسأل: ما النمط الذي 

أضيف ٣ في كل مرة. تراه؟
١٨ ما العدد التالي في النمط؟  

لوحة  في  يرونها   ا أخر أنماطً يذكروا  أن  الطالب  إلى  اطلب  •
المئة.

قفزيًّا: ٢٥، ٥٠، ١٠٠، ١٠٠٠ وا  يعدّ أن  الطالب  إلى  اطلب  •

  


اكتب األنماط اآلتية على السبورة:

٣ ، ٦ ، ٩ ، _____ ، ١٥  ١٢
١٠ ، ١٥ ، ٢٠ ، ____ ، ____ ، ٣٥  ٢٥ ، ٣٠
٣٠ ، ٢٨____   ٢٨____   ٢٨  ، ____ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٦

واسأل: 
ما األعداد المفقودة في كل نمط؟  •

كيف عرفت العدد المفقود في النمط األول؟  •
العدد الثاني في هذا النمط هو ناتج جمع ٣ للعدد األول، والعدد 

الثالث هو ناتج جمع ٣ للعدد الثاني، ولمعرفة العدد الرابع أضفت 
٣ للعدد الثالث. 

أضيف ٣، أضيف ٥، أضيف ٢  حدد كل نمط من األنماط الثالثة. •
ا  ا: ٢، ٥، ١٠، ١٠٠ تصاعديًّ وا قفزيًّ اطلب إلى الطالب أن يعدّ  •

ا. وتنازليًّ

اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتبهم، ويقرؤوا المعلومات 
م لهم مفهوم ، وناقشهم  » . قدّ  » الواردة في فقرة

في حل األمثلة ١-٣. 

    



    
األعداد: ويظللوا  خمسات،  قفزيًّا  وا  يعدُّ أن  الطالب  إلى  اطلب 

  




 أحدد النمط، ثم أكتب العدد المناسب في  :
٨، ١٢، ١٦، ٢٠،  . أضيف ٤؛ ٢٤



 

  



: األمثلة (١-٣) بَ فِي ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ مَّ أَكْ ، ثُ طَ دُ النَّمَ دِّ أُحَ

مِ  يَوْ بِ فِي الْ لْعَ مَ لَ الْ وْ اتٍ حَ رَ وْ رٌ ٤ دَ كَضَ ناصِ رَ  

اتٍ  رَ وْ مِ الثَّانِي وَ ٨ دَ يَوْ راتٍ فِي الْ وْ  دَ
مِ  يَوْ بِ فِي الْ لْعَ مَ لَ الْ وْ اتٍ حَ رَ وْ  دَ

مِ الثَّانِي وَ  يَوْ راتٍ فِي الْ وْ  دَ
مِ  يَوْ بِ فِي الْ لْعَ مَ لَ الْ وْ اتٍ حَ رَ وْ  دَ

لِ وَ ٦ األَوَّ
 ، طُ ا النَّمَ لى هذَ رَّ عَ تَمَ ا اسْ . إِذَ مِ الثَّالِثِ يَوْ فِي الْ

مِ الثَّانِي وَ  يَوْ راتٍ فِي الْ وْ  دَ
 ، طُ ا النَّمَ لى هذَ رَّ عَ تَمَ ا اسْ . إِذَ مِ الثَّالِثِ يَوْ فِي الْ

مِ الثَّانِي وَ  يَوْ راتٍ فِي الْ وْ  دَ

؟ سِ مِ الْخامِ يَوْ كَضَ فِي الْ ةً رَ رَ وْ مْ دَ فَكَ

يِّ  زِ فْ قَ الْ دِّ  عَ بِالْ أْتُ  بَدَ نِي  أَنَّ ضُ  أَفْرِ 

إلَى  لْتُ  صَ وَ تَّى  حَ  ٢٠ دِ  دَ عَ الْ نَ  مِ
دُّ  عَ وَ الْ طُ هُ ونَ النَّمَ كِنُ أَنْ يَكُ مْ لْ يُ دِ ٣٦، فَهَ دَ عَ الْ

تَي. حُ إِجابَ ضِّ ؟ أُوَ يُّ ثَالثَاتٍ زِ فْ قَ الْ

١٠ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٦ ،  ، ٢٠ 

٢٠ ،  ، ٤٠ ، ٥٠ ،   ، ٧٠ 

٥ ، ١٠ ، ١٥ ، ٢٠ ،   ، ٣٠ 

 ، ١١٠ ، ١٠٧ ،  ، ١٠١ ، ٩٨ 

ى فِي  يْلَ ا لَ تْهَ أَ رَ تـابٍ قَ حاتِ كِ فَ دَ صَ دَ لُ المجاور عَ وَ دْ ـحُ الْجَ ضِّ وَ  يُ    
مَ  ها يَوْ ؤُ رَ قْ ـتَ تِي سَ اتِ الَّ حَ فَ دُ الصَّ دَ ا عَ مَ ، فَ طُ ا النَّمَ رَّ هذَ مَ ـتَ ا اسْ تالِيَةٍ، إذَ تَ امٍ مُ يَّ أَ
ى فِي  يْلَ ا لَ تْهَ أَ رَ تـابٍ قَ حاتِ كِ فَ دَ صَ دَ لُ المجاور عَ وَ دْ ـحُ الْجَ ضِّ وَ  يُ
مَ  ها يَوْ ؤُ رَ قْ ـتَ تِي سَ اتِ الَّ حَ فَ دُ الصَّ دَ ا عَ مَ ، فَ طُ ا النَّمَ رَّ هذَ مَ ـتَ ا اسْ تالِيَةٍ، إذَ تَ امٍ مُ يَّ أَ
ى فِي  يْلَ ا لَ تْهَ أَ رَ تـابٍ قَ حاتِ كِ فَ دَ صَ دَ لُ المجاور عَ وَ دْ ـحُ الْجَ ضِّ وَ  يُ

؟ يسِ مِ الْخَ
مَ  ها يَوْ ؤُ رَ قْ ـتَ تِي سَ اتِ الَّ حَ فَ دُ الصَّ دَ ا عَ مَ ، فَ طُ ا النَّمَ رَّ هذَ مَ ـتَ ا اسْ تالِيَةٍ، إذَ تَ امٍ مُ يَّ أَ

؟ يسِ مِ الْخَ
مَ  ها يَوْ ؤُ رَ قْ ـتَ تِي سَ اتِ الَّ حَ فَ دُ الصَّ دَ ا عَ مَ ، فَ طُ ا النَّمَ رَّ هذَ مَ ـتَ ا اسْ تالِيَةٍ، إذَ تَ امٍ مُ يَّ أَ

مِ  يَوْ الْ ى  لَ عَ ةً  يادَ زِ حاتٍ  فَ صَ  ٣ مٍ  يَوْ لَّ  كُ أُ  رَ قْ تَ ى  يْلَ لَ أَنَّ  لِ  وَ دْ الْجَ مِنَ  ظ  حِ أُالَ
. ابِقِ السَّ

٣    ،    ٦    ،    ٩    ،    ١٢    ،    ١٥    ،    ١٨
٣+٣+٣+٣+٣+

. ةً حَ فْ يسِ ١٨ صَ مِ مَ الْخَ ها يَوْ ؤُ رَ تَقْ تِي سَ حاتِ الَّ فَ دُ الصَّ دَ عَ ، فَ نْ إذَ



التٍ  وَ اللَ ٦ جَ رٌ خِ ها ياسِ لَ جَّ تِي سَ دَ النِّقاطِ الَّ دَ طُ التّالِي عَ يّنُ النَّمَ بَ  يُ 
ةٍ: ١٥٠  ، ١٤٥  ، ١٤٠ ، ، ١٣٠  ،   ونِيَّ تِرُ ةٍ إلِكْ بَ عْ في لُ

. طِ يْنِ في النَّمَ ودَ قُ فْ يْنِ المَ دَ دَ دُ الْعَ أجِ

أالحظ في النمط أننا نطرح ٥ في كل مرة.
١٥٠    ،    ١٤٥    ،    ١٤٠    ،    ١٣٥    ،    ١٣٠    ،    ١٢٥

٥-٥-٥-٥-٥-
ما: ١٣٥ ، ١٢٥. ودانِ هُ قُ فْ دانِ المَ دَ نْ العَ إِذَ



 
 
   

   

   

        



     

  

أطرح ٣، ١٠٤، ٩٥

أضيف ٥، ٢٥أضيف ٢، ١٨

أضيف ١٠، ٣٠، ٦٠

إلى ١٢ ال؛ألنك ستصل      
العدد ٣٥ وليس إلى العدد ٣٦.

 قاد عادل دراجته مسافة ٢كلم يوم السبت، و٤ كلم يوم 
األحد، و٦ كلم يوم اإلثنين. إذا استمر هذا النمط، 
ا قاد عادل دراجته يوم الثالثاء؟ ٨ كلم فكم كيلومترً

 أحدد النمط، ثم أكتب العدد المناسب في  :
٥٠. أطرح ١٠، ٨٠، ٦٠     ،١٠٠، ٩٠،  ، ٧٠

ا عـشرات تنازليًّا  وا قفزيًّ اطـلب إلى الطالب أن يعـدّ
حتى الصفر.





 






















 


 

     
: إذا واجه بعض الطالب صعوبة في تحديد النمط 
العددي، اقترح عليهم رسم خط أعداد من ١٠٠ إلى ١٥٠

وتعيين األعداد عليه.

 ، طُ ا النَّمَ لى هذَ رَّ عَ تَمَ ا اسْ . إِذَ مِ الثَّالِثِ يَوْ فِي الْ
؟ سِ مِ الْخامِ يَوْ كَضَ فِي الْ ةً رَ رَ وْ مْ دَ فَكَ

  
اطلب إلى الطالب حل األسئلة من (١) إلى (٦) الواردة في 

فقرة «أتأكد»، وتابع حلولهم. 

م فهم الطالب قبل أن يبدؤوا حل  السؤال (٦): يقوّ
أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».


 واجه بعض الطالب صعوبة في تحديد النمط

 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليم ١
٢  اطلب إلى الطالب استعمال لوحة المئة أو خط 

األعداد. وبتظليل األعداد عليهما سيصبح النمط أكثر 
. نهم من العدّ القفزيّ ا يمكِّ ا، ممّ وضوحً

  

......................... .................................................

٦   

دِ التّايل: دَ َ يف العَ ظُ التَّغَريُّ ؛ أُالحِ طِ املُتَّبَعِ جيادِ النَّمَ دِ التّايل:إلِ دَ َ يف العَ ظُ التَّغَريُّ ؛ أُالحِ طِ املُتَّبَعِ جيادِ النَّمَ إلِ

٢٢+ + 
  

؟  أُضيفُ ٢ طُ ٢، ٤ ، ٦ ، ٨ ،  ما النَّمَ
٣+ 

  
؟  أُضيفُ ٣ طُ ٣، ٦ ، ٩ ، ١٢، ١٥،  ما النَّمَ

: بَ يف  دَ املُناسِ دَ تُبُ العَ ، ثُمَّ أَكْ طَ دُ النَّمَ دِّ أُحَ

   ،٢٥ ،   ،١٥ ،   ،٥ ١ 

   ،   ،٤٠ ،   ، ١٠، ٢٠ ٢ 

   ،   ،٧٠ ،   ،١٠٠، ٩٠ ٣ 

   ،٣٢٥ ،   ،   ،٣٢٢   ٤ 

   ،   ، ٣٢٥    ،٢٥، ١٢٥ ٥ 

يَكونُ  تابًا سَ مْ كِ كَ أْتي، فَ رُ فِيما يَ اهِ طُ الظَّ رَّ النَّمَ تَمَ ، إِذا اسْ تُبِ هُ مِن الكُ تُ موعَ جْ فِّ مَ لِّ طالِبٍ في الصَّ لكُ ٦ 

؟ دَ مَ لٍّ مِن رائِدٍ وأَحْ نْدَ كُ عِ
رٌ 

تامِ   

ريمٌ  كَ   

ياضٌ  رِ   

يٌّ 
لِ عَ   

   رائِدٌ    
   دُ  مَ أَحْ   


                    

......................... .................................................

٧   

بَ يف  : دَ املُناسِ دَ تُبُ العَ ، ثُمَّ أكْ طَ دُ النَّمَ دِّ تُبُ أُحَ ، ثُمَّ أكْ طَ دُ النَّمَ دِّ أُحَ

   ، ٢٥ ،   ، ١٥ ،   ،٥ ١ 

   ،   ، ١٤ ،   ، ٦ ، ٨ ، ١٠ ٢ 

   ، ٦٥ ، ٦٠ ،   ،٧٥ ٣ 

 ٢٢ ،   ،١٦ ،   ،٧، ١٠ ٤ 

   ، ١٢٠ ،   ، ١٠٥، ١١٠ ٥ 

 ٨٨ ،   ،   ، ٩٦، ٩٤ ٦ 

: ِ ِ اآلتِيَتَنيْ أَلَتَنيْ لُّ املَسْ أَحُ

 . ابِقِ مِ السّ ثَرَ مِنَ اليَوْ وابِعَ أَكْ مٍ ٤ طَ لَّ يَوْ عيدٌ كُ عُ سَ مَ يَجْ ٧ 

بِعاءِ؟ رْ األَ يِ الثُّالثاءِ وَ مَ لٍّ مِنْ  يَوْ عُ فِي كُ مَ يَجْ ا سَ ابِعً مْ طَ كَ ، فَ طُ رَّ هذا النَّمَ تَمَ إِذا اسْ  

. ابِقِ مِ السّ قائِقَ مِنَ اليَوْ ثَرَ بـِ ٣ دَ مٍ أَكْ لَّ يَوْ ةَ كُ ياضيَّ دٌ تَدريباتِهِ الرِّ هْ ثَرَ بـِ ٣يُمارِسُ فَ مٍ أَكْ لَّ يَوْ ةَ كُ ياضيَّ دٌ تَدريباتِهِ الرِّ هْ ٣يُمارِسُ فَ ٨ 

لٍّ  ةَ فِي كُ ياضيَّ يُمارِسُ تَدريباتِهِ الرِّ قيقةً سَ مْ دَ كَ ، فَ طِ لى هذا النَّمَ رَّ عَ تَمَ إِذا اسْ  
؟ دِ حَ األَ بْتِ وَ يِ السَّ مَ مِنْ يَوْ

٦   

١٠  

١٤    

 

   

٥٢   

٥٥  

٥٨    

   

  


                  

  



: األمثلة (١-٣) بَ فِي ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ مَّ أَكْ ، ثُ طَ دُ النَّمَ دِّ أُحَ

١٠ ، ١٤ ، ١٨ ،  ، ٢٦ ، ٣٠ 

٣٤ ، ٣٦ ،  ، ٤٠ ،  ، ٤٤ 

٢٨ ، ٢٤ ، ٢٠ ،  ، ١٢ ، ٨ 

١٠٥ ، ١٠٠ ،  ، ٩٠ ،  ، ٨٠ 

٦٣ ، ٦٠ ،  ، ٥٤ ، ٥١ ، ٤٨ 

 ،  ، ١٠٠ ، ١١٠ ، ١٢٠ 

١٣ ، ١٨ ، ٢٣ ،  ، ٣٣ ، ٣٨ 

 ، ٧١ ، ٧٦ ، ٨١ ،  ، ٩١ 

    
      
 


 

لُ المجاور  وَ دْ بَيِّنُ الْجَ يُ  

يًّا.  ومِ دُ يَ مَ هُ أَحْ رُ فِّ وَ ما يُ
لٍّ  هُ فِي كُ رُ فِّ وَ فكمْ رياالً يُ

 ، سِ امِ مِ الْخَ يَوْ : الْ نْ مِ
رِ إذا استمر  اشِ عَ مِ الْ يَوْ والْ

بهذا النمط؟

ةِ ٨:١٥  وَ ٨:٤٥ وَ ٩:١٥ وَ ٩:٤٥.  اعَ : السَّ قاتِ التَّاليةِ طَّةِ فِي األَوْ حَ مَ افِالتٌ إِلىَ الْ لُ حَ  تَصِ 

؟ ةِ التَّالِيَةِ رَّ مَ افِلةُ فِي الْ لُُ الحَ ةٍ تَصِ اعَ ، فَفي أَيِّ سَ طُ ا النَّمَ رَّ هذَ تَمَ ا اسْ إذَ

ـةِ  حَ فْ الصَّ لَـى  عَ مـاتٍ  نَجْ  ٦ دٌ  نـْ هِ تْ  ـمَ سَ رَ  

لىَ  مـاتٍ عَ ١٠ نَجْ ـتِها، وَ اسَ رّ ـنْ كُ األُولَـى مِ
ةِ  حَ فْ لَى الصَّ ةً عَ مَ ، ثُـمَّ ١٤نَجْ ةِ الثَّانِيَةِ حَ فْ الصَّ
ةً  مَ مْ نَجْ ؛ فَكَ طِ ذا النَّمَ تْ بِهَ رَّ ـتَمَ . إذا اسْ الثّالِثِّةِ

؟ ةِ ابِعَ ةِ الرّ حَ فْ لَى الصَّ مُ عَ سُ تَرْ

مَّ أوضحه. ا، ثُ يًّ دِ دَ ا عَ طً تُبُ نَمَ أكْ         

: مَ ا لَزِ ةِ إِذَ ئَ ة المِ حَ ل لَوْ مِ ، استَعْ بِ نَاسِ دِ المُ دَ اغَ بِالعَ رَ لُ الفَ مِ كْ أُ       

دَ التَّالِي. دَ عَ تُبُ الْ دادِ ١٠٤ ، ٩٩ ، ٩٤ ، ٨٩ ، ... ، ثُمَّ أَكْ طَ فِي األَعْ فُ النَّمَ   أَصِ

٥٧
٦٧

٧٦

٤٤

٦٦

٥١
٦٣

 

  

أضيف ٤، ٢٢

أضيف ٢، ٣٨، ٤٢

أطرح ٣، ٥٧أطرح ٤، ١٦

أطرح ٥، ٩٥، ٨٥

أضيف ٥، ٢٨

أضيف ٥، ٨٦، ٩٦

أضيف ١٠، ١٣٠، ١٤٠

١٨ نجمة.

الساعة ١٠:١٥

٢٠، ٤٠

٥٦
٦٦

٥٨
٦٨
٧٨٧٩

٤٥ ٥٢٥٤

٧١٧٢٧٤

٥٣٤٦
٥٦ ٥٥ ٥٤

٦٤٦٥

أطرح ٥، ٨٤

انظر الهامش

٧٧


 إذا لم يفهم بعض الطالب ماذا 

سيفعلون، فاطلب إليهم أن يعودوا إلى مقدمة الدرس ويتأملوا 
في لوحة المئة ووجههم إلى أنّه عليهم أن يبحثوا عن عدد 

أو عددين من األعداد الظاهرة في السؤال؛ لمعرفة األعداد 
المفقودة في هذا السؤال وكتابتها في مكانها المناسب.

!

، ١٥، ١٨،  ، ٢٤ على  اكتب النمط ٩، 
السبورة، واطلب إلى الطالب تحديد هذا النمط وكتابة العددين 

د  المفقودين، وأن يسلموك أوراقهم عند انتهاء الدرس، ثم حدّ
المكافأة المناسبة.  أضف ٣؛ ٢١،١٢

  



، ٢٨، ،   ؟    ما العددان اللذان يكمالن النمط ٤، ١٠، ١٦،  •
 ٢٢ ، ٣٤

النمط هو «أضيف ٦». العددين؟  كيف عرفت هذين  •

  

ع أسئلة التدريبات (٧-٢٢) باستعمال المستويات اآلتية: نوّ


٧ - ١١، ١٥، ١٧
٨ - ١٤ ، ١٦ ، ١٧، ١٩
١٧– ١٧– ١٧) الفردية، ١٨ - ٢٢ ٧)

اطلب إلى الطالب مناقشة «مسائل مهارات التفكير العليا»، وحلِّها 
وشجعهم على استعمال لوحة المئة لمساعدتهم على حلِّها.


إجابة ممكنة: ٦٧، ٧٢، ٧٧، ٨٢؛  أضف ٥

 اطلب إلى الطالب حل السؤال (٢٢) في 
مجلة الصف. ويمكنك استعماله في التقويم التكويني.

  

......................... .................................................

٩   

ةُ ائِعَ قامِ الرّ ةُآلَةُ األَرْ ائِعَ قامِ الرّ آلَةُ األَرْ

فِيها  لْتَ  أَدْخَ إِذا   . يَّةَ قَ رُ وَ دٍ  اشِ رَ يْنِ  وَ لِألَخَ ةٌ  ائِعَ رَ ةٌ  آلَ هِ  ذِ فِيها هَ لْتَ  أَدْخَ إِذا   . يَّةَ قَ رُ وَ دٍ  اشِ رَ يْنِ  وَ لِألَخَ ةٌ  ائِعَ رَ ةٌ  آلَ هِ  ذِ هَ
. رُ دٌ آخَ دَ جُ لَكَ عَ رُ يَخْ ويرِ فَسَ اعَ التَّدْ تَ ذِرَ رْ أَدَ ا، وَ دً دَ عَ

دادُ  يَ األَعْ رِ هِ لِ املُجاوِ وَ نَ اجلَدْ نِ مِ مودِ األَيْمَ دادُ يف العَ األَعْ
دادُ  يَ األَعْ ِ هِ مودِ األَيْرسَ دادُ يفِ العَ األَعْ ، وَ ةِ ةُ إِىل اآللَ لَ خَ املُدْ

نْها. ةُ مِ جَ اخلَارِ

. لِ وَ دْ يْنِ في الجَ بَ ناسِ يْنِ المُ دَ دَ تُبُ العَ أَكْ ١ 


لَ اآللَةِ؟ دادِ داخِ عْ ثُ لِألَ دُ ا الَّذي يَحْ مَ ٢ 
 

. الهُ لِ أَعْ وَ دْ جاتِ فِي الجَ رَ خْ المُ التِ وَ خَ دْ ي المُ ودَ مُ ةِ لِعَ لَ ثِّ مَ دادِ المُ عْ لٍّ مِنَ األَ طَ لِكُ دُ النَّمَ دِّ أُحَ ٣ 


 

. لِ وَ دْ يْنِ في الجَ تَ الِيَ دادِ التّ عْ تَي األَ موعَ جْ تُبُ مَ أَكْ ٤ 


نْها. ةَ مِ جَ الخارِ ةَ وَ لَ اخِ ادَ الدَّ دَ عْ بَيِّنُ فِيهِ األَ الً أُ وَ دْ ئُ جَ نْشِ أُ ةِ وَ ها إِلى اآللَ لُ خِ دْ أُ ا وَ دادً تارُ أَعْ أَخْ ٥ 



                  

    

                
         

بَ في  : ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ ، ثُمَّ أَكْ طَ دُ النَّمَ دِّ أُحَ

  ،٧٥ ،    ،  ٦٥ ، ٦٠ ٢     ،     ،    ٥ ،  ، ١٥ ،    ،    ٢٥   ٢٥ ١

٧ ، ١٠ ،   ، ١٦ ،    ، ٢٢ ٤    ٩٦ ، ٩٤ ،    ،    ،   ٨٨   ٨٨ ٣

١١١ ، ١١٥ ،    ،  ١٢٣ ، ١٢٧ ٦     ٣ ،    ، ٩ ،        ،       ،     ١٥    ١٥ ٥

  ، ٤٨ ، ٤٦ ،    ، ٤٢ ٨      ،      ،    ٥٠ ، ٧٠ ،    ، ١١٠ ٧

٧ ،    ، ١١ ،    ، ١٥ ١٠      ،      ،      ، ١٢٠ ، ١٠٠ ،    ، ٦٠ ٩

ةِ  باحَ لى السِّ بِ عَ رُّ قاءِ فِي التَّدَ دِ نَ األَصْ ةٌ مِ وعَ مُ جْ تي قَضاها مَ اعاتِ الَّ دَ السَّ دَ ناهُ عَ لُ أدْ وَ دْ حُ الجَ يُوضِّ  ١١
؟ نْصورٍ مَ نْ خالدٍ وَ لٌّ مِ بَ كُ رَّ ةً تَدَ مْ ساعَ ، فَكَ طُ رَّ النَّمَ تَمَ . إِذا اسْ اللَ أُسبُوعٍ خِ

ةِ  باحَ لى السِّ بِ عَ رُّ قاءِ فِي التَّدَ دِ نَ األَصْ ةٌ مِ وعَ مُ جْ تي قَضاها مَ اعاتِ الَّ دَ السَّ دَ ناهُ عَ لُ أدْ وَ دْ حُ الجَ يُوضِّ  
؟ نْصورٍ مَ نْ خالدٍ وَ لٌّ مِ بَ كُ رَّ ةً تَدَ مْ ساعَ ، فَكَ طُ رَّ النَّمَ تَمَ . إِذا اسْ اللَ أُسبُوعٍ خِ

ةِ  باحَ لى السِّ بِ عَ رُّ قاءِ فِي التَّدَ دِ نَ األَصْ ةٌ مِ وعَ مُ جْ تي قَضاها مَ اعاتِ الَّ دَ السَّ دَ ناهُ عَ لُ أدْ وَ دْ حُ الجَ يُوضِّ  

    

  



 

 

  

٦

١٠
النمط: أطرح ٥النمط: أضيف ٥

النمط: أضيف ٣النمط: أطرح ٢

النمط: أضيف ٤النمط: أضيف ٣

النمط: أطرح ٢النمط: أضيف ٢٠

النمط: أضيف ٢النمط: أطرح ٢٠

٩٢٩٠

٢٠٣٠

١٢

١٣٠ ٩٠

٨٠٤٠

١١٩

١٣١٩

٧٠٥٥

٤٤

٩١٣

٤٠

١١ساعة

١٤ ساعة

(١٣، ١٤)   األمثلة اإلضافية
(١٣ ب) بدائل تنويع التعليم  

تدريبات المهارات (٧)  
التدريبات اإلثرائية (٩)  




  



ْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةاْلَمـاْلَمـاْلَمـْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِة لِّ َحـلِّ لِّ لِّ َحـلِّ َحـلِّ َحـلِّ لِّ لِّ َحـلِّ َحـَحـَحـلِّ لِّ لِّ لِّ لِّ لِّ  ـهارُة َمـهارُة ـهارُة ـهارُة َمـهارُة َمـهارُة َمـهارُة ـهارُة ـهارُة َمـهارُة مَمََمـهارُة ـهارُة ـهارُة 




ــــــــــــــــــــــ


استعمال الخطوات األربع لحلّ المسألة.


نماذج ألوراق نقدية من فئة الريال. 

ـ ــــــــــــــــــــــ
استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

 
ا  عند سعيد (٥) بالونات، وعند ماجد (٦) بالونات. كم بالونً

نحتاج ليصبح المجموع ١٤؟ بيّن خطوات الحل.
٣ بالونات ، ٥ + ٦ = ١١
١٤ - ١١ =٣   

ـــــــــــــــــــــــ


  

ورقة مالحظات.  
ن  مكوّ منهما  كلٌّ  عددين  الطالب  أعطِ  •
تكوين  إليهم  اطلب  ثم  أرقام،  ثالثة  من 
مسألة لحلها من قبل زمالئهم باستعمال 
الخطوات األربع. انظر المثال المجاور.

نوها  اطلب إليهم إعطاء المسائل التي كوَّ •
إلى زمالئهم؛ ليستعملوا الخطوات األربع للتفكير في حلها. 

وذلك  الحل،  خطوات  في  للتقدم  زميله  المسألة  كاتب  يساعد  •
بتذكيره بالفكرة الرئيسة لكل خطوة. 

مثل: ماذا تعرف من المسألة؟ وما المطلوب منك؟ وغيرها من األسئلة 
التي تساعد الطالب في الخطوة األولى من خطوات حل المسألة.



   

مسائل  يكتبوا  أن  الطالب  إلى  اطلب  •
من واقع الحياة كتلك المسائل التي 

حلوها في صفحة ١٧. ثم اطلب 
إليهم أن يتبادلوا هذه المسائل 

ويحلوها.

 (١٠ هـ) 

ه الطالب إلى نشاط التربية الفنية؛ الستكشاف مفهوم الدرس،  وجّ
ونقل أثر تعلُّمه. 

ه الطالب إلى نشاط التربية الفنية؛ الستكشاف مفهوم الدرس،  وجّ
ونقل أثر تعلُّمه. 

ه الطالب إلى نشاط التربية الفنية؛ الستكشاف مفهوم الدرس،  وجّ

  





 





ـــــــــــــــــــــــ




























  




                       

جرةٍ  اعَ شَ تِفَ وا ارْ دُ جَ وَ ، فَ ائِقِ دَ  الحَ دَ ةٍ إلحْ يَارَ دَ بِزِ غَ ةُ رَ رَ تْ أُسْ قامَ
اعُ  تِفَ ا يَزيدُ ارْ تْرً مْ مِ ا. كَ تْرً رةٍ كبيرةٍ ١٢ مِ اعَ شجَ تِفَ تْر، وارْ ةٍ ١ مِ يرَ غِ صَ

ةِ؟ غيرَ ةِ الصَّ رَ جَ اعِ الشَّ تِفَ ةِ على ارْ بِيرَ ةِ الْكَ رَ جَ الشَّ

لةِ؟ سأَ رِفُ مِنَ المَ ماذا أََعْ
ةِ ١ متر. غيرَ ةِ الصَّ رَ جَ اعُ الشَّ تِفَ • اِرْ

ا.  تْرً ةِ ١٢ مِ بِيرَ ةِ الْكَ رَ جَ اعُ الشَّ تِفَ • اِرْ
نِّي؟ وبُ مِ لُ طْ ا الْمَ مَ

ةِ. غيرَ ةِ الصَّ رَ جَ اعِ الشَّ تِفَ ةِ على ارْ بِيرَ ةِ الْكَ رَ جَ اعُ الشَّ تِفَ ا يَزيدُ ارْ تْرً مْ مِ ةُ كَ فَ رِ عْ • مَ

لةِ؟ سأَ رِفُ مِنَ المَ ماذا أََعْ

. حُ رَ يرةِ، أَطْ غِ ةِ الصَّ رَ جَ بيرةِ على ارتفاع الشَّ جرةِ الْكَ يدُ ارتِفاعُ الشَّ مْ يَزِ فةِ كَ رِ .لِمعْ حُ رَ يرةِ، أَطْ غِ ةِ الصَّ رَ جَ بيرةِ على ارتفاع الشَّ جرةِ الْكَ يدُ ارتِفاعُ الشَّ مْ يَزِ فةِ كَ رِ لِمعْ

١١
١ +

١٢

١٢
١ -

١١

عَ  مْ الْجَ لَ  مِ تَعْ أَسْ أَنْ  نِي  نُ كِ مْ فيُ  ، حِ  رَ الطَّ سُ  كْ عَ عَ  مْ الْجَ أَنَّ  ا  بِمَ
. لِّ قَ مِنَ الْحَ قَّ تَحَ ألَ

عَ  مْ الْجَ لَ  مِ تَعْ أَسْ أَنْ  نِي  نُ كِ مْ فيُ  ، حِ  رَ الطَّ سُ  كْ عَ عَ  مْ الْجَ أَنَّ  ا  بِمَ
. لِّ قَ مِنَ الْحَ قَّ تَحَ ألَ

عَ  مْ الْجَ لَ  مِ تَعْ أَسْ أَنْ  نِي  نُ كِ مْ فيُ  ، حِ  رَ الطَّ سُ  كْ عَ عَ  مْ الْجَ أَنَّ  ا  بِمَ

. يحٌ حِ وابُ صَ ، الْجَ نْ إذَ

إِذَن ارتِفاَعُ الشَّجَرَةِ الْكَبيِرةِ يزِيدُ ١١ مِتْرًا على ارتِفاعِ الشَّجَرَةِ الصَّغيرةِ.

١٢
١ -

١١

١٢            

          

                

  
  

اطلب إلى الطالب أن يقرؤوا المسألة في الصفحة ١٦، 
وأرشدهم إلى خطوات حلّها. 

  باستعمال األسئلة، راجع الطالب فيما يعرفون من 
معلومات، وما يُطلب إليهم إيجاده.

 اطلب إليهم مناقشة خططهم.

ه الطالب إلى استعمال خطة الخطوات األربع لحل    وجِّ
المسألة.

تك. كيف ستحلّ المسألة؟ اشرح خطّ •
ارتفاع  من  الصغيرة  الشجرة  ارتفاع  أطرح  ممكنة:  إجابة   

الشجرة الكبيرة ألجد الفرق.
المسألة؟  لتحل  ستكتبها  التي  العددية  الجملة  ما  •

١٢-١=١١
ما الفرق بين ارتفاعي الشجرتين الكبيرة والصغيرة ؟١١ •

  اطلب إلى الطالب مراجعة المسألة؛ للتأكد من أن 
عطاة. الجواب يتّفق مع الحقائق المُ

كيف يمكنك التحقق من مسألة طرح؟  باستعمال الجمع. •

  


م الطالب مجموعات  اكتب المسألة اآلتية على السبورة، وقسِّ
ا من نماذج أوراق  ثالثية أو رباعية، ثم أعط كل مجموعة عددً

نقدية من فئة الريال وأربعة أكياس:
لد سامر ٤ أكياس. إذا وضع في الكيس األول ريالين، وفي 
. فكم  ، وفي الكيس الثالث ٦ رياالتٍ الكيس الثاني ٤ رياالتٍ

رياالً سيضع في الكيس الرابع؟

ما الخطة التي يجب أن تستعمل لحل هذه المسألة؟ •
البحث عن نمط.  

ما النمط في هذه المسألة؟  أضيف ٢ •
نماذج  باستعمال  المسألة  هذه  تمثيل  الطالب  إلى  اطلب   •
الكيس  في  رياالتٍ   ٨ سيضعون  وحلها.  النقدية  األوراق 

الرابع.

  

......................... .................................................

١٠   

عِ بَ طُواتِ األَرْ طَّةُ اخلُ بَعِخُ طُواتِ األَرْ طَّةُ اخلُ خُ

بِواقِعِ   ِ تَنيْ رَّ مَ األَمامِ  إِىل  ها  كَ رَّ حَ ثُمَّ   ، بَةِ اللُّعْ ةِ  عَ قْ رُ ىل  عَ  ٤٠ بَّعِ  املُرَ نْدَ  عِ عيدٍ  بِسَ ةِ  اخلاصَّ اللَّعِبِ  ةُ  قِطْعَ انَتْ  بَّعِ كَ املُرَ نْدَ  عِ عيدٍ  بِسَ ةِ  اخلاصَّ اللَّعِبِ  ةُ  قِطْعَ انَتْ  كَ
؟ عيدٍ اآلنَ ةِ سَ قِعُ قِطْعَ وْ نَ مَ أَيْ ةٍ. فَ رَّ لِّ مَ ا يف كُ عً بَّ رَ  مُ

بَّعِ  املُرَ نْدَ  عِ عيدٍ  بِسَ ةِ  اخلاصَّ اللَّعِبِ  ةُ  قِطْعَ انَتْ  كَ
؟ عيدٍ اآلنَ ةِ سَ قِعُ قِطْعَ وْ نَ مَ أَيْ ةٍ. فَ رَّ لِّ مَ ا يف كُ عً بَّ رَ  مُ

بَّعِ  املُرَ نْدَ  عِ عيدٍ  بِسَ ةِ  اخلاصَّ اللَّعِبِ  ةُ  قِطْعَ انَتْ  كَ
٢٠

؟ ةِ أَلَ نَ املَسْ فُ مِ رِ ماذا أعْ

ةَ اللَّعِبِ إِىل األَمامِ    كَ قِطْعَ رَّ  ، ثُمَّ حَ بَّعِ  نْدَ املُرَ عيدٌ اللَّعِبَ عِ أَ سَ دَ بَ
ا مرتني.  عً بَّ رَ  مُ

نّي؟ ما املَطْلُوبُ مِ


    
مُ هَ أَفْ

. ِ تَنيْ رَّ َعُ إِليهِ ٢٠ مَ أَمجْ دِ ٤٠ وَ دَ أُ بِالعَ ، أَبدَ عيدٍ عِبِ سَ ةُ لَ لَتْ قِطْعَ صَ دَ أَيْنَ وَ يْ أَجِ لِكَ     
طِّطُ أُخَ

. ةِ أَلَ َلِّ املَسْ ذُ اخلُطَّةَ حلِ أُنَفِّ

دِ ٤٠ دَ أُ بِالعَ أَبدَ

٤٠ + ٢٠ = ٦٠ َعُ  ٢٠ أَمجْ

٦٠ + ٢٠ = ٨٠ َعُ  ٢٠ ثُمَّ أَمجْ

   بَّع ِ نْدَ املُرَ عيدٍ عِ عِبِ سَ ةُ لَ تَكونُ قِطْعَ بَّع ِفَ نْدَ املُرَ عيدٍ عِ عِبِ سَ ةُ لَ تَكونُ قِطْعَ  ِفَ

    
لُّ أَحُ

. ولِيَّةِ احلَلِّ قُ عْ نْ مَ قُ مِ قَّ َ أَحتَ

. ُ ذلِكَ ؟ أُفَرسِّ ةً ولَ قُ عْ ابَتي مَ دُّ إِجَ عَ ملِاذا تُ


    
قُ قَّ َ أَحتَ


                                  

......................... .................................................

١٢   

: طُواتِ األَربَعِ الً اخلُ مِ تَعْ سْ لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ مُ :أَحُ طُواتِ األَربَعِ الً اخلُ مِ تَعْ سْ لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ مُ أَحُ

لِّ  اطٍ فِي كُ زَ ٥ نِقَ رَ أَحْ  فَ رَ اتٍ أُخْ رَّ فَ ٣ مَ دَ مَّ أَصابَ الهَ ِ، ثُ هام ِ السِّ ي مْ ةِ رَ بَ عْ ةً فِي لُ طَ قْ الِمٌ ٦٠ نُ زَ سَ رَ الِمٌ أَحْ زَ سَ رَ أَحْ ١ 

؟ هِ اآلنَ دُ نِقاطِ دَ بَحَ عَ كمْ أَصْ ةٍ. فَ رَّ مَ


مودٌ  حْ زَ مَ رَ أَحْ ، وَ الِدٍ نْ خَ ةٍ عَ طَ قْ ا أَقلَّ بـِ ٢٠٠ نُ يْنٌ نِقاطً سَ زَ حُ رَ أَحْ ةٍ، وَ طَ قْ الِدٌ ٥٠٠ نُ زَ خَ رَ ا، أَحْ ةٍ مَ بَ عْ فِي لُ ٢ 

؟ ائِزُ وَ الفَ نْ هُ مَ ةٍ. فَ طَ قْ يْنٍ بـِ ٣٠٠ نُ سَ ثَرَ من حُ أَكْ


؟ يدُ لَها البائِعُ عِ يُ مْ سَ ، كَ ياالتٍ يْنِ مِنْ فِئَةِ ٥ رِ تَ قَ رَ تِ البائِعَ وَ طَ أَعْ ياالتٍ فَ ها ٧ رِ نُ بةً ثَمَ عْ لُ لُ تْ أَمَ تَرَ اشْ ٣ 
 

مْ  ، فكَ ا ١٠ نِقاطٍ نْهَ لٍّ مِ رزَ في كُ أَحْ التٍ فَ وْ ا لَعِبَ ثَالثَ جَ . إِذَ ةٍ طَ قْ هِ ٤٠٠ نُ يدِ صِ في رَ عِبَ وَ دُ اللَّ مَ أَ أَحْ بَدَ ٤ 

؟ التِ الثَّالثِ وْ بِهِ الجَ عْ دَ لَ دَ بَعْ مَ  أَحْ بَحَ لَدَ ةً أَصْ طَ قْ نُ


ةِ  لَ وْ في الجَ ةٍ، وَ طَ قْ انِيَةِ ١٠٠ نُ ةِ الثّ لَ وْ ، وفي الجَ ةً طَ قْ ةِ األولى ٤٥٠ نُ لَ وْ زَ في الجَ رَ أَحْ : فَ التٍ وْ يٌّ ٣ جَ ؤَ يٌّ ٣لَعِبَ لُ ؤَ ٣لَعِبَ لُ ٥ 

؟  زَ رَ ةً أَحْ طَ قْ مْ نُ كَ ةٍ؟ وَ طَ قْ زَ لُؤيٌّ أَكثَرَ  من ١٠٠٠ نُ رَ لْ أَحْ ةٍ، هَ طَ قْ الِثَةِ ٤٠٠ نُ الثّ


لْ  هَ فَ ةِ  لَ وْ الجَ هِ  هذِ في  ةٍ  طَ قْ نُ  ٦٠٠ قَ  قَّ حَ إِذا  فَ  . ةٌ دَ واحِ ةٌ  لَ وْ جَ هُ  أَمامَ بَقِيَ  وَ ةٍ،  طَ قْ نُ  ٣٤٠٠ سامي  قَ  قَّ حَ ٦ 

؟   قُ قِّ يُحَ ةً سَ طَ قْ كمْ نُ ةٍ؟ وَ طَ قْ يَّ البَالِغَ ٤١٠٠ نُ ياسِ مَ القِ قْ مُ الرَّ طِّ يُحَ سَ



                                  




  



سائِلِ اآلتِيَةِ: لِّ الْمَ بَعِ لحَ رْ واتِ األَ طُ لُ الْخُ مِ تَعْ أسْ

هَ  اتَّجَ ثُمَّ   ، األَمامِ إلَى  يْنِ  تَ طْوَ خُ دُ  مَ أَحْ ى  شَ مَ  

طُواتِ  دُ الْخُ دَ ا عَ . مَ طُواتٍ مَشى ٤ خُ مينًا وَ يَ
ةِ إذا  بِدايَ طَةِ الْ ودَ إلى نُقْ عُ تَّى يَ شيها حَ مْ تي يَ الَّ

؟   هُ سَ ارَ نَفْ سَ مَ بِعَ الْ تَ

: بَةِ نَاسِ مُ ادِ الْ دَ لَ بِاألَعْ وَ دْ لُ الْجَ مِ  أُكْ    

التُ خَ دْ ١٦٢٤٢٨٣٢الْمُ
جاتُ رَ خْ ١٨٢٢٣٤الْمُ

مَ  وْ يَ ــراتٍ  هَ زَ  ١٠   دَ هُ تْ  مَ سَ رَ      

مَ  وْ يَ  ١٦ وَ   ، الثُّالثاءِ مَ  وْ يَ  ١٣ وَ   ، نَيْنِ اإلثْ
، فَما  طِ ا النَّمَ لى هذَ تْ عَ رَّ تَمَ ا اسْ . إذَ بِعاءِ األَرْ
؟ ميسِ مَ الْخَ وْ ها يَ مُ سُ تَرْ تي سَ راتِ الَّ هَ دُ الزَّ دَ عَ

يْفَ  حُ كَ ِ ضَّ أُوَ  

لِّ  لى حَ بَعُ عَ طُواتُ األَرْ ني الْخُ دُ تُساعِ
. ةِ أَلَ سْ مَ الْ

ةِ اآلتِيَةِ: ئِلَ سْ الًّ مِنَ األَ لُّ كُ مَّ أَحُ ةِ، ثُ ابِقَ ةِ السّ حَ فْ ةِ فِي الصَّ لَ أَ سْ عُ إِلَى الْمَ جِ أَرْ

يجادِ  نْ ١٢، إلِ حِ ١ مِ تُ بِطَرْ حُ لِماذا قُمْ أُوضِّ  

على  ةِ  بِيرَ كَ الْ ةِ  رَ جَ الشَّ اعِ  تِفَ اِرْ ةِ  يادَ زِ دارِ  قْ مِ
حِ  تُ بِطَرْ حُ لِماذا قُمْ أُوضِّ  

على  ةِ  بِيرَ كَ الْ ةِ  رَ جَ الشَّ اعِ  تِفَ اِرْ ةِ  يادَ زِ دارِ  قْ مِ
حِ  تُ بِطَرْ حُ لِماذا قُمْ أُوضِّ  

ةِ.  غيرَ ةِ الصَّ رَ جَ اعِ الشَّ تِفَ اِرْ
على  ةِ  بِيرَ كَ الْ ةِ  رَ جَ الشَّ اعِ  تِفَ اِرْ ةِ  يادَ زِ دارِ  قْ مِ

ةِ.  غيرَ ةِ الصَّ رَ جَ اعِ الشَّ تِفَ اِرْ
على  ةِ  بِيرَ كَ الْ ةِ  رَ جَ الشَّ اعِ  تِفَ اِرْ ةِ  يادَ زِ دارِ  قْ مِ

 ، تارٍ ةِ ٣ أمْ يرَ غِ ةِ الصَّ رَ جَ اعَ الشَّ تِفَ ضُ أَنَّ ارْ أَفْرِ  

لى  عَ بِيرةِ  الكَ رةِ  جَ الشَّ تِفاعُ  ارْ يدُ  زِ يَ ا  ترً مِ مْ  فَكَ
ةِ؟  يرَ غِ رةِ الصَّ جَ تِفاعِ الشَّ ارْ

 ، تارٍ أَمْ  ٨ ةِ  بِيرَ كَ الْ ةِ  رَ جَ الشَّ اعَ  تِفَ ارْ أَنَّ  ضُ  أَفْرِ  

نْ  عَ ةِ  غيرَ الصَّ ةِ  رَ جَ الشَّ اعُ  تِفَ ارْ لُّ  قِ يَ ا  تْرً مِ مْ  نْ فَكَ عَ ةِ  غيرَ الصَّ ةِ  رَ جَ الشَّ اعُ  تِفَ ارْ لُّ  قِ يَ ا  تْرً مِ مْ  فَكَ
ةِ؟ بِيرَ كَ ةِ الْ رَ جَ اعِ الشَّ تِفَ ارْ

ةِ  حَّ صِ نْ  مِ قُ  أتَحقَّ وَ  (٣) ةِ  ألَ سْ المَ إلَى  عُ  جِ أرْ  

؟  يحةٌ حِ أنَّ إجابَتي صَ فْتُ  رَ عَ يْفَ  كَ تِي.  ؟ إجابَ يحةٌ حِ أنَّ إجابَتي صَ فْتُ  رَ عَ يْفَ  كَ تِي.  إجابَ
. حُ رَ أَشْ

لَى  عَ ةً  حَ فْ صَ  ٢٤ يدُ  زِ يَ ا  كِتابً انُ  وَ رَ أَتْ  رَ قَ  

كِتابُ   و حَ إذا   . انَ إيمَ كِتَابِ  اتِ  حَ فَ صَ
فَحاتِ كِتابِ  دُ صَ دَ ، فَما عَ ةً حَ فْ ان ١٢ صَ إيمَ

؟ وانَ رَ

دانِ  دَ عَ ا الْ ، فَمَ ناهُ طُ أَدْ رَّ النَّمَ تَمَ ا اسْ إذَ     

؟ طِ ا النَّمَ ابِعُ في هذَ السّ ادِسُ وَ السّ



   

١) إجابة ممكنة: إليجاد الزيادة في االرتفاع أطرح االرتفاع األصغر من االرتفاع األكبر.

٩ أمتار

٧ أمتار

٦ خطوات

٢٠  ،١٧

١٩ زهرة

 ٣٦ صفحة
تساعدني في تحديد المطلوب 

٢٠
٢٦٣٠

إيجاده في المسألة ، وعلى وضع خطة للحل، 
والتحقق من صحة اإلجابة.

إجابة ممكنة: ٩+٣=١٢، ١٢-٣=٩. 
يمكن استعمال الجمع للتحقق من صحة الطرح.


استعمل األسئلة ١ - ٤ لتحليل مهارة حل المسألة ومناقشتها.

  


األسئلة ٥-٩: أعط فرصة للطالب للتأمل في كل مسألة، والبحث 
المعلومات  تحديد  إليهم  اطلب  ثم  المعطاة،  المعلومات  عن 

الضرورية للحل، وكيفية التعامل مع المسألة، ثم حلّها.

  



المسألة؟  الخطوات األربع على حلّ  كيف تساعدك  •
تساعدني على فهم المعلومات المعطاة، وتحديد المطلوب   

إيجاده، ثم حلّ المسألة.


يمكن أن يواجه بعض الطالب صعوبة في حل المسائل؛ لذا 

اطلب إليهم العمل في مجموعات صغيرة؛ لتحديد خطط 
حلّ المسائل، وتطبيق الخطوات األربع في حلّها.


 واجه بعض الطالب صعوبة في خطّة حلّ 

المسألة،
 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليم ١
٢  اطلب إلى الطالب قراءة المسألة مرة أخر؛ لتحديد 
المطلوب فيها، وإعادة صياغتها بأسلوبهم للتأكد من 

فهمهم لها.

  

......................... .................................................

١٣   

دَ  دَ تُبُ عَ أَكْ ةِ وَ سائِلِ اآلتِيَ شاداتِ في المَ أُ اإلِرْ رَ . أَقْ ةِ بيَّ هَ عِ الذَّ ا مِنَ القِطَ لِفً تَ خْ ا مُ دً دَ وي عَ نْدوقٍ أدناهُ يَحْ لُّ صُ دَ كُ دَ تُبُ عَ أَكْ ةِ وَ سائِلِ اآلتِيَ شاداتِ في المَ أُ اإلِرْ رَ . أَقْ ةِ بيَّ هَ عِ الذَّ ا مِنَ القِطَ لِفً تَ خْ ا مُ دً دَ وي عَ نْدوقٍ أدناهُ يَحْ لُّ صُ كُ

ةِ. ليلِيَّ ةِ التَّحْ يغَ دَ بِالصّ دَ تُبُ العَ مَّ أَكْ ، ثُ نْدوقٍ لِّ صُ ةِ في كُ بِيَّ هَ عِ الذَّ .القِطَ ةِ ليلِيَّ ةِ التَّحْ يغَ دَ بِالصّ دَ تُبُ العَ مَّ أَكْ ، ثُ نْدوقٍ لِّ صُ ةِ في كُ بِيَّ هَ عِ الذَّ القِطَ

 . دِ دَ لى هذا العَ ا عَ عً ها مَ عِ مْ لُ مِنْ جَ صُ الَّتي نَحْ دِ  دَ قامِ العَ رْ َ ةَ ألِ لِيَّ نْزِ يَمَ المَ القِ بَيِّنُ  تُ ةُ  ليلِيَّ التَّحْ ةُ  يغَ : الصّ شادٌ (إِرْ

يَ ٥ + ٢٠). دِ ٢٥ هِ دَ ةُ لِلعَ ليلِيَّ ةُ التَّحْ يغَ : الصّ ثالٌ مِ

مِنْ  نٌ  وَّ كَ مُ لِ  وَّ األَ نْدوقِ  الصُّ في  عِ  القِطَ دُ  دَ عَ مِنْ   نٌ  وَّ كَ مُ لِ  وَّ األَ نْدوقِ  الصُّ في  عِ  القِطَ دُ  دَ عَ مِنْ   نٌ  وَّ كَ مُ لِ  وَّ األَ نْدوقِ  الصُّ في  عِ  القِطَ دُ  دَ عَ مِنْ   نٌ  وَّ كَ مُ لِ  وَّ األَ نْدوقِ  الصُّ في  عِ  القِطَ دُ  دَ عَ  ١ 
دِ  دَ نا ١ إِلى هذا العَ فْ ، إِذا أَضَ يْنِ يَ تَساوِ يْنِ مُ مَ قْ رَ
مِنْ  نٌ  وَّ كَ مُ لِ  وَّ األَ نْدوقِ  الصُّ في  عِ  القِطَ دُ  دَ عَ  

نا  فْ ، إِذا أَضَ يْنِ يَ تَساوِ يْنِ مُ مَ قْ رَ
مِنْ  نٌ  وَّ كَ مُ لِ  وَّ األَ نْدوقِ  الصُّ في  عِ  القِطَ دُ  دَ عَ  

ما  . فَ ئاتِ ةِ المِ لَ نْزِ دٌ في مَ يْنا واحِ بِحُ لَدَ يُصْ فسَ
؟ دُ دَ هذا العَ


+

نٌ مِنْ ٣ وَّ كَ نْدوقِ الثّاني مُ عِ في الصُّ دُ القِطَ دَ عَ ٢ 

نا  بَعْ هُ إِذا اتَّ وينُ نُ تَكْ كِ مْ دٍ يُ دَ بَرُ عَ وَ أَكْ هُ ، وَ قامٍ أَرْ
نٌ مِنْ  وَّ كَ نْدوقِ الثّاني مُ عِ في الصُّ دُ القِطَ دَ عَ

نا  بَعْ هُ إِذا اتَّ وينُ نُ تَكْ كِ مْ دٍ يُ دَ بَرُ عَ وَ أَكْ هُ ، وَ قامٍ أَرْ
نٌ مِنْ  وَّ كَ نْدوقِ الثّاني مُ عِ في الصُّ دُ القِطَ دَ عَ

مانِ  قْ الرَّ راتِ ٥ وَ شَ ةِ العَ لَ نْزِ مُ مَ قْ : رَ دَ اآلتِيَةَ واعِ القَ
؟ دُ دَ ذا العَ ما هَ يْسا ٥، أَوْ ٩. فَ رانِ لَ اآلخَ


++

في  عِ  القِطَ دِ  دَ لِعَ راتِ  شَ العَ ةِ  لَ نْزِ مَ مُ  قْ رَ في   عِ  القِطَ دِ  دَ لِعَ راتِ  شَ العَ ةِ  لَ نْزِ مَ مُ  قْ رَ في   عِ  القِطَ دِ  دَ لِعَ راتِ  شَ العَ ةِ  لَ نْزِ مَ مُ  قْ رَ في   عِ  القِطَ دِ  دَ لِعَ راتِ  شَ العَ ةِ  لَ نْزِ مَ مُ  قْ رَ  ٣ 
رُ  غَ أَصْ وَ  هُ وَ  ، رُ فْ الصِّ وَ  هُ لِ  وَّ األَ نْدوقِ  الصُّ
في  عِ  القِطَ دِ  دَ لِعَ راتِ  شَ العَ ةِ  لَ نْزِ مَ مُ  قْ رَ  
رُ  غَ أَصْ وَ  هُ وَ  ، رُ فْ الصِّ وَ  هُ لِ  وَّ األَ نْدوقِ  الصُّ
في  عِ  القِطَ دِ  دَ لِعَ راتِ  شَ العَ ةِ  لَ نْزِ مَ مُ  قْ رَ  

 : دَ اآلتِيَةَ واعِ القَ نا  بَعْ اتَّ إِذا  هُ  وينُ تَكْ نُ  كِ مْ يُ دٍ  دَ عَ
منْ  بَرُ  أَكْ وَ  ٥ مِنْ  رُ  غَ أَصْ ئاتِ  المِ ةِ  لَ نْزِ مَ مُ  قْ رَ
ما هذا  ا. فَ رً فْ ةِ اآلحادِ ليسَ صِ لَ نْزِ مُ مَ قْ رَ ١، وَ

؟ دُ دَ العَ


+

ةَ  ثَالثَ لُ  مِ تَعْ أَسْ اصٌّ بي.  نْزٍ خَ كَ وقُ  نْدُ ذا صُ هَ ةَ   ثَالثَ لُ  مِ تَعْ أَسْ اصٌّ بي.  نْزٍ خَ كَ وقُ  نْدُ ذا صُ هَ ةَ   ثَالثَ لُ  مِ تَعْ أَسْ اصٌّ بي.  نْزٍ خَ كَ وقُ  نْدُ ذا صُ هَ ةَ   ثَالثَ لُ  مِ تَعْ أَسْ اصٌّ بي.  نْزٍ خَ كَ وقُ  نْدُ ذا صُ هَ  ٤ 
 . رَ خْ األُ يقِ  نادِ الصَّ في  لْ  مَ تَعْ سْ تُ لَمْ  قامٍ  أَرْ
ةَ  ثَالثَ لُ  مِ تَعْ أَسْ اصٌّ بي.  نْزٍ خَ كَ وقُ  نْدُ ذا صُ هَ  
 . رَ خْ األُ يقِ  نادِ الصَّ في  لْ  مَ تَعْ سْ تُ لَمْ  قامٍ  أَرْ
ةَ  ثَالثَ لُ  مِ تَعْ أَسْ اصٌّ بي.  نْزٍ خَ كَ وقُ  نْدُ ذا صُ هَ  

نْدوقِ  الصُّ هذا  في  عِ  القِطَ دَ  دَ عَ تُبُ  أَكْ وَ
يَةِ. ظِ فْ ةِ اللَّ يغَ بالصّ

نْدوقِ  الصُّ هذا  في  عِ  القِطَ دَ  دَ عَ تُبُ  أَكْ وَ
يَةِ. ظِ فْ ةِ اللَّ يغَ بالصّ

نْدوقِ  الصُّ هذا  في  عِ  القِطَ دَ  دَ عَ تُبُ  أَكْ وَ





          

لُ وَّ وقُ األَ نْدُ وقُ الثَّانيالصُّ نْدُ الصُّ

                                        

: سائِلِ اآلتِيَةِ نَ الْمَ بَعِ كالًّ مِ طُواتِ األَرْ تِعْمالِ الْخُ لُّ بِاسْ أَحُ
عُ في  . فإِذا كانَ يَضَ تِهِ الَ صَّ الٍ في حَ يَ عِ ٣٠٠ رِ ضْ أَ بِوَ بَدَ ، فَ وبٍ اءِ حاسُ رَ ا لِشِ ودً رَ نُقُ فِّ وَ ودٌ أَنْ يُ مُ حْ رَ مَ رَّ قَ  ١

؟  رٍٍ هُ دَ ٤ أَشْ تِهِ بَعْ الَ بِحُ في حصَّ االً يُصْ يَ مْ رِ ، فَكَ رٍ هْ لَّ شَ االً كُ يَ   رِ
عِ  ضْ أَ بِوَ بَدَ ، فَ وبٍ اءِ حاسُ رَ ا لِشِ ودً رَ نُقُ فِّ وَ ودٌ أَنْ يُ مُ حْ رَ مَ رَّ قَ  

دَ  عْ تِهِ بَ الَ بِحُ في حصَّ االً يُصْ يَ مْ رِ ، فَكَ رٍ هْ لَّ شَ االً كُ يَ   رِ
عِ  ضْ أَ بِوَ بَدَ ، فَ وبٍ اءِ حاسُ رَ ا لِشِ ودً رَ نُقُ فِّ وَ ودٌ أَنْ يُ مُ حْ رَ مَ رَّ قَ  

ةِ ٢٥٠ الَ صَّ الحَ
.......................................................................................................................................................

، يَاالتٍ نْ فِئَةِ ٥ رِ دٍ مِ تَيْ نَقْ قَ رَ طَتِ البائِعَ وَ إِذا أَعْ ، فَ يَاالتٍ ا بـ ٦ رِ تْ هندٌ كِتَابً تَرَ اِشْ  ٢
؟ يْها البائِعُ يُعيدُ إِلَ االً سَ يَ مْ رِ فَكَ

.......................................................................................................................................................

 ، دٍ مَّ حَ اطِ مُ نْ نِقَ طَةٍ عَ لُّ ٢٠٠ نُقْ قِ دُ نِقاطًا تَ مَ بَ أَحْ سَ كَ ، وَ طَةٍ دٌ ٥٠٠ نُقْ مَّ حَ بَ مُ سَ افِيَّةٍ كَ قَ ةٍ ثَ قَ سابَ فِي مُ  ٣
؟ نِ الفائِزُ . فَمَ دَ مَ اطِ أَحْ لَى نِقَ طَةٍ عَ يدُ ٣٠٠ نُقْ زِ الِمٌ نِقاطًا تَ بَ سَ سَ ينَما كَ بَ

.......................................................................................................................................................

 : بَ في  نَاسِ دَ المُ دَ تُبُ العَ ، ثُمَّ أَكْ طَ دُ النَّمَ دِّ أُحَ
 ،  ، ٥    ٧٦ ،  ، ٧٢     ،     ،     ، ٨ ، ١٠ ،  ، ١٤ ٤

 ، ٧    ١٠٨ ، ١٠٥ ،  ، ٩٩     ،  ، ٥٥ ،  ، ٦٥ ٦

، ثُمَّ  طْرِ الثّالِثِ ةً في السَّ طْرِ الثَّاني، وَ ١٥ دائِرَ وائِرَ في السَّ ، وَ ١٠ دَ لِ طْرِ األَوَّ وائِرَ في السَّ ليدٌ ٥ دَ مَ وَ سَ رَ  ٨
طْرِ التّالي؟  مُ في السَّ سُ يَرْ ةً سَ مْ دائِرَ ، فَكَ طُ ا النَّمَ ذَ رَّ هَ تَمَ إِذا اسْ . فَ ابِعِ طْرِ الرّ ةً في السَّ ٢٠ دائِرَ

.......................................................................................................................................................

ا  دً رْ الثّاني وَ بوعِ  في األُسْ ، وَ يَضَ أَبْ ا  دً رْ تْ وَ تَرَ لِ اشْ بوعِ األَوَّ ي األُسْ فَفِ  . بوعٍ أُسْ لَّ  ا كُ دً رْ يْلى وَ لَ تَري  تَشْ  ٩
تَريهِ  تَشْ دِ الَّذي سَ رْ وَ نُ الْ وْ ، فَما لَ طِ ذا النَّمَ لى هَ تْ عَ رَّ تَمَ إذا اسْ . فَ رَ فَ ا أَصْ دً رْ بوعِ الثّالِثِ وَ ، وفي األُسْ رَ مَ أَحْ
ا  دً رْ الثّاني وَ بوعِ  في األُسْ ، وَ يَضَ أَبْ ا  دً رْ تْ وَ تَرَ لِ اشْ بوعِ األَوَّ ي األُسْ فَفِ  . بوعٍ أُسْ لَّ  ا كُ دً رْ يْلى وَ لَ تَري  تَشْ  
تَريهِ  تَشْ دِ الَّذي سَ رْ وَ نُ الْ وْ ، فَما لَ طِ ذا النَّمَ لى هَ تْ عَ رَّ تَمَ إذا اسْ . فَ رَ فَ ا أَصْ دً رْ بوعِ الثّالِثِ وَ ، وفي األُسْ رَ مَ أَحْ
ا  دً رْ الثّاني وَ بوعِ  في األُسْ ، وَ يَضَ أَبْ ا  دً رْ تْ وَ تَرَ لِ اشْ بوعِ األَوَّ ي األُسْ فَفِ  . بوعٍ أُسْ لَّ  ا كُ دً رْ يْلى وَ لَ تَري  تَشْ  

؟ ................................................................................................................... سِ بوعِ الخامِ في األُسْ

  

النمط: أطرح ٢

النمط: أطرح ٣

النمط: أضيف ٢

النمط: أضيف ٥

١٢١٦١٨٧٤٧٠٦٨

٦٠٧٠٧٥١٠٢٩٦

١٣٠٠ ريال.

٤ رياالت.

سالم

٢٥ دائرة.

أحمر

 إلى هؤالء الطالب لتشخيص نقاط
ضعفهم ومعالجتها

(١٦ أ) بدائل تنويع التعليم
تدريبات المهارات (١٢)  
التدريبات اإلثرائية (١٣)  
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ابَةِ  تَ لُ فِي كِ مَ تَعْ سْ ا وتُ امً قَ اأَرْ امً قَ ى أَرْ مَّ ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ تُسَ
 . دِ دَ الْعَ فِي  مِ  قْ الرَّ لِكَ  ذَ ةِ  قِيمَ ى  لَ عَ لُّ  تَدُ ةٌ  لِيَّ نْزِ مَ ةٌ  ةٌقِيمَ لِيَّ نْزِ مَ ةٌ  قِيمَ مٍ  قْ رَ لِّ  لِكُ وَ  ، ادِ دَ عْ األَ

لُ النماذج. مِ تَعْ ، أَسْ ةَ لِيَّ نْزِ ةَ الْمَ ف الْقيمَ شِ تَكْ يْ أَسْ لِكَ وَ
 . دِ دَ الْعَ فِي  مِ  قْ الرَّ لِكَ  ذَ ةِ  قِيمَ ى  لَ عَ لُّ  تَدُ  

لُ النماذج. مِ تَعْ ، أَسْ ةَ لِيَّ نْزِ ةَ الْمَ ف الْقيمَ شِ تَكْ يْ أَسْ لِكَ وَ
 . دِ دَ الْعَ فِي  مِ  قْ الرَّ لِكَ  ذَ ةِ  قِيمَ ى  لَ عَ لُّ  تَدُ مٍ   قْ رَ لِّ  لِكُ وَ  ، ادِ دَ عْ األَ

لُ النماذج. مِ تَعْ ، أَسْ ةَ لِيَّ نْزِ ةَ الْمَ ف الْقيمَ شِ تَكْ يْ أَسْ لِكَ وَ
مٍ  قْ رَ لِّ  لِكُ وَ  ، ادِ دَ عْ األَ

: يْنِ تَ ريقَ لُ النماذج لتمثيل العدد ١٤٢ بِطَ مِ تَعْ أَسْ

    . ئَاتِ الْمِ راتِ وََ شَ الْعَ لُ اآلحاد وَ مِ تَعْ أَسْ

ئَات ١ مِ راتٍ  شَ ٤ عَ اد  ٢   آحَ

      . راتِ شَ لُ اآلحادَ والْعَ مِ تَعْ أَسْ

اتٍ رَ شَ ١٤ عَ ٢   آحادٍ 



   

  

 
لعمل  دينز  قطع  يستعملون  كيف  فهموا  الطالب  أن  من  تحقق 
واحــدة،  مئات  قطعة  تُستعمل  حيث   .١٤٢ للعدد  نموذج 
استعمال ١٤ أو  أرقامه،  لتمثيل  آحاد  و٤ قطع عشرات، وقطعتا 

قطعة عشرات (ألنه يوجد ١٠ عشرات في المئة الواحدة) وقطعتا 
آحاد لتمثيل العدد ١٤٢. تحقق من أن الطالب أدركوا الصلة بين 
. ، أو بـ ١٠ قطع عشراتٍ تمثيل العدد ١٠٠ بقطعة مئاتٍ واحدةٍ

  

 
في  يستعملونها  أعداد  على  أمثلة  إعطاء  الطالب  إلى  اطلب   •

حياتهم اليومية.
إجابة ممكنة: وقت االستيقاظ من النوم، درجة الحرارة 

العظمى، المصروف اليومي، ...
اكتب األعداد التالية على السبورة:  •

٣٥٧ ، ٤٣٩ ، ١٨٣     
الرقم ٣ في كلٍّ من  إلى موقع  ينظروا  أن  الطالب  إلى  اطلب   •

هذه األعداد.
ال هل للرقم ٣ في األعداد الثالثة القيمة المنزلية نفسها؟ •

بما أن الرقم ٣ يقع في منازل مختلفة في األعداد  ر إجابتك. فسّ •
ا منزلية مختلفة. الثالثة، فإن له قيمً


استعمال النماذج الستكشاف القيمة المنزلية لرقم في عددٍ 

ضمن األلوف. 


،


 قطع دينز.



     


  



        
: يْنِ تَ ريقَ لُ النماذج لتمثيل العدد ١٠٢٥ بِطَ مِ تَعْ أَسْ

    

اتِ  رَ شَ الْعَ ادِ وَ أستعمل اآلحَ
ئَاتِ  الْمِ وَ

. .وَ األلُوفِ وَ األلُوفِ     

      

راتِ  شَ الْعَ أستعمل اآلحادِ وَ
. ئَاتِ الْمِ وَ

      



  
يْنَ الطَّريقةِ األُولَى والطَّريقةِ الثَّانِيةِ في النشاطين ١، ٢. حُ الفرقَ بَ أُوضِّ  

: يْنِ تَ ريقَ تِي بِطَ أْ ا يَ مَّ دٍ مِ دَ لُ النماذج لتمثيل كل عَ مِ تَعْ أَسْ

١٣٥ ٣٠٤ ١٢٨٣ ١٨٩٠ 

تِي: ا يأْ جٍ فِيمَ وذَ لُّ نَمُ هُ كُ لُ ثِّ مَ ي يُ دَ الَّذِ دَ تُبُ الْعَ أَكْ



دادِ. مِ األَعْ لَى فَهْ نِي النماذج عَ دُ اعِ يْفَ تُسَ حُ كَ   أُوضِّ

  

التمثيل بالنماذج يتيح المجال لرؤية العدد وعدد القطع التي تمثله.

انظر الهامش

انظر الهامش

٢٠٢
١٤٨٠

 
»؛ لتقويم استيعاب »؛ لتقويم استيعاب »؛ لتقويم استيعاب  استعمل السؤال ( ١ ) في فقرة «

الطالب المفهوم الوارد في النشاط.

  



استعمل أسئلة « أتأكد»؛ لتقويم استيعاب الطالب كيفية 
استكشاف القيمة المنزلية لرقمٍ في عددٍ ضمن األلوف باستعمال 

النماذج.

 
السؤال (٨) يعطي الفرصة للطالب ليبيِّنوا كيف يستعملون قطع 

دينز لتمثيل عدد.


ن من ٤ أرقام، واطرح   أخبر الطالب أن العدد ١٤٦٩ يتكوّ
عليهم األسئلة اآلتية:

منزلة اآلحاد؟ ٩ الواقع في  الرقم  ما  •
العشرات؟ ٦ منزلة  الواقع في  الرقم  ما  •

المئات؟ ٤ منزلة  الواقع في  الرقم  ما  •
منزلة األلوف؟ ١ الواقع في  الرقم  ما  •

 
يمكن أن يستعمل الطالب قطع دينز لعمل نموذج للعدد 

١٠٢٥، حيث تُستعمل قطعة ألوفٍ واحدةٍ، وقطعتا عشرات، 
و ٥ قطع آحاد لتمثيل أرقامه، وال توجد قطع مئات في هذا 

النموذج؛ ألن الرقم في منزلة المئات صفر، أو يمكن استعمال النموذج؛ ألن الرقم في منزلة المئات صفر، أو يمكن استعمال 
١٠ قطع مئات (ألنه يوجد ١٠ مئات في األلف)، وقطعتا 

عشرات، و٥ قطع آحاد لتمثيل العدد ١٠٢٥

 
عشرات، و

 

إجابات:
١)  إجابة ممكنة: في النشاط١: في الطريقة األولى استُعملتْ قطعة 
مئات و ٤ قطع عشراتٍ وقطعتا آحادٍ لتمثيل العدد١٤٢، أما في 

الطريقة الثانية فقد استُعملتْ ١٤ قطعة عشرات وقطعتا آحادٍ 
لتمثيل هذا العدد. وفي النشاط٢: في الطريقة األولى استُعملت 

قطعة ألوف وقطعتا عشرات و٥ قطع آحاد لتمثيل العدد ١٠٢٥، 
أما في الطريقة الثانية فقد استُعملت ١٠ قطع مئات وقطعتا 

عشرات و٥ قطع آحادٍ لتمثيل هذا العدد.

 (٢

 (٣

 (٤

 (٥

  





ــــــــــــــــــــــ


قراءة األعداد ضمن األلوف، وكتابتها، وتحديد القيم المنزلية 
ألرقامها.


  ،  ،  ، ، 




جدول المنازل. 

 قطع دينز.

نظامنا العشري نظام رائع في بساطته، حيث تُستعمل فيه ١٠ أرقام 
مختلفة فقط لتمثيل األعدادِ كبيرة كانت أو صغيرة. والقيمة المنزلية هي 

عملية ضرب: فالعدد ٩٧٢ يعني (٢ ×١) + (٧ ×١٠) + ( ٩ × ١٠٠) 
ا ما تُستعمل صورة الضرب. كما أن القيمة المنزلية والحسابات  ونادرً
متالزمات، وال يمكن تعلّم إحداها قبل األخر، فالمفهومان ينموان 

ز تعلُّم كلٍّ منهما اآلخر. ا ويعزّ معً

ـ ــــــــــــــــــــــ
استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

        

 
توفر ميساء من مصروفها األسبوعي، فتضع ١٥رياالً في 

حصالتها كل أسبوع. كم رياالً توفر بعد (٤) أسابيع؟ 
٦٠ رياالً

ـــــــــــــــــــ

  



ـــــــــــــــــــــــ


  

 قطع عد، بطاقات أرقام (٠- ٩) 
ا ضمن العشرات أو المئات أو  نوا أعدادً يستطيع الطالب أن يكوّ

األلوف، بحسب مستو قدراتهم، والنشاط اآلتي يتطلب تكوين أعداد 
ضمن األلوف.

تكوين  أساس  على  اللعبة  وتقوم  األرقام.  بطاقات  الطالب  يسحب   •
ر هل سيضع  العدد األكبر؛ فعندما يختار الطالب بطاقة، عليه أن يقرّ

الرقم في منزلة اآلحاد أو العشرات أو المئات أو األلوف.
ن  هم كوَّ رون أيُّ نوها، ويقرّ وعند االنتهاء يقرأ الطالب األعداد التي كوّ  •

ر العملية. العدد األكبر، وتُكرّ



   

 قطع دينز، بطاقات أرقام (٠- ٩).
اطلب إلى الطالب اختيار (٤) بطاقات أرقام.  •

ا مكونًا من (٤) منازل  ن الطالب عددً باستعمال األرقام األربعة، يكوِّ  •
ويمثلونه باستعمال قطع دينز.

حبت في المرة األولى. ر النشاط بعد إعادة البطاقات التي سُ كرِّ  •



(١٠ هـ)  

الدرس،  مفهوم  الستكشاف  اللغة؛  فنون  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  •
مه.  ونقل أثر تعلّ

 

م مهارات حل المسألة وخططها مستعمالً تدريبات حل المسألة  دعِّ
(١٦) الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.

  

 
......................... .................................................

١٦   

: لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ :أَحُ لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ أَحُ

ةِ. ليلِيَّ ةِ التَّحْ يغَ دَ بِالصّ دَ ذا العَ تُبُ هَ ا. أَكْ دً عَ قْ مِ ٤٥٦٣ مَ دَ ةِ القَ رَ بٍ لِكُ عَ لْ دِ في مَ قاعِ دُ المَ دَ عَ مِ   دَ ةِ القَ رَ بٍ لِكُ عَ لْ دِ في مَ قاعِ دُ المَ دَ عَ مِ   دَ ةِ القَ رَ بٍ لِكُ عَ لْ دِ في مَ قاعِ دُ المَ دَ عَ مِ   دَ ةِ القَ رَ بٍ لِكُ عَ لْ دِ في مَ قاعِ دُ المَ دَ عَ مِ   دَ ةِ القَ رَ بٍ لِكُ عَ لْ دِ في مَ قاعِ دُ المَ دَ عَ  ١ 
+++

دِ ٧٦٥٢؟ دَ راتِ في العَ شَ ةَ العَ لَ نْزِ ثِّلُ مَ مَ مُ الَّذي يُ قْ ا الرَّ مَ دِ   دَ راتِ في العَ شَ ةَ العَ لَ نْزِ ثِّلُ مَ مَ مُ الَّذي يُ قْ ا الرَّ مَ دِ   دَ راتِ في العَ شَ ةَ العَ لَ نْزِ ثِّلُ مَ مَ مُ الَّذي يُ قْ ا الرَّ مَ دِ   دَ راتِ في العَ شَ ةَ العَ لَ نْزِ ثِّلُ مَ مَ مُ الَّذي يُ قْ ا الرَّ مَ  ٢ 


مِ  قْ لى رَ راتِ عَ شَ مُ العَ قْ مْ يَزيدُ رَ ا. كَ تْرً تْ ١٣٥٥ كيلومِ طعَ قَ ةِ وَ مَ رَّ كَ ةَ المُ كَّ دَ إِلى مَ مَ ةُ أَحْ تْ عائِلَ رَ افَ سَ تْ   طعَ قَ ةِ وَ مَ رَّ كَ ةَ المُ كَّ دَ إِلى مَ مَ ةُ أَحْ تْ عائِلَ رَ افَ سَ تْ   طعَ قَ ةِ وَ مَ رَّ كَ ةَ المُ كَّ دَ إِلى مَ مَ ةُ أَحْ تْ عائِلَ رَ افَ سَ تْ   طعَ قَ ةِ وَ مَ رَّ كَ ةَ المُ كَّ دَ إِلى مَ مَ ةُ أَحْ تْ عائِلَ رَ افَ سَ  ٣ 
؟   دِ دَ ئاتِ في هذا العَ المِ



٤٠٠٠ + ٤٠ + ٧ ةِ:  ورَ بُّ لى السَّ دَ اآلتِيَ عَ دَ مُ العَ لِّ عَ تَبَ المُ كَ ةِ:   ورَ بُّ لى السَّ دَ اآلتِيَ عَ دَ مُ العَ لِّ عَ تَبَ المُ كَ ةِ:   ورَ بُّ لى السَّ دَ اآلتِيَ عَ دَ مُ العَ لِّ عَ تَبَ المُ كَ ةِ:   ورَ بُّ لى السَّ دَ اآلتِيَ عَ دَ مُ العَ لِّ عَ تَبَ المُ كَ  ٤ 

دِ؟ دَ ةُ لِهذا العَ يَّ ياسِ ةُ القِ يغَ ما الصّ  


ةِ  غَ اللُّ داتِ  رَ فْ مُ مُ جَ عْ يَزيدُ مُ ، وَ ةً حَ فْ ةِ مِنْ ١٣٢٤ صَ بَ تَ كْ ةِ في المَ بانِيَّ سْ ةِ اإلِ غَ اللُّ داتِ  رَ فْ مُ مُ جَ عْ نُ مُ وَّ يَتكَ ةِ مِنْ   بَ تَ كْ ةِ في المَ بانِيَّ سْ ةِ اإلِ غَ اللُّ داتِ  رَ فْ مُ مُ جَ عْ نُ مُ وَّ يَتكَ ةِ مِنْ   بَ تَ كْ ةِ في المَ بانِيَّ سْ ةِ اإلِ غَ اللُّ داتِ  رَ فْ مُ مُ جَ عْ نُ مُ وَّ يَتكَ ةِ مِنْ   بَ تَ كْ ةِ في المَ بانِيَّ سْ ةِ اإلِ غَ اللُّ داتِ  رَ فْ مُ مُ جَ عْ نُ مُ وَّ يَتكَ  ٥ 
ةِ؟  يَّ نْسِ رَ ةِ الفَ غَ مِ اللُّ جَ عْ حاتِ مُ فَ دُ صَ دَ ما عَ . فَ ةِ بانِيَّ مِ اإلِسْ جَ عْ لى مُ ةٍ عَ حَ فْ ةِ بـِ ٢٠٠ صَ يَّ نْسِ رَ الفَ



األُلوفِ  راتِ وَ شَ يِ العَ مَ قْ سُ رَ دٍ له نَفْ عَ قْ نينُ في مَ تْ حَ سَ لَ مِ ١٠٢٤، وجَ قْ دِ ذي الرَّ عَ قْ تْ نُورُ في المَ سَ لَ جَ مِ   قْ دِ ذي الرَّ عَ قْ تْ نُورُ في المَ سَ لَ جَ مِ   قْ دِ ذي الرَّ عَ قْ تْ نُورُ في المَ سَ لَ جَ مِ   قْ دِ ذي الرَّ عَ قْ تْ نُورُ في المَ سَ لَ جَ  ٦ 
؟ نينَ دِ حَ عَ قْ مُ مَ قْ ما رَ لُّ بـِ ٣. فَ هِ أَقَ مُ آحادِ قْ رَ  وَ

مِ  قْ دِ ذي الرَّ عَ قْ تْ نُورُ في المَ سَ لَ جَ  
لُّ بـِ  هِ أَقَ مُ آحادِ قْ رَ  وَ

مِ  قْ دِ ذي الرَّ عَ قْ تْ نُورُ في المَ سَ لَ جَ  
بَرُ بـِ ٢ ئاتِهِ أَكْ مُ مِ قْ رَ وَ




                  

  



           

     
        
            

          

    

مُ قْ مُالرَّ قْ الرَّ
ةُ لِيَّ نْزِ ةُ الْمَ يمَ ةُالْقِ لِيَّ نْزِ ةُ الْمَ يمَ الْقِ

ةُ يَّ ياسِ ةُ الْقِ يغَ ةُالصِّ يَّ ياسِ ةُ الْقِ يغَ الصِّ
ةُ ليلِيَّ ةُ التَّحْ يغَ ةُالصِّ ليلِيَّ ةُ التَّحْ يغَ الصِّ

ةُ يَّ ظِ فْ ةُ اللَّ يغَ ةُالصّ يَّ ظِ فْ ةُ اللَّ يغَ الصّ

www.obeikaneducation.com.ِة لِيَّ نْزِ ةِ الْمَ يمَ مِ الْقِ هْ ى فَ لَ لِ عَ نَازِ لُ الْمَ وَ دْ ني جَ دُ اعِ يُسَ

. استعملنا األرقام ١، ٣، ٨ في كتابة  تابةِ األعدادِ زٌ يُستعملُ في كِ مْ مُ رَ قْ مُالرَّ قْ الرَّ
ا  هَ ذْ يأْخُ تِي  الَّ ةُ  يمَ القِ هيَ  ددِ  العَ في  قمِ  للرَّ ةُ  لِيَّ نْزِ الْمَ ةُ  يمَ ةُالْقِ لِيَّ نْزِ الْمَ ةُ  يمَ والْقِ  ١٨١٣ العدد 

. دِ دَ لِكَ العَ هِ فِي ذَ قِعِ وْ سبِ مَ بَحَ

ةِ  ورَ رِ فِي الصُّ اهِ عِ الظَّ ارِ ولُ الشَّ طُ
ا.  ترً ١٨١٣ مِ

تُبُ  أَكْ مَّ  ثُ  ،١٨١٣ دِ  دَ الْعَ فِي  طٌّ  خَ تَهُ  تَحْ الَّذي  مِ  قْ لِلرَّ ةِ  لَ نْزِ الْمَ مَ  اسْ دُ  دِّ أُحَ
. مِ قْ لِكَ الرَّ ةَ لِذَ لِيَّ نْزِ ةَ الْمَ الْقيمَ

دِ  دَ الْعَ فِي  طٌّ  خَ تَهُ  تَحْ الَّذي  مِ  قْ لِلرَّ ةِ  لَ نْزِ الْمَ مَ  اسْ دُ  دِّ أُحَ
. مِ قْ لِكَ الرَّ ةَ لِذَ لِيَّ نْزِ ةَ الْمَ الْقيمَ

دِ  دَ الْعَ فِي  طٌّ  خَ تَهُ  تَحْ الَّذي  مِ  قْ لِلرَّ ةِ  لَ نْزِ الْمَ مَ  اسْ دُ  دِّ أُحَ

      
٣١٨١

القيمة المنزلية
للرقم ٣ هي ٣

القيمة المنزلية
للرقم ١ هي ١٠

القيمة المنزلية
للرقم ٨ هي ٨٠٠

القيمة المنزلية
للرقم ١ هي ١٠٠٠

هُ المنزلية ١٠٠٠.  تُ قيمَ . وَ لُوفِ ةِ األُ لَ نْزِ مُ ١في مَ قْ عُ الرَّ يَقَ



   

      

  

  


اطلب إلى الطالب عمل جدول من صفين وأربعة أعمدة؛ وأن   •

يكتبوا في الصف األول: آحاد، عشرات، مئات، ألوف.
أن  الطالب  إلى  واطلب  السبورة.  على   ٤٧٢٦ العدد  اكتب   •

يكتبوا أرقام العدد في األماكن الصحيحة في جداولهم.

  


اكتب العدد ١٢٣٩ على السبورة، واطرح عليهم األسئلة اآلتية:

ما الرقم الواقع في منزلة اآلحاد؟ وما قيمته المنزلية؟ ٩، ٩ •
٣، ٣٠ ما الرقم الواقع في منزلة العشرات؟ وما قيمته المنزلية؟ •
ما الرقم الواقع في منزلة المئات؟ وما قيمته المنزلية؟ ٢، ٢٠٠ •

ما الرقم الواقع في منزلة األلوف؟ وما قيمته المنزلية؟  •
١، ١٠٠٠

أُحدد اسم المنزلة للرقم الذي تحته خط في العدد   
٢٦٥٧، ثم أكتب قيمته المنزلية. المئات، ٦٠٠

 أُحدد اسم المنزلة للرقم الذي تحته خط في العدد  

 

اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتبهم، ويقرؤوا المعلومات 
م لهم المفاهيم التالية: الواردة في فقرة «». وقدّ

 ، ، ، ،
، وناقشهم في حلاألمثلة ١-٣



يكتبوا أرقام العدد في األماكن الصحيحة في جداولهم.

 على السبورة، واطرح عليهم األسئلة اآلتية:
٩ ما الرقم الواقع في منزلة اآلحاد؟ وما قيمته المنزلية؟ ٩

   

 
  



 
  






  

......................... .................................................

١٤ 

. ظِيَّةِ يَّةِ أَوِ اللَّفْ ياسِ  أَوِ القِ

٥ + ٢٠ + ٢٠٠ + ١٠٠٠ : ةُ ليلِيَّ يغةُ التَّحْ الصّ

١٢٢٥ : يَّةُ ياسِ يغةُ القِ الصّ
ونَ عِرشْ ةٌ وَ ْسَ مخَ ئَتانِ وَ مِ : أَلْفٌ وَ ظِيَّةُ ةُ اللَّفْ يغَ الصِّ

: يَغِ الثَّالثِ دَ بالصِّ دَ تُبُ العَ أَكْ أْيت، وَ ّا يَ لٍّ ممِ أَنْظُرُ إىل النَّموذَجِ يف كُ

++  : ةُ ليلِيَّ ةُ التَّحْ يغَ الصِّ
   : يَّةُ ياسِ ةُ القِ يغَ الصِّ

 : ظِيَّةُ ةُ اللَّفْ يغَ الصِّ

++  : ةُ ليلِيَّ ةُ التَّحْ يغَ الصِّ
    : يَّةُ ياسِ ةُ القِ يغَ الصِّ

  : ظِيَّةُ ةُ اللَّفْ يغَ الصِّ

+++  : ةُ ليلِيَّ ةُ التَّحْ يغَ الصِّ
   : يَّةُ ياسِ ةُ القِ يغَ الصِّ

  : ظِيَّةُ ةُ اللَّفْ يغَ الصِّ


                    

......................... .................................................

١٥   

: يَّةِ ياسِ ةِ القِ يغَ أْيت بِالصّ ّا يَ دٍ ممِ دَ لَّ عَ تُبُ كُ :أَكْ يَّةِ ياسِ ةِ القِ يغَ أْيت بِالصّ ّا يَ دٍ ممِ دَ لَّ عَ تُبُ كُ أَكْ

١ 


                 

      

٢ 


                            

 ٣ 

 ٤ 

 ةٌ   عَ ِسْ ت ئَةٍ وَ تُّ مِ سِ ةٌ    عَ ِسْ ت ئَةٍ وَ تُّ مِ سِ ةٌ    عَ ِسْ ت ئَةٍ وَ تُّ مِ سِ ةٌ    عَ ِسْ ت ئَةٍ وَ تُّ مِ سِ  ٥ 

 ثَمانونَ    أَلْفانِ وَ ثَمانونَ     أَلْفانِ وَ ثَمانونَ     أَلْفانِ وَ ثَمانونَ     أَلْفانِ وَ  ٦ 

: ظِيَّةِ فْ ةِ اللَّ يغَ أْيت بِالصّ ّا يَ دٍ ممِ دَ لَّ عَ تُبُ كُ أَكْ

     ٧    ٣٧٤    ٣٧٤ 

     ٨    ٣٨٠٠    ٣٨٠٠ 

: ليلِيَّةِ ةِ التَّحْ يغَ أْيت بِالصّ ّا يَ دٍ ممِ دَ لَّ عَ تُبُ كُ أَكْ

++ ٢٩٣ ٩ 

++ ٤١٩٠ ١٠ 

+ ٢٠٥٠ ١١ 

++ ٣٧٠٤ ١٢ 


                    

  



وا  شَ مَ ، فَ لَ فَ وا إلَى أَسْ بَطُ مَّ هَ الِيَةٍ، ثُ ايَةٍ عَ جَ بِنَ رَ اصٍ دَ عدَ أَربَعةَ أَشخَ  صَ 
هُ  تَ تَحْ الَّذي  مُ  قْ الرَّ ا  فِيهَ تُوبِ  كْ الْمَ ةِ  لَ نْزِ الْمَ مَ  اسْ رُ  كُ أَذْ  . ةً جَ رَ دَ  
وا  شَ مَ ، فَ لَ فَ وا إلَى أَسْ بَطُ مَّ هَ الِيَةٍ، ثُ ايَةٍ عَ جَ بِنَ رَ اصٍ دَ عدَ أَربَعةَ أَشخَ  صَ
تَهُ  تَحْ الَّذي  مُ  قْ الرَّ ا  فِيهَ تُوبِ  كْ الْمَ ةِ  لَ نْزِ الْمَ مَ  اسْ رُ  كُ أَذْ  . ةً جَ رَ دَ  
وا  شَ مَ ، فَ لَ فَ وا إلَى أَسْ بَطُ مَّ هَ الِيَةٍ، ثُ ايَةٍ عَ جَ بِنَ رَ اصٍ دَ عدَ أَربَعةَ أَشخَ  صَ

لِكَ ١٠٨٠ بَذَ
هُ المنزلية. تَ تُبُ قِيمَ ، ثم أَكْ طٌّ خَ

تَهُ  تَحْ الَّذي  مُ  قْ الرَّ ا  فِيهَ تُوبِ  كْ الْمَ ةِ  لَ نْزِ الْمَ مَ  اسْ رُ  كُ أَذْ  . ةً جَ رَ دَ  
هُ المنزلية. تَ تُبُ قِيمَ ، ثم أَكْ طٌّ خَ

تَهُ  تَحْ الَّذي  مُ  قْ الرَّ ا  فِيهَ تُوبِ  كْ الْمَ ةِ  لَ نْزِ الْمَ مَ  اسْ رُ  كُ أَذْ  . ةً جَ رَ دَ  

      
٠٨٠١

. رَ فْ ي الصِّ اوِ سَ ةُ تُ لِيَّ نْزِ هُ الْمَ تُ قيمَ ، وَ ئَاتِ ةِ الْمِ لَ نْزِ تُوبٌ فِي مَ كْ مُ ( ٠ ) مَ قْ الرَّ



ا  تْرً كيلومِ  ١٢٠٤ ي  اوِ تُسَ بُوكَ  وتَ الطائِفِ  تَيْ  ينَ دِ مَ بَيْنَ  ةُ  افَ سَ الْمَ    
. رائِقَ دَ ١٢٠٤ بِثَالثِ طَ دَ تُبُ الْعَ يبًا. أَكْ رِ تَقْ

دَ ١٢٠٤: دَ لِ الْعَ نازِ ولُ الْمَ دْ يِّنُ جَ بَ يُ

      
٤٠٢١

١٢٠٤ ةُ :  ـيَّ ـِيَاسِ ق ةُ الْ يغَ الصِّ
٤ +  ٠  + ٢٠٠ + ١٠٠٠ ةُ :  لِيلِيَّ ةُ التَّحْ يغَ الصِّ

بعة. ئَتانِ وأَرْ أَلْفٌ ومِ ةُ :  ـَّ ـي ـظِ فْ ةُ الـلَّ يغَ الصِّ



ا: نْهَ ةٍ مِ لِفَ تَ خْ ائِقَ مُ رَ دادُ بِطَ عْ تَبَ األَ كْ نُ أَنْ تُ كِ مْ يُ
. طْ قَ امُ فَ قَ رْ ا األَ رُ فِيهَ هَ : تَظْ ةُ يَّ يَاسِ قِ ةُ الْ يغَ ةُالصِّ يَّ يَاسِ قِ ةُ الْ يغَ الصِّ

. قامِ رْ ةِ لِألَ لِيَّ نْزِ يَمِ الْمَ قِ موعُ الْ جْ ا مَ رُ فيهَ هَ : يَظْ ةُ لِيلِيَّ ةُ التَّحْ يغَ ةُالصِّ لِيلِيَّ ةُ التَّحْ يغَ الصِّ
. لِماتُ ا الْكَ لُ فِيهَ مَ تَعْ سْ : تُ

. قامِ رْ ةِ لِألَ لِيَّ نْزِ يَمِ الْمَ قِ موعُ الْ جْ ا مَ رُ فيهَ هَ : يَظْ
. لِماتُ ا الْكَ لُ فِيهَ مَ تَعْ سْ : تُ

. قامِ رْ ةِ لِألَ لِيَّ نْزِ يَمِ الْمَ قِ موعُ الْ جْ ا مَ رُ فيهَ هَ : يَظْ
ةُ يَّ ظِ فْ ةُ اللَّ يغَ ةُالصِّ يَّ ظِ فْ ةُ اللَّ يغَ الصِّ

      

   

 

  

ع أسئلة التدريبات (١١-٢٣) باستعمال المستويات اآلتية: نوّ


١١- ١٣، ١٥ ، ١٨ - ٢٠

١٢ - ٢٠، ٢٢
(١٢ - ٢٢) الزوجية ، ٢٣

اطلب إلى الطالب مناقشة «مسائل مهارات التفكير العليا»، 
عهم على استعمال جدول المنازل عندما  وحلها. وشجّ

ر القيمة المنزلية للرقم عند حلِّها. يحتاجون إلى تذكّ

 اطلب إلى الطالب حل السؤال (٢٣) في 
مجلة الصف، ويمكنك استعماله في التقويم التكويني.

  




 




 




 




 




 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

  
 



 
 







ا. أذكر اسم المنزلة    يبلغ طول جسرٍ ٢٦٩٤ مترً
المكتوب فيها الرقم الذي تحته خط، ثم أكتب قيمته 

المنزلية. العشرات، ٩٠
ا، أكتب العدد ٢٢٩٥ بثالث    طول طريق ٢٢٩٥ مترً

٥+٩٠+٢٠٠+٢٠٠٠؛ ألفان ومئتان  طرائق. ٢٢٩٥،
وخمسة وتسعون.





 

اطلب إلى الطالب حل األسئلة من (١) إلى (١٠) الواردة في 
فقرة «أتأكد»، وتابع حلولهم. 

م فهم الطالب قبل أن يبدؤوا    السؤال (١٠): يقوّ
حل أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».


 واجه بعض الطالب صعوبة في تمثيل األعداد 

التي إحد منازلها صفر
 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليم ١
٢  اطلب إلى الطالب أن يكتبوا األعداد في جدول 

المنازل، أو يمثِّلوها باستعمال قطع دينز.

  

......................... .................................................

١٧   

لى  تَطيلِ عَ سْ ةُ في المُ جودَ وْ قامُ المَ رْ األَ . فَ لِماتِ الكَ قامِ وَ رْ بِاألَ تَبُ  كْ يُ قودِ   غٍ مِنَ النُّ بْلَ عِ مَ فْ بِدَ رٌ  أَمْ وَ  يكُ هُ لى الشِّ تَطيلِ عَ سْ ةُ في المُ جودَ وْ قامُ المَ رْ األَ . فَ لِماتِ الكَ قامِ وَ رْ بِاألَ تَبُ  كْ يُ قودِ   غٍ مِنَ النُّ بْلَ عِ مَ فْ بِدَ رٌ  أَمْ وَ  يكُ هُ الشِّ

. قامِ رْ لَ األَ فَ طِّ أَسْ لى الخَ تَبُ عَ كْ ةَ تُ هِ القيمَ ثِّلُ هذِ مَ ةُ الَّتي تُ يَّ ظِ فْ ةُ اللَّ يغَ الصّ ، وَ ةِ يَّ ياسِ ةِ القِ يغَ هُ بِالصّ تُ يَ قِيمَ يكِ هِ .الشِّ قامِ رْ لَ األَ فَ طِّ أَسْ لى الخَ تَبُ عَ كْ ةَ تُ هِ القيمَ ثِّلُ هذِ مَ ةُ الَّتي تُ يَّ ظِ فْ ةُ اللَّ يغَ الصّ ، وَ ةِ يَّ ياسِ ةِ القِ يغَ هُ بِالصّ تُ يَ قِيمَ يكِ هِ الشِّ

تُبُ  كْ أَ ةِ؟ ماذا سَ ائِرَ لَ الدّ اخِ ةِ دَ ودَ جُ وْ امِ المَ قَ رْ مالِ األَ تِعْ هُ بِاسْ تُ تابَ نُ كِ كِ مْ غٍ يُ بْلَ بَرُ مَ ا أَكْ مَ تُبُ   كْ أَ ةِ؟ ماذا سَ ائِرَ لَ الدّ اخِ ةِ دَ ودَ جُ وْ امِ المَ قَ رْ مالِ األَ تِعْ هُ بِاسْ تُ تابَ نُ كِ كِ مْ غٍ يُ بْلَ بَرُ مَ ا أَكْ مَ تُبُ   كْ أَ ةِ؟ ماذا سَ ائِرَ لَ الدّ اخِ ةِ دَ ودَ جُ وْ امِ المَ قَ رْ مالِ األَ تِعْ هُ بِاسْ تُ تابَ نُ كِ كِ مْ غٍ يُ بْلَ بَرُ مَ ا أَكْ مَ تُبُ   كْ أَ ةِ؟ ماذا سَ ائِرَ لَ الدّ اخِ ةِ دَ ودَ جُ وْ امِ المَ قَ رْ مالِ األَ تِعْ هُ بِاسْ تُ تابَ نُ كِ كِ مْ غٍ يُ بْلَ بَرُ مَ ا أَكْ مَ  ١ 
؟ طِّ لى الخَ تُبُ عَ كْ أَ ماذا سَ ، وَ يكِ لى الشّ تَطيلِ عَ سْ في المُ

تُبُ  كْ أَ ةِ؟ ماذا سَ ائِرَ لَ الدّ اخِ ةِ دَ ودَ جُ وْ امِ المَ قَ رْ مالِ األَ تِعْ هُ بِاسْ تُ تابَ نُ كِ كِ مْ غٍ يُ بْلَ بَرُ مَ ا أَكْ مَ  
؟ طِّ لى الخَ تُبُ عَ كْ أَ ماذا سَ ، وَ يكِ لى الشّ تَطيلِ عَ سْ في المُ

تُبُ  كْ أَ ةِ؟ ماذا سَ ائِرَ لَ الدّ اخِ ةِ دَ ودَ جُ وْ امِ المَ قَ رْ مالِ األَ تِعْ هُ بِاسْ تُ تابَ نُ كِ كِ مْ غٍ يُ بْلَ بَرُ مَ ا أَكْ مَ  

يْثُ تَقِلُّ  قامٍ بِحَ ةِ أَرْ بَعَ ا مِنْ أَرْ تُبُ شيكً أَكْ ةِ، وَ ائِرَ ةَ فِي الدّ ودَ جُ وْ قامَ المَ رْ لُ األَ مِ تَعْ أسْ يْثُ تَقِلُّ   قامٍ بِحَ ةِ أَرْ بَعَ ا مِنْ أَرْ تُبُ شيكً أَكْ ةِ، وَ ائِرَ ةَ فِي الدّ ودَ جُ وْ قامَ المَ رْ لُ األَ مِ تَعْ أسْ يْثُ تَقِلُّ   قامٍ بِحَ ةِ أَرْ بَعَ ا مِنْ أَرْ تُبُ شيكً أَكْ ةِ، وَ ائِرَ ةَ فِي الدّ ودَ جُ وْ قامَ المَ رْ لُ األَ مِ تَعْ أسْ يْثُ تَقِلُّ   قامٍ بِحَ ةِ أَرْ بَعَ ا مِنْ أَرْ تُبُ شيكً أَكْ ةِ، وَ ائِرَ ةَ فِي الدّ ودَ جُ وْ قامَ المَ رْ لُ األَ مِ تَعْ أسْ  ٢ 
راتِهِ. شَ ةِ عَ لَ نْزِ  في مَ

يْثُ تَقِلُّ  قامٍ بِحَ ةِ أَرْ بَعَ ا مِنْ أَرْ تُبُ شيكً أَكْ ةِ، وَ ائِرَ ةَ فِي الدّ ودَ جُ وْ قامَ المَ رْ لُ األَ مِ تَعْ أسْ  
. راتِهِ شَ ةِ عَ لَ نْزِ  في مَ

يْثُ تَقِلُّ  قامٍ بِحَ ةِ أَرْ بَعَ ا مِنْ أَرْ تُبُ شيكً أَكْ ةِ، وَ ائِرَ ةَ فِي الدّ ودَ جُ وْ قامَ المَ رْ لُ األَ مِ تَعْ أسْ  
مُ ٢ قْ يَكونُ الرَّ ، وَ يالٍ  رِ

يْثُ تَقِلُّ  قامٍ بِحَ ةِ أَرْ بَعَ ا مِنْ أَرْ تُبُ شيكً أَكْ ةِ، وَ ائِرَ ةَ فِي الدّ ودَ جُ وْ قامَ المَ رْ لُ األَ مِ تَعْ أسْ  
مُ  قْ يَكونُ الرَّ ، وَ يالٍ  رِ

يْثُ تَقِلُّ  قامٍ بِحَ ةِ أَرْ بَعَ ا مِنْ أَرْ تُبُ شيكً أَكْ ةِ، وَ ائِرَ ةَ فِي الدّ ودَ جُ وْ قامَ المَ رْ لُ األَ مِ تَعْ أسْ  
نْ ٥٠٠٠ هُ عَ تُ قِيمَ

لى  تُبُ عَ كْ أَ ماذا سَ ةِ. فَ ائِرَ قامَ في الدّ رْ تُبُ األَ . أَكْ هُ ٧٠٠٠ + ٦٠ + ١ رياالً تُ يكٌ قِيمَ شِ هُ   تُ يكٌ قِيمَ شِ هُ   تُ يكٌ قِيمَ شِ هُ   تُ يكٌ قِيمَ شِ  ٣ 
؟ يكِ الشّ
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٤ ٢
٨ ٥

٣ ٢
٩ ٧

٦ ٣
٥ ٧



          



          

؟



 : ظِيَّةِ فْ ليليَّةِ واللَّ تَيْنِ التَّحْ يغَ أْتِي بالصِّ ا يَ مَّ دٍ مِ دَ لَّ عَ تُبُ كُ أَكْ
٢٣٦٨ ١

ليليَّةُ : ................................................................................................................... ةُ التَّحْ يغَ الصِّ

ظِيَّةُ : ...................................................................................................................... ةُ اللَّفْ يغَ الصِّ
٤٥٧٢ ٢

ليليَّةُ : ................................................................................................................... ةُ التَّحْ يغَ الصِّ

ظِيَّةُ : ...................................................................................................................... ةُ اللَّفْ يغَ الصِّ

: ةِ الْقياسيَّةِ يغَ أْتِي بِالصِّ ا يَ مّ دٍ مِ دَ لَّ عَ تُبُ كُ أَكْ

...........................................................................................................................................= ٣ + ٥٠٠ + ٥٠٠٠ ٥

...............................................................................................................................= ٩ + ٢٠ + ٣٠٠ + ٢٠٠٠ ٦

                    

 : أَلَةِ سْ لِّ الْمَ بَعَ لِحَ طُواتِ األَرْ لُ الْخُ مِ تَعْ أَسْ

بَ  رَّ ا تَدَ مّ ثَرَ مِ ةً أَكْ قيقَ ةَ ٣٠ دَ دَّ دِ مُ مَ األَحَ وْ بَ يَ رَّ تَدَ ، وَ بْتِ مَ السَّ وْ ةً يَ قيقَ ةَ ٤٠ دَ دَّ بَحِ مُ سْ بَ خالِدٌ فِي المَ رَّ تَدَ  ٧
مَ  وْ يَ الِدٌ  خَ بَ  رَّ تَدَ ةً  قيقَ دَ مْ  .كَ دِ األَحَ مَ  وْ يَ بَ  رَّ تَدَ ا  مّ مِ ثَرَ  أَكْ ةً  قيقَ اإلثنينِ ١٥دَ مَ  وْ يَ بَ  رَّ وتَدَ  . بْتِ السَّ مَ  وْ يَ

؟  اإلثنينِ
.........................................................................................

: مِ قْ لِكَ الرَّ ليَّةَ لِذَ نْزِ ةَ المَ تُبُ القيمَ ، ثُمَّ أَكْ طٌّ تَهُ خَ مُ الَّذي تَحْ قْ عُ فيها الرَّ قَ لَةِ الَّتي يَ نْزِ مَ الْمَ دُ اسْ دِّ أُحَ

...................................................................................................................................................................... : ٥٦٧ ٣

.................................................................................................................................................................. : ٦٣٢٧ ٤

  

٨+٦٠+٣٠٠+٢٠٠٠
ألفان وثالث مئة وثمانية وستون.

٢+٧٠+٥٠٠+٤٠٠٠
أربعة آالف وخمس مئة واثنان وسبعون.

العشرات، ٦٠

األلوف، ٦٠٠٠

٥٥٠٣

٢٣٢٩

٨٥ دقيقة.

  




قد يواجه بعض الطالب صعوبة في 

كتابة العدد الذي يحتوي على أصفار في بعض منازله 
رهم بأنّ الصفر  بالصيغة التحليلية أو اللفظية؛ لذا ذكّ

حافظ للمنزلة، وقيمته المنزلية صفر.

ةِ: األمثلة (١-٣) لِيَّ نْزِ هُ الْمَ تَ تُبُ قِيمَ مَّ أَكْ تِي، ثُ أْ ا يَ مَّ لٍّ مِ طٌّ في كُ تَهُ خَ ي تَحْ مِ الَّذِ قْ ةِ الرَّ لَ نْزِ مَ مَ دُ اسْ دِّ أُحَ

ةِ: يَّ يَاسِ قِ ةِ الْ يغَ ةِ بِالصِّ دادِ اآلتِيَ عْ الًّ مِنَ األَ تُبُ كُ أَكْ

ةِ: يَّ ظِ فْ ةِ واللَّ ليلِيَّ يْنِ التَّحْ تَ يغَ ةِ بالصِّ دادِ اآلتِيَ عْ الًّ مِنَ األَ تُبُ كُ أَكْ

ا يأْتي: مَ ظِيَّةِ كَ ةِ اللَّفْ يغَ دَ ٢٠١٣ بالصِّ دَ عَ اذٌ الْ عَ مُ تَبَ خالدٌ وَ  كَ    

انُونَ »  ثَمَ تَّةٌ وَ سِ ةُ آالفٍ وَ عَ بَ دِ « أَرْ دَ عَ ةِ الْ نْدَ كِتابَ رَ عِ فْ لُ الصِّ مِ تَعْ اذا أَسْ حُ لِمَ ضِّ     أُوَ

. يَّةِ يَاسِ قِ ورةِ الْ بالصُّ

ا؟ اذَ ؟ لِمَ ةٌ يحَ حِ هُ صَ تُ ابَ ما كانَتْ إجَ هُ يُّ أَ  

٦٢١٩ ١٣٢٤ ١٠٠١ 

: األمثلة (١-٣) ةَ لِيَّ نْزِ هُ الْمَ تَ تُبُ قيمَ مَّ أَكْ تِي، ثُ أْ ا يَ مّ لٍّ مِ طٌّ في كُ تَهُ خَ ي تَحْ مِ الَّذِ قْ ةِ الرَّ لَ نْزِ مَ مَ دُ اسْ : أُحدِّ ةَ لِيَّ نْزِ هُ الْمَ تَ تُبُ قيمَ مَّ أَكْ تِي، ثُ أْ ا يَ مّ لٍّ مِ طٌّ في كُ تَهُ خَ ي تَحْ مِ الَّذِ قْ ةِ الرَّ لَ نْزِ مَ مَ دُ اسْ أُحدِّ

ةِ: يَّ يَاسِ قِ ةِ الْ يغَ الًّ مِنَ العددين اآلتيين بِالصِّ تُبُ كُ أَكْ

ةِ: يَّ ظِ فْ ةِ واللَّ ليلِيَّ تَينِ التَّحْ يغَ ةِ بالصِّ دادِ اآلتِيَ عْ الًّ مِنَ األَ تُبُ كُ أَكْ

امِ   قَ نَ األَرْ تهُ مِ كِنُ كِتَابَ مْ دٍ يُ دَ ما أكبَرُ عَ  

ا ؟ هَ رارِ ١ ، ٠ ، ٨ ، ٣ بدونِ تكْ
لِيَّةَ  نْزِ مَ ةَ الْ يمَ قِ دُ الْ دِّ يْفَ أُحَ      كَ

ا؟ دٍ  مَ دَ مٍ فِي عَ قْ لِّ رَ ا؟لِكُ دٍ  مَ دَ مٍ فِي عَ قْ لِّ رَ لِكُ

٨٧٠ ٢٣١٢ ٧٥٠٩ 

٣٧٥ ٥٢٣٠ ٩٩٠٩ 

٦ + ٥٠ +٨٠٠ . ةٌ عَ بَ أَرْ ئَةٍ وَ تُّ مِ سِ أَلْفٌ وَ  

٨ + ٧٠ + ٦٠٠ + ٤٠٠٠ ١ + ٢٠ + ٣٠٠٠ . تُّونَ سِ ئَةٍ وَ بْعُ مِ سَ  ثَمانِيَةُ آالفٍ وَ

. اتِ شرَ عَ ةِ الْ لَ نْزِ ادِ وَ ٣ فِي مَ ةِ اآلحَ لَ نْزِ ونُ ٥ في مَ يثُ يَكُ امٍ بِحَ قَ ةِ أَرْ نَةِ منْ ثَالثَ وّ كَ ادِ المُ دَ ميعَ األعْ  أَكتبُ جَ

ا؟ اذَ ؟ لِمَ ةٌ يحَ حِ هُ صَ تُ ابَ ما كانَتْ إجَ هُ يُّ أَ  


رَ شَ ةَ عَ ثَالثَ ئَتانِ وَ مِ

 يأْتي:
 

رَ شََ ةَ عَ ثَالثَ انِ وَ لْفَ أَ

٣١٧٦
ةِ:  لِيَّ نْزِ هُ الْمَ تَ تُبُ قِيمَ مَّ أَكْ تِي، ثُ أْ ا يَ مَّ لٍّ مِ طٌّ في كُ تَهُ خَ ي تَحْ مِ الَّذِ قْ ةِ الرَّ لَ نْزِ مَ مَ دُ اسْ دِّ أُحَ

 ٤٨١٠
ةِ:  لِيَّ نْزِ هُ الْمَ تَ تُبُ قِيمَ مَّ أَكْ تِي، ثُ أْ ا يَ مَّ لٍّ مِ طٌّ في كُ تَهُ خَ ي تَحْ مِ الَّذِ قْ ةِ الرَّ لَ نْزِ مَ مَ دُ اسْ دِّ أُحَ

 ١٠٢٠
ةِ:  لِيَّ نْزِ هُ الْمَ تَ تُبُ قِيمَ مَّ أَكْ تِي، ثُ أْ ا يَ مَّ لٍّ مِ طٌّ في كُ تَهُ خَ ي تَحْ مِ الَّذِ قْ ةِ الرَّ لَ نْزِ مَ مَ دُ اسْ دِّ أُحَ

 ٥٠١
ةِ:  لِيَّ نْزِ هُ الْمَ تَ تُبُ قِيمَ مَّ أَكْ تِي، ثُ أْ ا يَ مَّ لٍّ مِ طٌّ في كُ تَهُ خَ ي تَحْ مِ الَّذِ قْ ةِ الرَّ لَ نْزِ مَ مَ دُ اسْ دِّ أُحَ



  

األلوف ، ٢٠٠٠المئات ، ٨٠٠

٦-٨) انظر الهامش.

العشرات ، ٠

٨٥٦١٦٠٤

أنظر إلى موقعه 
في العدد.

العشرات، ٢٠المئات، ٥٠٠

٤٦٧٨

٨٣١٠

أستعمل الصفر ألبيّن أن هناك مئات.

٨٧٦٠ ٣٠٢١

األلوف، ٣٠٠٠ اآلحاد، ٠

١٨-٢٠) انظر الهامش.

انظر الهامش.

انظر الهامش.

  

 

اكتب العدد ٥٢٠٧ على السبورة، واسأل الطالب:
العدد  هذا  اكتب  العدد؟  هذا  كتابة  يمكنكم  طريقة  بكم  •

بهذه الطرائق.

 أخبر الطالب أن الدرس التالي سيكون حول 
القيمة المنزلية ضمن عشرات األلوف، واطلب إليهم أن يكتبوا 

كيف يمكن أن يساعدهم الدرس الحالي عن القيمة المنزلية 
ضمن األلوف على تعلُّم الدرس التالي.

كيف يمكن أن يساعدهم الدرس الحالي عن القيمة المنزلية 
ضمن األلوف على تعلُّم الدرس التالي.

كيف يمكن أن يساعدهم الدرس الحالي عن القيمة المنزلية 

٣ طرائق؛ الصيغة القياسية : ٥٢٠٧، الصيغة التحليلية:
 ٧ + ٢٠٠ + ٥٠٠٠، الصيغة اللفظية: خمسة اآلف 

ومئتان وسبعة .



٥+٧٠+٣٠٠، ثالث مئة وخمسة وسبعون.
٣٠+٢٠٠+٥٠٠٠، خمسة آالف ومئتان وثالثون.

٩+٩٠٠+٩٠٠٠، تسعة آالف وتسع مئة وتسعة.
٩+١٠+٢٠٠+٦٠٠٠، ستة آالف ومئتان وتسعة عشر.

٤+٢٠+٣٠٠+١٠٠٠، ألف وثالث مئة وأربعة 
وعشرون.

١+١٠٠٠، ألف وواحد.
 ،١٣٥، ٢٣٥، ٣٣٥، ٤٣٥، ٥٣٥، ٦٣٥، ٧٣٥، ٨٣٥

٩٣٥
معاذ، ألن القيمة المنزلية للرقم ٢ هي ٢٠٠٠ وليس ٢٠٠

أستعمل الصفر ألبيّن أن هناك مئات.


















































بديل المجموعات الصغيرة  

(٢٠ ب)
 بدائل التعلم الذاتي  

(٢٠ ب، ١٠ هـ)
تدريبات المهارات (١٥)  
التدريبات اإلثرائية (١٧)  




تحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في 
الدروس (١ - ١ إلى ١ - ٣) بإعطائهم:

االختبار القصير (١) (١٢)

  



 

ــــــــــــــــــــــ


قراءة األعداد ضمن عشرات األلوف، وكتابتها، وتحديد القيم المنزلية 
ألرقامها.





جدول المنازل. 

قطع دينز.

يزيد عدد منازل العدد ١٠٠٠٠ منزلة واحدة على العدد ١٠٠٠، لكن 
العدد ١٠٠٠٠ يساوي عشرة أمثال ١٠٠٠، وهكذا عند زيادة عدد 

منازل أيّ عدد من النظام العشري. وبالتالي فقراءة عددٍ أو إيجاد القيمة 
المنزلية لرقمٍ ال تُشير بالضرورة إلى فهم هذا النظام، ولكن الفهم 

الحقيقي للنظام العشري والقيم المنزلية فيه يتعمق مع الوقت والخبرة. 
ز بطريقة ذكية في كل مرةٍ  وهذه المعرفة الواعية للنظام يجب أن تعزَّ

يصادفه الطالب، وفي جميع الدروس التي تتضمن عملياتٍ على 
األعداد.

ـ ــــــــــــــــــــــ
استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

         

 
يفكر عمر في عددٍ رقم آحاده ٢ ، ورقم مئاته ثالثة أمثال رقم 

اآلحاد، ورقم عشراته صفر، فما هو هذا العدد؟ ٦٠٢

ـــــــــــــــــــــــ
  

   








  
 


  

 


  
 


  

 




  
 







  
 













ـــــــــــــــــــ

  



ـــــــــــــــــــــــ


  

 ورقة مالحظات.
اكتب عشرة أعداد، كلٌّ منها من ٦ أرقام على السبورة.  •

ا تحت ثالثة أرقام من كل عدد، واطلب إلى الطالب كتابة  ضع خطًّ  •
 . القيمة المنزلية لكل رقم تحته خطٌّ

ا تحت ثالثة أرقام من كل عدد، واطلب إلى الطالب كتابة  ضع خطًّ  
 . القيمة المنزلية لكل رقم تحته خطٌّ

ا تحت ثالثة أرقام من كل عدد، واطلب إلى الطالب كتابة  ضع خطًّ  



   

 قلم ، ورقة.
اطلب إلى الطالب أن يكتبوا األعداد في األسئلة ١٣-٢٠ بالصيغتين   •

التحليلية واللفظية.

ا من خمسة أرقام يختارونها  تحدّ الطالب في أن يكتبوا أعدادً  •
بالصيغ: القياسية، والتحليلية، واللفظية.

(١٠ هـ)  

 قلم ، ورقة.
ونقل  الدرس،  مفهوم  العلوم؛ الستكشاف  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  •

مه. أثر تعلُّ
ونقل  الدرس،  مفهوم  العلوم؛ الستكشاف  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  

مه. أثر تعلُّ
ونقل  الدرس،  مفهوم  العلوم؛ الستكشاف  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  

   

م مهارات حل المسألة وخططها مستعمالً تدريبات حل المسألة  دعِّ
(٢٠) الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.

  

 
......................... .................................................

٢٠   

: لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ :أَحُ لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ أَحُ

ةِ: ليلِيَّ ةِ التَّحْ يغَ دَ بِالصّ دَ تُبُ هذا العَ تابًا، أَكْ اتِ  ٤٥٦٧٢ كِ عَ  الجامِ دَ ةُ إِحْ بَ تَ كْ مُّ مَ تَضُ اتِ    عَ  الجامِ دَ ةُ إِحْ بَ تَ كْ مُّ مَ تَضُ اتِ    عَ  الجامِ دَ ةُ إِحْ بَ تَ كْ مُّ مَ تَضُ اتِ    عَ  الجامِ دَ ةُ إِحْ بَ تَ كْ مُّ مَ تَضُ اتِ    عَ  الجامِ دَ ةُ إِحْ بَ تَ كْ مُّ مَ تَضُ  ١ 
++++

؟  دِ دَ مِ ٩ في هذا العَ قْ ةُ للرَّ لِيَّ نْزِ ةُ المَ . ما القيمَ ةً مَ ليمٌ ٤٣١٩٨٨ نَسَ نُ فيها سَ كُ ةِ الَّتي يَسْ دينَ انِ المَ كّ دُ سُ دَ عَ ليمٌ ٤٣١٩٨٨  نُ فيها سَ كُ ةِ الَّتي يَسْ دينَ انِ المَ كّ دُ سُ دَ عَ ليمٌ ٤٣١٩٨٨  نُ فيها سَ كُ ةِ الَّتي يَسْ دينَ انِ المَ كّ دُ سُ دَ عَ ليمٌ   نُ فيها سَ كُ ةِ الَّتي يَسْ دينَ انِ المَ كّ دُ سُ دَ عَ ليمٌ   نُ فيها سَ كُ ةِ الَّتي يَسْ دينَ انِ المَ كّ دُ سُ دَ عَ  ٢ 


هُ  بيعاتُ ت مَ ادَ دَ ا إزْ ، إِذَ يرٍ صِ بَةَ عَ لْ رِ الماضي ٥٤٠١٩ عُ هْ اللَ الشَّ صيرِ خِ دٍ لِلعَ عْ نَعِ سَ صْ بيعاتُ مَ تْ مَ غَ بَلَ رِ الماضي   هْ اللَ الشَّ صيرِ خِ دٍ لِلعَ عْ نَعِ سَ صْ بيعاتُ مَ تْ مَ غَ بَلَ رِ الماضي   هْ اللَ الشَّ صيرِ خِ دٍ لِلعَ عْ نَعِ سَ صْ بيعاتُ مَ تْ مَ غَ بَلَ رِ الماضي   هْ اللَ الشَّ صيرِ خِ دٍ لِلعَ عْ نَعِ سَ صْ بيعاتُ مَ تْ مَ غَ بَلَ  ٣ 
؟  رَ هْ نَعُ هذا الشَّ صْ ةً باعَ المَ بَ لْ مْ عُ كَ ، فَ رِ هْ ذا الشَّ ةٍ لهَ بَ لْ ةَ آالفِ عُ سَ مْ رَ خَ هْ ا الشَّ ذَ هَ

رِ الماضي  هْ اللَ الشَّ صيرِ خِ دٍ لِلعَ عْ نَعِ سَ صْ بيعاتُ مَ تْ مَ غَ بَلَ  
؟  رَ هْ نَعُ هذا الشَّ صْ ةً باعَ المَ بَ لْ مْ عُ كَ ، فَ رِ هْ ذا الشَّ ةٍ لهَ بَ لْ ةَ آالفِ عُ سَ مْ رَ خَ هْ ا الشَّ ذَ هَ

رِ الماضي  هْ اللَ الشَّ صيرِ خِ دٍ لِلعَ عْ نَعِ سَ صْ بيعاتُ مَ تْ مَ غَ بَلَ  



ةِ  يغَ بِالصّ النَّخيلِ  ارِ  جَ أَشْ دَ  دَ عَ تُبُ  أَكْ  . ةٍ لَ نَخْ  ٤٠٠  +  ٥٠٠٠  +  ٧٠٠٠٠ النَّخيلِ  عِ  زارِ مَ  د إِحْ في  النَّخيلِ   عِ  زارِ مَ  د إِحْ في  النَّخيلِ   عِ  زارِ مَ  د إِحْ في  النَّخيلِ   عِ  زارِ مَ  د إِحْ في   ٤ 
يَّةِ؟ ياسِ القِ

 

. قامٍ ةِ أَرْ سَ مْ نِ مِنْ خَ وَّ كَ لوبِ المُ طْ دِ المَ دَ يجادِ العَ يْنِ إلِ تَ يْنِ اآلتِيَ تَ لومَ عْ لُ المَ مِ تَعْ أَسْ ٥ 

 . دٍ هِ بِواحِ عُ إِلى يَسارِ مِ الَّذي يَقَ قْ بَرُ مِنَ الرَّ مٍ فيهِ أَكْ قْ لُّ رَ ةُ ١: كُ لومَ عْ المَ  

٤٥٦٧٨ : ثالٌ مِ  

ي ٢٥ هِ يُساوِ قامِ عِ أَرْ مْ ةُ ٢: ناتِجُ جَ علومَ المَ  

؟  دُ دَ ما هذا العَ فَ  



                            

            



 

 



  

 



 

 

 
 

 
 



 
 

 
 
















 







 
















  



                           

      
            
          
             

   

ةُ رَ وْ الدَّ

www.obeikaneducation.com

تِ  الَ حْ ةِ فِي رِ شنَّ رْ ائِرُ الْخَ عُ طَ طَ يَقْ
لُ  وَ طْ يَ األَ يلةً هِ وِ ات طَ رتِهِ مسافَ جْ هِ

. يورِ .بَيْنَ الطُّ يورِ بَيْنَ الطُّ
لُ  وَ طْ يَ األَ يلةً هِ وِ ات طَ رتِهِ مسافَ جْ هِ

. يورِ بَيْنَ الطُّ
لُ  وَ طْ يَ األَ يلةً هِ وِ ات طَ رتِهِ مسافَ جْ هِ

  دَ إِحْ فِي  عَ  طَ قَ دْ  قَ نَّهُ  أَ ماءُ  لَ الْعُ دَ  جَ وَ وَ
فِي  ا  تْرً ومِ ٣٢١٥٦ كيلُ تِهِ  رَ جْ هِ التِ  رِحْ

يبًا. رِ قْ ا تَ مً ٩٠ يَوْ

مُ  سَّ قَ يْثُ تُ ةِ، حَ بِيرَ ادِ الْكَ دَ عْ ةِ األَ اءَ ى قِرَ لَ نِي عَ دَ اعِ لِ لِيُسَ نَازِ لَ الْمَ وَ دْ لُ جَ مِ تَعْ مُ أَسْ سَّ قَ يْثُ تُ ةِ، حَ بِيرَ ادِ الْكَ دَ عْ ةِ األَ اءَ ى قِرَ لَ نِي عَ دَ اعِ لِ لِيُسَ نَازِ لَ الْمَ وَ دْ لُ جَ مِ تَعْ أَسْ
. ةً رَ وْ ى دَ مَّ ا يُسَ مً ا قِسْ نْهَ لُّ ٣ أرقامَ مِ لَ كُ كِّ دِ لِتُشَ دَ امُ الْعَ قَ أَرْ

مُ  سَّ قَ يْثُ تُ ةِ، حَ بِيرَ ادِ الْكَ دَ عْ ةِ األَ اءَ ى قِرَ لَ نِي عَ دَ اعِ لِ لِيُسَ نَازِ لَ الْمَ وَ دْ لُ جَ مِ تَعْ أَسْ
لُّ  لَ كُ كِّ دِ لِتُشَ دَ امُ الْعَ قَ أَرْ

مُ  سَّ قَ يْثُ تُ ةِ، حَ بِيرَ ادِ الْكَ دَ عْ ةِ األَ اءَ ى قِرَ لَ نِي عَ دَ اعِ لِ لِيُسَ نَازِ لَ الْمَ وَ دْ لُ جَ مِ تَعْ مُ أَسْ سَّ قَ يْثُ تُ ةِ، حَ بِيرَ ادِ الْكَ دَ عْ ةِ األَ اءَ ى قِرَ لَ نِي عَ دَ اعِ لِ لِيُسَ نَازِ لَ الْمَ وَ دْ لُ جَ مِ تَعْ أَسْ
لُّ  لَ كُ كِّ دِ لِتُشَ دَ امُ الْعَ قَ أَرْ

مُ  سَّ قَ يْثُ تُ ةِ، حَ بِيرَ ادِ الْكَ دَ عْ ةِ األَ اءَ ى قِرَ لَ نِي عَ دَ اعِ لِ لِيُسَ نَازِ لَ الْمَ وَ دْ لُ جَ مِ تَعْ أَسْ

تَه  تُبُ قيمَ مَّ أَكْ دِ ٣٢١٥٦، ثُ دَ طٌّ في العَ تَهُ خَ ي تَحْ مِ الَّذِ قْ ةِ الرَّ لَ نْزِ مَ مَ دُ اسْ أُحدِّ
: ةَ ليَّ نْزِ الْمَ

دِ  دَ طٌّ في العَ تَهُ خَ ي تَحْ مِ الَّذِ قْ ةِ الرَّ لَ نْزِ مَ مَ دُ اسْ أُحدِّ
: ةَ ليَّ نْزِ الْمَ

دِ  دَ طٌّ في العَ تَهُ خَ ي تَحْ مِ الَّذِ قْ ةِ الرَّ لَ نْزِ مَ مَ دُ اسْ أُحدِّ

         

      
٦٥١٢٣

تَهُ  إنَّ قيمَ ، فَ لُوفِ اتِ األُ رَ شَ ةِ عَ لَ نْزِ عُ في مَ طٌّ يَقَ تَهُ خَ ي تَحْ مَ ٣ الَّذِ قْ ا أَنَّ الرَّ بِمَ
المنزلية ٣٠٠٠٠.

رائِق: دَ ٣٢١٥٦ بِثَالثِ طَ دَ تُبُ الْعَ أَكْ وَ
ةُ : ٣٢١٥٦ ـيَّ ـِيَاسِ ق ةُ الْ يغَ الصِّ

ةُ : ٦ + ٥٠ + ١٠٠ + ٢٠٠٠ + ٣٠٠٠٠ لِيلِيَّ ةُ التَّحْ يغَ الصِّ
ونَ سُ مْ خَ ةٌ وَ تَّ سِ ئَةٌ وَ مِ ا وَ فًَ لْ ثَالثونَ أَ نَانِ وَ ةُ : اثْ ـَّ ي ظِ فْ ةُ الـلَّ يغَ الصِّ



   

      

   

   


الطالب  إلى  واطلب  السبورة،  على   ١٤٦٢ العدد  اكتب   •

استعمال قطع دينز لتمثيل العدد ١٤٦٢ بطريقتين.
إجابة ممكنة: قطعة ألوف، ٤ قطع مئات، ٦ قطع عشرات، 

وقطعتا آحاد، أو ١٤ قطعة مئات، ٦ قطع عشرات، وقطعتا آحاد.
التحليلية  بالصيغتين  العدد  يكتبوا  أن  الطالب  إلى  اطلب   •

واللفظية.

اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتبهم، ويقرؤوا المعلومات 
م مفهوم ، وناقشهم في  الواردة في فقرة «»، ثم قدّ

حل األمثلة ١-٣.

   


اكتب ٦٠ + ٥٠٠ + ٤٠٠٠ + ٢٠٠٠٠ على السبورة، واطرح 

األسئلة اآلتية:
تب هذا العدد؟  الصيغة التحليلية بأيّ صيغة كُ •

٢٤٥٦٠ اكتب هذا العدد بالصيغة القياسية. •
٢٤ قطعة ألوف،  ما قطع دينز التي تستعملها لتمثيل هذا العدد؟ •

٥ قطع مئات، ٦ قطع عشرات.


ق من أنّ الطالب قد فهموا أن المنزلة الجديدة   تحقّ

في جدول المنازل هي منزلة عشرات األلوف، وقيمة الرقم فيها 
ا في ١٠٠٠٠ تساوي ذلك الرقم مضروبً


قد يواجه بعض الطالب صعوبة في إعادة كتابة األعداد 

بالصيغة القياسية، عندما تكون مكتوبة بالصيغة التحليلية أو 
ر بعض األمور،  الصيغة اللفظية؛ لذا فهم يحتاجون إلى تذكّ

مثل: ما عدد المئات؟ وما العدد الذي تبحث عنه بعد ذلك؟ 
وما عدد العشرات؟ وماذا نفعل بعد ذلك؟ وما عدد اآلحاد؟ 

واكتب العدد بالصيغة القياسية.




  

......................... .................................................

١٨   

لِ اآليت ثُمَّ  وَ دِ يف اجلَدْ دَ دِ. أَنْظُرُ إِىل العَ دَ قامِ العَ نْ أَرْ مٍ مِ قْ لِّ رَ ةِ كُ ةِ قيمَ فَ رِ لِ ملَِعْ لَ املَنازِ وَ دْ لَ جَ مِ تَعْ كِنُ أنْ أَسْ مْ لِ اآليت ثُمَّ يُ وَ دِ يف اجلَدْ دَ دِ. أَنْظُرُ إِىل العَ دَ قامِ العَ نْ أَرْ مٍ مِ قْ لِّ رَ ةِ كُ ةِ قيمَ فَ رِ لِ ملَِعْ لَ املَنازِ وَ دْ لَ جَ مِ تَعْ كِنُ أنْ أَسْ مْ يُ
. يَّةِ ياسِ ةِ القِ يغَ بِالصّ ليلِيَّةِ وَ ةِ التَّحْ يغَ تُبُهُ بِالصّ .أَكْ يَّةِ ياسِ ةِ القِ يغَ بِالصّ ليلِيَّةِ وَ ةِ التَّحْ يغَ تُبُهُ بِالصّ أَكْ

٥ + ٣٠ + ٦٠٠ + ٨٠٠٠ + ٧٠٠٠٠  : ليلِيَّةُ ةُ التَّحْ يغَ الصّ

ي ٧٠٠٠٠) تَهُ تُساوِ ، لِذا فَإنَّ قِيمَ اتِ األُلوفِ رشَ ةِ عَ لَ نْزِ عُ يف مَ قَ قْمُ ٧ يَ (الرَّ

٧٨٦٣٥ : يَّةُ ياسِ ةُ  القِ يغَ الصّ

ليلِيَّةِ. ةِ التَّحْ يغَ هُ بِالصّ بُ تُ مَّ أَكْ ، ثُ لِ نازِ لِ المَ وَ دْ دَ ٥٧٩٨١ في جَ دَ تُبُ العَ أَكْ دَ   دَ تُبُ العَ أَكْ دَ   دَ تُبُ العَ أَكْ دَ   دَ تُبُ العَ أَكْ  ١ 

اتٌآحادٌ رشَ ئاتٌعَ اتُ أُلوفٌمِ رشَ األُلوفِعَ

++++ : ليلِيَّةُ ةُ التَّحْ يغَ الصّ  

أْيت: ّا يَ لٍّ ممِ طٌّ يف كُ تَهُ خَ ْ مِ الَّذي حتَ قْ لِيَّةَ للرَّ ةَ املَنْزِ تُبُ القيمَ ، أَكْ اآلنَ وَ

   ٣٢٨٩٧ ٢ 

   ٣٢٨٩٧ ٣ 

   ٣٢٨٩٧ ٤ 

   ٣٢٨٩٧ ٥ 

   ٣٢٨٩٧ ٦ 

٨٧ ٥٣٦

اتُ رشَ األُلوفِعَ أُلوفٌ ئاتٌ مِ اتٌ رشَ عَ آحادٌ

إِرْشادٌ:

ةِ  يغَ رْ في الصّ كِّ فَ

دِ ٣٢٨٩٧ دَ ةِ لِلعَ يَّ ليلِ التَّحْ


                        



......................... .................................................

١٩   

: لِيَّةَ تَهُ املَنْزِ تُبُ قيمَ أْيت، ثُمَّ أَكْ طٌّ فيام يَ تَهُ خَ ْ مٍ حتَ قْ لِّ رَ لَةِ كُ نْزِ مَ مَ دُ اسْ دِّ طٌّ فيام أُحَ تَهُ خَ ْ مٍ حتَ قْ لِّ رَ لَةِ كُ نْزِ مَ مَ دُ اسْ دِّ أْيتأُحَ طٌّ فيام يَ تَهُ خَ ْ مٍ حتَ قْ لِّ رَ لَةِ كُ نْزِ مَ مَ دُ اسْ دِّ أْيتأُحَ يَ

 ٥٥٤ ١  ٧٨٩٩٨ ٢ 

 ٤٣٠٦٦ ٣  ٧٤٤٣ ٤ 

 ٥٦٠٨ ٥  ٤٥٨٨٧ ٦ 

 ٨٧٦ ٧  ٩٣٤٠٥ ٨ 

أْيت: ّا يَ دٍ ممِ دَ لِّ عَ أْيت يف كُ ّا يَ دٍ ممِ دَ لِّ عَ أْيت يف كُ يَ مِ ٦ قْ لِيَّةَ للرَّ ةَ املَنْزِ تُبُ القيمَ أَكْ

 ٦٥ ٩  ٣٣٦٨٩٨ ١٠ 

 ٣٥٦١٥ ١١  ١٢٧٠٦١ ١٢ 

 ٥٦٧٤٢٢ ١٣  ٦٤٢٣ ١٤ 

أْيت: ّا يَ لٍّ ممِ ِ يف كُ نيْ سَ وْ َ قَ ةَ بَنيْ توبَ لَةَ املَكْ ثِّلُ املَنْزِ مَ ي يُ مُ الَّذِ قْ تُبُ الرَّ أَكْ

  ( ئاتُ ٤٥٢١  (المِ ١٥   ( لُوفُ ٤٥٠١٣ (األُ ١٦ 

  ( راتُ شَ ٩٨٦٤١ (العَ ١٧   ( ئاتُ ٧٧٦١١ (المِ ١٨ 

 ( لُوفِ راتُ األُ شَ ٧٥٠٩٢ (عَ ١٩  ( لُوفِ راتُ األُ شَ ٤٢٣٠٢٦ (عَ ٢٠ 

  ( ٦٢٣٢٠٠١ (اآلحادُ ٢١   ( راتُ شَ ١٣٠٩ (العَ ٢٢ 


                          

  



اكب في  وَ رِ الْكَ غَ منْ أَصْ    
انُوس»، بُ «أُورَ كَ وْ كَ

اكب في  وَ رِ الْكَ غَ منْ أَصْ
انُوس»، بُ «أُورَ كَ وْ كَ

اكب في  وَ رِ الْكَ غَ منْ أَصْ
مَجْمُوعَتِنَا الشَّمْسِيَّة، 

اكب في  وَ رِ الْكَ غَ منْ أَصْ
مَجْمُوعَتِنَا الشَّمْسِيَّة، 

اكب في  وَ رِ الْكَ غَ منْ أَصْ

ا. هِ ٥٠٧٤٩ كيلومترً رِ طْ ولُ قُ غُ طُ بْلُ ويَ
مَجْمُوعَتِنَا الشَّمْسِيَّة، 

هِ  رِ طْ ولُ قُ غُ طُ بْلُ ويَ
مَجْمُوعَتِنَا الشَّمْسِيَّة، 

ةِ.  لِيلِيَّ ةِ التَّحْ يغَ انُوسَ بالصِّ بِ أُورَ كَ وْ رِ كَ طْ ولَ قُ تُبُ طُ أَكْ
٥٠٧٤٩=٩+٤٠+٧٠٠+٥٠٠٠٠

ةِ.  ظيَّ فْ ةِ اللَّ يغَ انُوسَ بالصِّ بِ أُورَ كَ وْ رِ كَ طْ ولَ قُ تُبُ طُ أَكْ
. ونَ بَعُ أَرْ ةٌ وَ عَ تَسْ ئَةٍ وَ بْعُ مِ سَ ا وَ فً لْ ونَ أَ سُ مْ خَ

ةِ.  ظيَّ فْ ةِ اللَّ يغَ انُوسَ بالصِّ بِ أُورَ كَ وْ رِ كَ طْ ولَ قُ تُبُ طُ أَكْ
. ونَ بَعُ أَرْ ةٌ وَ عَ تَسْ ئَةٍ وَ بْعُ مِ سَ ا وَ فً لْ ونَ أَ سُ مْ خَ

ةِ.  ظيَّ فْ ةِ اللَّ يغَ انُوسَ بالصِّ بِ أُورَ كَ وْ رِ كَ طْ ولَ قُ تُبُ طُ أَكْ





    

تِي: مثال ١ أْ ا يَ مَّ لٍّ مِ ةَ فِي كُ لِيَّ نْزِ هُ المَ تَ مَّ أَكتُبُ قِيمَ ، ثُ طٌّ تَهُ خَ ي تَحْ مِ الَّذِ قْ ةِ الرَّ لَ نْزِ مَ مَ دُ اسْ أُحدِّ

١٢٣٤٥  ٥٣٤٥٦  ٣٨٠٣٥  ٦٢٥٧٤ 

ةِ: المثاالن (٢، ٣) يَّ ياسِ يغةِ الْقِ الًّ مِنَ العددين اآلتيين بالصِّ تُبُ كُ أَكْ

ةٌ عَ بَ أَرْ ا وَ فً رَ أَلْ شَ نا عَ اثْ     ٣ + ٣٠٠ + ١٠٠٠ + ٥٠٠٠٠ 

ةِ: المثاالن (٢، ٣) يَّ ظِ فْ ةِ، واللَّ ليلِيَّ : التَّحْ يْنِ تَ يغَ ةِ بالصِّ دادِ اآلتِيَ عْ الًّ مِنَ األَ تُبُ كُ أَكْ

٧١٠٠٢  ٥٢٢٢٠  ٤٩٦٠٢  ٢٣٤٧٢ 

ئَةٍ  سُ مِ مْ خَ ا وَ تَّةٌ وثَالثُونَ ألفً : سِ الَ قَ هِ فَ ةِ والِدِ يَّارَ افَاتِ فِي سَ سَ مَ ادِ الْ دَّ رَ في عَ دَ الظَّاهِ دَ عَ دٌ الْ مَّ حَ أَ مُ رَ قَ 

. لِيلِيَّةِ يَّةِ والتَّحْ يَاسِ قِ : الْ تَينِ يغَ تُبُ هذا العددَ بالصِّ ا. أَكْ ونَ كيلومترً رُ عشْ وثَالثةٌ وَ

ةِ: ٣+٩٠+١٠٠٠+٦٠٠٠٠ ورَ لَى الصُّ تبُ عَ كِنُ أَنْ يُكْ مْ دَ ٦١٩٠٣ يُ دَ عَ دُ سعدٌ أَنَّ الْ تَقِ عْ  يَ

حُ إجابَتي. ؟ أوضِّ وابٍ لى صَ وَ عَ لْ هُ هَ

  

األلوف ، ٢٠٠٠المئات ، ٠اآلحاد ، ٤

انظر الهامش

الصيغة القياسية: ٣٦٥٢٣ ، الصيغة التحليلية: ٣+٢٠+٥٠٠+٦٠٠٠+٣٠٠٠٠

٧-١٠) انظر الهامش.

عشرات األلوف ، ٥٠٠٠٠

٥١٣٠٣
١٢٠٠٤

أحدد اسم منزلة الرقم الذي تحته خط في العدد   
٥٤٠٦٢، ثم أكتب قيمته المنزلية.

  عشرات األلوف؛ ٥٠٠٠٠
واكتب العدد ٤١٠٩٣  بثالث طرائق:

الصيغة القياسية: ٤١٠٩٣
الصيغة التحليلية: ٣ + ٩٠ + ١٠٠٠ + ٤٠٠٠٠  

ا وثالثة وتسعون الصيغة اللفظية : واحد وأربعون ألفً  
ا. يبلغ طول نصف قطر كوكب زحل ٥٨٢٣٣ كيلومترً
أكتب طول نصف قطر كوكب زحل بالصيغة التحليلية  

٣+٣٠+٢٠٠+٨٠٠٠+٥٠٠٠٠
أكتب طول نصف قطر كوكب زحل بالصيغة اللفظية  

ا ومئتان وثالثة وثالثون ثمانية وخمسون ألفً

أحدد اسم منزلة الرقم الذي تحته خط في العدد   





 


الصيغة التحليلية: ٢+٧٠+٤٠٠+٣٠٠٠+٢٠٠٠٠  (٧

ا وأربع مئةٍ واثنان وسبعون. الصيغة اللفظية: ثالثة وعشرون ألفً  
الصيغة التحليلية: ٢+٦٠٠+٩٠٠٠+٤٠٠٠٠  (٨

ا وست مئة واثنان. الصيغة اللفظية: تسعة وأربعون ألفً  

اطلب إلى الطالب حل األسئلة من (١) إلى (١٢) الواردة في 
فقرة «أتأكد»، وتابع حلولهم. 

م فهم الطالب قبل أن يبدؤوا حل  السؤال (١٢): يقوّ
أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».


 أغفل بعض الطالب الصفر في األعداد عند 

كتابتها بالصيغة القياسية،
 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليم ١
٢  اطلب إلى الطالب استعمال جدول المنازل؛ 

لمساعدتهم على كتابة األعداد أثناء تعلّمهم هذه 
المهارة الجديدة. كما أن استعمال الكلمات والرموز 

والصور وقطع دينز، يمكن أن تساعد الطالب أثناء 
تعاملهم مع القيمة المنزلية. فعلى سبيل المثال؛ عندما 
ا وستة وخمسون»  يكتب الطالب العدد «أحد عشر ألفً

بالصيغة القياسية، اطلب إليهم استعمال عدة طرائق 
لتمثيل العدد؛ ليروا أنه ال توجد مئات في هذا العدد.

  

......................... .................................................

٢١   

: ليهِ ةِ الَّتي تَ ئِلَ نِ األَسْ ةِ عَ نْدوقِ اآليت لِإلِجابَ قامَ يف الصُّ لُ األَرْ مِ تَعْ :أَسْ ليهِ ةِ الَّتي تَ ئِلَ نِ األَسْ ةِ عَ نْدوقِ اآليت لِإلِجابَ قامَ يف الصُّ لُ األَرْ مِ تَعْ أَسْ

حُ  رَ أَشْ وَ  ، الهُ أَعْ نْدوقِ  الصَّ في  رقامِ  األَ مالِ  تِعْ بِاسْ هُ  وينُ تَكْ نُ  كِ مْ يُ لَ  نَازِ مَ ةِ  سَ مْ خَ مِنْ  دٍ  دَ عَ بَرَ  أَكْ تُبُ  أكْ حُ   رَ أَشْ وَ  ، الهُ أَعْ نْدوقِ  الصَّ في  رقامِ  األَ مالِ  تِعْ بِاسْ هُ  وينُ تَكْ نُ  كِ مْ يُ لَ  نَازِ مَ ةِ  سَ مْ خَ مِنْ  دٍ  دَ عَ بَرَ  أَكْ تُبُ  أكْ حُ   رَ أَشْ وَ  ، الهُ أَعْ نْدوقِ  الصَّ في  رقامِ  األَ مالِ  تِعْ بِاسْ هُ  وينُ تَكْ نُ  كِ مْ يُ لَ  نَازِ مَ ةِ  سَ مْ خَ مِنْ  دٍ  دَ عَ بَرَ  أَكْ تُبُ  أكْ حُ   رَ أَشْ وَ  ، الهُ أَعْ نْدوقِ  الصَّ في  رقامِ  األَ مالِ  تِعْ بِاسْ هُ  وينُ تَكْ نُ  كِ مْ يُ لَ  نَازِ مَ ةِ  سَ مْ خَ مِنْ  دٍ  دَ عَ بَرَ  أَكْ تُبُ  أكْ  ١ 
. واتِ طُ الخُ

حُ  رَ أَشْ وَ  ، الهُ أَعْ نْدوقِ  الصَّ في  رقامِ  األَ مالِ  تِعْ بِاسْ هُ  وينُ تَكْ نُ  كِ مْ يُ لَ  نَازِ مَ ةِ  سَ مْ خَ مِنْ  دٍ  دَ عَ بَرَ  أَكْ تُبُ  أكْ  
. واتِ طُ الخُ

حُ  رَ أَشْ وَ  ، الهُ أَعْ نْدوقِ  الصَّ في  رقامِ  األَ مالِ  تِعْ بِاسْ هُ  وينُ تَكْ نُ  كِ مْ يُ لَ  نَازِ مَ ةِ  سَ مْ خَ مِنْ  دٍ  دَ عَ بَرَ  أَكْ تُبُ  أكْ  





؟ لوفِ راتِ األُ شَ ةِ عَ لَ نْزِ مَ مَ قْ تُ رَ دْ دَّ يْفَ حَ كَ ؟  لوفِ راتِ األُ شَ ةِ عَ لَ نْزِ مَ مَ قْ تُ رَ دْ دَّ يْفَ حَ كَ ؟  لوفِ راتِ األُ شَ ةِ عَ لَ نْزِ مَ مَ قْ تُ رَ دْ دَّ يْفَ حَ كَ ؟  لوفِ راتِ األُ شَ ةِ عَ لَ نْزِ مَ مَ قْ تُ رَ دْ دَّ يْفَ حَ كَ  ٢ 




ةِ اآلحادِ؟ لَ نْزِ مَ مَ قْ تُ رَ دْ دَّ يفَ حَ كَ ةِ اآلحادِ؟  لَ نْزِ مَ مَ قْ تُ رَ دْ دَّ يفَ حَ كَ ةِ اآلحادِ؟  لَ نْزِ مَ مَ قْ تُ رَ دْ دَّ يفَ حَ كَ ةِ اآلحادِ؟  لَ نْزِ مَ مَ قْ تُ رَ دْ دَّ يفَ حَ كَ  ٣ 




. الهُ أَعْ نْدوقِ  الصُّ ةِ في  جودَ وْ المَ قامِ  رْ مالِ األَ تِعْ بِاسْ هُ  تُ تابَ كِ نُ  كِ مْ يُ دٍ  دَ رَ عَ غَ تُبُ أَصْ كْ أَ  . الهُ أَعْ نْدوقِ  الصُّ ةِ في  جودَ وْ المَ قامِ  رْ مالِ األَ تِعْ بِاسْ هُ  تُ تابَ كِ نُ  كِ مْ يُ دٍ  دَ رَ عَ غَ تُبُ أَصْ كْ أَ  . الهُ أَعْ نْدوقِ  الصُّ ةِ في  جودَ وْ المَ قامِ  رْ مالِ األَ تِعْ بِاسْ هُ  تُ تابَ كِ نُ  كِ مْ يُ دٍ  دَ رَ عَ غَ تُبُ أَصْ كْ أَ  . الهُ أَعْ نْدوقِ  الصُّ ةِ في  جودَ وْ المَ قامِ  رْ مالِ األَ تِعْ بِاسْ هُ  تُ تابَ كِ نُ  كِ مْ يُ دٍ  دَ رَ عَ غَ تُبُ أَصْ كْ أَ  ٤ 


٦  ،  ٢  ،  ٨  ،  ١  ،  ٤


        

                          

: ليليَّةِ ةِ التَّحْ يغَ أْتي بِالصِّ ا يَ مَّ دٍ مِ دَ لَّ عَ تُبُ كُ أَكْ

........................................................................................................................................................ = ٦٠٨٧٢ ٧

........................................................................................................................................................ = ٣٤٧٥٩ ٨

  : ةِ القياسيَّةِ يغَ أْتِي بِالصِّ ا يَ مَّ دٍ مِ دَ لَّ عَ تُبُ كُ أَكْ

............................................................ = ٢ + ٨٠ + ٩٠٠ + ٤٠٠٠ + ٥٠٠٠٠ ٩

............................................................ = ٧ + ٧٠ + ٣٠٠ + ٣٠٠٠ + ٤٠٠٠٠ ١٠

: ليَّةَ نْزِ تَهُ المَ تُبُ قيمَ ، ثُمَّ أَكْ طٌّ تَهُ خَ مِ الَّذي تَحْ قْ لَةِ الرَّ نْزِ مَ مَ دُ اسْ أُحدَّ

  ............................................................ ٤٥٥٩ ١............................................................ ٤٨٣٥١ ٢

  ......................................................... ٥٥٣٠٣ ٣............................................................ ٦٧٨٤٢ ٤

............................................................ ٢٣٩٠١ ٥............................................................ ١٥٢٢١ ٦

 : ظِيَّةِ فْ ليليَّةِ واللَّ تَيْنِ التَّحْ يغَ أْتِي بالصِّ ا يَ مَّ دٍ مِ دَ لَّ عَ تُبُ كُ أَكْ
٤١٠٥ ١١

ليليَّةُ : ................................................................................................................... ةُ التَّحْ يغَ الصِّ

ظِيَّةُ : ...................................................................................................................... ةُ اللَّفْ يغَ الصِّ
١٠٠٢ ١٢

ليليَّةُ : ................................................................................................................... ةُ التَّحْ يغَ الصِّ

ظِيَّةُ : ...................................................................................................................... يغةُ اللَّفْ الصِّ

 : ظِيَّةِ فْ ليليَّةِ واللَّ تَيْنِ التَّحْ يغَ أْتِي بالصِّ ا يَ مَّ دٍ مِ دَ لَّ عَ تُبُ كُ أَكْ

  

العشرات، ٥٠

اآلحاد، ٢

المئات، ٢٠٠

األلوف، ٤٠٠٠

المئات، ٣٠٠

عشرات األلوف، ٢٠٠٠٠

٢+٧٠+٨٠٠+٦٠٠٠٠

٩+٥٠+٧٠٠+٤٠٠٠+٣٠٠٠٠

٥٤٩٨٢

٤٣٣٧٧

٥+١٠٠+٤٠٠٠
أربعة آالف ومئة وخمسة.

٢+١٠٠٠
ألف واثنان.

ا وست مئة واثنان. الصيغة اللفظية: تسعة وأربعون ألفً ا وست مئة واثنان.  الصيغة اللفظية: تسعة وأربعون ألفً ا وست مئة واثنان.  الصيغة اللفظية: تسعة وأربعون ألفً  

الصيغة التحليلية: ٢٠+٢٠٠+٢٠٠٠+٥٠٠٠٠   (٩
ا ومئتان وعشرون. الصيغة اللفظية: اثنان وخمسون ألفً  

الصيغة التحليلية:  ٢+١٠٠٠+٧٠٠٠٠  (١٠
ا واثنان. الصيغة اللفظية: واحد وسبعون ألفً   

ال؛ ألن ٣+٩٠+١٠٠٠+٦٠٠٠٠ هي الصيغة التحليلية   (١٢
عطَى في السؤال. للعدد ٦١٠٩٣ ، وليس للعدد ٦١٩٠٣ المُ

  



دِ. دَ ليلِيَّةِ لِلْعَ التَّحْ يَّةِ وَ ياسِ قِ تيْنِ الْ يغَ يْنَ الصِّ قَ بَ رْ فَ حُ الْ ضِّ    أُوَ

قْمَ ٥. ا الرَّ نْهَ لٍّ مِ ةُ األلوفِ في كُ لَ نْزِ ونُ مَ يْثُ تَكُ ، بِحَ ةٍ تَلِفَ خْ دادٍ مُ ةَ أَعْ تُبُ ثَالثَ  أَكْ         

تِي: مثال ١ أْ ا يَ مَّ لٍّ مِ ةَ فِي كُ لِيَّ نْزِ هُ المَ تَ تُبُ قيمَ مَّ أَكْ ، ثُ طٌّ تَهُ خَ ي  تَحْ مِ الَّذِ قْ ةِ الرَّ لَ نْزِ مَ مَ أُحدد اسْ

ةِ: المثاالن (٢، ٣) يَّ ياسِ يغةِ الْقِ ةِ بالصِّ دادِ اآلتِيَ عْ الًّ مِنَ األَ تُبُ كُ أَكْ

ةِ: المثاالن (٢، ٣) يَّ ظِ فْ ةِ، واللَّ ليلِيَّ ةِ بالصيغتين: التَّحْ دادِ اآلتِيَ عْ الًّ مِنَ األَ تُبُ كُ أَكْ

١٥٣٨٨ ١٩٧٥٦ ٣٠٦٥٤ ٤٣٥٤٣ 

٥٧٠٨١ ٦٩٠٠٣ ٧٠٠٠٠ ٧٦٠٦٠ 

٢+٢٠+٢٠٠+٤٠٠٠+٢٠٠٠٠ ١+١٠+١٠٠+١٠٠٠+١٠٠٠٠ 

. ثَمانُونَ ئَةٍ وَ ثَالثُ مِ ا وَ فً نَ أَلْ وُ بَعِ أَرْ  . ونَ رُ شْ عِ ةٌ وَ سَ مْ خَ ا وَ فً ثُونَ أَلْ ثَالَ نانِ وَ اثْ  . ونَ رُ شْ عِ ةٌ وَ سَ مْ خَ ا وَ فً ثُونَ أَلْ ثَالَ نانِ وَ اثْ  

١٢١٩٤ ٢٨٤٥١ ٣٩٢٣٤ ٥١١٦٠ 

٦٠٣٧١ ٧٣١٠٠ ٨١٠٠١ ٩٩٠٢٧ 

في  نَبِ  العِ ولِ  صُ حْ مَ ياتِ  مِّ كَ رُ  جاوِ المُ لُ  وَ دْ الجَ حُ  يُوضِّ
كةِ عامَ ١٤٢٤هـ. لَ مْ قِ المَ ضِ منَاطِ بَعْ

راتِ  ةُ عشَ لَ نْزِ ولها لها مَ صُ حْ يةَ مَ مِّ ناطِقُ التي كَ  ما المَ

؟ األلُوفِ
ةِ  يغَ ةِ بالصِّ مَّ رَّ كَ ةَ المُ كَّ ولِ فِي مَ صُ حْ يةَ المَ مّ تُبْ كَ ةِ  اكْ يغَ ةِ بالصِّ مَّ رَّ كَ ةَ المُ كَّ ولِ فِي مَ صُ حْ يةَ المَ مّ تُبْ كَ  اكْ

. ظيَّةِ اللَّفْ
تهُ  قِيمَ مٌ  قْ رَ فِيها  محصولها  كمية  تِي  الّ ةُ  نْطِقَ المَ  ما 

لِيَّةُ ٦٠٠؟ نْزِ المَ

ةُ قَ نطِ )الَمْ امٍ رَ يُلوجِ ةُ (كِ يَّ مِّ الكَ

يَاضُ ٢٥٦٩الرِّ

ةُ مَ رَّ كَ ةُ المُ كَّ ١١٩٠مَ

يرٌ سِ ١٦٣٢٩عَ

فُ وْ ١١٦٣٨الجَ

            

٢٥-٣٢) انظر الهامش

األلوف، ٩٠٠٠ العشرات، ٨٠

العشرات، ٦٠ اآلحاد، ٠اآلحاد، ١

األلوف، ٠

عشرات األلوف، ٦٠٠٠٠

عشرات األلوف، ٤٠٠٠٠

إجابة ممكنة : ٣٥٠٢٨، ٩٥٠٢٧، ٨٥٠٠٠

الصيغة القياسية تبين األرقام فقط، والصيغة التحليلية تبين مجموع القيم المنزلية لألرقام.

٢٤٢٢٢

٤٠٣٨٠

عسير، الجوف

ألف ومئة وتسعون

الجوف

٣٢٠٢٥

١١١١١



الصيغة التحليلية: ٤+٩٠+١٠٠+٢٠٠٠+١٠٠٠٠  (٢٥
ا ومئة وأربعة وتسعون. الصيغة اللفظية: اثنا عشر ألفً   
الصيغة التحليلية: ١+٥٠+٤٠٠+٨٠٠٠+٢٠٠٠٠  (٢٦

ا وأربع مئة وواحد  الصيغة اللفظية: ثمانية وعشرون ألفً   
وخمسون.

الصيغة التحليلية: ٤+٣٠+٢٠٠+٩٠٠٠+٣٠٠٠٠   (٢٧
ا ومئتان وأربعة وثالثون. الصيغة اللفظية: تسعة وثالثون ألفً   

الصيغة التحليلية: ٦٠+١٠٠+١٠٠٠+٥٠٠٠٠  (٢٨
ا ومئة وستون. الصيغة اللفظية: واحد وخمسون ألفً   

الصيغة التحليلية: ١+٧٠+٣٠٠+٦٠٠٠٠  (٢٩
ا وثالث مئة وواحد وسبعون. الصيغة اللفظية: ستون ألفً   

الصيغة التحليلية: ١٠٠+٣٠٠٠+٧٠٠٠٠  (٣٠
ا ومئة. الصيغة اللفظية: ثالثة وسبعون ألفً   

الصيغة التحليلية: ١+١٠٠٠+٨٠٠٠٠  (٣١
ا وواحد. الصيغة اللفظية: واحد وثمانون ألفً   
الصيغة التحليلية: ٧+٢٠+٩٠٠٠+٩٠٠٠٠  (٣٢

ا وسبعة وعشرون. الصيغة اللفظية: تسعة وتسعون ألفً   

  اطلب إلى الطالب حل السؤال (٣٧) في 
مجلة الصف، ويمكنك استعماله في التقويم التكويني.

  

ع أسئلة التدريبات (١٣-٣٧)، باستعمال المستويات اآلتية: نوّ




 ،١٣ - ١٦، ٢١، ٢٢، ٢٥ - ٢٨

٣٣ ، ٣٤
١٤ - ١٩، ٢٢ - ٢٤، ٢٦ - ٣٦
(١٣- ٣٧) الفردية، ٣٦

اطلب إلى الطالب مناقشة «مسائل مهارات التفكير العليا»، 
وحلها. وشجعهم على استعمال جدول المنازل إذا احتاجوا إليه 

في حل السؤال (٣٦).

   

 

كيف تزداد القيمة المنزلية من منزلة إلى المنزلة المجاورة لها عن 
اليسار؟

كلُّ منزلة قيمتها (١٠) أضعاف قيمة المنزلة التي عن يمينها.

اسأل الطالب كيف ساعدهم الدرس السابق 
عن القيمة المنزلية ضمن األلوف على تعلّم الدرس الحالي عن 

القيمة المنزلية ضمن عشرات األلوف.

 إلى هؤالء الطالب لتشخيص نقاط 
ضعفهم ومعالجتها

(٢٣ ب) بدائل تنويع التعليم  
تدريبات المهارات (١٩)  
التدريبات اإلثرائية (٢١)  




تحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في 
الدروس (١ - ١ إلى ١ - ٤) بإعطائهم:

(١٥) اختبار منتصف الفصل

       
الصيغة القياسية تبين األرقام فقط، والصيغة التحليلية تبين مجموع القيم المنزلية لألرقام.


 


 


 


 


 

   


  


  





ــــــــــــــــــــــ


مقارنة األعداد ضمن عشرات األلوف.


، <، >


جدول المنازل،  خط األعداد. 

من الممكن أن يكون عددٌ جميع أرقامه ١ و ٠ أكبر من عدد جميع 
٩٩> ٩٩> ٩٩. وقد يكون هذا صعبًا على الطالب الذي  أرقامه ٩. فمثالً ١٠١

لم يفهم الفرق بين العدد والرقم. وهذا الفهم مرافق لمفاهيم القيم 
المنزلية األساسية، وضروري للمقارنة بين األعداد.

ـ ــــــــــــــــــــــ
استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

 
قدم عبد الكريم ١٢ قطعة حلو إلى ١٠ من أصدقائه فتناول 
كلٌّ منهم قطعة واحدة، ويريد ٤ منهم  أخذ قطعة إضافية فهل 

قدم عبد الكريم 
كلٌّ منهم قطعة واحدة، ويريد 

قدم عبد الكريم 

ر إجابتك. ال؛ ألنه يجب أن يقدم عبد الكريم  هذا ممكن؟ فسّ
١٤ قطعة بدالً من ١٢

ـــــــــــــــــــ

  



ـــــــــــــــــــــــ


  

 ورقة مالحظات.
ر كيف يرسمون  استعمل الخطتين التاليتين لمساعدة الطالب على تذكّ

رمزي المتباينة:
يكون  التمساح  فم  فإن  متباينة،  كتابة  وعند  ا.  كثيرً يأكل  التمساح،   •

ا ليأكل العدد األكبر. ا دائمً مفتوحً
يمكن للطالب أن يضع نقطتين إلى جهة العدد األكبر، ونقطة واحدة   •
الرمز  على  فيحصل  النقط  هذه  يصل  ثم  األصغر،  العدد  جهة  إلى 

الصحيح.

 



   

 نماذج أوراق نقدية.
نقدية أوراق  نماذج  لتجميع  أزواج  في  العمل  الطالب  إلى  اطلب   •

والمقارنة بينها.
ن مجموعتين من نماذج أوراق نقدية مختلفتي القيمة،  طالب يكوّ  •

وطالب آخر يعدّ النقود في كلٍّ منهما، ويقارن بين العددين 
 مختلفتي القيمة، 

وطالب آخر يعدّ النقود في كلٍّ منهما، ويقارن بين العددين 
نماذج أوراق نقدية مختلفتي القيمة، 

وطالب آخر يعدّ النقود في كلٍّ منهما، ويقارن بين العددين 
نماذج أوراق نقدية

باستعمال: «أصغر من» أو «أكبر من» أو «يساوي».

يتبادل الطالبان األدوار.  •

(١٠ هـ)  

ونقل  الدرس،  مفهوم  العلوم؛ الستكشاف  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجّ  •
مه . أثر تعلُّ

ونقل  الدرس،  مفهوم  العلوم؛ الستكشاف  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجّ  
مه . أثر تعلُّ

ونقل  الدرس،  مفهوم  العلوم؛ الستكشاف  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجّ  

  

م مهارات حل المسألة وخططها مستعمالً تدريبات حل المسألة  دعِّ
(٢٤) الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.

 

 
......................... .................................................

٢٤   

: لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ :أَحُ لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ أَحُ

؟ ثَرَ أَتْ أَكْ رَ ما قَ نْهُ نْ مِ مَ . فَ ةً حَ فْ نالُ ١١٢ صَ أَتْ مَ رَ قَ تابِها، وَ ةً مِنْ كِ حَ فْ ةُ ١٢٠ صَ ارَ أَتْ سَ رَ ةُ َ ارَ أَتْ سَ رَ ةُ قَ ارَ أَتْ سَ رَ َ ١ 



؟ تَرُ فْ مُ أمِ الدَّ لَ نًا: القَ لُّ ثَمَ ما أَقَ هُ يُّ . فأَ يْنِ يالَ تَرُ بِرِ فْ الدَّ ، وَ ياالتٍ بةِ بـِ ٣ رِ تَ كْ بْرِ في المَ مُ الحِ لَ بَاعُ قَ يُ بةِ بـِ   تَ كْ بْرِ في المَ مُ الحِ لَ بَاعُ قَ يُ بةِ بـِ   تَ كْ بْرِ في المَ مُ الحِ لَ بَاعُ قَ يُ بةِ بـِ   تَ كْ بْرِ في المَ مُ الحِ لَ بَاعُ قَ يُ  ٢ 


أَصابَ  فَ  ، دٍ دِّ تَعَ مُ نْ  مِ تِيارِ  االخْ عِ  نَوْ نْ  مِ ؤاالًَ  سُ  ١٤٥ نْ  مِ نٍ  وَّ كَ مُ تِبارٍ  خْ الِ اللّهِ  بْدُ  عَ وَ لْمانُ  سَ مَ  دَّ قَ تَ ٣ 

لى؟ عْ أَ ةٍ  جَ رَ دَ لى  عَ لَ  صَ ما حَ هُ يُّ أَ فَ  ، ؤاالً سُ  ١٤١ في  اللّهِ  بْدُ  عَ أَصابَ  وَ  ، ؤاالً سُ  ١٣٤ في  لْمانُ  سَ


؟ رِفُ ذلِكَ يْفَ تَعْ كَ  
<

ها  سِ ةِ نَفْ اجَ رّ نُ الدّ ثَمَ ، وَ ياالً رِ (أ) ٢٣٥ رِ تْجَ يَها في المَ تَرِ ريدُ سالِمٌ أَنْ يَشْ ةِ الَّتي يُ اجَ رّ نُ الدَّ ثَمَ رِ (أ)   تْجَ يَها في المَ تَرِ ريدُ سالِمٌ أَنْ يَشْ ةِ الَّتي يُ اجَ رّ نُ الدَّ ثَمَ رِ (أ)   تْجَ يَها في المَ تَرِ ريدُ سالِمٌ أَنْ يَشْ ةِ الَّتي يُ اجَ رّ نُ الدَّ ثَمَ رِ (أ)   تْجَ يَها في المَ تَرِ ريدُ سالِمٌ أَنْ يَشْ ةِ الَّتي يُ اجَ رّ نُ الدَّ ثَمَ  ٤ 
لِماذا؟ ؟ وَ ةَ اجَ رّ نْهُ الدَّ يَ مِ تَرِ الِمٌ أَنْ يَشْ لُ سَ ضِّ فَ رٍ يُ تْجَ أَيُّ مَ . فَ ياالً رِ (ب) ٢٤٣ رِ تْجَ في المَ



دٌ  مَ حَ لَ  جَّ سَ وَ  ، ةً طَ قْ نُ  ٤٥٥ نَّدٌ  هَ مُ لَ  سجَّ وَ  ، ةً طَ قْ نُ  ٣٦٧ الءُ  عَ لَ  فَسجَّ  ، بَةً عْ لُ دٌ  مَ حَ وَ نَّدٌ  هَ مُ وَ الءُ  عَ لَعِبَ  الءُ   عَ لَ  فَسجَّ  ، بَةً عْ لُ دٌ  مَ حَ وَ نَّدٌ  هَ مُ وَ الءُ  عَ لَعِبَ  الءُ   عَ لَ  فَسجَّ  ، بَةً عْ لُ دٌ  مَ حَ وَ نَّدٌ  هَ مُ وَ الءُ  عَ لَعِبَ  الءُ   عَ لَ  فَسجَّ  ، بَةً عْ لُ دٌ  مَ حَ وَ نَّدٌ  هَ مُ وَ الءُ  عَ لَعِبَ   ٥ 
بُ الَّذي لَنْ يَفوزَ في  عِ نِ الالَّ مَ ، فَ لِّ قَ لى األَ ةً عَ طَ قْ تاجُ إِلى ٤٣٥ نُ ةِ يَحْ بَ عْ زُ بِاللُّ وْ إِذا كانَ الفَ . فَ ةً طَ قْ ٤٣٧ نُ

بَةِ؟  عْ هِ اللُّ هذِ
تاجُ إِلى  ةِ يَحْ بَ عْ زُ بِاللُّ وْ إِذا كانَ الفَ . فَ ةً طَ قْ  نُ

بَةِ؟  عْ هِ اللُّ هذِ
تاجُ إِلى  ةِ يَحْ بَ عْ زُ بِاللُّ وْ إِذا كانَ الفَ . فَ ةً طَ قْ  نُ




          

  



     

     
            

    

    

رُ مِنْ (<) غَ رُ مِنْ (أَصْ غَ أَصْ
بَرُ مِنْ (>) بَرُ مِنْ (أَكْ بَرُ مِنْ (أَكْ أَكْ
ي (=)  اوِ ي (=) يُسَ اوِ يُسَ

www.obeikaneducation.com

اوِي ي يُسَ اوِ بَرَ مِنْ أَوْ يُسَ بَرَ مِنْ  أَكْ بَرَ مِنْ أَوْ أَكْ بَرَ مِنْ أَوْأَوْ أَكْ أَوْ أَكْ رَ مِنْ أَوْأَوْ غَ رَ مِنْ أصْ غَ رَ مِنْ أَوْأصْ غَ رَ مِنْ أَوْأَوْأصْ غَ أَوْأصْ لُ  وَّ دُ األَ دَ يْنِ يَكونُ الْعَ دَ دَ نُ بَيْنَ عَ قارِ ما أُ نْدَ لُ عِ وَّ دُ األَ دَ يْنِ يَكونُ الْعَ دَ دَ نُ بَيْنَ عَ قارِ ما أُ نْدَ لُ عِ وَّ دُ األَ دَ يْنِ يَكونُ الْعَ دَ دَ نُ بَيْنَ عَ قارِ ما أُ نْدَ رَ مِنْ عِ غَ لُ أصْ وَّ دُ األَ دَ يْنِ يَكونُ الْعَ دَ دَ نُ بَيْنَ عَ قارِ ما أُ نْدَ رَ مِنْ عِ غَ أصْ
دَ الثّانِي. دَ الْعَ

انِي؟ لُ أم الثَّ وَّ : األَ ولُ يَنِ أَطْ يَ نَ بْ  أَيُّ المَ 
بَيْنَ  نَةِ  قارَ مُ لِلْ ادِ  دَ عْ األَ طَّ  خَ لُ  مِ تَعْ أَسْ لُ  وَ أَطْ يَنِ  يَ نَ بْ المَ أَيُّ  رِفَ  أَعْ يْ  لِكَ

انِي؟ لُ أم الثَّ وَّ : األَ ولُ يَنِ أَطْ يَ نَ بْ  أَيُّ المَ
بَيْنَ  نَةِ  قارَ مُ لِلْ ادِ  دَ عْ األَ طَّ  خَ لُ  مِ تَعْ أَسْ لُ  وَ أَطْ يَنِ  يَ نَ بْ المَ أَيُّ  رِفَ  أَعْ يْ  لِكَ

انِي؟ لُ أم الثَّ وَّ : األَ ولُ يَنِ أَطْ يَ نَ بْ  أَيُّ المَ

يْنِ ٢٥، ١٨. دَ دَ الْعَ

                      

 <     >     

          

             

 <    >   

انِي. نَى الثَّ بْ لُ مِنَ المَ وَ لَ أَطْ وَّ بْنَى األَ إنَّ المَ لِذلِكَ فَ



ا،  تْرً ا ٢٥مِ مَ هِ دِ اعُ أَحَ غُ ارتِفَ بْلُ يَانِ يَ نَ بْ مَ
ا  مَ هُ يُّ أَ ا. فَ تْرً انِيَ ١٨ مِ اعُ الثَّ تِفَ ارْ وَ

؟ لُ وَ ؟أَطْ لُ وَ أَطْ

    
   <

    >

   

         

  

  


إليهم  واطلب  العدد ٢٣٥١٨،  يكتبوا  أن  الطالب  إلى  اطلب   •

وضع دائرة حول الرقم في منزلة األلوف. ٣

ا تحت الرقم في منزلة العشرات.    ١ اطلب إليهم أن يضعوا خطًّ  •

٢٤٥١٨ . ا أكبر من العدد ٢٣٥١٨ بألفٍ اكتب عددً •

٢٢٥١٨ . ا أقل من العدد ٢٣٥١٨بألفٍ اكتب عددً •



اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتبهم، ويقرؤوا المعلومات 
 ،> :م لهم المفاهيم الواردة في فقرة «». قدّ

 ،<، وناقشهم في حل األمثلة ١-٣

   باع سامي ٧ قطع في معرض الحرف والفنون، وباع سعد 
ا أقل من القطع؟ سامي ١٢ قطعة. أيّهما باع عددً



 

  

  

......................... .................................................

٢٢   

  : رُ غَ نِ أَصْ يْ دَ دَ :  أَيُّ العَ رُ غَ نِ أَصْ يْ دَ دَ أَيُّ العَ

ام. نْهُ الًّ مِ ثِّلُ كُ مَ جِ الَّذي يُ أَنْظُرُ إِىل النَّموذَ

( ِ نيْ ه يف النَّموذَجَ سُ مُ نَفْ قْ : ٣ (الرَّ مُ املِئاتِ قْ رَ
 ، ١ : اتِ مُ العَرشَ قْ رَ

نْ  رُ مِ غَ ةٌ أَصْ دَ ةٌ واحِ َ رشَ عَ

دِ  دَ نَ العَ رُ مِ غَ دُ ٣١٤ أَصْ دَ العَ لِذا فَ

٣٤١ > تُبُ ٣١٤ نَكْ

بَةِ (> ، < ، =) يف  : ةِ املُناسِ عِ اإلِشارَ ضْ نُ بِوَ أُقارِ

٧٤٥ < ٧٥٤ ٨٠ ١  = ٨٠ ٢ 

٧٤٤ > ٣٤٧ ٧٥٣ ٣  > ٧٣٥ ٤ 

٣١٠ > ٣٠١ ٦٩٧ ٥  > ٦٧٩ ٦ 

٥٨١ > ٥١٨ ٩٩١ ٧  > ٩١٩ ٨ 

٨٠٨ < ٨٨٠ ٤٥٤ ٩  > ٤٤٥ ١٠ 


          

......................... .................................................

٢٣   

: بَةِ (> ، < ، =) يف  ةِ املُناسِ عِ اإلِشارَ ضْ نُ بِوَ بَةِ (أُقارِ ةِ املُناسِ عِ اإلِشارَ ضْ نُ بِوَ أُقارِ

٣٤ < ٤٣ ٨٠٨    ١ = ٨٠٨ ٦٧٨ ٢ < ٨٧٦ ٣ 

٤٢٣ < ٤٣٢ ٩٣ ٤ > ٣٩ ٥٨ ٥   < ٨٥ ٦ 

٣٢٩ > ٢٩٣ ٢٧٢ ٧ > ٢٢٧ ٤٥٣ ٨ < ٤٥٥ ٩ 

٦٥٤ > ٥٦٤ ٢٣١ ١٠ > ١٢٣ ٥١٥ ١١ = ٥١٥ ١٢ 

٨٠٠ < ٩٠٠ ٦١٦ ١٣ < ٦٦١ ٦٧٧ ١٤ > ٦٧٠ ١٥ 

٢٢٠ > ٢٠٢ ٣٦٧ ١٦ < ٣٩٧ ٤٢٢ ١٧ < ٤٢٤ ١٨ 

: لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ أَحُ

؟ ثَرَ تْ أَكْ عَ فَ ا دَ مَ هُ يُّ . أَ ياالً غِ ١٣٦ رِ بْلَ تانًا بِمَ سْ تْ نَوالُ فُ تَرَ اشْ ، وَ ياالً غِ ١٤٦ رِ بْلَ تانًا بِمَ سْ تْ نوفُ فُ تَرَ اشْ غِ   بْلَ تانًا بِمَ سْ تْ نوفُ فُ تَرَ اشْ غِ   بْلَ تانًا بِمَ سْ تْ نوفُ فُ تَرَ اشْ غِ   بْلَ تانًا بِمَ سْ تْ نوفُ فُ تَرَ اشْ  ١٩ 



؟ وابِعِ لَّ مِنَ الطَّ ا أَقَ دً دَ عَ عَ مَ ما جَ هُ يُّ ا. أَ لْمى ٢٨٩ طابِعً هُ سَ تُ تْ أُخْ عَ مَ جَ ا، وَ لْطانُ ٢٥٦ طابِعً عَ سُ مَ جَ لْطانُ   عَ سُ مَ جَ لْطانُ   عَ سُ مَ جَ لْطانُ   عَ سُ مَ جَ  ٢٠ 



؟   يَمَ رْ خارِ مَ ثَرُ أَمْ أَقلُّ مِنَ ادِّ خارُ إيمانٍ أَكْ هلِ ادِّ . فَ ياالً يَمُ ٧٥ رِ رْ تْ مَ رَ خَ ادَّ ياالً وَ تْ إيمانُ ١٢٥ رِ رَ خَ ادَّ تْ إيمانُ   رَ خَ ادَّ تْ إيمانُ   رَ خَ ادَّ تْ إيمانُ   رَ خَ ادَّ  ٢١ 



مْ  كَ . فَ رٍ وَ رِ صُ شْ اللٍ بِعَ ثَرَ مِنْ هِ طَ صالِحٌ أَكْ تَقَ الْ ، وَ ةِ يَّ سِ رَ دْ لةِ المَ حْ ثْناءِ الرِّ ةً في أَ ورَ اللٌ ٤٧ صُ طَ هِ تَقَ الْ اللٌ   طَ هِ تَقَ الْ اللٌ   طَ هِ تَقَ الْ اللٌ   طَ هِ تَقَ الْ  ٢٢ 

؟ طَ صالِحٌ تَقَ ةً الْ ورَ صُ



          

   


ارسم خط أعداد وضع عليه األعداد من ٠ إلى ٢٠ على 

السبورة، وضع نقطة عند العدد ١٥
 ١٥ ما العدد الذي تمثّله هذه النقطة؟ •

السبورة، ويضع نقطة  اطلب إلى أحد الطالب أن يخرج إلى   •
عند العدد ٨ 

أشر إلى أنّ األعداد التي تقع عن اليسار أكبر من التي تقع عن  •
اليمين.

كيف تستعمل هذا الخط في معرفة ما إذا كان العدد ٨ أصغر  •
من العدد ١٥ أم أكبر منه؟ 

إجابة ممكنة: بما أن العدد ٨ يقع عن يمين العدد ١٥، إذن هو   
أصغر من ١٥

بين  المقارنة  على  ا  مساعدً الخط  هذا  استعمال  يكون  لماذا  •
األعداد؟

إجابة ممكنة: ألنه يساعدك على رؤية األعداد مرتبة.  

  



               
                   
               
                   
               

       

دِ  أَحَ اتِّباعُ  ا  هَ نُ كِ مْ يُ وَ ا،  بْهَ أَ دينةِ  مَ إلى  ةٍ  لَ حْ لِرِ رٍ  بَدْ ةُ  عائِلَ طُ  طِّ تُخَ     
ا  هُ طولُ الثّانِية  ريقُ  الطَّ وَ ا،  تْرً كيلومِ  
دِ  أَحَ اتِّباعُ  ا  هَ نُ كِ مْ يُ وَ ا،  بْهَ أَ دينةِ  مَ إلى  ةٍ  لَ حْ لِرِ رٍ  بَدْ ةُ  عائِلَ طُ  طِّ تُخَ  
ا  هُ طولُ الثّانِية  ريقُ  الطَّ وَ ا،  تْرً كيلومِ  
دِ  أَحَ اتِّباعُ  ا  هَ نُ كِ مْ يُ وَ ا،  بْهَ أَ دينةِ  مَ إلى  ةٍ  لَ حْ لِرِ رٍ  بَدْ ةُ  عائِلَ طُ  طِّ تُخَ  

٨٤٠ طولُها  األولى  ريقُ  الطَّ  : يْنِ ريقَ طَ
دِ  أَحَ اتِّباعُ  ا  هَ نُ كِ مْ يُ وَ ا،  بْهَ أَ دينةِ  مَ إلى  ةٍ  لَ حْ لِرِ رٍ  بَدْ ةُ  عائِلَ طُ  طِّ تُخَ  

ها  طولُ األولى  ريقُ  الطَّ  : يْنِ ريقَ طَ
دِ  أَحَ اتِّباعُ  ا  هَ نُ كِ مْ يُ وَ ا،  بْهَ أَ دينةِ  مَ إلى  ةٍ  لَ حْ لِرِ رٍ  بَدْ ةُ  عائِلَ طُ  طِّ تُخَ  

رُ ؟ صَ يْنِ أَقْ يقَ رِ ا. أَيُّ الطَّ تْرً  كيلومِ
ها  طولُ األولى  ريقُ  الطَّ  : يْنِ ريقَ طَ

رُ ؟ صَ يْنِ أَقْ يقَ رِ ا. أَيُّ الطَّ تْرً  كيلومِ
ها  طولُ األولى  ريقُ  الطَّ  : يْنِ ريقَ طَ

٨٣٥

. رُ يْنِ أَقْصَ ريقَ رفَ أَيُّ الْطَّ يْنِ ٨٣٥ ، ٨٤٠ لِكيْ أَعْ دَ دَ نُ بَيْنَ الْعَ أقارِ

تِّبُ العددين   أُرَ    
ةِ  لِيَّ نْزِ يَمِ الْمَ قِ سبِ الْ بِحَ

قامِهما. َرْ ألِ
ةِ  لِيَّ نْزِ يَمِ الْمَ قِ سبِ الْ بِحَ

قامِهما. َرْ ألِ
ةِ  لِيَّ نْزِ يَمِ الْمَ قِ سبِ الْ بِحَ

أُ  نَةِ، أَبْدَ قارَ مُ لِلْ    
ةِ  اتِ الْقيمَ ةِ ذَ لَ نْزِ بِالْمَ

. بَرِ كْ األَ

      



      
   >   

دِ ٨٤٠. دَ ر مِنَ الْعَ غَ دُ ٨٣٥ أَصْ دَ الْعَ ر مِنْ ٤، فَ غَ بما أَنَّ ٣ أَصْ
 .٨٤٠ > أَيْ أَنَّ ٨٣٥

. رُ انِي أَقْصَ ريقُ الثّ نْ الطَّ إذَ

         

؟ يالٍ : ١٩٨٧رياالً أَمْ ١١٤٠٠ رِ بَرُ ا أَكْ همَ  أَ يُّ 
ا. مَ نَهُ يْ نُ بَ ارِ قَ مَّ أُ ، ثُ لِ نَازِ لِ الْمَ وَ دْ  فِي جَ

؟ يالٍ  رِ
ا. مَ نَهُ يْ نُ بَ ارِ قَ مَّ أُ ، ثُ لِ نَازِ لِ الْمَ وَ دْ  فِي جَ

؟ يالٍ رياالً أَمْ  رِ
ا. مَ نَهُ يْ نُ بَ ارِ قَ مَّ أُ ، ثُ لِ نَازِ لِ الْمَ وَ دْ  فِي جَ

رياالً أَمْ 
يْنِ ١١٤٠٠ وَ ١٩٨٧ دَ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

     



.١٩٨٧> ١٩٨٧> ١٩٨٧ إنَّ ١١٤٠٠ بَرُ مِنْ ٠، فَ بِما أَنَّ ١ أَكْ وَ
.  إذن ١١٤٠٠ريال أكبر من ١٩٨٧رياالً





           

     
     

 

  

ا مسافة    ركب خليل دراجته األسبوع الماضي قاطعً
ا مسافة ا، وركبها هذا األسبوع قاطعً ٧٨ كيلومترً

اجته أكثر؟  ا. في أيِّ األسبوعين ركب خليل درّ ٧٢ كيلومترً
األسبوع الماضي

  أيُّهما أكبر: ٤٧٦٢ أم ٤١٢٣٩؟ ٤١٢٣٩





 


: قد يحتاج بعض الطالب إلى صورة بصرية للمقارنة 
ج من  بين العددين ١٩٨٧، ١١٤٠٠. اعرض خط أعداد  مدرّ
١٩٠٠ إلى ١١٤٠٠، وعيّن عليه العددين ١٩٨٧، ١١٤٠٠؛ 

وأشر إلى أن العدد ١١٤٠٠ يقع عن يسار العدد ١٩٨٧، لذلك 
فالعدد ١١٤٠٠ أكبر من ١٩٨٧

اطلب إلى الطالب حل األسئلة من (١) إلى (٦) الواردة في 
فقرة «أتأكد»، وتابع حلولهم. 

م فهم الطالب قبل أن يبدؤوا حل  السؤال (٦): يقوّ
أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».


 واجه بعض الطالب صعوبة في اختيار الكمية 

الكبر
 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليم ١
٢  اطلب إلى الطالب أن يستعملوا جدول المنازل 

رهم : للمقارنة بين العددين، وذكّ
القيم  ثم   ، أوالً  الكبر المنزلية  القيم  بين  يقارنوا  أن   

رهم : للمقارنة بين العددين، وذكّ
القيم  ثم   ، أوالً  الكبر المنزلية  القيم  بين  يقارنوا  أن   

رهم : للمقارنة بين العددين، وذكّ
•

ا  قيمً يجدوا  حتى  وهكذا  اليمين،  عن  تليها  التي  المنزلية 
مختلفة.

المنازل،  جدول  استعمال  يجيدون  ال  الذين  وللطالب   •
نوا  اقترح عليهم استعمال خط األعداد، واجتهد حتى يتمكّ
من المقارنة بين األعداد من دون استعمال جدول المنازل 
من  مزيد  إلى  منهم  يحتاج  من  وساعد  األعداد،  خط  أو 

المساعدة.

  

......................... .................................................

٢٥   


        

يبُ  أْيت، ثُمَّ أُجِ ّا يَ لٍّ ممِ دادِ يف كُ طِّ األَعْ ىل خَ راغَ عَ بُ الفَ ناسِ دٍ يُ دَ ةِ عَ نْدوقِ لِكِتابَ ةَ يف الصُّ ودَ جُ قامَ املَوْ لُ األَرْ مِ تَعْ يبُ أَسْ أْيت، ثُمَّ أُجِ ّا يَ لٍّ ممِ دادِ يف كُ طِّ األَعْ ىل خَ راغَ عَ بُ الفَ ناسِ دٍ يُ دَ ةِ عَ نْدوقِ لِكِتابَ ةَ يف الصُّ ودَ جُ قامَ املَوْ لُ األَرْ مِ تَعْ أَسْ

: ؤالِ الَّذي يَيل ذلِكَ نِ السُّ :عَ ؤالِ الَّذي يَيل ذلِكَ نِ السُّ عَ

١ ٣

٤ ٧ ١ 

 بَرُ ؟  يْنِ أَكْ دَ دَ أَيُّ العَ فَ  

٢ ٥

٦ ٨

٢ 

 ، دادِ عْ طِّ األَ لى خَ ةِ عَ قودَ فْ دادِ المَ عْ يجادِ األَ يْنِ ١ و٢) إلِ الَ ؤَ يْنِ (في السُّ نْدوقَ امَ في الصُّ قَ رْ لُ األَ مِ تَعْ أَسْ
. ةً دَ ةً واحِ رَّ مٍ مَ قْ مالِ كُلِّ رَ تِعْ طِ اسْ رْ بِشَ

 رُ ؟   غَ صْ وَ األَ دادِ هُ عْ هِ األَ أَيُّ هذِ فَ  

دادِ. طِّ األَعْ ىل خَ قودٍ عَ فْ دٍ مَ دَ لِّ عَ نْدوقِ لِكُ نَ الصُّ قامٍ مِ ةَ أَرْ لُ ثَالثَ مِ تَعْ أَسْ

٧ ٤

٧ ١

٣ 

. بَبَ رُ السَّ كُ ، وأَذْ دادِ عْ طِّ األَ لى خَ الً عَ أْتي أَوَّ ِ يَ ينْ دَ دَ بَيِّنُ أَيَّ العَ أُ وَ  
 









: ليَّةَ نْزِ تَهُ المَ تُبُ قِيمَ ، ثُمَّ أَكْ طٌّ تَهُ خَ مِ الَّذي تَحْ قْ لَةِ الرَّ نْزِ مَ مَ دُ اسْ أُحدَّ

........................................................................................................................................................... : ٥٦٠٨ ١١

........................................................................................................................................................ : ٤٧٨٩٨ ١٢

........................................................................................................................................................ : ٣٤٣٣٢ ١٣

            

 : أَلَةَ سْ لُّ الْمَ أَحُ

. ةً كِرَ مِ الثَّانِي ٤٥٥ تَذْ ، وفِي اليَوْ ةَ دُخولٍ كِرَ لِ تَمَّ بَيعُ ٥٤٤ تَذْ مِ األَوَّ يَوْ ابِ في الْ عَ دينةِ األَلْ فِي مَ  ١٠
؟  بَرَ دٍ أَكْ دَ يعُ عَ مٍ تَمَّ بَ وْ فِي أَيّ يَ  

........................................................................................................................................................

: بَةِ ( > ، < ، = ) فِي  نَاسِ ةِ الْمُ ارَ شَ عِ اإلِ ضْ نُ بِوَ ارِ أُقَ

٧١٥     ٧٥١ ١٢١٥٤٣    ٢١٤٣٥ ٢٨٨٠     ٨٠٨ ٣

٣٣٢     ٣٢٢ ٤٣٧٦    ٦٧٣ ٥٨١٩     ٩١٨ ٦

٢١١     ١٢١ ٧٨٧٧    ٧٨٨ ٨٤٣٧٧٢ ٤٣٧٢٧ ٩

: ليَّةَ نْزِ تَهُ المَ تُبُ قِيمَ ، ثُمَّ أَكْ طٌّ تَهُ خَ مِ الَّذي تَحْ قْ لَةِ الرَّ نْزِ مَ مَ دُ اسْ أُحدَّ

  

في اليوم األول

المئات؛ ٦٠٠

األلوف؛ ٧٠٠٠

العشرات؛ ٣٠

>

>>

> > >

<

<<

  



: األمثلة (١ - ٣) بَةِ( > ، < ، = ) في  نَاسِ ةِ الْمُ ارَ عِ اإلِشَ ضْ نُ بِوَ ارِ قَ أُ
١٢٣٤٥ ١٢٣٥٧  ١٠٠٠ ١٠٠٠  ٨٨ ٩٨

بَةِ(  نَاسِ ةِ الْمُ ارَ عِ اإلِشَ ضْ نُ بِوَ ارِ قَ أُ
 ٦٤ ٤٦

بَةِ(  نَاسِ ةِ الْمُ ارَ عِ اإلِشَ ضْ نُ بِوَ ارِ قَ أُ


مِ ١٣١،  بَراعِ دُ أعضاء نَادِي الْ دَ عَ  

ورِ ١١٣.  هُ دُ أعضاء نادِي الزُّ دَ عَ وَ
مِ  بَراعِ دُ أعضاء نَادِي الْ دَ عَ  
ورِ  هُ دُ أعضاء نادِي الزُّ دَ عَ وَ
مِ  بَراعِ دُ أعضاء نَادِي الْ دَ عَ  

ورِ ١١٣ هُ دُ أعضاء نادِي الزُّ دَ عَ ١١٣وَ
ابَتي. حُ إِجَ ا؟أُوضِّ دً دَ ثَرُ عَ ا أَكْ مَ هُ أَيُّ

نِ  يْ دَ دَ عَ الْ يْنَ  بَ نُ  ــارِ أُقَ ا  مَ نْدَ  عِ

نُ  ارِ نِي الَ أُقَ إِنَّ ٤٣٦٩، ٤٣٧٨ فَ
ا؟ اذَ اد، لِمَ ي اآلحَ قْمَ يْنَ رَ بَ

ةَ ( > ، < ، = ) في  : األمثلة (١ - ٣) بَ نَاسِ ةِ الْمُ عِ اإلشارَ ضْ نُ بِوَ قارِ أُ

ةِ المناسبة( > ، < ، = ) في  : عِ اإلشارَ ضْ نُ بِوَ قارِ  أُ   

٦٥ ٣ + ٦٢ ٤+٣٥ ٣٩ ٢٠٩ ٩٠ + ٢٠٠ 

في  االبتدائي  الثّالِثِ  فِّ  الصَّ بِ  طُالَّ دُ  دَ عَ  
فِّ  ول الصَّ فُصُ دُ  دَ عَ ةٍ ١٦٥طالِبًا، وَ سَ رَ دْ مَ
ها  سِ نَفْ ةِ  سَ رَ دْ مَ الْ فِي  االبتدائي  الثّاني 
لٍ ٣٥ طالِبًا. أَيُّ  لِّ فَصْ ، في كُ ولٍ ةُ فُصُ سَ مْ خَ

ابَتي. حُ إجَ ضِّ ؟ أُوَ ثَرُ بٌ أَكْ يْنِ فيهِ طُالَّ فَّ الصَّ
لٍ  لِّ فَصْ ، في كُ ولٍ ةُ فُصُ سَ مْ خَ

ابَتي. حُ إجَ ضِّ ؟ أُوَ ثَرُ بٌ أَكْ يْنِ فيهِ طُالَّ فَّ الصَّ
لٍ  لِّ فَصْ ، في كُ ولٍ ةُ فُصُ سَ مْ خَ

ها. ارِ رَ امِ ٣، ٩ ، ٦ ، ٧ دونَ تَكْ قَ نَ األَرْ وينُهُ مِ كِنُ تَكْ مْ دٍ يُ دَ رَ عَ غَ أَصْ دٍ وَ دَ بَرَ عَ تُبُ أَكْ  أَكْ         

نْ ٤٢٥٩؟ بَرَ مِ يْسَ أَكْ دادِ اآلتِيَةِ لَ أَيُّ األَعْ  

؟  بَرُ رُ أَيُّهما أَكْ كُ ٢٠٣٢ وَ ٢٠٣. ثُمَّ أَذْ يْنِ دَ دَ عَ ةِ الْ نَ قارَ ةَ األُولَى لِمُ طْوَ حُ الْخُ رَ       أَشْ

ابَتي. حُ إِجَ ضِّ أُوَ


        


        


        



تْ  عَ مَ يٍّ ، وجَ يدِ رِ نََةُ ١٢٠٠ طَابَعٍ بَ تْ آمِ عَ مَ جَ  
تْ   عَ مَ ما جَ تهُ . أيّ يّ يدِ رِ  طابَع بَ

تْ  عَ مَ يٍّ ، وجَ يدِ رِ  طَابَعٍ بَ
تْ   عَ مَ ما جَ تهُ . أيّ يّ يدِ رِ  طابَع بَ

تْ  عَ مَ يٍّ ، وجَ يدِ رِ  طَابَعٍ بَ
دُ ١٠٠٢ هْ شَ

حُ إجابَتي. ضِّ ؟ أُوَ ابِعَ أَقلَّ طَوَ
تْ   عَ مَ ما جَ تهُ . أيّ يّ يدِ رِ  طابَع بَ

حُ إجابَتي. ضِّ ؟ أُوَ ابِعَ أَقلَّ طَوَ
تْ   عَ مَ ما جَ تهُ . أيّ يّ يدِ رِ  طابَع بَ

              ٦٥٧ ٧٦٥               ٩٩ ٩٩               ١٠٠٠ ٩٩٩٩               ٣٨٠٠٨ ٣٨٠٨٠               

  

ي العشرات مختلفان. ألن رقمَ

انظر الهامش

انظر الهامش

٩٧٦٣ ، ٣٦٧٩

>>

>

>

> > =

= =

> =

٤٢٠٩

انظر الهامش

انظر الهامش

  

 

كيف تعرف أنّ العدد ١٢٨٩ أكبر من العدد ١٢٧٥؟ •
في العدد ١٢٨٩ رقم منزلة العشرات هو ٨، وفي العدد ١٢٧٥ 

رقم منزلة العشرات هو ٧. وبما أنّ ٨ أكبر من ٧، فإن ١٢٨٩ 
أكبر من ١٢٧٥.

  اطلب إلى الطالب حل السؤال (١٨) في 
مجلة الصف، ويمكنك استعماله في التقويم التكويني.

 اطلب إلى الطالب أن يشرحوا كيف 
يستعملون جدول المنازل للمقارنة بين األعداد.

  

ع أسئلة التدريبات (٧-١٨) باستعمال المستويات اآلتية: نوّ


٧ - ١٢، ١٤ ، ١٥

٧ - ١٠ ، ١٢ - ١٥ ، ١٧
(٨ - ١٨) الزوجية، ١٧

اطلب إلى الطالب مناقشة «مسائل مهارات التفكير العليا»، 
وحلّها. إذا لجأ بعض الطالب إلى التخمين في السؤال (١٦)، 

فاقترح عليهم وضع إجاباتهم في جدول المنازل الختبارها 
والحصول على أكبر وأصغر عددين يمكن تكوينهما باستعمال 

األرقام األربعة.

إجابات:
نادي البراعم؛ ألن رقمي منزلة المئات متساويان، ورقم منزلة   

العشرات في عدد العبي نادي البراعم أكبر منه في عدد العبي 
نادي الزهور.

الصف الثاني فيه طالب  أكثر؛ ألن عدد الطالب فيه=   
٣٥+٣٥+٣٥+٣٥+٣٥=١٧٥،  ١٧٥>١٦٥

ي منزلة األلوف متساويان، ورقم منزلة المئات في  شهد؛ ألن رقمَ  
عدد طوابع شهد أقل منه في عدد طوابع آمنة.

 إجابة ممكنة: أرتِّب العددين بحسب القيم المنزلية ألرقامهما، 
فالعدد ٢٠٣٢ فيه ألفان ، بينما العدد ٢٠٣ فيه صفر من األلوف، 

لذا فالعدد ٢٠٣٢ أكبر من العدد ٢٠٣.


 قد يواجه بعض الطالب صعوبة في 
نين من األرقام نفسها، مثل: ٣٠٣،  المقارنة بين عددين مكوّ
٣٣٠. اطلب إليهم استعمال جدول المنازل أو خط األعداد 

عند المقارنة بين عددين من هذا النوع.

انظر الهامش

     
     
     
     
     



























 بديل المجموعات الصغيرة  
(٢٦ ب)

(٢٦ ب) بدائل التعلم الذاتي  
تدريبات المهارات (٢٣)  
التدريبات اإلثرائية (٢٥)  




تحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في الدرسين 
(١ - ٤ ، ١ - ٥) بإعطائهم:

(١٣) االختبار القصير (٢)
  





ــــــــــــــــــــــ


ترتيب األعداد ضمن عشرات األلوف.





جدول المنازل، خط األعداد. 

بات متداخلة.  قطع عد، مكعّ

ترتيب مجموعة من األعداد هو سلسلة من المقارنات بين عددين. 
وإشراك الطالب في مناقشة طريقة ترتيب مجموعة من األعداد، يؤكد 
على وجود أكثر من طريقة يمكن اتباعها في هذه العملية. ومشاركتهم 

ا تدربهم على استعمال لغة الرياضيات الصحيحة. أيضً

ـ ــــــــــــــــــــــ
استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

         

 
ا، وأعطى البائع ورقة نقدية من فئة  اشتر خالد تلفازً

، ورقة من فئة ١٠٠ريال، و٣ أوراق نقدية من فئة ٥٠ رياالً
. . كم رياالً دفع؟ ٢٦٠ رياالً ١٠ رياالتٍ

ـــــــــــــــــــ

  



ـــــــــــــــــــــــ


  

أطلس، إنترنت، ورقة مالحظات.  
سيستعمل الطالب األطلس أو اإلنترنت ليبحثوا عن عدد السكان في   •

خمسة بلدان عربية، ثم يقوموا بترتيبها من األصغر إلى األكبر. 



   

إعالنات، قوائم أسعار. 
عن  األسعار  وقوائم  اإلعالنات  في  يبحثوا  أن  الطالب  إلى  اطلب   •
سلعة ما؛ مثل الدراجات أو السيارات... إلخ، وانظر من منهم وجد 

أقل سعر للسلعة.
اطلب إليهم أن يعملوا قائمة بعدد من السلع ما بين ٣ - ٥ ، ويرتبوها    •

بحسب السعرمن األقل إلى األعلى.

 

ه الطالب إلى نشاط العلوم؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر  وجّ
تعلُّمه.

ه الطالب إلى نشاط العلوم؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر  وجّ
تعلُّمه.

ه الطالب إلى نشاط العلوم؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر  وجّ

   

م مهارات حل المسألة وخططها مستعمالً تدريبات حل المسألة  دعِّ
(٢٨) الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.

  

 
......................... .................................................

٢٨   

: لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ :أَحُ لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ أَحُ

فِّ الثّالِثِ  ريقُ الصَّ فَ ا، وَ وً ضْ انِي مِنْ ١٢ عُ فِّ الثّ ريقُ الصَّ فَ ا، وَ وً ضْ لِ مِنْ ١٤ عُ وَّ فِّ األَ ريقُ الصَّ نُ فَ وَّ يَتكَ ١ 

ا. دً دَ رِ عَ غَ صْ بَرِ إِلى األَ كْ قَ الثَّالثَ مِنَ األَ تِّبُ الفِرَ رَ ا. أُ وً ضْ مِنْ ١٧ عُ


تِّبُ  رَ أُ  . ياالً رِ  ٢٥٥ هُ  نُ ثَمَ ا  بً تَ كْ مَ وَ  ، ياالً رِ  ٩٩ ها  نُ ثَمَ ةً  قيبَ حَ وَ  ، ياالً رِ  ٣١٩ نُها  ثَمَ زانَةً  خِ مودٌ  حْ مَ  تَر اشْ ٢ 

نًا. ثَرِ ثَمَ كْ لِّ إِلى األَ قَ ياءَ مِنَ األَ شْ األَ


؟  لِ وَ دْ قَ الجَ فْ نًا وِ ثَرُ ثَمَ يّاراتِ الثَّالثِ أَكْ أَيُّ السَّ ٣ 



ا. بِيعً ثَرِ مَ كْ لِّ إِلى األَ قَ يّاراتِ مِنَ األَ تِّبُ السَّ رَ أُ ٤ 



أَيُّ  . فَ دٍ ثَرَ مِنْ حامِ يالٍ أَكْ رَ نوحٌ ٥٠٠ رِ خَ ، وادَّ ياالً ياضٌ ٨٩٨٥ رِ رَ رِ خَ ادَّ ، وَ ياالً دٌ ٦١٩٨ رِ امِ رَ حَ خَ ادَّ ٥ 

؟ غٍ بْلَ لَّ مَ رَ أَقَ خَ ةِ ادَّ خاصِ الثَّالثَ شْ األَ


        

يَّةٌ ياضِ يّارةٌ رِ ياالًسَ ٤٥٠٣٩١٣٠٩ رِ

ائِلِيَّةٌ ةٌ عَ يّارَ ياالًسَ ٣٣٤٩٩٣٩٨٠ رِ

طَةٌ سِّ تَوَ ةٌ مُ يّارَ ياالًسَ ٢١٩٨٨٢٨٨١ رِ


        

  



      

١٤٦٣< ١٤٦٣< ١٤٦٣ ١٣٧٢ > ٩١٤  : نْ إذَ
اآلتِي:  بَرِ كَ كْ رِ إِلَى األَ غَ صْ ةً مِنَ األَ بَ تَّ رَ يتَانِ مُ والُ الحِ ونُ أَطْ أَيْ تَكُ

٩١٤، ١٣٧٢، ١٤٦٣

. بَرِ رِ إِلَى األَكْ غَ نَ األَصْ يتانِ مِ تِّبُ أَطْوالَ الْحِ  أُرَ   
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والَ  رُ أَطْ جاوِ لُ الْمُ وَ دْ يِّنُ الْجَ بَ يُ
يّهاُ  . أَ يتانِ نْواعٍ مِنَ الحِ ةِ أَ ثَالثَ

؟ لُ وَ أيُّها أَطْ ؟ وَ رُ ؟أَقْصَ لُ وَ أيُّها أَطْ ؟ وَ رُ أَقْصَ
يّهاُ  . أَ يتانِ نْواعٍ مِنَ الحِ ةِ أَ ثَالثَ

؟ لُ وَ أيُّها أَطْ ؟ وَ رُ أَقْصَ
يّهاُ  . أَ يتانِ نْواعٍ مِنَ الحِ ةِ أَ ثَالثَ

ا. بِهَ يْ ادِ في تَرتَ دَ عْ َ نَةُ بَيْنَ األْ ارَ قَ نِي المُ دُ اعِ سَ تُ

والَ  رُ أَطْ جاوِ لُ الْمُ وَ دْ يِّنُ الْجَ بَ يُ

والُ الْحيتانِ أَطْ
  




   

         

. لِ نَازِ لَ الْمَ وَ دْ لُ جَ مِ تَعْ أَسْ       

. ارِ يَسَ ئًا مِنَ الْ تَدِ بْ نُ مُ قارِ مَّ أُ ، ثُ لِ نَازِ لِ الْمَ وَ دْ دادَ في جَ عْ تُبُ األَ .أَكْ ارِ يَسَ ئًا مِنَ الْ تَدِ بْ نُ مُ قارِ مَّ أُ ، ثُ لِ نَازِ لِ الْمَ وَ دْ دادَ في جَ عْ تُبُ األَ .أَكْ ارِ يَسَ ئًا مِنَ الْ تَدِ بْ نُ مُ قارِ مَّ أُ ، ثُ لِ نَازِ لِ الْمَ وَ دْ دادَ في جَ عْ تُبُ األَ أَكْ

٠ ألوف < ١ ألوف
   

٤١٩
٣٦٤١
٢٧٣١

ئَاتٍ ئَاتٍ > ٣مِ ٤مِ

دادِ. عْ طَّ األَ لُ خَ مِ تَعْ أََسْ    

١٤٦٣< ١٤٦٣١٤٦٣< ١٤٦٣< < ١٤٦٣١٤٦٣ ١٣٧٢١٣٧٢ > > ٩١٤٩١٤ : ظُ أَنَّ حِ ِ، أُالَ داد  عْ طِّ األَ رِ إِلَى خَ : بِالنَّظَ ظُ أَنَّ حِ ِ، أُالَ داد  عْ طِّ األَ رِ إِلَى خَ : بِالنَّظَ ظُ أَنَّ حِ ِ، أُالَ داد  عْ طِّ األَ رِ إِلَى خَ بِالنَّظَ

     

 

  

  

        
، ثم اطلب إليهما عمل  أعط كل طالبين ٢٤ قطعة عدّ •

٣ مجموعات: األولى فيها ١٢ قطعة، والثانية ٥ قطع، والثالثة 
٧ قطع. 

مجموعة الـ ١٢ قطعة. أيّ مجموعة فيها أكبر عدد من القطع؟ •
مجموعة الـ ٥ قطع. أيّ مجموعة فيها أقل عدد من القطع؟ •

اطلب إلى الطالب أن يرتّبوا مجموعات القطع من األقل  •
٥ ، ٧ ، ١٢   . ا، ثم يكتبوا أعدادها مرتبةً ا إلى األكبر عددً عددً

  


 ،٨٠ إلى   ٥٠ من  أعداد  خط  يرسموا  أن  الطالب  إلى  اطلب   •

وأن يعيّنوا عليه األعداد ٦٠ ، ٧١ ، ٥٢
إجابة ممكنة: ألنه  أيّ عدد هو األكبر؟ ٧١ كيف عرفت ذلك؟  •

العدد الواقع في أقصى اليسار. 
إجابة ممكنة:  أيّ عدد هو األصغر؟ ٥٢ كيف عرفت ذلك ؟.  •

ألنه العدد الواقع في أقصى اليمين. 
ا؟ ساعدً لماذا يكون استعمال خط األعداد في مثل هذا السؤال مُ  •

إجابة ممكنة: ألنه يساعد على رؤية األعداد مرتّبة.

اطلب إلى الطالب أن يفتحـوا كتبهم، ويقرؤوا المعلومات 
 ، ثم راجع معهم مفهوم .«» الواردة في فقرة

وناقشهم في حل المثالين ١ ، ٢



 
 وضح للطالب أن بإمكانهم معرفة العدد األصغر 

ن من أربعة أرقام أكبر من العدد  مباشرة؛ ألن العدد المكوّ
المكون من ثالثة أرقام.

 

حضر المهرجان المدرسي في اليوم األول   
ا، وفي اليوم  ا، وفي اليوم الثاني ١٤٥شخصً ١٨٧شخصً

ا. أرتّب هذه األعداد من األصغر  الثالث ١٧٦شخصً
إلى األكبر.  ١٤٥، ١٧٦، ١٨٧



 

  



حُ  رَ ، ثُمَّ أَشْ رِ غَ بَرِ إلَى األَصْ نَ األَكْ دادَ ٣٤٥٣،٣٤٥،٤٣٥ مِ تِّبُ األَعْ أُرَ 

. بَرَ دَ األَكْ دَ فْتُ العَ رَ يْفَ عَ كَ

          

: المثاالن (١، ٢) بَرِ كْ رِ إلَى األَ غَ ةِ مِنَ األَصْ دادَ اآلتِيَ عْ تِّبُ األَ رَ أُ

: رِ غَ بَرِ إلَى األَصْ كْ ةَ مِنَ األَ دادَ اآلتِيَ عْ تِّبُ األَ رَ أُ

١٧٨،١٣٦،٢٣١  ١٥٠٠ ، ١٥٠ ، ١٥ ٣٩٠٠٩ ، ٣٩٠٩ ، ٣٢٩٩٩ 

٢٢٤ ، ١٢٤ ، ٤٤١ ٢٠٢ ، ٢٢٠٢ ، ٢٢٠  ٣٩ ، ٣٢ ، ٦٨ 

ةُ  رَ جاوِ ةُ الْمُ بَيِّنُ الْقائِمَ تُ   

ثًا  يتانُ بَحْ ها الْحِ طَعُ قْ سافاتِ الَّتي تَ الْمَ
تِّبُ  ةِ.أُرَ رَ جْ مِ الْهِ سِ وْ نِ الطَّعامِ في مَ عَ

. رِ غَ بَرِ إلَى األَصْ نَ األَكْ سافاتِ مِ هِ الْمَ هذِ
تِّبُ  ةِ.أُرَ رَ جْ مِ الْهِ سِ وْ نِ الطَّعامِ في مَ عَ

. رِ غَ بَرِ إلَى األَصْ نَ األَكْ سافاتِ مِ هِ الْمَ هذِ
تِّبُ  ةِ.أُرَ رَ جْ مِ الْهِ سِ وْ نِ الطَّعامِ في مَ عَ

. يَسارِ ئًا مِنَ الْ تَدِ بْ سافاتِ مُ نَ بَيْنَ الْمَ ارِ قَ لِ ألُ نازِ ولَ المَ دْ لُ جَ مِ تَعْ أَسْ

رِ كاآلتي : غَ صْ بَرِ إِلَى األَ كْ ةً مِنَ األَ بَ تَّ رَ اتُ مُ افَ سَ ونُ المَ ، تَكُ نْ إذَ
. ١٩٣٠٨، ٥٦٣١ ، ١٤٤٨

     
   

  
  
 





 
 


 

 

 


 


 

١٣٦٥

٨٠٣٩١

٨٤٤١


     

 <  <

  

٢٠٢، ٢٢٠، ١٢٤٢٢٠٢، ٢٢٤، ٣٢٤٤١، ٣٩، ٦٨

١٥٠٠، ١٥٠، ٢٣١١٥، ١٧٨، ١٣٦

ن من  ٣٤٥٣ ، ٤٣٥ ، ٣٤٥ ألنه العدد الوحيد المكوّ
أربع منازل.

٣٩٠٠٩، ٣٢٩٩٩، ٣٩٠٩

أُقِيمَ ثالث مباريات لكرة القدم في أحد المالعب:   
ا، وحضر الثانية  حضر المباراة األولى ٣٥٢٧ شخصً

ا. أرتّب  ا، وحضر الثالثة ١٩٧٨ شخصً ١٢٩٢٣ شخصً
هذه األعداد من األكبر إلى األصغر.

١٢٩٢٣، ٣٥٢٧، ١٩٧٨

 :أُقِيمَ ثالث مباريات لكرة القدم في أحد المالعب  

 

  

ع أسئلة التدريبات (٨-٢٠)، باستعمال المستويات اآلتية: نوّ


٨ - ١٠، ١٤ - ١٧

١٥، ١٧، ١٨ – ٩

(٩ - ١٧) الفردية ، ١٨ - ٢٠

اطلب إلى الطالب مناقشة «مسائل مهارات التفكير العليا»، 
رهم بأن يستعملوا خط األعداد، أو جدول المنازل  وحلها. وذكّ

لمساعدتهم على ترتيب األعداد.

اطلب إلى الطالب حل األسئلة من (١) إلى (٧) الواردة في 
فقرة «أتأكد»، وتابع حلولهم. 

م استيعاب الطالب قبل أن يبدؤوا  السؤال (٧): يقوّ
حل أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».


 واجه بعض الطالب صعوبة في ترتيب األعداد

 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليم ١
، أو  ٢  اطلب إلى الطالب أن يستعملوا قطع العدّ

المكعبات المتداخلة لتمثيل ثالثة أعـداد؛ مثل: ٥، 
١٠، ٧، ثم اطلب إليهم أن يرتّبوا أعمدة المكعبات من 

األقصر إلى األطول. والعمود األقصر سيضم الكمية 
األقل من المكعبات، عليه يكون عددها هو األصغر. 

وبناءً على ذلك؛ فإن ترتيب أعمدة المكعبات من 
األقصر إلى األطول، يمثّل ترتيب األعداد من األصغر 

إلى األكبر.

  

......................... .................................................

٢٦   

ىل النَّحوِ  ةً عَ غريَ راتٍ صَ ْوي كُ نَةٍ حتَ لَوَّ ياسٍ مُ رِ ٣٣ أَكْ دِ املَتَاجِ يف أَحَ
الكيسِ  يف  ةً  رَ كُ  ٣٤٦ و   ، َرِ األَمحْ الكيسِ  يف  ةً  رَ كُ و    ، َرِ األَمحْ الكيسِ  يف  ةً  رَ كُ  ٢٨٥٢٨٥ اآليت: اآليت: 

 . ِ رضَ ، و٢٧٩ يف الكيسِ األَخْ قِ رَ األَزْ

؟ دَ األَقَلَّ دَ ْوي العَ ا حيَ أَهيُّ ؟ وَ َ ربَ دَ األَكْ دَ ْوي العَ ياسِ حيَ أَيُّ األَكْ فَ

. اتِ ةِ املِئاتِ ثُمَّ العَرشَ نَ قارَ أُ بِمُ بْدَ راتِ نَ دادِ الكُ ةِ أَعْ نَ ملُِقارَ

    
. نُ املِئاتِ أُقارِ

٢٧٩

ُ ربَ مُ املِئاتِ أَكْ قْ ٣٤٦ رَ

٢٨٥

٢ < ٣

    
 . اتِ نُ العَرشَ أُقارِ

٢٧٩

ُ ربَ اتِ أَكْ مُ العَرشَ قْ ٢٨٥ رَ

٧> ٧> ٧ ٨

    
إىل   ِ ربَ األَكْ نَ  مِ دادَ  األَعْ تِّبُ  أُرَ

. رِ غَ األَصْ

٣٤٦

٢٨٥

٢٧٩

: ِ ربَ رِ إِىل األَكْ غَ نَ األَصْ دادَ اآلتِيَةَ مِ تِّبُ األَعْ أُرَ

   ٣٥٦٥،   ٣٤٤٦  ٣٤٤٦  ،٣٤٥٦ ١ 

   ١٦٠٩،   ١٦٦٩  ١٦٦٩  ،١٦٠٦ ٢ 

   ٨٩٠٩،   ٨٠٩٩  ٨٠٩٩  ،٨٠٠٩ ٣ 

: رِ غَ ِ إِىل األَصْ ربَ نَ األَكْ دادَ اآلتِيَةَ مِ تِّبُ األَعْ أُرَ

   ٦٨٧٩،  ٦٨٧٩،    ٦٥٩٩  ٦٥٩٩  ،  ،٦٥٨٩ ٤ 

   ٥٨٨٧،   ٥٦٨٨  ٥٦٨٨  ،٥٦٦٨ ٥ 

   ٣٠٠٣،   ٣٣٣٠  ٣٣٣٠  ،٣٠٣٣ ٦ 


        

......................... .................................................

٢٧   

: رِ غَ ِ إِىل األَصْ ربَ نَ األَكْ دادَ اآلتِيَةَ مِ تِّبُ األَعْ :أُرَ رِ غَ ِ إِىل األَصْ ربَ نَ األَكْ دادَ اآلتِيَةَ مِ تِّبُ األَعْ أُرَ

   ١٣٠٤،   ٨٧٧  ٨٧٧  ،٨٢٢ ١ 

   ٣٦٥٤،   ٦٢٣٦  ٦٢٣٦  ،٦٤٢٣ ٢ 

   ٨٠٠١،   ٨١٠٠  ٨١٠٠  ،٨٠٠٠ ٣ 

   ٣٤٥٣،   ٤٣٥٢  ٤٣٥٢  ،٣٣٤٣ ٤ 

   ٩١١٠،   ٩٩١٩  ٩٩١٩  ،٩٠١٩ ٥ 

   ٩٥٠٩،   ٥٩١٩  ٥٩١٩  ،٥٩٠٩ ٦ 

   ١٦٤٣،   ١٧٦٥  ١٧٦٥  ،١٥٦٤ ٧ 

   ٤٣٢٤،   ٢٣٤٤  ٢٣٤٤  ،٢٤٤٣ ٨ 

: ِ ربَ رِ إِىل األَكْ غَ نَ األَصْ دادَ اآلتِيَةَ مِ تِّبُ األَعْ أُرَ

   ١٢٨٩،   ١٩٧٨  ١٩٧٨  ،١٨٧٩ ٩ 

   ٥٣١٠،   ١٥٣١  ١٥٣١  ،٥١٠٣ ١٠ 

   ٦٥٤٤،   ٤٦٥٥  ٤٦٥٥  ،٦٤٤٥ ١١ 

   ٥٤٤٤،   ٤٥٤٥  ٤٥٤٥  ،٤٤٥٥ ١٢ 

   ٧٦٦٧،   ٦٧٧٦  ٦٧٧٦  ،٧٧٧٦ ١٣ 

   ٣٩٩٧،   ٣٧٩٩  ٣٧٩٩  ،٣٩٩٠ ١٤ 

   ٢٢٠٢،   ٢٠٢٢  ٢٠٢٢  ،٢٢٢٠ ١٥ 

   ٩٢٣٩،   ٢٣٩٣  ٢٣٩٣  ،  ٢٩٩٣ ١٦ 


        

 اطلب إلى الطالب حل السؤال (٢٠) في 
مجلة الصف، ويمكنك استعماله في التقويم التكويني.

  



نًا؟ لَى ثَمَ ها أَغْ نًا. أَيُّ رْ فُ الةً وَ سَّ ةً و غَ دَ ثَالَّجَ مَ  أَبُو أَحْ تَرَ اشْ  

: المثاالن (١، ٢) بَرِ كْ رِ إلَى األَ غَ ةِ مِنَ األَصْ دادِ اآلتِيَ عْ تِّبُ األَ رَ أُ

: رِ غَ بَرِ إلَى األَصْ كْ ةِ مِنَ األَ دادِ اآلتِيَ عْ تِّبُ األَ رَ أُ

٣٠٣، ٣٠، ٣٠٠٣ 

١٢١٣٤،٩٩٨،١٢٣٤ 

٤٠٤٠،٤٠٤٤،٤٤٠٤ 

٥٩٨، ٥٢١، ٣٧٨٩ 

٣٩، ٧٨، ١٢٣ 

٢٩٠٠،٢٧٨٧،٢٦٧٣ 

٢٤٣٥،٨٧٥،٣٥٨٧
: رِ غَ بَرِ إلَى األَصْ كْ ةِ مِنَ األَ دادِ اآلتِيَ عْ تِّبُ األَ رَ أُ

٢٠٠٠،١٣٤٢،٩٩٩  ٦٠٠٦،٦٠٠،٦٠
: رِ غَ بَرِ إلَى األَصْ كْ ةِ مِنَ األَ دادِ اآلتِيَ عْ تِّبُ األَ رَ أُ



بَتِ  تَّ رَ ا  مَ نْهُ مِ أَيٌّ  فَ  . بَرِ األَكْ إلَى  رِ  غَ األَصْ نَ  مِ دادٍ  أَعْ ةَ  ثَالثَ يْساءُ  مَ وَ إيمانُ  بَتْ  تَّ رَ         

حُ إجابَتي. ضِّ ؟ أُوَ يحٍ حِ لٍ صَ كْ ادَ بِشَ دَ األَعْ
      

حُ إجابَتي. ضِّ ؟ أُوَ يحٍ حِ لٍ صَ كْ ادَ بِشَ دَ األَعْ
      

دادَ ٧٤٥ ، ٩٨٠ ، ٤٦٧ بْتُ األَعْ تَّ ا رَ دَ ٥٦٧، إِذَ دَ عَ عُ الْ يْنِ أضَ دَ دَ يْنَ أيِّ عَ رُ بَ كُ أَذْ         

؟ رِ غَ بَرِ إلَى األَصْ نَ األَكْ مِ

. بَرِ رِ إلَى األَكْ غَ نَ األَصْ دادٍ مِ تيبُ أَعْ رْ ا تَ طْلَبُ فِيهَ ياةِ يُ اقِعِ الْحَ نَ وَ ةً مِ أَلَ سْ   مَ
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١٥٩٩رياال١٣٩٠ًرياال١٤٩٠ًرياالً


  

  

٩٩٨، ١٢٣٤، ١٢١٣٤

٤٠٤٠، ٤٠٤٤، ٣٠٤٤٠٤، ٣٠٣، ٣٠٠٣
٢٦٧٣، ٢٧٨٧، ٥٢١٢٩٠٠، ٥٩٨، ٣٧٨٩

٣٩، ٧٨، ١٢٣

٢٠٠٠، ١٣٤٢، ٩٩٩ ٣٥٨٧ ، ٢٤٣٥ ، ٦٠٠٦٨٧٥ ، ٦٠٠ ، ٦٠

٧٤٥، ٤٦٧

انظر الهامش

إيمان؛ ألن ميساء رتبت األعداد من األكبر إلى األصغر.

الثالجة

  

 

٩٩٩٨ ما العدد الواقع بين العددين ٩٩٩٧، ٩٩٩٩؟ •
رتّب األعداد ١١٠٠٢، ١٠٨٩،١٠٥ من األكبر إلى األصغر. •

١١٠٠٢، ١٠٨٩، ١٠٥
رتّب األعداد ٢٢، ٢٠٢٢، ٢٠٠، ٢٢٢ من األصغر إلى األكبر.  •

٢٢، ٢٠٠، ٢٢٢، ٢٠٢٢


أحيانًا،  الطالب  بعض  يتعثر  قد      
نة من أعداد  عندما يقومون بترتيب ثالثة أعداد أو أكثر مكوّ
األرقام  تكون  عندما  ا  وخصوصً األرقام.  عدد  في  مختلفة 
يقوم  الحالة،  هذه  مثل  في  الثالثة،  األعداد  في  نفسها  هي 
ا من أقصى اليسار،  الطالب في الغالب بمقارنة األرقام بدءً
بغض النظر عن القيم المنزلية لها. فإذا حدث هذا، فاطلب 
ا من منزلة اآلحاد  إليهم كتابة األعداد في جدول المنازل بدءً

ليكتشفوا الخطأ في تفكيرهم.

  


  إجابة ممكنة: لد نجار ٣ قطع خشبية أطوالها ١٥٧سم، 

١٧١سم، ١٠٩سم. إذا أراد أن يستعمل القطعة المتوسطة في 
الطول، فما طول هذه القطعة؟

 اطلب إلى الطالب أن يرسموا خط أعداد 
بوا األعداد: ٣٠٤ ، ٣١٤ ، ٣٤١ ليرتّ

  

......................... .................................................

٢٩   

. ةِ يَلَ نِ الفِ لِ اآليت بَعْضُ املَعْلوماتِ عَ وَ دْ .يف اجلَ ةِ يَلَ نِ الفِ لِ اآليت بَعْضُ املَعْلوماتِ عَ وَ دْ يف اجلَ

ريقِيُّ فْ يُّالفيلُ اإلِ نْدِ الفيلُ اهلِ

رُ كَ الذَّ
تِفاعُ : ٣٥٠ سم االرْ
: ٥٥٠٠ كجم نُ زْ الوَ

رُ كَ الذَّ
: ٣٢٠ سم تِفاعُ االرْ

: ٣٩٠٠ كجم نُ زْ الوَ

األُنْثى
: ٢٨٠ سم تِفاعُ االرْ

: ٣٥٠٠ كجم نُ زْ الوَ

األُنْثى
:٢٥٠ سم تِفاعُ االرْ

: ٣٠٠٠ كجم نُ زْ الوَ

نًا. زْ ها وَ ثَرِ نًا إِلى أَكْ زْ ها وَ لِّ نْ أَقَ ةَ مَ لَ يَ تِّبُ الفِ رَ أُ نًا.  زْ ها وَ ثَرِ نًا إِلى أَكْ زْ ها وَ لِّ نْ أَقَ ةَ مَ لَ يَ تِّبُ الفِ رَ أُ نًا.  زْ ها وَ ثَرِ نًا إِلى أَكْ زْ ها وَ لِّ نْ أَقَ ةَ مَ لَ يَ تِّبُ الفِ رَ أُ نًا.  زْ ها وَ ثَرِ نًا إِلى أَكْ زْ ها وَ لِّ نْ أَقَ ةَ مَ لَ يَ تِّبُ الفِ رَ أُ  ١ 

>


>


>




؟ لِ جُ لُ مِنْ هذا الرَّ وَ ةِ أَطْ لَ يَ أَيُّ الفِ ) ١٩٠سم، فَ هُ ولُ هُ (طُ تِفاعُ لٌ ارْ جُ ةِ رَ لَ يَ رِضِ الفِ عْ رَ إِلى مَ ضَ حَ   ( هُ ولُ هُ (طُ تِفاعُ لٌ ارْ جُ ةِ رَ لَ يَ رِضِ الفِ عْ رَ إِلى مَ ضَ حَ   ( هُ ولُ هُ (طُ تِفاعُ لٌ ارْ جُ ةِ رَ لَ يَ رِضِ الفِ عْ رَ إِلى مَ ضَ حَ   ( هُ ولُ هُ (طُ تِفاعُ لٌ ارْ جُ ةِ رَ لَ يَ رِضِ الفِ عْ رَ إِلى مَ ضَ حَ  ٢ 


رِ. قْصَ لِ إِلى األَ وَ ؤالِ ٢ مِنَ األَطْ لِ في السُّ جُ ) الرَّ تِفاعُ (طولُ تِفاعاتِ بِما فيها ارْ تِّبُ االرْ أُرَ ؤالِ   لِ في السُّ جُ ) الرَّ تِفاعُ (طولُ تِفاعاتِ بِما فيها ارْ تِّبُ االرْ أُرَ ؤالِ   لِ في السُّ جُ ) الرَّ تِفاعُ (طولُ تِفاعاتِ بِما فيها ارْ تِّبُ االرْ أُرَ ؤالِ   لِ في السُّ جُ ) الرَّ تِفاعُ (طولُ تِفاعاتِ بِما فيها ارْ تِّبُ االرْ أُرَ  ٣ 



    

            

................................................................................................................   ٥٦٦٨ ، ٥٨٨٦ ، ٨٥٨٥ ١

................................................................................................................   ٦٤٣٢ ، ٤٦٣٤ ، ٤٣٤٦ ٢

................................................................................................................   ١٧٧٠١ ، ١٧٠٠١ ، ١٧١٠١ ٣

 : رِ غَ بَرِ إلى األَصْ نَ األَكْ دادَ اآلتِيَةَ مِ تِّبُ األَعْ : أُرَ رِ غَ بَرِ إلى األَصْ نَ األَكْ دادَ اآلتِيَةَ مِ تِّبُ األَعْ أُرَ

................................................................................................................   ٩٥٤٤ ، ٩٤٥٥ ، ٩٥٦٤ ٤

................................................................................................................   ٣٥٥٣ ، ٣٣٥٥ ، ٣٣٣٥ ٦

................................................................................................................   ٥  ٤٧٨٧٨ ، ٤٧٠٨٧ ، ٤٧٧٧٨

: بَرِ رِ إِلى األَكْ غَ نَ األَصْ دادَ اآلتِيَةَ مِ تِّبُ األَعْ أُرَ

ياضٌ  ها رِ قادَ ا، وَ ةَ ٢٣٥ كيلومترً سافَ ةَ مَ يارَ ةِ. فإذا قادَ سالِمٌ السّ يّارَ ةٍ بِالسّ لَ حْ ياضٌ في رِ جَ سالِمٌ ورِ رَ خَ  ١٣
؟  لَ ةً أَطْوَ سافَ ةَ مَ ما قادَ السيّارَ هُ أَيُّ ا، فَ ةَ ٣٢٥  كيلومترً سافَ مَ

............................................................................................................................................................................

 : أَلَةَ اآلتيةَ سْ لُّ الْمَ أَحُ

: بَةِ ( > ، < ، = ) فِي  نَاسِ ةِ الْمُ ارَ شَ عِ اإلِ ضْ نُ بِوَ ارِ أُقَ

٥٥    ٥٨ ٥٣٩    ٧٥٣٩ ٨٢٨٨٩   ٢٩٩٨ ٩

٦٥٤    ٦٤٥ ٥٦٤٤٣    ١٠٥٦٥٣٣ ٦٩٢    ١١٦٢٩ ١٢

  

٨٥٨٥ ، ٥٨٨٦ ، ٥٦٦٨

٦٤٣٢ ، ٤٦٣٤ ، ٤٣٤٦

١٧٧٠١ ، ١٧١٠١ ، ١٧٠٠١

٩٤٥٥ ، ٩٥٤٤ ، ٩٥٦٤

٤٧٠٨٧ ، ٤٧٧٧٨ ، ٤٧٨٧٨

٣٣٣٥ ، ٣٣٥٥ ، ٣٥٥٣

رياض

>

> <

<

<

=

الطول، فما طول هذه القطعة؟الطول، فما طول هذه القطعة؟الطول، فما طول هذه القطعة؟

األمثلة اإلضافية  
( ٢٩ ب)  بدائل تنويع التعليم  

تدريبات المهارات (٢٧) تدريبات المهارات    
التدريبات اإلثرائية (٢٩) التدريبات اإلثرائية    




  





ــــــــــــــــــــــ


تقريب األعداد إلى أقرب عشرة وإلى أقرب مئة.





خطّ األعداد. 

قد يتصور البعض أن التقريب سلسلة من الخطوات، في حين أنه عملية 
تحديد موقع. فاألعداد المتسلسلة تبرز فيها مواقع العشرات والمئات. 

وغاية التقريب هي تحديد موقع العدد في التسلسل، ثم البحث عن 
أقرب مضاعفات قُو العشرة لهذا العدد.وفهم ذلك يساعد على 

تكوين الحس العددي لد الطالب.

ـ ــــــــــــــــــــــ
استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

 
أنا عدد، رقم عشراتي ٥ ، وألوفي ٦، ومئاتي ٩ ، وآحادي 

صفر، وعشرات ألوفي ٢ ، فمن أنا؟٢٦٩٥٠

ـــــــــــــــــــ

  



ـــــــــــــــــــــــ


  

 ورقة، مسطرة، كتاب مرقَّم الصفحات. 
األعداد.  وخط  كتابٍ  باستعمال  التقريب  على  الطالب  ب  يتدرّ  •
فيفتحون الكتاب عشوائيًّا على إحد الصفحات؛ صفحة ٤٧ على 
األعداد.  وخط  كتابٍ  باستعمال  التقريب  على  الطالب  ب  يتدرّ  

فيفتحون الكتاب عشوائيًّا على إحد الصفحات؛ صفحة 
األعداد.  وخط  كتابٍ  باستعمال  التقريب  على  الطالب  ب  يتدرّ  

سبيل المثال، ويطلب إليهم تقريب العدد ٤٧ إلى أقرب عشرة.
لحل المثال السابق يرسم الطالب خط أعداد من ٤٠ إلى ٥٠  •

دُّ الطالب عدد األجزاء بين كلٍّ من ٤٧-٥٠ وَ ٤٠- ٤٧، ليقرروا  عُ يَ  •
إلى أي عدد يقرب العدد ٤٧.



   

 ورقة، قلم.
اطلب إلى الطالب تقريب األعداد في األسئلة ١٩-٢٦  •

إلى أقرب عشرة.
ر الطالب بأنّ خط األعداد يساعدهم على تقريب األعداد. ذكّ  •

(١٠ هـ)  

الدرس،  مفهوم  الستكشاف  الفنية؛  التربية  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجّ  •
ونقل أثر تعلُّمه .

  

م مهارات حل المسألة وخططها مستعمالً تدريبات حل المسألة  دعِّ
(٣٢) الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.

 

 



 

 
......................... .................................................

٣٢   

: لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ :أَحُ لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ أَحُ

ةِ  سَ رَ دْ صولِ إِلى المَ يْهِ لِلوُ تاجُ إِلَ قْتُ الَّذي يَحْ . ما الوَ ةِ سَ رَ دْ صولِ إِلى المَ وُ ةً لِلْ قيقَ عيدٌ إِلى ١٣ دَ تاجُ سَ يَحْ ١ 

؟ قائِقَ رِ دَ شْ بِ عَ رَ بًا إِلى أَقْ رَّ قَ مُ


؟ راماتٍ ةِ كيلوجْ رَ شَ بِ عَ رَ بًا إِلى أَقْ رَّ قَ هُ مُ نُ زْ ا. ما وَ رامً يلوجْ روفٌ ٤٨ كِ نُ خَ يَزِ ٢ 

 

. فما  طْ قَ ياالً فَ غِ ٢١٤٩ رِ بْلَ يالتِ بِمَ نْزِ مِ التَّ سِ وْ هُ في مَ تُ يْ تَرَ نَّني اشْ ، إِالّ أَ ياالتٍ غِ ٢٥٠٩ رِ بْلَ فازٌ بِمَ باعُ تِلْ يُ ٣ 

؟ يالٍ ئَةِ رِ بِ مِ رَ بًا إِلى أَقْ رَّ قَ نْزيالتِ مُ مِ التَّ سِ وْ رُ بَيْعِ التِّلفازِ في مَ عْ سِ
 

؟ يالٍ ئَةِ رِ بِ مِ رَ بًا إِلى أَقْ رَّ قَ يالتِ مُ نْزِ بْلَ التَّ فازِ قَ لْ نُ التِّ مْ كانَ ثَمَ كَ وَ  
 

تْرٍ؟ ئَةِ مِ بِ مِ رَ بًا إِلى أَقْ رَّ قَ هُ مُ ولُ ا. ما طُ تْرً سورِ ١٠١٧ مِ دِ الجُ غُ طولُ أَحَ بْلُ يَ ٤ 



رةٍ  شَ بِ عَ رَ إِلى أَقْ وَ ٥٠٠ وَ ئَةٍ هُ بِ مِ رَ ها إِلى أَقْ يبُ رِ قْ لَ الَّتي تَ نازِ نَةِ مِنْ ثَالثِ مَ وَّ كَ دادِ المُ عْ لَّ األَ تُبُ كُ أَكْ ٥ 

هو ٤٥٠



                                

  



                 

بِ اآللي؟  اسِ ازَ الْحَ هَ ةُ جِ ارَ لَتْ سَ مَ تَعْ يبًا اسْ رِ ةً تَقْ قيقَ مْ دَ  كَ  

بِ اآللي؟ اسِ ازَ الْحَ هَ ا جِ يمََ لَتْ رِ مَ تَعْ يبًا اسْ رِ ةً تَقْ قيقَ مْ دَ  كَ   

ةً  قيقَ دَ  ٦٢ اآللِيَّ  بَ  اسِ الْحَ ةُ  ارَ سَ لُ  مِ تَعْ تَسْ
١١٦ ةَ  دَّ مُ هُ  لُ مِ تَعْ تَسْ فَ ا  يمَ رِ ا  هَ تُ أُخْ ا  أمّ ا.  يًّ مِ يَوْ
لٌّ  كُ لُ  مِ تَعْ تَسْ ا  يبً رِ قْ تَ ةً  لٌّ قيقَ كُ لُ  مِ تَعْ تَسْ ا  يبً رِ قْ تَ ةً  قيقَ

ةَ  دَّ مُ هُ  لُ مِ تَعْ تَسْ فَ ا  يمَ رِ ا  هَ تُ أُخْ ا  أمّ ا.  يًّ مِ يَوْ
لٌّ  كُ لُ  مِ تَعْ تَسْ ا  يبً رِ قْ تَ ةً  قيقَ

ةَ  دَّ مُ هُ  لُ مِ تَعْ تَسْ فَ ا  يمَ رِ ا  هَ تُ أُخْ ا  أمّ ا.  يًّ مِ يَوْ
دَ مْ  دَكَ مْ  كَ ا.  يًّ مِ يَوْ ةً  قيقَ ا. دَ يًّ مِ يَوْ ةً  قيقَ دَ

؟ بَ اآللِيَّ اسِ ا الْحَ مَ نْهُ ؟مِ بَ اآللِيَّ اسِ ا الْحَ مَ نْهُ ؟مِ بَ اآللِيَّ اسِ

ها. عَ لُ مَ لُ التَّعامُ هُ دادٍ يَسْ دادِ إلَى أَعْ عْ ويلِ األَ ها.لِتَحْ عَ لُ مَ لُ التَّعامُ هُ دادٍ يَسْ دادِ إلَى أَعْ عْ ويلِ األَ لِتَحْ ريبُ ريبُالتَّقْ ريبُالتَّقْ لُ  مَ تَعْ سْ يُ
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www.obeikaneducation.com

يَ ٧٠. بَرَ مِنَ ٦٢ هِ رةٍ أَكْ شَ بُ عَ رَ أَقْ يَ ٦٠، وَ لَّ مِنَ ٦٢ هِ رةٍ أَقَ شَ بُ عَ رَ أَقْ
دَ ٦٢. دَ يْهِ الْعَ لَ يِّنُ عَ عَ أُ دادِ مِنْ ٦٠ إلى ٧٠ ، وَ عْ طَّ األَ لُ خَ مِ تَعْ أَسْ

يَ ١٢٠. بَرَ مِنْ ١١٦ هِ رةٍ أَكْ شَ بُ عَ رَ أَقْ يَ ١١٠، وَ لَّ مِنْ ١١٦ هِ رةٍ أَقَ شَ بُ عَ رَ أَقْ
دَ ١١٦. دَ يْهِ الْعَ لَ يِّنُ عَ عَ أُ دادِ مِنْ ١١٠ إِلَى ١٢٠ ، وَ عْ طَّ األَ لُ خَ مِ تَعْ أَسْ

         

دِ ٧٠. دَ نْهُ إلَى الْعَ دِ ٦٠ مِ دَ بُ إلَى الْعَ رَ دَ ٦٢ أَقْ دَ ظ أَنَّ الْعَ حِ أُالَ
دَ ٦٢ إِلى ٦٠. دَ بُ العْ رِّ قَ نْ أُ إِذَ

يبًا. رِ قْ ةً تَ قِيقَ بَ اآللِيَّ ٦٠ دَ اسِ ةُ الحَ ارَ لَتْ سَ مَ تَعْ نِ اسْ إذَ

دِ ١١٠. دَ نْهُ إلَى الْعَ دِ ١٢٠ مِ دَ بُ إلَى الْعَ رَ دَ ١١٦ أَقْ دَ ظُ أَنَّ الْعَ حِ أُالَ
دَ ١١٦ إلى ١٢٠. دَ بُ العْ رِّ قَ إِذن أُ

يبًا. رِ قْ ةً تَ قِيقَ بَ اآللِيَّ ١٢٠ دَ اسِ ا الحَ يمََ لَتْ رِ مَ تَعْ ن اسْ إِذَ

         





         

  

المعلومات  ويقرؤوا  كتبهم،  يفتحوا  أن  الطالب  إلى  اطلب 
 ، مفهوم  لهم  م  وقدّ  .«» فقرة  في  الواردة 

١-٤ األمثلة  حل  في  وناقشهم 


ه الطالب إلى أن  عند تقريب عدد آحاده ٥ أو أكبر، وجِّ

يقربوا ذلك العدد إلى المضاعف األكبر للعشرة.

  


اكتب العدد ٤٧ على السبورة.  •

٤٠ ، ٥٠ فين للعشرة يقع بينهما العدد ٤٧؟ أيُّ مضاعَ  
دائرة  السبورة، وضع  إلى ٥٠ على  أعداد من ٤٠  ارسم خط   •

حول العدد ٤٧.
٥٠ أيّ العددين أقرب إلى العدد ٤٧: ٤٠ أم ٥٠؟  

٥٠ ب إليه العدد ٤٧ إلى أقرب عشرة؟ ما العدد الذي يُقرّ  
أخبر الطالب أنه إذا كان العدد المراد تقريبه بنفس القرب من   •

عددين، فإنه يقرب إلى أعلى أي إلى العدد األكبر.
٤٥ ما العدد الذي يقع في المنتصف بين العددين ٤٠، ٥٠؟  

ما العدد الذي يقرب إليه العدد ٤٥ إلى أقرب عشرة؟ ٥٠  

  

 
 ،٣٠ إلى   ٢٠ من  أعداد  خطّ  يرسموا  أن  الطالب  إلى  اطلب  •

اطلب إليهم أن يعيّنوا عليه العدد ٢٢. 
٢٠ هل العدد ٢٢ أقرب إلى العدد ٢٠ أم إلى العدد ٣٠؟ •

ب إلى أقرب عشرة إلى العدد  قرّ يُ العدد ٢٢  أن  الطالب  أخبر  •
إلى  وأقرب   ،٣٠  ،٢٠ العددين  بين  يقع   ٢٢ العدد  ألنّ  ٢٠؛ 

العدد ٢٠



ب عدد  ا من الماء يوميًّا. أقرِّ  تشرب عائلة أحمد ٢٤ لترً
ا لترات الماء إلى أقرب عشرة. ٢٠ لترً

ب هذه  ا هذا األسبوع. أقرِّ  مشى فارس مسافة ٣٥ كيلومترً
ا المسافة إلى أقرب عشرة. ٤٠ كيلومترً





 

 


  

......................... .................................................

٣٠   

أْيت: ام يَ ئَةٍ كَ بِ مِ رَ أَقْ ةٍ وَ َ رشَ بِ عَ رَ دَ ٤٤٨ إِىل أَقْ دَ بُ العَ رِّ دادِ. أُقَ يبِ األَعْ رِ دادِ لِتَقْ طِّ األَعْ ةُ بِخَ تِعانَ كِنُ االسْ مْ دَ يُ دَ بُ العَ رِّ دادِ. أُقَ يبِ األَعْ رِ دادِ لِتَقْ طِّ األَعْ ةُ بِخَ تِعانَ كِنُ االسْ مْ يُ

نْهُ إِىل ٤٤٠، بُ إِىل ٤٥٠ مِ دُ ٤٤٨ أَقْرَ دَ العَ

وَ ٤٥٠ ةٍ هُ َ رشَ بِ عَ ريبُ ٤٤٨ إِىل أَقْرَ قْ ونُ تَ فَيكُ

نْهُ إِىل ٥٠٠، بُ إِىل ٤٠٠ مِ دُ ٤٤٨ أَقْرَ دَ العَ

وَ ٤٠٠ ئَةٍ هُ بِ مِ ريبُ ٤٤٨ إِىل أَقْرَ قْ ونُ تَ يَكُ فَ

دادِ: طِّ األَعْ ينًا بِخَ تَعِ سْ ئَةٍ مُ بِ مِ رَ إِىل أَقْ ةٍ وَ َ رشَ بِ عَ رَ أْيت إِىل أَقْ دٍ فيام يَ دَ لَّ عَ بُ كُ رِّ أُقَ

 ةٍ  ئَ بِ مِ رَ إِلى أَقْ   ةٍ  رَ شَ بِ عَ رَ إِلى أَقْ  ١٦٦ ١ 

 ةٍ   ئَ بِ مِ رَ إِلى أَقْ   ةٍ   رَ شَ بِ عَ رَ إِلى أَقْ  ٧٠٩ ٢ 

 ةٍ  ئَ بِ مِ رَ إِلى أَقْ   ةٍ  رَ شَ بِ عَ رَ إِلى أَقْ  ١٨٥ ٣ 

 ةٍ  ئَ بِ مِ رَ إِلى أَقْ   ةٍ   رَ شَ بِ عَ رَ إِلى أَقْ  ٢٣٤ ٤ 

 ةٍ  ئَ بِ مِ رَ إِلى أَقْ   ةٍ   رَ شَ بِ عَ رَ إِلى أَقْ  ٥٦١ ٥ 

 ةٍ  ئَ بِ مِ رَ إِلى أَقْ   ةٍ  رَ شَ بِ عَ رَ إِلى أَقْ  ٤٧٨ ٦ 

٤٢٠٤٣٠٤٤٠ ٤٠٠٤١٠٤٧٠٤٨٠٤٩٠٥٠٠ ٤٦٠

٤٤٨

٤٥٠

١٢٠١٣٠١٤٠١٥٠ ١٠٠١١٠١٧٠١٨٠١٩٠٢٠٠ ١٦٠

١٦٦


                                

......................... .................................................

٣١   

ةٍ: َ رشَ بِ عَ رَ دادَ اآلتِيَةَ إِىل أَقْ بُ األَعْ رِّ ةٍ:أُقَ َ رشَ بِ عَ رَ دادَ اآلتِيَةَ إِىل أَقْ بُ األَعْ رِّ أُقَ

 ٣٧ ١  ١٧ ٢  ١٣٨٨ ٣ 

 ٦٨ ٤  ٢٤٣ ٥  ٣٥٦٦ ٦ 
 ٥٩ ٧  ١٢٥٤ ٨  ٩٠٣٤ ٩ 

: ئَةٍ بِ مِ رَ دادَ اآلتِيَةَ إِىل أَقْ بُ األَعْ رِّ أُقَ

 ٢١٨ ١٠  ٣٤٣ ١١  ٥٦١٧ ١٢ 

 ٥٣٢ ١٣  ٧٧٧ ١٤  ١٨٥٥ ١٥ 

 ٧١٥ ١٦  ١٢٣٣ ١٧  ٣٥٧٨٧ ١٨ 

: ةً حيحَ ةَ صَ لَ مْ ْعَلُ اجلُ مِ الَّذي جيَ قْ أْيت بِالرَّ ّا يَ لٍّ ممِ راغَ يف كُ ألُ الفَ أَمْ

بِ ١٠ إِلى ٦٣٠ رَ بُ إِلى أَقْ رَّ قَ ٦ يُ     ٨ ١٩ 


بِ ١٠ إِلى ٢٥٠ رَ بُ إِلى أَقْ رَّ قَ ٢ يُ     ٨ ٢٠ 



ةٍ إِلى ٨٠٠ ئَ بِ مِ رَ بُ إِلى أَقْ رَّ قَ ٥٢     يُ ٢١ 


بِ ١٠ إِلى ٤٦٠ رَ بُ إِلى أَقْ رَّ قَ ٤٥ يُ     ٢٢ 



ةٍ إِلى ١٠٠٠ ئَ بِ مِ رَ بُ إِلى أَقْ رَّ قَ ٩ يُ     ٣ ٢٣ 


بِ ١٠ إِلى ٣٧٠ رَ بُ إِلى أَقْ رَّ قَ ٣ يُ     ٥ ٢٤ 



: ِ تَنيْ ِ اآلتِيَ أَلَتَنيْ لُّ املَسْ أَحُ
ةٍ؟      رَ شَ بِ عَ رَ بًا إِلى أَقْ رَّ قَ رٍ مُ نْدَ ناصِ تابًا عِ مْ كِ تابًا. كَ نُ مِنْ ٣٧ كِ تَكوَّ تُبٍ تَ ةُ كُ موعَ جْ رٍ مَ ندَ ناصِ عِ نُ مِنْ ٣٧  تَكوَّ تُبٍ تَ ةُ كُ موعَ جْ رٍ مَ ندَ ناصِ عِ نُ مِنْ ٣٧  تَكوَّ تُبٍ تَ ةُ كُ موعَ جْ رٍ مَ ندَ ناصِ عِ نُ مِنْ   تَكوَّ تُبٍ تَ ةُ كُ موعَ جْ رٍ مَ ندَ ناصِ عِ نُ مِنْ   تَكوَّ تُبٍ تَ ةُ كُ موعَ جْ رٍ مَ ندَ ناصِ عِ  ٢٥ 

 

بِ  رَ بًا إِلى أَقْ رَّ قَ هِ مُ اللّ بْدُ زَ عَ رَ ةً أَحْ طَ قْ مْ نُ . كَ ةِ ترونِيَّ لْعابِ اإلِلِكْ د األَ طةً في إِحْ قْ هِ ١٢٣٤٩ نُ اللّ بْدُ زَ عَ رَ أَحْ هِ   اللّ بْدُ زَ عَ رَ أَحْ هِ   اللّ بْدُ زَ عَ رَ أَحْ هِ   اللّ بْدُ زَ عَ رَ أَحْ  ٢٦ 

 ئَةٍ؟  مِ


                                

  



ئَةٍ. بِ مِ رَ ادِ إِلَى أَقْ دَ عْ ريبُ األَ نُ تَقْ كِ مْ يُ

بًا  رَّ قَ أَها مُ رَ تِي قَ حاتِ الَّ فَ دُ الصَّ دَ .ما عَ ةً حَ فْ تابًا فيهِ ٢٦٧ صَ ينٌ كِ سَ أَ حُ رَ  قَ   
ئَةٍ؟ بِ مِ رَ إلى أََقْ

.٣٠٠ يَ نْ ٢٦٧ هِ بَرَ مِ ئَةٍ أَكْ بُ مِ أَقْرَ يَ ٢٠٠، وَ نْ ٢٦٧ هِ ئَةٍ أَقَلَّ مِ بُ مِ أَقْرَ

        





دِ ٢٠٠. دَ نْهُ إلَى الْعَ دِ ٣٠٠، مِ دَ بُ إلَى الْعَ رَ دَ ٢٦٧ أَقْ دَ ظ أَنَّ الْعَ حِ أُالَ
دَ ٢٦٧ إلى ٣٠٠ . دَ بُ العْ رِّ قَ إِذن أُ

إِلَى  ا  بً رِّ قَ مُ ةُ  ارَ سَ عَتْ  مَ ةً جَ فَ دَ مْ صَ كَ  . ةً فَ دَ ةُ ١٤٢٣ صَ ارَ سَ تْ  عَ مَ  جَ 
. ئَةٍ بِ مِ رَ أَقْ

يَ ١٥٠٠ نْ ١٤٢٣ هِ بَرُ مِ ئَةٍ أكْ بُ مِ أَقْرَ يَ ١٤٠٠، وَ أقربِ مئة أقل من ١٤٢٣ هِ

 





نْهُ إلَى ١٥٠٠. بُ إلَى ١٤٠٠ مِ رَ دَ ١٤٢٣ أَقْ دَ ظ أَنَّ الْعَ حِ أُالَ
دَ ١٤٢٣ إلى ١٤٠٠ . دَ بُ العْ رِّ قَ إِذن أُ





ةٍ: المثاالن (١، ٢) رَ شَ بِ عَ رَ ةِ إلى أَقْ دادِ اآلتِيَ عْ الًّ مِنَ األَ بُ كُ رِّ قَ أُ

ئَةٍ: المثاالن (٣، ٤) بِ مِ رَ ةِ إلى أَقْ دادِ اآلتِيَ عْ الًّ مِنَ األَ بُ كُ رِّ قَ أُ

٥٨  ٦٢ ٦٨٥ ٥٥٢ 

٤٤٩ ٤٧٣ ٤١٥ ١٤٥٠ 

دادِ؟ طِّ األَعْ لى خَ يْنِ عَ دَ دَ يْنَ عَ ا بَ امً فِ تَمَ نْتَصَ عُ في المُ قَ ا يَ دً دَ بُ عَ يْفَ أُقَرِّ  كَ

ةٍ؟ رَ شْ بِ عَ ا إِلَى أَقْرَ بً رِّ قَ يْلَى مُ تَاجُ لَ االً تَحْ يَ مْ رِ . كَ يْبَةً قِ يَ حَ تَرِ يْلَى إِلَى ٦٧ رياالً لِتَشْ تاجُ لَ تَحْ  

    

  

٦٠٦٠٦٩٠٥٥٠

. ٧٠ رياالً

به إلى العددِ األكبر. أقرِّ

٤٠٠٥٠٠٤٠٠
١٥٠٠

  

ع أسئلة التدريبات (١١-٣٢) باستعمال المستويات اآلتية: نوّ



١١ - ١٤ ، ١٩ - ٢٢ ، ٢٧، ٢٩

١٢ - ١٧ ، ٢٠ - ٢٥ ، ٢٨ - ٣١

(١٢ - ٣٢) الزوجية، ٣١

اطلب إلى الطالب مناقشة «مسائل مهارات التفكير العليا»، 
وحلها. وشجعهم على استعمال خطوط األعداد لمساعدتهم 

على الحل.
 اطلب إلى الطالب حل السؤال (٣٢) في 

مجلة الصف، ويمكنك استعماله في التقويم التكويني. 

 يحوي حوض في محل لبيع أسماك الزينة ١١٧ سمكة 
ب عدد األسماك الذهبية إلى أقرب مئة. ذهبية. أقرّ

١٠٠ سمكة
ب عدد الطوابع إلى  ا. أقرّ ا بريديًّ  جمع وائل ١٤٨٩ طابعً

أقرب مئة. ١٥٠٠ طابع





 

اطلب إلى الطالب حل األسئلة من (١) إلى (١٠) الواردة في 
فقرة «أتأكد»، وتابع حلولهم. 

م فهم الطالب قبل أن يبدؤوا حل  السؤال (١٠): يقوّ
أسئلة «تدرب وحل المسائل».


 نظر بعض الطالب إلى الرقم الخطأ عند التقريب

 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليم ١
٢  اطلب إلى الطالب أن يضعوا خطًّا تحت الرقم في المنزلة 

دوا العشرة  المراد التقريب إليها. واطلب إليهم أن يحدِّ
(المئة) التي هي أصغر من العدد المراد تقريبه، والعشرة 

(المئة) التي هي أكبر من ذلك العدد. واطلب إليهم أن يسألوا 
؛ أنفسهم: أي العددين أقرب إلى العدد المراد تقريبه؟ فمثالً

١٦٨١
يقع بين ١٦٠٠ ، ١٧٠٠. وهو أقرب إلى العدد ١٧٠٠، لذلك 

ب إلى ١٧٠٠ فالعدد ١٦٨١ يقرّ

  

......................... .................................................

٣٣   

: ةِ ئِلَ نِ األَسْ ةِ عَ أْيت لِإلِجابَ نْدوقٍ فيام يَ لِّ صُ قامَ يف كُ لُ األَرْ مِ تَعْ :أَسْ ةِ ئِلَ نِ األَسْ ةِ عَ أْيت لِإلِجابَ نْدوقٍ فيام يَ لِّ صُ قامَ يف كُ لُ األَرْ مِ تَعْ أَسْ

لى  رِ عَ اهِ دِ الظّ دَ نْها إِلى العَ لٌّ مِ بَ كُ رَّ قَ لى أَنْ يُ يْنِ عَ لِفَ تَ خْ يْنِ مُ مَ قْ نٌ مِنْ رَ وَّ كَ نْها مُ لٌّ مِ دادٍ كُ ةَ أَعْ بَعَ تُبُ أَرْ أَكْ لى   رِ عَ اهِ دِ الظّ دَ نْها إِلى العَ لٌّ مِ بَ كُ رَّ قَ لى أَنْ يُ يْنِ عَ لِفَ تَ خْ يْنِ مُ مَ قْ نٌ مِنْ رَ وَّ كَ نْها مُ لٌّ مِ دادٍ كُ ةَ أَعْ بَعَ تُبُ أَرْ أَكْ لى   رِ عَ اهِ دِ الظّ دَ نْها إِلى العَ لٌّ مِ بَ كُ رَّ قَ لى أَنْ يُ يْنِ عَ لِفَ تَ خْ يْنِ مُ مَ قْ نٌ مِنْ رَ وَّ كَ نْها مُ لٌّ مِ دادٍ كُ ةَ أَعْ بَعَ تُبُ أَرْ أَكْ لى   رِ عَ اهِ دِ الظّ دَ نْها إِلى العَ لٌّ مِ بَ كُ رَّ قَ لى أَنْ يُ يْنِ عَ لِفَ تَ خْ يْنِ مُ مَ قْ نٌ مِنْ رَ وَّ كَ نْها مُ لٌّ مِ دادٍ كُ ةَ أَعْ بَعَ تُبُ أَرْ أَكْ  ١ 
. نْطادِ المِ


 ،


 ،


 ،



بَ  رَّ قَ لى أَنْ يُ ةٍ عَ لِفَ تَ خْ قامٍ مُ نًا مِنْ ٣ أَرْ وَّ كَ ا مُ دً دَ عَ ، وَ يْنِ لِفَ تَ خْ يْنِ مُ مَ قْ نٌ مِنْ رَ وَّ كَ ما مُ نْهُ لٌّ مِ يْنِ كُ دَ دَ تُبُ عَ أَكْ نًا مِنْ   وَّ كَ ا مُ دً دَ عَ ، وَ يْنِ لِفَ تَ خْ يْنِ مُ مَ قْ نٌ مِنْ رَ وَّ كَ ما مُ نْهُ لٌّ مِ يْنِ كُ دَ دَ تُبُ عَ أَكْ نًا مِنْ   وَّ كَ ا مُ دً دَ عَ ، وَ يْنِ لِفَ تَ خْ يْنِ مُ مَ قْ نٌ مِنْ رَ وَّ كَ ما مُ نْهُ لٌّ مِ يْنِ كُ دَ دَ تُبُ عَ أَكْ نًا مِنْ   وَّ كَ ا مُ دً دَ عَ ، وَ يْنِ لِفَ تَ خْ يْنِ مُ مَ قْ نٌ مِنْ رَ وَّ كَ ما مُ نْهُ لٌّ مِ يْنِ كُ دَ دَ تُبُ عَ أَكْ  ٢ 
. نْطادِ لى المِ رِ عَ اهِ دِ الظّ دَ نْها إِلى العَ لٌّ مِ كُ


 ،


 ،


  

لى  رِ عَ اهِ دِ الظّ دَ نْها إِلى العَ لٌّ مِ بَ كُ رَّ قَ لى أَنْ يُ ةٍ عَ لِفَ تَ خْ قامٍ مُ نٌ مِنْ ٣ أَرْ وَّ كَ نْها مُ لٌّ مِ دادٍ كُ ةَ أَعْ تَّ تُبُ سِ أَكْ نٌ مِنْ   وَّ كَ نْها مُ لٌّ مِ دادٍ كُ ةَ أَعْ تَّ تُبُ سِ أَكْ نٌ مِنْ   وَّ كَ نْها مُ لٌّ مِ دادٍ كُ ةَ أَعْ تَّ تُبُ سِ أَكْ نٌ مِنْ   وَّ كَ نْها مُ لٌّ مِ دادٍ كُ ةَ أَعْ تَّ تُبُ سِ أَكْ  ٣ 
. نْطادِ المِ


 ،   ،


 ،


 ،


 ، 

٥٠

١٠٠

٧٠٠


              

                                  

ةٍ:  رَ شَ بِ عَ رَ دادِ اآلتِيَةِ إِلَى أَقْ الًّ من األَعْ بُ كُ رِّ ةٍ: أُقَ رَ شَ بِ عَ رَ دادِ اآلتِيَةِ إِلَى أَقْ الًّ من األَعْ بُ كُ رِّ أُقَ

: بَرِ رِ إِلَى األَكْ غَ نَ األَصْ دادَ اآلتِيَةَ مِ تِّبُ األَعْ أُرَ

 : رِ غَ بَرِ إِلَى األَصْ نَ األَكْ دادَ اآلتِيَةَ مِ تِّبُ األَعْ أُرَ

 : ئَةٍ بِ مِ رَ دادِ اآلتِيَةِ إِلَى أَقْ بُ كالًّ من األَعْ رِّ أُقَ

.................... ٥٦ ١.................... ٤٥٨٨ ٢.................... ٦٤٤٤ ٣

.................... ، .................... ، ....................     ٥٦٨٨ ، ٥٨٦٦ ، ٥٦٦٨ ١٣

.................... ، .................... ، ....................     ٥٥٥٥١ ، ٥٥٠٥١ ، ٥٥١٠٥ ١٧

.................... ، .................... ، ....................     ٦٨٧٧ ، ٦٧٨٨ ، ٦٨٩٩ ١٥

.................... ، .................... ، ....................     ٩٨٧٦ ، ٩٨٧٩ ، ٩٩٨٧ ١٩

.................... ، .................... ، ....................     ٨٦٠٠ ، ٨٠٠٦ ، ٨٠٦٠ ٢١

.................... ، .................... ، ....................     ٤٢٠٩ ، ٤٠٢٩ ، ٤٢٩٩ ١٤

.................... ، .................... ، ....................     ٣٢٢٥ ، ٢٣٣٥ ، ٣٢٣٥ ١٨

.................... ، .................... ، ....................     ١٣٣٦٢ ، ١٣٣٨٢ ، ١٣١٢٨ ١٦

.................... ، .................... ، ....................     ١٠٢٧ ، ١٢٠٧ ، ١٠٧٢ ٢٠

.................... ٥٦٩ ٧.................... ١٤١٣ ٨.................... ٢٩٧٨ ٩

.................... ٦٤٨ ٤.................... ٥٠٦ ٥.................... ٣٤٠٩ ٦

.................... ٩١٥ ١٠.................... ٥٥٣٣ ١١.................... ١١١٩ ١٢

  

٦٠٤٥٩٠٦٤٤٠

٦٥٠٥١٠٣٤١٠

٦٠٠

٩٠٠٥٥٠٠

١٤٠٠٣٠٠٠

١١٠٠

٥٦٦٨٥٦٨٨٥٨٦٦

٤٠٢٩٤٢٠٩٤٢٩٩

٦٧٨٨٦٨٧٧٦٨٩٩

١٣١٢٨١٣٣٦٢١٣٣٨٢

٥٥٥٥١

٣٢٣٥

٩٩٨٧

١٢٠٧

٨٦٠٠

٥٥١٠٥

٣٢٢٥

٩٨٧٩

١٠٧٢

٨٠٦٠

٥٥٠٥١

٢٣٣٥

٩٨٧٦

١٠٢٧

٨٠٠٦

  



ةٍ:  المثاالن (١، ٢) رَ شَ بِ عَ رَ ةِ إلى أَقْ دادِ اآلتِيَ عْ الًّ مِنَ األَ بُ كُ رِّ قَ أُ

ئَةٍ: المثاالن (٣، ٤) بِ مِ رَ ةِ إلى أَقْ دادِ اآلتِيَ عْ الًّ مِنَ األَ بُ كُ رِّ قَ أُ

٧٧  ٦٧ ١٣ ٢١  

٢٨٥  ١٩٥ ١٥٧ ٦٧٩  

١٢٣ ٢٤٤ ٧٤٩ ٧٥٠ 

٣٥٣ ٨٥٠ ١٥٦٨ ٤٨٢٩ 

؟  دُ دَ عَ الْ ا  مَ  .٤٠٠ الناتج  يَكونُ  ئَةٍ  مِ أقرب   إلى  هُ  بُ رِّ أُقَ ما  نْدَ عِ دٍ  دَ عَ في  رُ  أُفَكِّ            

حُ إجابَتي. رَ أَشْ

؟ ئَةٍ بِ مِ ا إِلَى أَقْرَ بً رِّ قَ طارُ مُ قِ ا الْ هَ تي قَطَعَ تْراتِ الَّ دُ الكيلومِ دَ ا. فما عَ تْرً ةَ ١٦٨٧ كيلومِ سافَ  قَطَعَ قِطارٌ مَ   

ةٍ أَمْ إِلَى  رَ شَ بِ عَ دَ إِلَى أَقْرَ دَ عَ بَ الْ ، فَهلْ قَرَّ ةٍ يبًا ٢٠٠ بِطَاقَ رِ قْ هُ تَ عَ الَ إِنَّ مَ ا قَ ةً إِذَ نَ لَوَّ ةً مُ دٍ ١٧٩ بِطَاقَ عَ فَهْ مَ  

. حْ رَ ؟ اشْ ئةٍ بِ مِ أَقْرَ

اتِ  زَ رَ دُ الْخَ دَ بِحُ عَ مْ يُصْ ، فَكَ رَ ةً أُخْ زَ رَ ا ٢٥ خَ يْهَ افَتْ إِلَ ا أَضَ . فإِذَ يْطٍ ةً فِي خَ زَ رَ ةُ ٢٢٨ خَ تْ نورَ نَظَمَ  

؟ ئَةٍ بِ مِ ا إِلَى أَقْرَ بً رِّ قَ مُ

ةٍ؟ رَ شَ بِ عَ ا إِلَى أَقْرَ بً رِّ قَ ينِ مُ بْلَغَ رقُ بَينَ المَ فَ ا الْ . مَ ةُ ١٢٥٢رياالً ائِشَ تُهُ عَ تْ أُخْ فَّرَ وَ الِدٌ ١٤٨٦رياالً وَ رَ خَ فَّ وَ  

دَ ٢٣٨ إلَى ٢٤٠ أَوْ إِلَى ٢٠٠. دَ عَ بَ الْ كِنُ أَنْ أُقرِّ مْ حُ لِماذا يُ رَ  أَشْ

  

٨٠١٠

٢٩٠٢٠٠

٧٠

١٦٠٦٨٠

٢٠

٤٨٠٠

١٧٠٠ كيلومتر

٣٠٠ خرزة.

. ٢٣٠ رياالً

إلى أقرب مئة؛ ألن تقريب ١٧٩ إلى أقرب عشرة هو ١٨٠.

٩٠٠ ٤٠٠

١٠٠٢٠٠٧٠٠

١٦٠٠

٨٠٠

انظر الهامش 

انظر الهامش 



٣١) إجابة ممكنة: ٣٧٦؛ ألن جميع األعداد من ٣٥٠ إلى ٤٤٩ 
عندما تقرب إلى أقرب مئة يكون الناتج ٤٠٠

ب العدد ٢٣٨ إلى أقرب عشرة يكون الناتج ٢٤٠  عندما أقرِّ  (٣٢
به إلى أقرب مئة يكون الناتج ٢٠٠ وعندما أقرِّ

  



كيف يمكن أن يساعدك خطّ األعداد على تقريب العدد ٤٧٦ •
إلى أقرب مئة؟

أرسم خط أعداد من ٤٠٠ إلى ٥٠٠، وأعيّن عليه العدد ٤٧٦؛ 
به إلى أعلى أي إلى  فأجد أنه أقرب إلى العدد ٥٠٠. لذلك أقرّ

العدد ٥٠٠.

اكتب العدد ٢٢١ على السبورة، واطلب إلى 
الطالب تقريبه إلى أقرب عشرة وإلى أقرب مئة. واطلب إليهم أن 
يكتبوا ما إذا كان التقريب إلى أعلى أم إلى أسفل في كال الحالتين. 


قد يواجه بعض الطالب صعوبة 

في تقريب العدد الذي يقع في المنتصف بين عددين؛ لذا 
ذكرهم بالتقريب إلى أعلى أي إلى العدد األكبر.

(٣٢ ب) بدائل التعلم الذاتي  
بديل المجموعات الصغيرة  

(٣٢ ب)
تدريبات المهارات (٣١)  
التدريبات اإلثرائية (٣٣)  




  



   

     
          

راقٌ ، أَوْ صاصٍ أَقْالمُ رَ      
٢ : بِينَ دُ الالَّعِ دَ عَ

    
 •. حٌ ضَّ وَ وَ مُ ما هُ لعِبِ كَ ةَ الَّ حَ وْ بٍ لَ لُّ العِ دُّ كُ عِ .• يُ حٌ ضَّ وَ وَ مُ ما هُ لعِبِ كَ ةَ الَّ حَ وْ بٍ لَ لُّ العِ دُّ كُ عِ • يُ

  
لَى •  تُبُهُ عَ كْ قامٍ ثُمَّ يَ نْ ٤ أَرْ ا مِ دً دَ لُّ العِبٍ عَ تارُ كُ نْ • يَخْ ا مِ دً دَ لُّ العِبٍ عَ تارُ كُ • يَخْ

. رُ راهُ الَّالعِبُ اآلخَ ، دُونَ أَنْ يَ ةٍ قَ رَ وَ
لَى  تُبُهُ عَ كْ قامٍ ثُمَّ يَ  أَرْ

. رُ راهُ الَّالعِبُ اآلخَ ، دُونَ أَنْ يَ ةٍ قَ رَ وَ
لَى  تُبُهُ عَ كْ قامٍ ثُمَّ يَ  أَرْ

إِلَى •  ا  بً رَّ قَ مُ هُ  تارَ اخْ ي  ذِ الَّ دَ  دَ عَ الْ بٍ  العِ لُّ  كُ تُبُ  كْ إِلَى • يَ ا  بً رَّ قَ مُ هُ  تارَ اخْ ي  ذِ الَّ دَ  دَ عَ الْ بٍ  العِ لُّ  كُ تُبُ  كْ • يَ
. لعِبِ ةِ الَّ حَ وْ طِ لَ سَ ئَةٍ فِي وَ بِ مِ أَقْرَ

فِي •  اآلحادِ  ةِ  لَ نْزِ مَ فِي  مَ  قَ الرَّ بٍ  العِ لُّ  كُ نُ  مِّ يُخَ
. لعِبِ ةِ الَّ حَ وْ طِ لَ سَ ئَةٍ فِي وَ بِ مِ أَقْرَ

فِي  اآلحادِ  ةِ  لَ نْزِ مَ فِي  مَ  قَ الرَّ بٍ  العِ لُّ  كُ نُ  مِّ يُخَ
. لعِبِ ةِ الَّ حَ وْ طِ لَ سَ ئَةٍ فِي وَ بِ مِ أَقْرَ

فِي •  اآلحادِ  ةِ  لَ نْزِ مَ فِي  مَ  قَ الرَّ بٍ  العِ لُّ  كُ نُ  مِّ • يُخَ
. يلُهُ مِ تَبَهُ زَ ي كَ ذِ دِ الَّ دَ عَ الْ

الثَّانِي •  بُ  الَّالعِ تُبُ  كْ يَ ا  يحً حِ صَ ينُ  مِ التَّخْ كانَ  الثَّانِي • إِذا  بُ  الَّالعِ تُبُ  كْ يَ ا  يحً حِ صَ ينُ  مِ التَّخْ كانَ  • إِذا 
كانَ  إِذا  وَ  ، ةِ حَ لوْ الَّ لَى  عَ هِ  قِعِ وْ مَ فِي  مَ  قْ الرَّ ذا  هَ
تَطِيالتِ  سْ مُ الْ دَ  أَحَ ظَلِّلُ  يُ يحٍ  حِ صَ يْرَ  غَ ينُ  مِ التَّخْ

. ةِ حَ لوْ لَى الَّ عَ
تَطِيالتِ  سْ مُ الْ دَ  أَحَ ظَلِّلُ  يُ يحٍ  حِ صَ يْرَ  غَ ينُ  مِ التَّخْ

. ةِ حَ لوْ لَى الَّ عَ
تَطِيالتِ  سْ مُ الْ دَ  أَحَ ظَلِّلُ  يُ يحٍ  حِ صَ يْرَ  غَ ينُ  مِ التَّخْ

ما.•  يْنَهُ وارَ بَ بانِ األَدْ لُ الَّالعِ تَبادَ ما.• يَ يْنَهُ وارَ بَ بانِ األَدْ لُ الَّالعِ تَبادَ • يَ
ةُ •  تِمَّ كِتابَ تَّى تَ لعِبُ حَ رُّ الَّ تَمِ سْ ةُ • يَ تِمَّ كِتابَ تَّى تَ لعِبُ حَ رُّ الَّ تَمِ سْ • يَ

ما  هُ تِيارُ نِ تَمَّ اخْ يْ لذَ نِ الَّ يْ دَ دَ عَ الْ
لَ تَظْلِيلُ تَمِ كْ ، أَوْ يَ ةِ بِدايَ فِي الْ

لَى  تَطِيالتِ عَ سْ مُ لِّ الْ كُ
. ةِ حَ لوْ الَّ

      

  

ةُ  تِمَّ كِتابَ تَّى تَ لعِبُ حَ رُّ الَّ تَمِ سْ يَ
ما  هُ تِيارُ نِ تَمَّ اخْ يْ لذَ نِ الَّ يْ دَ دَ عَ الْ





أقالم رصاص، أوراق .
قدم اللعبة الموجودة صفحة (٣٥) لطالبك، بحيث يتم اللعب 

في مجموعات ثنائية داخل الصف؛ لمراجعة المفاهيم المقدمة 
في هذا الفصل.


اشرح لهم تعليمات اللعبة.  •

إلى  منهم  يحتاج  من  وساعد  اللعب،  أثناء  في  راقبهم   •
المساعدة 


اطلب إلى الطالب تقريب العدد الذي يختارونه إلى أقرب  •

عشرة باعتباره خطوة إضافية في اللعبة. 




استعمل المستويات المقترحة التالية لتنوع اللعبة مع الطالب حسب مستوياتهم:



 يمكن للطالب استعمال خط األعداد ليساعدهم على
التقريب الصحيح.

.اطلب إلى الطالب اللعب وفق قواعد اللعبة المكتوبة

 اطلب إلى الطالب تقريب األعداد إلى أقرب عشرة، قبل تقريبها
منها. أكبر  لعدد  قربت  التي  األعداد  وتحديد  مئة،  أقرب  إلى 

  





ــــــــــــــــــــــ


تقريب األعداد إلى أقرب ألف.





خط األعداد، جدول المنازل. 

استكماالً لما سبق، فإن عملية التقريب هي إحد طرائق تعيين 
الموقع. وعند التقريب إلى أقرب ألف نستعمل األلوف فقط؛ لذا على 

ا أوسع؛ فقد ال يهتم  الطالب أن يعود خطوة إلى الوراء ويأخذ منظورً
بالعشرات والمئات ويركز على األلوف، ثم يضع العدد المطلوب 

ب العدد المطلوب إلى  قرّ تقريبه بين عددَي ألوف متتاليين، ومن ثم يُ
األلف األقرب إليه.

ـ ــــــــــــــــــــــ
استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

 
أي األعداد مختلف عن البقية: ٢٣٨ ، ٤٩٨ ، ٣٨٢ ، ١١٨ ، 

٧٤٨ ؟ وضح إجابتك
إجابة ممكنة: ٣٨٢، ألنه العدد الوحيد الذي رقم آحاده ليس ٨

ـــــــــــــــــــ

  



ـــــــــــــــــــــــ


  

جريدة، ورقة.  
اطلب إلى الطالب أن يبحثوا عن  •

٣ إلى٤ أعداد باأللوف ضمن 
إعالنات الجريدة وأن يسجلوها في 

الورقة.

يتدرب الطالب على تقريب األعداد التي وجدوها إلى أقرب ألف،   •
ا تحت رقم األلوف، ودائرة حول الرقم المجاور له  بأن يضعوا خطًّ
يتدرب الطالب على تقريب األعداد التي وجدوها إلى أقرب ألف،   
ا تحت رقم األلوف، ودائرة حول الرقم المجاور له  بأن يضعوا خطًّ
يتدرب الطالب على تقريب األعداد التي وجدوها إلى أقرب ألف،   

ا يستعملوا خطوات التقريب التي  عن اليمين (رقم المئات )، وأخيرً
تعلّموها في هذا الدرس.

باقي  على  لعرضه  تقريبها  بعد  األعداد  يتضمن  ا  تقريرً الطالب  يعدّ   •
زمالئهم .



   

ات.  صحف، مقصّ
بة إلى أقرب عشرة أو مئة  اطلب إلى الطالب أن يبحثوا عن أعداد مقرّ  •
أو ألف، في صفحة اإلعالنات أو البالغات أو النشرات االقتصادية 
وا بعض الفقرات التي تتضمن هذه األعداد،  في الصحف، وأن يقصّ

ويلصقوها على مجلة الصف.

  

م مهارات حل المسألة وخططها، مستعمالً تدريبات حل المسألة  دعِّ
(٣٦) الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.

 

                                                    
                      
                      





 

 
......................... .................................................

٣٦   

: لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ :أَحُ لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ أَحُ

؟  يالٍ بِ أَلْفِ رِ رَ بًا إِلى أَقْ رَّ قَ ةِ مُ جَ نُ الثَّالّ ما ثَمَ . فَ ياالً نُها ٢٧٣٥ رِ ةً ثَمَ جَ تَر أَبِي ثَالّ اشْ ١ 

 

بَةً إِلى  رَّ قَ يْنِ مُ تَ دينَ ةُ بَيْنَ المَ سافَ غُ المَ بْلُ مْ تَ ا. كَ تْرً تَبوكَ ١٧٣٩ كيلومِ امِ وَ مّ تَيِ الدَّ دينَ ةُ بَيْنَ مَ سافَ غُ المَ بْلُ تَ ٢ 

تْرٍ؟ يلومِ بِ أَلْفِ كِ رَ أَقْ


قابِلَ  يالٍ مُ لَّ مِنْ ذلِكَ بـِ ٤٠٠٠ رِ ا أَقَ غً لَ بْ الِي مَ عَ خَ فَ دَ . وَ لِهِ نْزِ ميمِ مَ قابِلَ تَرْ ياالً مُ ي ٣٢٨٢٥ رِ مّ عَ عَ فَ دَ ٣ 

؟ بِ أَلْفٍ رَ بًا إِلى أَقْ رَّ قَ عَ خالي مُ فَ ياالً دَ مْ رِ . كَ لِهِ نْزِ ميمِ مَ تَرْ
 

بِ  رَ بًا إِلى أَقْ رَّ قَ بِ مُ رَ بًا إِلى أَقْ رَّ قَ بِ مُ رَ إِلى أَقْ ةِ  دينَ انِ المَ كّ دُ سُ دَ غُ عَ بْلُ مْ يَ . كَ ماتٍ انِها ٧٨٧٠٣ نَسَ كّ دُ سُ دَ دينَةٍ عَ ديقي في مَ يَعيشُ صَ ٤ 

ةٍ؟ مَ أَلْفِ نَسَ


نَعِ في العامِ الماضي  صْ بيعاتِ المَ ثَرَ مِنْ مَ دُ أَكْ دَ انَ هذا العَ كَ . وَ بَةً هذا العامَ عْ نَعُ أَلْعابِ ٤٢٢٩ لُ صْ باعَ مَ ٥ 

؟  بِ أَلْفٍ رَ بَةً إِلى أَقْ رَّ قَ نَعِ العامَ الماضي مُ صْ بيعاتُ المَ مْ كانت مَ بةٍ. كَ عْ بـِ ١٨٠٠ لُ


؟ بِ أَلْفِ رَ بًا إِلى أَقْ رَّ قَ ةِ مُ يّارَ ا لِلسَّ نً عَ أَخي ثَمَ فَ مْ رياالً دَ . كَ ياالً نُها ٢٧٥٦٧ رِ ةً ثَمَ يّارَ تَر أَخي سَ اشْ ٦ 

 


          

  



       

فِ  تْحَ المُ ارِ  وّ زُ دَ  دَ عَ دٌ  اشِ رَ لَ  جَّ سَ
ما  كَ  ، ابِيعَ أَسَ ةِ  سَ مْ خَ خالل  نيّ  طَ الوَ
فِ  تْحَ المُ ارِ  وّ زُ دَ  دَ عَ دٌ  اشِ رَ لَ  جَّ سَ
ما  كَ  ، ابِيعَ أَسَ ةِ  سَ مْ خَ خالل  نيّ  طَ الوَ
فِ  تْحَ المُ ارِ  وّ زُ دَ  دَ عَ دٌ  اشِ رَ لَ  جَّ سَ

 . رِ اوِ جَ الْمُ لِ  دوَ الْجَ فِي  حٌ  ضَّ وَ مُ وَ  هُ
ما  كَ  ، ابِيعَ أَسَ ةِ  سَ مْ خَ خالل  نيّ  طَ الوَ
 . رِ اوِ جَ الْمُ لِ  دوَ الْجَ فِي  حٌ  ضَّ وَ مُ وَ  هُ
ما  كَ  ، ابِيعَ أَسَ ةِ  سَ مْ خَ خالل  نيّ  طَ الوَ

وا  ارُ ينَ زَ ارِ الَّذِ وّ يبِيُّ للزُّ رِ قْ دُ التَّ دَ ا الْعَ وا مَ ارُ ينَ زَ ارِ الَّذِ وّ يبِيُّ للزُّ رِ قْ دُ التَّ دَ ا الْعَ مَ
 . رِ اوِ جَ الْمُ لِ  دوَ الْجَ فِي  حٌ  ضَّ وَ مُ وَ  هُ
وا  ارُ ينَ زَ ارِ الَّذِ وّ يبِيُّ للزُّ رِ قْ دُ التَّ دَ ا الْعَ مَ
 . رِ اوِ جَ الْمُ لِ  دوَ الْجَ فِي  حٌ  ضَّ وَ مُ وَ  هُ

؟ بوعِ الثّالِثِ سْ فَ فِي األُ تْحَ ؟الْمُ بوعِ الثّالِثِ سْ فَ فِي األُ تْحَ الْمُ
وا  ارُ ينَ زَ ارِ الَّذِ وّ يبِيُّ للزُّ رِ قْ دُ التَّ دَ ا الْعَ مَ

؟ بوعِ الثّالِثِ سْ فَ فِي األُ تْحَ الْمُ
وا  ارُ ينَ زَ ارِ الَّذِ وّ يبِيُّ للزُّ رِ قْ دُ التَّ دَ ا الْعَ مَ

. بِ أَلْفٍ رَ دادِ إلى أَقْ عْ ريبُ األَ نُ تَقْ كِ مْ .يُ بِ أَلْفٍ رَ دادِ إلى أَقْ عْ ريبُ األَ نُ تَقْ كِ مْ .يُ بِ أَلْفٍ رَ دادِ إلى أَقْ عْ ريبُ األَ نُ تَقْ كِ مْ يُ
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لَّ مِنْ ٤٦٨٤ هو ٤٠٠٠ بُ أَلْفٍ أَقَ رَ أَقْ
بَرَ مِنْ ٤٦٨٤ هو ٥٠٠٠ بُ أَلْفٍ أَكْ رَ أَقْ

لَّ مِنْ  بُ أَلْفٍ أَقَ رَ أَقْ
بَرَ مِنْ  بُ أَلْفٍ أَكْ رَ أَقْ
لَّ مِنْ  بُ أَلْفٍ أَقَ رَ أَقْ

الِثِ ٥٠٠٠. بُوعِ الثَّ سْ فِ فِي األُ تْحَ ارِ المَ وَّ ريبِيُّ لِزُ قْ دُ التَّ دَ العَ
بَرَ مِنْ  بُ أَلْفٍ أَكْ رَ أَقْ

الِثِ  بُوعِ الثَّ سْ فِ فِي األُ تْحَ ارِ المَ وَّ ريبِيُّ لِزُ قْ دُ التَّ دَ العَ
بَرَ مِنْ  بُ أَلْفٍ أَكْ رَ أَقْ

دِ ٤٠٠٠. دَ نْهُ إلَى الْعَ دِ ٥٠٠٠ مِ دَ بُ إلى الْعَ رَ دَ ٤٦٨٤ أَقْ دَ ظُ أَنَّ الْعَ حِ أُالَ

لَّ مِنْ ٢٣٤١ هو ٢٠٠٠. بُ أَلْفٍ أَقَ رَ أَقْ
بَرَ مِنْ ٢٣٤١ هو ٣٠٠٠. بُ أَلْفٍ أَكْ رَ أََقْ

دِ ٣٠٠٠. دَ نْهُ إلَى الْعَ دِ ٢٠٠٠ مِ دَ بُ إلَى الْعَ رَ دَ ٢٣٤١ أَقْ دَ بِما أَنَّ الْعَ وَ
دَ ٢٣٤١ إلَى ٢٠٠٠. دَ بُ الْعَ رِّ قَ ، أُ نْ إِذَ

دَ  دَ بِما أَنَّ الْعَ وَ
دَ  دَ بُ الْعَ رِّ قَ ، أُ نْ إِذَ

دَ  دَ بِما أَنَّ الْعَ وَ

انِي ٢٠٠٠. بُوعِ الثَّ سْ ارِ فِي األُ وَّ ريبِيُّ لِلزُ قْ دُ التَّ دَ العَ
دَ  دَ بُ الْعَ رِّ قَ ، أُ نْ إِذَ

انِي  بُوعِ الثَّ سْ ارِ فِي األُ وَّ ريبِيُّ لِلزُ قْ دُ التَّ دَ العَ
دَ  دَ بُ الْعَ رِّ قَ ، أُ نْ إِذَ

دَ ٤٦٨٤ إلَى ٥٠٠٠. دَ بُ الْعَ رِّ قَ ، أُ نْ إِذَ
دَ  دَ ظُ أَنَّ الْعَ حِ أُالَ

دَ  دَ بُ الْعَ رِّ قَ ، أُ نْ إِذَ
دَ  دَ ظُ أَنَّ الْعَ حِ أُالَ

الِثِ ٥٠٠٠. بُوعِ الثَّ سْ فِ فِي األُ تْحَ ارِ المُ وَّ يبِيُّ لزُ رِ قْ دُ التَّ دَ العَ

 



 


؟  بوعِ الثّالِثِ سْ نِيِّ فِي األُ طَ فِ الوَ تْحَ ارِ الْمُ وَّ يبِيُّ لِزُ رِ قْ دُ التَّ دَ  ما العَ   
. بِ أَلْفٍ رَ بُ إِلَى أَقْ رِّ قَ أُ

؟  بوعِ الثّالِثِ سْ نِيِّ فِي األُ طَ فِ الوَ تْحَ ارِ الْمُ وَّ يبِيُّ لِزُ رِ قْ دُ التَّ دَ  ما العَ
. بِ أَلْفٍ رَ بُ إِلَى أَقْ رِّ قَ أُ

؟  بوعِ الثّالِثِ سْ نِيِّ فِي األُ طَ فِ الوَ تْحَ ارِ الْمُ وَّ يبِيُّ لِزُ رِ قْ دُ التَّ دَ  ما العَ   
. بِ أَلْفٍ رَ بُ إِلَى أَقْ رِّ قَ أُ

    

. بِ أَلْفٍ رَ بُ إلى أَقْ رِّ قَ بوعِ الثّاني؟ أُ سْ ارِ فِي األُ وّ ريبِيُّ لِلزُّ قْ دُ التَّ دَ ا الْعَ مَ 

      

       

       
 
 
 

 
 

  



  

    

ارسم على السبورة خط أعداد يتضمن العددين ١٤٠٠، ١٥٠٠، 
وضع عالمة في المنتصف بين العددين ١٤٠٠ ، ١٥٠٠

ا. كيلومترً  ١٤٨٢ هي  مدينتين  بين  المسافة  أن  الطالب  أخبر   •
أين تضع العدد ١٤٨٢ على خط األعداد هذا؟

إجابة ممكنة: عن يسار عالمة المنتصف.  
اطلب إلى أحد الطالب أن يعيّن موقع العدد ١٤٨٢ على خطّ   •

األعداد ويكتبه.

  


ارسم خط أعداد من ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ على السبورة، وعيّن 

عليه العدد ٣٥٠٠
ا بين ٣٠٠٠، ٣٥٠٠ اطلب إلى الطالب أن يذكروا عددً  •

إجابة ممكنة: ٣٢٥٠  
ا بين ٣٥٠٠، ٤٠٠٠ اطلب إليهم أن يذكروا عددً  •

إجابة ممكنة: ٣٧٦٠  
٤٠٠٠؟  إلى  أم   ،٣٠٠٠ إلى  أقــرب   ٣٥١٢ العدد  هل  •
٤٠٠٠؛ ألن المسافة بين ٣٥١٢ و ٤٠٠٠  كيف عرفت ذلك؟

أصغر من المسافة بين ٣٠٠٠ و ٣٥١٢.
اطلب إلى الطالب تقريب العدد ٣٥١٢ إلى أقرب ألف. ٤٠٠٠  •

اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتبهم، ويقرؤوا المعلومات 
الواردة في فقرة « ». ثم راجع معهم مفهوم التقريب، 

وناقشهم في حل األمثلة من ١ - ٣
 

ر الطالب بأنّه لوقوع العدد ٤٥٠٠ في المنتصف   ذكّ
ب إلى األعلى؛ أيّ إلى  بين العددين ٤٠٠٠، ٥٠٠٠، فإنه يقرّ

العدد ٥٠٠٠

    

 باعت إحد المكتبات ٤٨٥٠ مجلّة الشهر الماضي. 
ب هذا العدد إلى أقرب ألف. ٥٠٠٠ مجلة أقرّ

ا في األسبوع األول.   بيع في معرض للكتب ٦٢٣٨ كتابً
. ٦٠٠٠ كتاب ب هذا العدد إلى أقرب ألفٍ أقرّ





 

 

  

......................... .................................................

٣٤   

. بِ أَلْفٍ دَ ٧٤٨٥ إِىل أَقْرَ دَ بُ العَ دادِ. أُقَرِّ يبِ األَعْ رِ لِ لِتَقْ لَ املَنازِ وَ دْ لَ جَ مِ تَعْ كِنُ أنْ نَسْ مْ دَ يُ دَ بُ العَ دادِ. أُقَرِّ يبِ األَعْ رِ لِ لِتَقْ لَ املَنازِ وَ دْ لَ جَ مِ تَعْ كِنُ أنْ نَسْ مْ يُ

٧ ٤ ٨ ٥
ألُوفٌ ئاتٌ مِ اتٌ رشَ عَ آحادٌ

. ةِ املِئاتِ لَ نْزِ بِ أَلْفٍ أَنْظُرُ إِىل مَ يبِ إِىل أَقْرَ رِ ندَ التَّقْ عِ

بُ إِىل ٧٠٠٠ رَّ قَ دَ يُ دَ إِنَّ العَ نْ ٥، فَ ةِ املِئاتِ أَقَلُّ مِ لَ نْزِ قْمَ يف مَ بِام أَنَّ الرَّ وَ

: بِ أَلْفٍ رَ أْيت إِىل أَقْ ّا يَ دٍ ممِ دَ لَّ عَ بُ كُ رِّ أُقَ

٥ ٨ ٣ ٤
ألُوفٌ ئاتٌ مِ اتٌ رشَ عَ آحادٌ ١ 

         

٣ ٠ ٤ ٨
ألُوفٌ ئاتٌ مِ اتٌ رشَ عَ آحادٌ ٢ 

         

١ ٩ ١ ٦
ألُوفٌ ئاتٌ مِ اتٌ رشَ عَ آحادٌ ٣ 

         

٤ ٥ ٢ ٠
ألُوفٌ ئاتٌ مِ اتٌ رشَ عَ آحادٌ ٤ 

                 

 ٢٤٦٦ ٥  ٢٣٣٥ ٦  ١٢٩٠ ٧ 

 ٧٠٢٢ ٨  ٦٦٩٠ ٩  ٧٩٨٨ ١٠ 

 ٤٧٠٣ ١١  ٥٨٢٤ ١٢  ٣٩١٥ ١٣ 

 ٩١٥٢ ١٤  ٨٦١٩ ١٥  ٦٣٩٧ ١٦ 


          

......................... .................................................

٣٥   

: بِ أَلْفٍ رَ أْيت إِىل أَقْ دٍ فيام يَ دَ لَّ عَ بُ كُ رِّ :أُقَ بِ أَلْفٍ رَ أْيت إِىل أَقْ دٍ فيام يَ دَ لَّ عَ بُ كُ رِّ أُقَ

    ١٦٠٠١٦٠٠ ١  ٥٧٩٠ ٢  ٣٨٢٨٨ ٣ 

 ٥٦٨٩ ٤  ٤٥٦٠ ٥  ٥٦٠٤ ٦ 

 ٣٣٣٤ ٧  ١٥٦٩٩ ٨    ٢٢٩٨ ٩ 

: َ لَ اآليتِ وَ دْ الً اجلَ مِ تَعْ سْ ١٣– ١٣– ١٣ مُ نِ املَسائِلِ ١٠ يبُ عَ أُجِ

  

قِاملُحيطُ مْ طُ العُ سِّ تَوَ مُ

ااهلادي ً رتْ ٤٢٨٢ مِ

ُّ ااألَطْليسِ ً رتْ ٣٨٦٨ مِ

يُّ نْدِ ااهلِ ً رتْ ٣٩٦٣ مِ

ُّ اميلِ دُ الشَّ مِّ َجَ ااملُت ً رتْ ١٥٢٦ مِ

تْرٍ؟ بِ أَلْفِ مِ رَ بًا إِلى أَقْ رَّ قَ مالِيِّ مُ دِ الشَّ مِّ تَجَ حيطِ المُ قُ المُ مْ غُ عُ بْلُ مْ يَ كَ ؟  تْرٍ بِ أَلْفِ مِ رَ بًا إِلى أَقْ رَّ قَ مالِيِّ مُ دِ الشَّ مِّ تَجَ حيطِ المُ قُ المُ مْ غُ عُ بْلُ مْ يَ كَ ؟  تْرٍ بِ أَلْفِ مِ رَ بًا إِلى أَقْ رَّ قَ مالِيِّ مُ دِ الشَّ مِّ تَجَ حيطِ المُ قُ المُ مْ غُ عُ بْلُ مْ يَ كَ ؟  تْرٍ بِ أَلْفِ مِ رَ بًا إِلى أَقْ رَّ قَ مالِيِّ مُ دِ الشَّ مِّ تَجَ حيطِ المُ قُ المُ مْ غُ عُ بْلُ مْ يَ كَ  ١٠ 



ريبًا؟ تْرٍ تَقْ هِ ٤٠٠٠ مِ قِ مْ طُ عُ سِّ تَوَ غُ مُ بْلُ حيطاتِ يَ أَيُّ المُ هِ   قِ مْ طُ عُ سِّ تَوَ غُ مُ بْلُ حيطاتِ يَ أَيُّ المُ هِ   قِ مْ طُ عُ سِّ تَوَ غُ مُ بْلُ حيطاتِ يَ أَيُّ المُ هِ   قِ مْ طُ عُ سِّ تَوَ غُ مُ بْلُ حيطاتِ يَ أَيُّ المُ  ١١ 



ريبًا؟ تْرٍ تَقْ بِ أَلْفِ مِ رَ بًا إِلى أَقْ رَّ قَ حيطِ الهادي مُ قُ المُ مْ غُ عُ بْلُ مْ يَ كَ ريبًا؟  تْرٍ تَقْ بِ أَلْفِ مِ رَ بًا إِلى أَقْ رَّ قَ حيطِ الهادي مُ قُ المُ مْ غُ عُ بْلُ مْ يَ كَ ريبًا؟  تْرٍ تَقْ بِ أَلْفِ مِ رَ بًا إِلى أَقْ رَّ قَ حيطِ الهادي مُ قُ المُ مْ غُ عُ بْلُ مْ يَ كَ ريبًا؟  تْرٍ تَقْ بِ أَلْفِ مِ رَ بًا إِلى أَقْ رَّ قَ حيطِ الهادي مُ قُ المُ مْ غُ عُ بْلُ مْ يَ كَ  ١٢ 



؟  تْرٍ بِ أَلْفِ مِ رَ بًا إِلى أَقْ رَّ قَ يِّ مُ نْدِ حيطِ الهِ قُ المُ مْ غُ عُ بْلُ مْ يَ كَ ؟   تْرٍ بِ أَلْفِ مِ رَ بًا إِلى أَقْ رَّ قَ يِّ مُ نْدِ حيطِ الهِ قُ المُ مْ غُ عُ بْلُ مْ يَ كَ ؟   تْرٍ بِ أَلْفِ مِ رَ بًا إِلى أَقْ رَّ قَ يِّ مُ نْدِ حيطِ الهِ قُ المُ مْ غُ عُ بْلُ مْ يَ كَ ؟   تْرٍ بِ أَلْفِ مِ رَ بًا إِلى أَقْ رَّ قَ يِّ مُ نْدِ حيطِ الهِ قُ المُ مْ غُ عُ بْلُ مْ يَ كَ  ١٣ 



          

  



. بِ أَلْفٍ رَ بُ العددَ ٥٤٩٩ إلى أَقْ قرِّ أُ

ي  الْماضِ بوعِ  األسْ في  يواناتِ  الْحَ ةَ  ديقَ حَ زارَ          
؟ بِ أَلْفٍ رَ بًا إلى أَقْ رَّ قَ ةِ مُ ديقَ ارِ الحَ وّ دُ زُ دَ ا. ما عَ  زائِرً

ي  الْماضِ بوعِ  األسْ في  يواناتِ  الْحَ ةَ  ديقَ حَ زارَ   
؟ بِ أَلْفٍ رَ بًا إلى أَقْ رَّ قَ ةِ مُ ديقَ ارِ الحَ وّ دُ زُ دَ ا. ما عَ  زائِرً

ي  الْماضِ بوعِ  األسْ في  يواناتِ  الْحَ ةَ  ديقَ حَ زارَ   
٥٤٩٩

. ائِرٍ وَ ٥٠٠٠ زَ بِ أَلْفٍ هُ رَ بًا إلى أَقْ رَّ قَ يَواناتِ مُ ةِ الْحَ ديقَ ارِ حَ وّ دَ زُ دَ أََيْ أََنَّ عَ

       
            

    

     ةِ الَّتي لَ نْزِ مِ فِي الْمَ قْ تَ الرَّ ا تَحْ طًّ عُ خَ أَضَ
ةِ  الْحالَ هِ  هذِ في  وَ  هُ وَ يْها،  إلَ بُ  رَّ قَ يُ سَ
ةِ الَّتي  لَ نْزِ مِ فِي الْمَ قْ تَ الرَّ ا تَحْ طًّ عُ خَ أَضَ
ةِ  الْحالَ هِ  هذِ في  وَ  هُ وَ يْها،  إلَ بُ  رَّ قَ يُ سَ
ةِ الَّتي  لَ نْزِ مِ فِي الْمَ قْ تَ الرَّ ا تَحْ طًّ عُ خَ أَضَ

ةِ األلوفِ . لَ نْزِ مُ ٥ في مَ قْ ٥٤٩٩الرَّ

٥٤٩٩

٥٤٩٩

٥٠٠٠

     ال إِنَّنِي  فَ لِذلِكَ  ٥؛  مِنْ  لُّ  أَقَ مُ  قْ الرَّ ا  هذَ
. طٌّ تَهُ خَ ي تَحْ مَ الَّذِ قْ يِّرُ الرَّ غَ أُ

ال  إِنَّنِي  فَ لِذلِكَ  ؛ 
. طٌّ تَهُ خَ ي تَحْ مَ الَّذِ قْ يِّرُ الرَّ غَ أُ

ال  إِنَّنِي  فَ لِذلِكَ  ؛ 

     ِم قْ الرَّ يَمينِ  لى  عَ  ٤ مِ  قْ الرَّ إلَى  رُ  نْظُ أَ
. طٌّ تَهُ خَ ي تَحْ الَّذِ
مِ  قْ الرَّ إلَى  رُ  نْظُ أَ
. طٌّ تَهُ خَ ي تَحْ الَّذِ
مِ  قْ الرَّ إلَى  رُ  نْظُ أَ

     ِى يَمين لَ مٍ عَ قْ لِّ رَ كانَ كُ ا مَ رً فْ لُ صِ بْدِ تَ أسْ
ريبُ  تَقْ يَكونُ  فَ طٌّ  خَ تَهُ  تَحْ ي  الَّذِ مِ  قْ الرَّ
ى يَمينِ  لَ مٍ عَ قْ لِّ رَ كانَ كُ ا مَ رً فْ لُ صِ بْدِ تَ أسْ
ريبُ  تَقْ يَكونُ  فَ طٌّ  خَ تَهُ  تَحْ ي  الَّذِ مِ  قْ الرَّ
ى يَمينِ  لَ مٍ عَ قْ لِّ رَ كانَ كُ ا مَ رً فْ لُ صِ بْدِ تَ أسْ

وَ :  بِ أَلْفٍ هُ رَ  إلى أَقْ
ريبُ  تَقْ يَكونُ  فَ طٌّ  خَ تَهُ  تَحْ ي  الَّذِ مِ  قْ الرَّ

وَ :  بِ أَلْفٍ هُ رَ  إلى أَقْ
ريبُ  تَقْ يَكونُ  فَ طٌّ  خَ تَهُ  تَحْ ي  الَّذِ مِ  قْ الرَّ

دِ ٥٤٩٩ دَ الْعَ
ريبُ  تَقْ يَكونُ  فَ طٌّ  خَ تَهُ  تَحْ ي  الَّذِ مِ  قْ الرَّ

دِ  دَ الْعَ
ريبُ  تَقْ يَكونُ  فَ طٌّ  خَ تَهُ  تَحْ ي  الَّذِ مِ  قْ الرَّ

 





يْها. ريبُ إلَ تِمُّ  التَّقْ يَ ةِ الَّتي سَ لَ نْزِ مِ فِي الْمَ قْ تَ الرَّ ا تَحْ طًّ عُ خَ أَضَ     

يْها. ريبُ إلَ تِمُّ  التَّقْ يَ ةِ الَّتي سَ لَ نْزِ ينِ الْمَ لى يَمِ مِ عَ قْ رُ إلَى الرَّ نْظُ أَ     

ا  ا إذَ . أَمّ طٌّ تَهُ خَ ي تَحْ مَ الَّذِ قْ يِّرُ الرَّ غَ ال أُ لَّ فَ مُ ٤ أَوْ أَقَ قْ انََ الرَّ  إذا كَ    
. طٌّ تَهُ خَ ي تَحْ مِ الَّذِ قْ يفُ ١ إلَى الرَّ نِي أُضِ إِنَّ بَرَ فَ م ٥ أَوْ أَكْ قْ انَ الرَّ كَ

. طٌّ تَهُ خَ ي تَحْ مِ الَّذِ قْ ينِ الرَّ نْ يََمِ مٍ عَ قْ لِّ رَ كانَ كُ ا مَ رً فْ لُ صِ بْدِ أستَ     

         

           

  

 بلغ عدد التذاكر التي باعها شباك تذاكر حديقة الحيوانات 
في عطلة نهاية األسبوع ٢٥١٣ تذكرة. فكم تذكرة بيعت 

ا إلى أقرب ألفٍ ؟ ٣٠٠٠ تذكرة. مقربً


 

اطلب إلى الطالب مناقشة «مسائل مهارات التفكير العليا» 
وحلّها. قد يواجه بعضهم عند حل هذه المسائل صعوبة في 
تحديد الرقم في المنزلة المقرب إليها. ولمساعدتهم اقترح 

عليهم أن يستعملوا جدول المنازل.

  

ع أسئلة التدريبات (٧-١٦)، باستعمال المستويات اآلتية: نوّ



٧ - ٩، ١١ - ١٢

٧ - ١٠، ١١، ١٣، ١٥

(٧-١٣) الفردية، ١٤ - ١٦

اطلب إلى الطالب حل األسئلة من (١) إلى (٦) الواردة في 
فقرة «أتأكد»، وتابع حلولهم. 

م فهم الطالب قبل أن يبدؤوا حل  السؤال (٦): يقوّ
أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».


 واجه بعض الطالب صعوبة في تحديد األرقام 

المشار إليها في خطوات التقريب
 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليم ١
٢  اطلب إلى الطالب أن يضعوا خطًّا تحت الرقم في 

ب إليها، ثم يضعوا دائرة حول الرقم الواقع  المنزلة المقرّ
عن يمينه. 

٤ ٨٨ ٧ ١
د ما إذا كان الرقم  بيِّن لهم أن الرقم الذي حوله دائرة، يحدّ

الذي تحته خط سيبقى كما هو أم سيزيد ١

  

......................... .................................................

٣٧   

: بِ أَلْفٍ رَ هُ إِىل أَقْ بُ رِّ ، ثُمَّ أُقَ ضِ طْرِ األَرْ طِ قُ سِّ تَوَ جيادِ مُ شاداتِ اآلتِيَةِ إلِ تَعنيُ بِاإلِرْ :أَسْ بِ أَلْفٍ رَ هُ إِىل أَقْ بُ رِّ ، ثُمَّ أُقَ ضِ طْرِ األَرْ طِ قُ سِّ تَوَ جيادِ مُ شاداتِ اآلتِيَةِ إلِ تَعنيُ بِاإلِرْ أَسْ

ضُ رْ األَ ضُ  رْ األَ ضُ  رْ األَ ضُ  رْ األَ ضُ  رْ األَ ضُ  رْ األَ ضُ  رْ األَ  ١ 
 •. تْرٍ يلومِ رِ بَيْنَ ١١٠٠٠ و ١٣٠٠٠ كِ طْ طُ القُ سِّ تَوَ مُ
 •. دِ دَ قامٍ في هذا العَ رُ ٣ أَرْ يَ آخِ

٧٢٠ هِ
بَرُ مِنْ ١٢٠٠٠•  دُ أَكْ دَ العَ

  ؟ تْراتِ ضِ بِالكيلومِ رْ رِ األَ طْ ولُ قُ غُ طُ بْلُ مْ يَ كَ
تْرٍ؟ بِ أَلْفِ كيلومِ رَ ضِ إِلى أَقْ رِ األَرْ طْ ولِ قُ ريبِ طُ يْهِ بِتَقْ لَ لُ عَ صُ دُ الَّذي نَحْ دَ ما العَ  



. يخِ ، ثُمَّ املَرّ دَ طارِ طْرِ عُ دُ طُولَ قُ ، أَجِ اآلنَ وَ

دُ طارِ عُ دُ  طارِ عُ دُ  طارِ عُ  ٢ 
رٍ•  تْ رُ بينَ ١٠٠٠ و ٥٠٠٠ كيلومِ طْ القُ
ما ٨٠•  يْنِ هُ مَ قْ رُ رَ ما • آخِ يْنِ هُ مَ قْ رُ رَ • آخِ
ئاتِ ٨•  ةِ المِ لَ نْزِ مُ مَ قْ رَ
بَرُ مِنْ ٤٠٠٠•  دُ أَكْ دَ هذا العَ

    ؟ دَ طارِ رِ عُ طْ ولُ قُ غُ طُ بْلُ مْ يَ كَ  
 تْرٍ؟  يلومِ بِ أَلْفِ كِ رَ دَ إِلى أَقْ طارِ رِ عُ طْ ولِ قُ ريبِ طُ يْهِ بِتَقْ لَ لُ عَ صُ دُ الَّذي نَحْ دَ ما العَ  

يخُ رّ المَ يخُ  رّ المَ يخُ  رّ المَ يخُ  رّ المَ  ٣ 
لوفِ ٦•  ةِ األُ لَ نْزِ مُ مَ قْ رَ
دِ ٢٣•  دَ قامِ العَ وعُ أَرْ مُ جْ مَ
ةِ اآلحادِ ٤•  لَ نْزِ مُ مَ قْ رَ
 •. لوفِ ةِ األُ لَ نْزِ مِ مَ قْ دٍ مِنْ رَ بَرُ بِواحِ ئاتِ أَكْ ةِ المِ لَ نْزِ مُ مَ قْ رَ

ةِ اآلحادِ  لَ نْزِ مُ مَ قْ رَ
. لوفِ ةِ األُ لَ نْزِ مِ مَ قْ دٍ مِنْ رَ بَرُ بِواحِ ئاتِ أَكْ ةِ المِ لَ نْزِ مُ مَ قْ رَ

ةِ اآلحادِ  لَ نْزِ مُ مَ قْ رَ

  ؟ يخِ رّ رِ المَ طْ ولُ قُ غُ طُ بْلُ مْ يَ كَ
 ؟  بِ أَلْفٍ رَ يخِ إِلى أَقْ رّ رِ المَ طْ ريبِ طولِ قُ يْهِ بِتَقْ لَ لُ عَ صُ دُ الَّذي نَحْ دَ ما العَ  

؟ يخِ رّ رِ المَ طْ ولُ قُ غُ طُ بْلُ مْ يَ كَ
؟  بِ أَلْفٍ رَ يخِ إِلى أَقْ رّ رِ المَ طْ ريبِ طولِ قُ يْهِ بِتَقْ لَ لُ عَ صُ دُ الَّذي نَحْ دَ ما العَ  

؟ يخِ رّ رِ المَ طْ ولُ قُ غُ طُ بْلُ مْ يَ كَ


          

.................... ٤٥٦٩ ١.................... ١٢٨٤ ٢.................... ٨٨٧٧ ٣

 : أَلَتَيْنِ اآلتِيَتَيْنِ سْ نَ الْمَ الًّ مِ لُّ كُ أَحُ

 . بِ أَلْفٍ ةَ إِلَى أَقْرَ سافَ هِ المَ ذِ بُ هَ ةِ. أُقَرِّ ائِرَ ا بِالطَّ تْرً ةَ ١٤٨٧ كيلومِ سافَ دانُ مَ مْ رَ حَ سافَ  ٧
........................................................

؟  بِ أَلْفٍ ا إِلَى أَقْرَ بً رَّ قَ ةِ مُ يّارَ نُ السَّ االً ثَمَ يَ مْ رِ . كَ االً يَ ةً بـِ ٢٣٥٥٠ رِ يّارَ الِدٌ سَ تَر خَ اِشْ  ٨
.........................................................

.................... ٣٥٦٩ ٤.................... ٤٨٨٠ ٥.................... ١٢٨٩٩ ٦

.................... ١٥٥ ٢١  .................... ٤٩٧٥ ٢٢.................... ٦٨٦٤ ٢٣

                

 : بِ أَلْفٍ رَ دادَ اآلتِيَةِ إلى أَقْ الً من األَعْ بُ كُ رِّ : أُقَ بِ أَلْفٍ رَ دادَ اآلتِيَةِ إلى أَقْ الً من األَعْ بُ كُ رِّ أُقَ

.................... ٥٤ ٩.................... ٣٢٣ ١٠.................... ٥٧٨ ١١

.................... ١٤٣ ١٢  .................... ١٠٩٣ ١٣.................... ١٥٦٦ ١٤

ةٍ:  رَ شَ بِ عَ رَ أْتِي إِلَى أَقْ ا يَ مّ دٍ مِ دَ لَّ عَ بُ كُ أُقرِّ

.................... ٢٣٤٩ ١٥.................... ٣٤٤١ ١٦.................... ٣٢١٩ ١٧

.................... ٦٧٧ ١٨  .................... ٥٧٨٨ ١٩.................... ٨٨٩٢ ٢٠

  : ئَةٍ بِ مِ رَ أْتِي إِلَى أَقْ ا يَ مّ دٍ مِ دَ لَّ عَ بُ كُ أُقرِّ

  

٥٠٠٠

٤٠٠٠

١٠٠٠

٥٠٠٠

٩٠٠٠

١٣٠٠٠

١٠٠٠ كيلومتر.

٢٤٠٠٠ريال.

٥٠٣٢٠٥٨٠

١٠٩٠١٥٧٠ ١٤٠

٢٣٠٠

٧٠٠

٢٠٠

٣٤٠٠

٥٨٠٠

٥٠٠٠

٣٢٠٠

٨٩٠٠

٦٩٠٠

  



: األمثلة (١-٣) ب أَلْفٍ رَ ةِ إلى أَقْ دادِ اآلتِيَ عْ الًّ مِنَ األَ بُ كُ رِّ قَ : أُ ب أَلْفٍ رَ ةِ إلى أَقْ دادِ اآلتِيَ عْ الًّ مِنَ األَ بُ كُ رِّ قَ أُ

: األمثلة (١-٣) بِ أَلْفٍ رَ ةِ إلى أَقْ دادِ اآلتِيَ عْ الًّ مِنَ األَ بُ كُ رِّ قَ أُ

٧٠٩٩    ٢٥٠٠  ٢٥٠٠     ١٤٩٩  ١٤٩٩     ٣٩٢٢  ٣٩٢٢  

١٥٠٣    ٥٢٩٩  ٥٢٩٩     ١٠٩٩  ١٠٩٩     ٨٦١١  ٨٦١١  

. ب أَلْفٍ يلِ إلى أَقْرَ دَ النَّخِ دَ بُ عَ . أُقَرِّ لةً مدَ ١٢٥٠ نَخْ الِدِ أحْ ةِ وَ عَ رَ زْ فِي مَ  

ةِ  رَ كُ في  باراةٍ  مُ ورِ  ضُ حُ دُ  دَ عَ لَغَ  بَ  

دُ  دَ عَ ا  مَ فَ ا.  صً خْ شَ  ٦٩٨٩ مِ  دَ قَ الْ
؟ ب أَلْفٍ بًا إلى أَقْرَ رَّ قَ ورِ مُ ضُ الْحُ

مِ  دَ قَ الْ
؟ ب أَلْفٍ بًا إلى أَقْرَ رَّ قَ ورِ مُ ضُ الْحُ

مِ  دَ قَ الْ
ا في  مْ كِتابً ا. كَ سةِ ١٤٨٣ كِتابً رَ دْ تَبةِ المَ كْ في مَ  

؟ بِ أَلْفٍ ا إلى أَقْرَ بً رَّ قَ تَبةِ مُ كْ المَ

ا قَطَعَت  تْرً مْ كيلومِ ا. كَ ترً ةَ ١١٤٢كِيلومِ سافَ طََعتْ مَ قَ هابِ فَ ةِ الذَّ لَ حْ ةَ في رِ ائِرَ دٌ الطَّ عْ كِبَ سَ  رَ   

؟ بِ أَلْفٍ ا إلى أَقْرَ بً رَّ قَ ا مُ إيابً ا وَ هابً ةُ ذَ ائِرَ الطَّ

. ب أَلْفٍ دِ ٥٢٩٩ إلى أَقْرَ دَ عَ ريبِ الْ ريبِ لِتَقْ لُ خطوات التَّقْ مِ تَعْ يْفَ أَسْ حُ كَ رَ    أَشْ

. بَبَ رُ السَّ كُ ؟ أَذْ ةٍ حيحَ يْرِ صَ ةٍ غَ ب أَلْفٍ بِطَريقَ بَ إلى أَقْرَ ي قُرِّ ذِ دُ الَّ دَ عَ ا الْ مَ  . بَبَ رُ السَّ كُ ؟ أَذْ ةٍ حيحَ يْرِ صَ ةٍ غَ ب أَلْفٍ بِطَريقَ بَ إلى أَقْرَ ي قُرِّ ذِ دُ الَّ دَ عَ ا الْ مَ  

نْها إلى  مِ لٍّ  يبُ كُ رِ قْ تَ يَكونُ  تي  ، والَّ قامٍ أَرْ نْ ٤  ةِ مِ نَ وَّ كَ مُ الْ دادِ  يعَ األَعْ مِ فُ جَ أَصِ          

.٨٠٠٠ وَ بِ أَلْفٍ هُ أَقْرَ

ماذا  ةٍ.  شرَ عَ ب  أَقْرَ إلى  هُ  بُ رِّ أُقَ ثُمَّ   ، ئَةٍ مِ ب  أَقْرَ إلى   ٤٩٩ دَ  دَ عَ الْ بُ    أُقَرِّ

حُ إجابَتي. ضِّ ظ؟ أُوَ أُالَحِ

؟ بِ أَلْفٍ ا إلى أَقْرَ بً رَّ قَ ا مُ إيابً ا وَ هابً ةُ ذَ ائِرَ الطَّ

       

  

انظر الهامش

انظر الهامش

إجابة ممكنة: من ٧٥٠٠ إلى ٨٤٩٩

٤٠٠٠١٠٠٠٣٠٠٠٧٠٠٠
١٠٠٠ نخلة

انظر الهامش

٩٠٠٠١٠٠٠٥٠٠٠

٧٠٠٠ شخص

٢٠٠٠

١٠٠٠ كتاب

٢٠٠٠ كيلومتر.

  



كيف يمكنك استعمال خطوات التقريب لتقريب عدد
إلى أقرب ألف؟

إجابة ممكنة: أنظر إلى الرقم في منزلة المئات؛ فإذا كان أقل من 
أو  من  أكبر  كان  وإذا   . هو  كما  األلوف  منزلة  في  الرقم  أبقي   ٥
ا، ثمّ أستبدل جميع  يساوي ٥ أزيد الرقم في منزلة األلوف واحدً
ا. أصفارً مكانها  وأضع  األلوف  منزلة  يمين  عن  التي  األرقام 

اطلب إلى الطالب أن يشرحوا كيف ساعدهم  
تعلّم التقريب إلى أقرب عشرة وإلى أقرب مئة على تعلّم 

التقريب إلى أقرب ألف.

  اطلب إلى الطالب حل السؤال (١٦) في 
مجلة الصف، ويمكنك استعماله في التقويم التكويني.


ب  إجابة ممكنة: أضع خطًّا تحت الرقم ٥ الواقع في المنزلة المقرّ

إليها (األلوف)، وبما أن الرقم الذي عن يمين الرقم ٥ هو ٢ 
أقل من ٥، إذن الرقم ٥ لن يتغير، وكل األرقام عن يمينه تصبح 

ا. أصفارً
 ٥٥٠٠  ٥٠٠٠ 

    ألن ٥٥٠٠ يجب أن يقرب إلى ٦٠٠٠، حيث إن رقم المئات 
في العدد ٥٥٠٠ هو٥.

 عندما أقرب العدد ٤٩٩ إلى أقرب مئة يكون الناتج ٥٠٠، 
ا، أالحظ أن  وعندما أقربه إلى أقرب عشرة يكون الناتج ٥٠٠ أيضً

الناتج في الحالتين هو نفسه.


عند تقريب األعداد التي رقم المئات 

فيها صفر، مثل العدد ١٠٩٩، قد يشدّ الرقم ٩ في منزلة 
بون العدد إلى ٢٠٠٠ العشرات نظر بعض الطالب، فيقرّ

رهم بأن ينظروا إلى الرقم الذي عن يمين المنزلة  ذكّ
ب إليها مباشرة. وألنه في العدد ١٠٩٩ يساوي  المقرّ

ب إليها  ا أيْ أقلّ من ٥، فإن الرقم في المنزلة المقرّ صفرً
يبقى كما هو.

بديل المجموعات الصغيرة  
(٣٦ ب)

(٣٦ ب) بديلي التعلم الذاتي  
تدريبات المهارات (٣٥)  
التدريبات اإلثرائية (٣٧)  




تحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في 
الدروس (١ - ٦ إلى ١ - ٨) بإعطائهم:

االختبار القصير (٣) (١٤)

  



 
       

. يَّةِ ياسِ قِ ةِ الْ يغَ توبٌ بالصِّ كْ دُ ٣٥٧٨ مَ دَ عَ الْ  

. لِماتِ كَ دِ بِالْ دَ عَ ةُ الْ يَ كِتابَ ليلِيَّةُ هِ ةُ التَّحْ يغَ الصِّ  

ةِ  سافَ مَ الْ ادَ  دَّ عَ أَنَّ  ارٌ  مّ عَ ظَ  الحَ     

يْنِ  فَ أَلْ تْ  قَطَعَ أَنَّها  إلى  يُشيرُ  مُ  تِهِ يّارَ لِسَ
تُبُ  أَكْ ا.  تْرً كِيلومِ رَ  شَ عَ ثَمانِيَةَ  وَ ئَةٍ  مِ ثَمانِيَ  وَ

. يَّةِ ياسِ قِ ةِ الْ يغَ دَ بالصِّ دَ عَ ا الْ هذَ

٤٨٠٤  ،٤٤٠٨  ،  ٨٤٤٠ دادَ  األَعْ تِّبُ  أُرَ  

. بَرِ رِ إلَى األَكْ غَ نَ األَصْ مِ

عَ  بَرَّ تَ تي  الَّ بَالغَ  المَ أدناه  ولُ  دْ الجَ حُ  ضِّ يُوَ  

برِ إِلى  نَ األكْ ا مِ بُهَ تِّ . أُرَ ا ثَالَثةُ أَشخاصٍ بِهَ
: رِ غَ األَصْ

دُ  دَ عَ الْ تَبُ  كْ يُ يْفَ  كَ               

رونَ  شْ عِ وَ دٌ  واحِ وَ ئَةٍ  مِ ثَالثُ  وَ آالفٍ  ةُ  عَ بَ أَرْ
؟ يَّةِ ياسِ قِ بالصيغة الْ

توبُ  كْ مَ مُ الْ قْ ا الرَّ مَ            

دِ ٩٢١٠٨؟ دَ عَ ةِ األُلُوفِ فِي الْ لَ نْزِ فِي مَ
          

دِ  دَ عَ ةِ األُلُوفِ فِي الْ لَ نْزِ فِي مَ
          

نُ بوضع اإلشارة المناسبة (> ، < ، = ) في  : قارِ أُ

ةِ: يَّ ظِ فْ ةِ اللَّ يغَ بِالصِّ ةِ وَ ليلِيَّ ةِ التَّحْ يغَ دَ بالصِّ دَ تُبُ العَ أَكْ

إلى  ئَةٍ وَ ب مِ رَ إلى أَقْ ةٍ وَ رَ شَ ب عَ رَ بُ إلى أَقْ رِّ قَ أُ
: ب أَلْفٍ رَ أَقْ

هُ  تَ تُبُ قِيمَ مَّ أَكْ ، ثُ طٌّ تَهُ خَ ي تَحْ مِ الَّذِ قْ ةِ الرَّ لَ نْزِ مَ مَ أحدد اسْ
: ةَ لِيَّ نْزِ الْمَ

هُ  تَ تُبُ قِيمَ مَّ أَكْ ، ثُ طٌّ تَهُ خَ ي تَحْ مِ الَّذِ قْ ةِ الرَّ لَ نْزِ مَ مَ أحدد اسْ
: ةَ لِيَّ نْزِ الْمَ

هُ  تَ تُبُ قِيمَ مَّ أَكْ ، ثُ طٌّ تَهُ خَ ي تَحْ مِ الَّذِ قْ ةِ الرَّ لَ نْزِ مَ مَ أحدد اسْ

ةِ  يحَ حِ بَارةِ الصَّ امَ العِ ) أَمَ ةَ ( المَ عُ عَ أَضَ
ئة: اطِ بَارةِ الخَ امَ العِ ) أَمَ وعالمةَ (

: بَ ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ مَّ أَكْ ، ثُ طَ دُ النَّمَ دِّ  أُحَ   
 ، ٣٠ ،  ، ٥٠ ، ٦٠ 

   ، ٥ ، ١٠ ،  ، ٢٠ 

٢٩٤٢
: ب أَلْفٍ رَ أَقْ



٨٤١٥ ٨٥٤١ 

٥٨٩ ٩ + ٨٠ + ٥٠٠ 

٦١٩١    ١٩٨٠٤ 

   ٩٢٦٧ 

    ٣٧٢٠     ٥٢٩ 

    ٣٤٢١ 
    ٤٠٢١ 

    ١ 

    ٤٢٣١ 
٤٣٢١ 

    ٢ 
    ٨     ٩ 

بَيِّنُ  ثاالً يُ رُ مِ كُ  أَذْ

دادِ  ريبِ األَعْ قْ مالُ تَ تِعْ ونُ اسْ تى يَكُ مَ
بًا. ناسِ مُ

   

  
        

 

أضيف ١٠، ٤٠، ٧٠
أضيف ٥، ١٥، ٢٥





العشرات، ٢٠
األلوف، ٣٠٠٠

٢٨١٨

د

جـ

انظر الهامش

ا وثماني مئة وأربعة ٩) ٤+٨٠٠+٩٠٠٠+١٠٠٠٠؛ تسعة عشر ألفً

٨) ١+٩٠+١٠٠+٦٠٠٠؛ ستة آالف ومئة وواحد وتسعون
٩٢٧٠، ٩٣٠٠، ٢٩٤٠٩٠٠٠، ٢٩٠٠، ٣٠٠٠

٢٨٠٣، ٢٣٠٨، ٢٠٨٣

٤٤٠٨، ٤٨٠٤، ٨٤٤٠

=
<



إجابة ممكنة: عند التحدث عن عدد حضور حفل زواج.


بناءً على نتائج االختبار، استعمل الجدول التالي لمعرفة أخطاء الطالب ومعالجتها:




١٧-١٨اختيار من متعدد١

١٩-٢٠اختيار من متعدد٢ أ

٢١-٢٢إجابات مفتوحة قصيرة٢ ب

٢٣-٢٤إجابات مفتوحة قصيرة٣

(١٦) اختبار المفردات: الفصل األول
االختبار التراكمي: الفصل األول (٢٦-٢٨)

"يوجد في كل فصل، ويتضمن المفاهيم الواردة في هذا 
الفصل وما قبله".

(٢٥) اختبار الفصل ذو اإلجابات المطولة
لَّم تقدير  التقويم سُ "يتضمن ملحق اإلجابات في دليل 

لتقويم األداء على هذا االختبار".

 
استعمل اختبارات الفصل المتعددة المستويات لتنويع التقويم 

حسب الحاجات الخاصة لطالبك.



 مصادر المعلم الخطأ في كتابة العدد بالصيغ المختلفة.كتابة العدد بالصيغ المختلفة.١، ٢، ٧-١٠
لألنشطة الصفية 
(تدريبات إعادة 

التعليم)
د " ، أو اليدركون النمط.تحديد أنماط بسيطة بقواعد.٣ ، ٤ د " أحدّ د " أحدّ أحدّ ال يدركون معنى 

تحديد القيم المنزلية لألرقام في األعداد ٥ ، ٦ ، ١٧
ضمن ١٠٠٠٠

الخطأ في تحديد القيمة المنزلية للرقم في العدد.
عدم معرفة اسم المنزلة التي يقع فيها الرقم.

أخطاء في المقارنة والترتيب.مقارنة األعداد وترتيبها١١-١٤

التقريب إلى أقرب عشرة وإلى أقرب مئة ١٥، ١٦، ١٨
وإلى أقرب ألف.

الخطأ في تحديد األرقام المشار إليها في خطوات 
التقريب.

  





 







م الطالب: في هذا الصف سيتعلّ

تعزيز جمع األعداد، ويتضمن األعداد الكثيرة األرقام، وتقدير   •
نواتج الجمع. 




في هذا الفصل يتعلم الطالب:

استعمال النماذج في الجمع.  •
استعمال خصائص الجمع.  •

تقدير ناتج الجمع. •

تعزيز جمع األعداد المكونة من (٣) أرقام على األكثر.  •
سيتعلم الطالب بعد هذا الفصل:

طرح األعداد، وضربها، وقسمتها.  •




م الطالب في هذا الصف: تعلّ

طرائق الجمع.  •
جمع ثالثة أعداد.  •

العشرات  لجمع  األساسية  والحقائق  الذهني،  الحساب  استعمال   •
والمئات.

جمع األعداد المكونة من رقمين.  •

تطوير المهارة الحسابية يعني القدرة على فهم الطرائق الحسابية واستعمالها بدقة وسالسة وكفاءة. فيبدأ الطالب بالتعامل مع النماذج 
الحسية والبصرية الستيضاح مفهوم الجمع، ثم ينتقلون إلى استعمال الطرائق العددية.

ويجب أن يدرك الطالب فائدة تحليل األعداد، والتعامل مع أجزائها ثم إعادة تركيبها. ومع أنّه من الممكن تقديم طرائق جمع متنوعة، إالَّ أنه يجب أن 
الحسية والبصرية الستيضاح مفهوم الجمع، ثم ينتقلون إلى استعمال الطرائق العددية.

ويجب أن يدرك الطالب فائدة تحليل األعداد، والتعامل مع أجزائها ثم إعادة تركيبها. ومع أنّه من الممكن تقديم طرائق جمع متنوعة، إالَّ أنه يجب أن 
الحسية والبصرية الستيضاح مفهوم الجمع، ثم ينتقلون إلى استعمال الطرائق العددية.

كافٍ  وقت  توفير  مع  واستيضاحها،  الجمع  طرائق  لمناقشة  الفرص  لهم  هيئوا  يُ أن  المعلمين  وعلى  التقليدية،  الخوارزميّات  استعمال  الطالب  يتعلم 
روا كفاءتهم، وسرعتهم، ودقتهم في الحسابات. للتدريب؛ كي يُطوّ

م الطالب استعمال خصائص جمع األعداد، وهذه ستساعد على تهيئتهم لمفاهيم الجبر مثل حل المعادالت.  يتعلّ


يشتمل مسرد المصطلحات في الموقع 

www.obeikaneducation.com

 على المفردات الرياضية لهذا الفصل.

 وتنص على أن تغيير ترتيب العددين المجموعين 
 .ال يغيّر الناتج

١٢ + ١٥ = ١٥ + ١٢ 
 إذا جمعت الصفر إلى أي عدد، فإن ناتج  

 .الجمع هو ذلك العدد
٠ + ٣ = ٣ 

تغيّر  ال  األعداد  تجميع  بها  يتم  التي  الطريقة       
 .الناتج

( ٥ + ٢ ) + ( ٤ + ٥ ) + ٢ = ٤ 
ا قريبًا من القيمة الدقيقة والتقدير يشير إلى «حوالي   أجد عددً

 .«كم
٤٧ + ٢٢ ( التقدير ٥٠ + ٢٠ ) حوالي ٧٠. 

 أعداد مترابطة في مسألة يسهل التعامل معها 
 .ا ذهنيًّ

ألن  للقسـمة؛  متناغمـة  أعـداد   ٩٠  ،  ٧٢٠ العـددان     
٧٢ ÷ ٩ = ٨

استعمال القيم المنزلية الستبدال كميات متساوية  
 .عند إعادة تسمية العدد

circlecirclecircle



بطاقات المفردات المصورة: استعمل بطاقات 
الفصل.  مفردات  لتقديم  المصورة  المفردات 

بطريقة: ( التعريف / مثال / سؤال ).

  




 


   






استعمال خصائص 
الجمع لجمع 

األعداد.








مكعبات متداخلة


 مصادر األنشطة 
الصفية

 مسألة اليوم

  دون المتوسط  دون المتوسط
  سريعو التعلم










تحديد ما إذا كان 
المطلوب في 

المسألة هو 
الجواب التقديري 

أم الدقيق.


نماذج ألوراق نقدية.


 مصادر األنشطة 

الصفية
 مسألة اليوم

  الموهوبون  الموهوبون
  سريعو التعلم
  الربط مع التربية الفنية




 







جمع عددين كلٌّ 
ن من  منهما مكوَّ

رقمين بإعادة 
تجميع اآلحاد.

ورق


قطع دينز


 مصادر األنشطة 
الصفية

 مسألة اليوم

  دون المتوسط  دون المتوسط
  سريعو التعلم
  الربط مع التربية الفنية









تقدير نواتج الجمع 
باستعمال التقريب 

واألعداد 
المتناغمة.




قطع 
دينز


 مصادر األنشطة 

الصفية
 مسألة اليوم

  الموهوبون  الموهوبون
  سريعو التعلم












  















استعمال الخطوات 
األربع لحل 

المسألة.


 مصادر األنشطة 

الصفية
 مسألة اليوم

  دون المتوسط  دون المتوسط
  سريعو التعلم

  الربط مع الصحة









استعمال النماذج 
الستكشاف جمع 

األعداد المكونة 
من ثالثة أرقام.


قطع دينز















جمع األعداد 
المكونة من ثالثة 
أرقام، واستعمال 

التقدير للتحقق من 
معقولية الجواب.


جدول المنازل.

قطع 
دينز


 مصادر األنشطة 

الصفية
 مسألة اليوم

  الموهوبون  الموهوبون
  سريعو التعلم

  الربط مع العلوم






      



  




ا من منتصفها. اكتب في أعلى النصف األمامي  اطو ورقة كرتونية طوليًّ  •
مسـألة تتضمـن جمع عددين كلٌّ منهما مكون مـن رقمين. واكتب في مسـألة تتضمـن جمع عددين كلٌّ منهما مكون مـن رقمين. واكتب في مسـألة تتضمـن جمع عددين كلٌّ منهما مكون مـن رقمين. واكتب في 
ا من منتصفها. اكتب في أعلى النصف األمامي  اطو ورقة كرتونية طوليًّ  
مسـألة تتضمـن جمع عددين كلٌّ منهما مكون مـن رقمين. واكتب في 
ا من منتصفها. اكتب في أعلى النصف األمامي  اطو ورقة كرتونية طوليًّ  

أسفل النصف الثاني الداخلي جواب المسألة.
ثم  ا،  معً الكرتونية  الورقة  ي  لنصفَ والجانبي)  (العلوي  الطرفين  ثبِّت   •
قص شقين طوليين أسفل النصف األمامي لعمل نافذة عندما تفتحها 

يظهر الجواب. زيّن البطاقة لتجعلها جذابة.
اطلب إلى زميلك أن يحلّ مسألتك.   •


ورقة كرتونية  ورقة كرتونية    •

مقص  •
ورق الصق  •

مواد للزخرفة  •


شب وأوراق الشجر الجافة  ا من العُ شب وأوراق الشجر الجافة  كيلوجرامً ا من العُ يأكل الفيل ٨٩ كيلوجرامً يأكل الفيل    •
 ٢٦٧ اليوم؟  في  فيلة  ثالثة  تأكل  ا  كيلوجرامً كم  يوم.  كل 

ا. كيلوجرامً
ا من أوراق الشجر كل يوم.  تأكل الزرافة ٦٣ كيلوجرامً  •

ا تأكل ثالث زرافات في اليوم؟  كم كيلوجرامً
ا ١٨٩ كيلوجرامً

استعمل قطع دينز، وإعادة التجميع لتجيب عن السؤالين.   •


قطع دينز  •

ورقة ورقة   •
قلم  •

اعمل  بالسعرات.  نتناوله  الذي  الطعام  نستمدها من  التي  الطاقة  تقاس   
سلطة فواكه باستعمال األنواع اآلتية، وأوجد مجموع السعرات فيها:

ا. را، أو متوسطة ٨٥ سعرً عً حبّة تفاح صغيرة ٦٠ سُ  •
ا. ا. سعرً ا، أو متوسطة ٩٠٩٠ سعرً ا، أو متوسطة  سعرً حبة موز صغيرة ٦٠٦٠ سعرً حبة موز صغيرة    •

ا. كوب من عصير الفراولة ٤٠ سعرً  •
ا. شريحة من البطيخ ٧٥ سعرً  •


ورقة  •

قلم قلم   •   
 
 
 



ي بصر
ئي ثنا

فردي
ني مكا

فردي
منطقي

  





    

  

          

       
�  . عِ مْ لُ خصائص الْجَ مِ تَعْ أَسْ
�  . عِ مْ رُ نَواتِجَ الْجَ قدّ أُ

 . عِ مْ لُ خصائص الْجَ مِ تَعْ أَسْ
 . عِ مْ رُ نَواتِجَ الْجَ قدّ أُ

 . عِ مْ لُ خصائص الْجَ مِ تَعْ أَسْ

نَةَ � وَّ كَ ادَ الْمُ دَ عْ األَ ، وَ يْنِ مَ قْ نَةَ مِنْ رَ وَّ كَ دادَ الْمُ عْ عُ األَ مْ أَجَ
 . عِ مْ رُ نَواتِجَ الْجَ قدّ أُ

نَةَ وَّ كَ ادَ الْمُ دَ عْ األَ ، وَ يْنِ مَ قْ نَةَ مِنْ رَ وَّ كَ دادَ الْمُ عْ عُ األَ مْ أَجَ
 . عِ مْ رُ نَواتِجَ الْجَ قدّ أُ

. قامٍ ةِ أَرْ مِنْ ثَالثَ
نَةَ وَّ كَ ادَ الْمُ دَ عْ األَ ، وَ يْنِ مَ قْ نَةَ مِنْ رَ وَّ كَ دادَ الْمُ عْ عُ األَ مْ أَجَ

. قامٍ ةِ أَرْ مِنْ ثَالثَ
نَةَ وَّ كَ ادَ الْمُ دَ عْ األَ ، وَ يْنِ مَ قْ نَةَ مِنْ رَ وَّ كَ دادَ الْمُ عْ عُ األَ مْ أَجَ

لوبَ � طْ وَ الْمَ قيقُ هُ وابُ الدَّ انَ الْجَ ا كَ ريرِ إِذَ دَ تَقْ سائِلَ بَعْ لُّ مَ أَحُ
. قامٍ ةِ أَرْ مِنْ ثَالثَ

لوبَ طْ وَ الْمَ قيقُ هُ وابُ الدَّ انَ الْجَ ا كَ ريرِ إِذَ دَ تَقْ سائِلَ بَعْ لُّ مَ أَحُ
. قامٍ ةِ أَرْ مِنْ ثَالثَ

 . يُّ ديرِ وابُ التَّقْ أَمِ الْجَ

نةَ  يَّ بَ ةِ المُ بَاحَ واتِ السِّ دٌ أَدَ عْ  سَ تَرَ  اشْ  
ا لَها؟ نً عَ ثَمَ فَ ياالً دَ مْ رِ . كَ نَاهُ ةِ أَدْ ورَ فِي الصُّ



 


، ويحددون أنواع الخبز الذي سيصنعونه،  يخطط الطالب لفتح مخبزٍ  •

وثمن كل قطعة كما يأتي:
ا يقومون بصنعه، وعدد القطع التي يصنعونها  تقرر كل مجموعة نوعً  •

من ذلك النوع.
ر الطالب سعر القطعة من كل نوع، وتجد المجموعة ثمن القطع  يقرِّ  •

ها. التي ستصنعها كلِّ
ر الطالب سعر القطعة من كل نوع، وتجد المجموعة ثمن القطع  يقرِّ  

ها. التي ستصنعها كلِّ
ر الطالب سعر القطعة من كل نوع، وتجد المجموعة ثمن القطع  يقرِّ  

باعوا  إذا  سيجمعونه  الذي  الكلّي  المبلغ  يجدوا  أن  إليهم  اطلب   •
جميع القطع التي صنعوها.

  





 ورقة، قلم.
أخبر الطالب أنهم سيتعلمون الجمع في هذا الفصل. وهو 

 ورقة، قلم.
أخبر الطالب أنهم سيتعلمون الجمع في هذا الفصل. وهو 

 ورقة، قلم.

عملية ضم مجموعات بعضها إلى بعض؛ إليجاد العدد الكلي عملية ضم مجموعات بعضها إلى بعض؛ إليجاد العدد الكلي 
أو المجموع.

عملية ضم مجموعات بعضها إلى بعض؛ إليجاد العدد الكلي 
أو المجموع.

عملية ضم مجموعات بعضها إلى بعض؛ إليجاد العدد الكلي 

أخبر الطالب أن اللجنة المشرفة على إعداد التقرير السنوي 
أو المجموع.

أخبر الطالب أن اللجنة المشرفة على إعداد التقرير السنوي 
أو المجموع.

للمدرسة تسأل عن عددهم.
م الطالب مجموعتين، واطلب إلى كل مجموعة أن  لذا قسِّ  •
لطالب  الكلي  العدد  يجدوا  وأن  أفرادها،  عدد  تحسب 

الصف.
اطلب إليهم أن يكتبوا جملة عدديّة تبيّن ما قاموا به إليجاد   •
العدد الكلي للطالب. فمثالً إذا كان في المجموعة األولى 
اطلب إليهم أن يكتبوا جملة عدديّة تبيّن ما قاموا به إليجاد   
العدد الكلي للطالب. فمثالً إذا كان في المجموعة األولى 
اطلب إليهم أن يكتبوا جملة عدديّة تبيّن ما قاموا به إليجاد   

١٤ طالبًا، وفي الثانية ١٧ طالبًا، فإنهم سيكتبون 
١٤ + ١٧ = ٣١

إجابة ممكنة: عندما تتضمن  كيف تعرف أنّ عليك أن تجمع؟ •
العملية ضم مجموعات بعضها إلى بعض.

ه الطالب إلى الصفحة ٤٠ ، واطلب إليهم قراءة الفقرة التي  وجّ
في أعلى الصفحة.

اطلـب إليهم إعطاء أمثلة على الجمع من غرفة الصف، ومن  •
عدد األقالم في الصف، وعدد الطالب  خارج غرفة الصف.
في المدرسة، وعدد األشياء في جيبي، وثمن مجموعة أشياء 

تم شراؤها، ... إلخ.
كيف يمكنك استعمال األعداد إليجاد الثمن الكلي ألدوات  •

١٢ + ١٩ السباحة الظاهرة في الصورة؟


استعمال  حلها  يتطلب  جملةً  يكتبوا  أن  الطالب  إلى  اطلب 
لحل  الجمع  نستعمل  لماذا  توضيح  إِليهم  اطلب  ثم  الجمع 

المسائل.

الخطوات  مستعمالً  الجديدة  المفردات  م   قدِّ
اآلتية:

ا قريبًا من القيمة الدقيقة،   أجد عددً 
والتقدير يشير إلى «حوالي كم».

٥٨ + ٢١ ( التقدير ٦٠ + ٢٠ ) حوالي ٨٠ 
 متى يكون حساب الفرق في الحياة العملية 

ا؟ مفيدً

  



 

   
. عِ مْ اتِي عنِ الْجَ ومَ لُ عْ نْظيمِ مَ لى تَ ني عَ دَ ةَ لِتُساعِ يَّ وِ طْ هِ الْمَ لُ هذِ مَ أَعْ

.A4 أُ بورقة واحدة دَ أَبْ
. عِ مْ اتِي عنِ الْجَ ومَ لُ عْ نْظيمِ مَ لى تَ ني عَ دَ ةَ لِتُساعِ يَّ وِ طْ هِ الْمَ لُ هذِ مَ أَعْ

أُ بورقة واحدة  دَ أَبْ
. عِ مْ اتِي عنِ الْجَ ومَ لُ عْ نْظيمِ مَ لى تَ ني عَ دَ ةَ لِتُساعِ يَّ وِ طْ هِ الْمَ لُ هذِ مَ أَعْ

وي أَطْ 

تَقِيَ  لْ ا لِتَ طوليً
تانِ فِي  الْحافَّ

. فِ نْتَصَ الْمُ

ةَ  قَ رَ وي الْوَ أَطْ 

ما  عرضيًا، كَ
حٌ فِي  ضَّ وَ وَ مُ هُ

. لِ كْ الشَّ

 ، ـــةَ قَ رَ ـــوَ ــحُ الْ ــتَ فْ أَ 

جانِبَيِ  ــصُّ  أَقُ ــمَّ  ثُ
تيْنِ يَّ جِ يِّتين الْخارِ الطَّ

جانِبَيِ  ــصُّ  أَقُ ــمَّ  ثُ
تيْنِ يَّ جِ يِّتين الْخارِ الطَّ

جانِبَيِ  ــصُّ  أَقُ ــمَّ  ثُ

 عند خط الطي.

وسِ  رُ الــدُّ ناوينَ  عَ تُب  تُبُأَكْ ُأَكْ 

لُ  جِّ مَّ أُسَ كما في الشكل، ثُ
وسِ  رُ الــدُّ ناوينَ  عَ  
لُ  جِّ مَّ أُسَ كما في الشكل، ثُ
وسِ  رُ الــدُّ ناوينَ  عَ  

لِ  صْ الْفَ ا  هذَ في  هُ  تُ مْ لَّ تَعَ ما 
لُ  جِّ مَّ أُسَ كما في الشكل، ثُ
لِ  صْ الْفَ ا  هذَ في  هُ  تُ مْ لَّ تَعَ ما 
لُ  جِّ مَّ أُسَ كما في الشكل، ثُ

في الجزء الداخلي. 




























































































  


الطالب  التعليمات في الصفحة (٤١) من كتاب  ه الطالب من خالل  وجّ
لعمل منظمات أفكار حول الجمع، ويمكنهم استعمال مطوياتهم للدراسة 

والمراجعة.
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تعرض أهداف الفصل، ويستطيع المعلم تسجيل 
درجة إتقان الطالب لكل هدف.

  




    

         

: (مهارة سابقة) عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

: (مهارة سابقة) عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

ةٍ: (الدرس ١-٧) شرَ بِ عَ رَ ةِ إلى أَقْ دادِ اآلتِيَ عْ الًّ مِنَ األَ بُ كُ رِّ قَ أُ

ئَةٍ: (الدرس ١-٧) بِ مِ رَ ةِ إلى أَقْ دادِ اآلتِيَ عْ الًّ مِنَ األَ بُ كُ رِّ قَ أُ
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٧٢ ١٩ ٦٥ ٩٤ 

٩ + ٢  ٤ + ٦  ٨ + ٣  ٩+ ٨  

٩٩ ٥٠٥ ٧٧ ٦٦١ 

٤٧٠ ٧٧١ ٣٠١ ١٤٩ 

 ٥
٤  + ٦

٧  +
 ٣

٩  +
 ٧

٧  +



٦٥                    +   ١٢



١١    +            ٢٤

م  . فَكَ دِ مَ األحَ وْ ٤ دَوراتٍ يَ بْتِ وَ مَ السَّ وْ يِ ٨ دَوراتٍ يَ رْ مارِ الْجَ ضْ لَ مِ وْ رٌ حَ ركض عامِ  
؟ يْنِ مَ كَضَ في اليَوْ ةً رَ رَ وْ دَ

٩١٣١٢١٤

١٧ ١١ ١٠

١٢ دورة.

٣٥٧٧

٧٠٢٠٧٠٩٠

١٠٠ ٣٠٠ ٨٠٠ ٥٠٠

١٠٠٥٠٠١٠٠٧٠٠

١١

يستعمل مع الدرس (٢-١)

يستعمل مع الدرس (٢-٤)

يستعمل مع الدرس (٢-٢)

يستعمل مع الدروس (٢-٢)


الطالب  ن  تمكُّ من  تحقق  الفصل،  بدء  الطالب قبل  ن  تمكُّ من  تحقق  الفصل،  بدء  قبل 
من المتطلبات السابقة مستعمالً أحد مصادر 

التقويم التشخيصي اآلتية:

 
 كتاب الطالب (٤٢)

 
 دليل التقويم (٣١)
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ا على نتائج التقويم التشخيصي ، استعمل الجدول التالي لمعرفة أخطاء الطالب ومعالجتها: اعتمادً














لمعرفة  الطالب  ــؤالء  ه إلــى  استمع   •
الخطأ،  إجاباتهم  إلى  أدت  التي  األسباب 
حل  على  وساعدهم  بمعالجتها،  وقم 
 أخر مرة  التشخيصي  التقويم  أسئلة 

.مستعمالً أحد المصادر األخر

تصحيح أخطاء الطالب.  •
اختيار أحد المصادر التالية:  •

الربط مع المواد األخر. (٤٠ د)  
مشروع الفصل. (٤٠)  
التقديم للفصل. (٤٠)  

تصحيح أخطاء الطالب.  •
اختيار أحد المصادر التالية:  •

الربط مع المواد األخر. (٤٠ د)  
مشروع الفصل. (٤٠)  
التقديم للفصل. (٤٠)  

  








استعمال خصائص الجمع لجمع األعداد.


 ، ،


مكعبات متداخلة.

األعــداد،  بنية  فهم  في  ا  مهمًّ ا  دورً الجمع  عملية  خصائص  تلعب 
الخصائص  مفاهيم هذه  الطالب  يتعرف  أن  عليها، ويجب  والعمليات 

ا.  حسيًّ
الخصائص  فهم  يستطيعون  الطالب ال  أن  إلى  الدراسات  أشارت  وقد 
المجردة مثل: التجميع واإلبدال والعنصر المحايد قبل الصف الثالث، 

مل عددية. وتمثّل خصائص الجمع بجُ
لشرح  العددية  الجمل  والثاني)  (األول  الصفين  طالب  ويستعمل 
الصف  في  ثانية  مرة  استعمالها  إلى  وسيعودون  العد.  في  نشاطاتهم 

الثالث.
تساعد  الجمع  لعملية  اإلبدال  خاصيّة  أنّ  مالحظة  ا  أيضً المهم  ومن 
خاصية  وتلعب  األساسية،  الجمع  حقائق  حفظ  على  ا  كثيرً الطالب 
ا في تطوير فهمهم طريقة الجمع الرأسي، التي سترد  ا مهمًّ التجميع دورً

في الدروس القادمة.


استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

         

 
اشتر خليل كتابًا، وأعاد إليه البائع ٧ رياالت. ما فئات النقود  رياالت. ما فئات النقود 
رياالتٍ   (٥) فئة  من  ورقة  ممكنة:  إجابة  إليه؟  أعادها  التي 

وورقتان من فئة الريال أو (٧) أوراق من فئة الريال.



  






  

 مكعبات متداخلة. 
المترابطة  الحقائق  مجموعة  لتمثيل  المتداخلة  المكعبات  استعمل   •
صفراء،  و٥ مكعبات  حمراء  مكعبات   ٧ لْ  صِ  ٥  ،٧  ،١٢ لألعداد 
واكتب ٧ + ٥ = ١٢ أعد ترتيب المكعبات لتصل ٥ مكعبات صفراء 
 ،١٢ - ٥ من:  كالًّ  مثّل  ثم   ٥ + ٧ = ١٢ واكتب  حمراء  و٧ مكعبات 

١٢ - ٧ لتكمل تمثيل مجموعة الحقائق.
٦ مكعبات  استعمال  إليهم  اطلب  ثم   ، مجموعاتٍ الطالب  م  قسّ  •
المترابطة  األربع  الحقائق  إليجاد  حمراء؛  ٥ مكعبات  و  صفراء 

لألعداد ١١، ٦، ٥



    

 بطاقات كتب في كلٍّ منها مسألة مثل:
= ٤ + ٥ + ٦ =  ، ٣ + ٨ + ٢ + ٧

أعط بطاقة لكل طالب، واطلب إليه إيجاد المجموع.
ثم اطلب إلى الطالب كتابة مسائل لفظية لبطاقاتهم.







  

   

م مهارات حل المسألة وخططها مستعمالً تدريبات حل المسألة (٨) دعِّ
الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.

 

 
......................... .................................................

٨   


        

: لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ :أَحُ لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ أَحُ

ةً  قَ رَ وَ راءَ وَ مْ راقٍ حَ راءَ و٥ أَوْ فْ راقٍ صَ عَ ٩ أَوْ مَ ا جَ . إِذَ لومِ ةِ العُ رٍ لِمادَّ جَ ةَ شَ قَ رَ عَ ٢٠ وَ مَ أَرادَ بَهاءُ أَنْ يَجْ عَ   مَ أَرادَ بَهاءُ أَنْ يَجْ عَ   مَ أَرادَ بَهاءُ أَنْ يَجْ عَ   مَ أَرادَ بَهاءُ أَنْ يَجْ عَ   مَ أَرادَ بَهاءُ أَنْ يَجْ  ١ 
عِ  مْ ةُ الجَ يّ اصِّ ؟ وما خَ عَ مَ يْهِ أَنْ يَجْ لَ ر بَقِيَ عَ ةً أُخْ قَ رَ مْ وَ ؟ وكَ تّى اآلنَ عَ بَهاءُ حَ مَ ةً جَ قَ رَ مْ وَ كَ ، فَ ةً قالِيَّ تُ رْ بُ
ةً  قَ رَ وَ راءَ وَ مْ راقٍ حَ  أَوْ
عِ  مْ ةُ الجَ يّ اصِّ ؟ وما خَ عَ مَ يْهِ أَنْ يَجْ لَ ر بَقِيَ عَ ةً أُخْ قَ رَ مْ وَ ؟ وكَ تّى اآلنَ عَ بَهاءُ حَ مَ ةً جَ قَ رَ مْ وَ كَ ، فَ ةً قالِيَّ تُ رْ بُ
ةً  قَ رَ وَ راءَ وَ مْ راقٍ حَ راءَ و أَوْ فْ راقٍ صَ  أَوْ
عِ  مْ ةُ الجَ يّ اصِّ ؟ وما خَ عَ مَ يْهِ أَنْ يَجْ لَ ر بَقِيَ عَ ةً أُخْ قَ رَ مْ وَ ؟ وكَ تّى اآلنَ عَ بَهاءُ حَ مَ ةً جَ قَ رَ مْ وَ كَ ، فَ ةً قالِيَّ تُ رْ بُ

راءَ و فْ راقٍ صَ عَ  أَوْ مَ ا جَ . إِذَ لومِ ةِ العُ رٍ لِمادَّ جَ ةَ شَ قَ رَ  وَ
عِ  مْ ةُ الجَ يّ اصِّ ؟ وما خَ عَ مَ يْهِ أَنْ يَجْ لَ ر بَقِيَ عَ ةً أُخْ قَ رَ مْ وَ ؟ وكَ تّى اآلنَ عَ بَهاءُ حَ مَ ةً جَ قَ رَ مْ وَ كَ ، فَ ةً قالِيَّ تُ رْ بُ

عَ  مَ ا جَ . إِذَ لومِ ةِ العُ رٍ لِمادَّ جَ ةَ شَ قَ رَ  وَ

ها؟ لُ مِ تَعْ الَّتي يَسْ
عِ  مْ ةُ الجَ يّ اصِّ ؟ وما خَ عَ مَ يْهِ أَنْ يَجْ لَ ر بَقِيَ عَ ةً أُخْ قَ رَ مْ وَ ؟ وكَ تّى اآلنَ عَ بَهاءُ حَ مَ ةً جَ قَ رَ مْ وَ كَ ، فَ ةً قالِيَّ تُ رْ بُ

ها؟ لُ مِ تَعْ الَّتي يَسْ
عِ  مْ ةُ الجَ يّ اصِّ ؟ وما خَ عَ مَ يْهِ أَنْ يَجْ لَ ر بَقِيَ عَ ةً أُخْ قَ رَ مْ وَ ؟ وكَ تّى اآلنَ عَ بَهاءُ حَ مَ ةً جَ قَ رَ مْ وَ كَ ، فَ ةً قالِيَّ تُ رْ بُ



واسَ مِنْ ٧ + (٣ + ٦) إِلى (٧ + ٣) + ٦ قْ لَ األَ بَدَّ ، فَ عٍ مْ ةَ جَ لَ أَ سْ لَّ مَ أَرادَ رائِدٌ أَنْ يَحُ واسَ مِنْ   قْ لَ األَ بَدَّ ، فَ عٍ مْ ةَ جَ لَ أَ سْ لَّ مَ أَرادَ رائِدٌ أَنْ يَحُ واسَ مِنْ   قْ لَ األَ بَدَّ ، فَ عٍ مْ ةَ جَ لَ أَ سْ لَّ مَ أَرادَ رائِدٌ أَنْ يَحُ واسَ مِنْ   قْ لَ األَ بَدَّ ، فَ عٍ مْ ةَ جَ لَ أَ سْ لَّ مَ أَرادَ رائِدٌ أَنْ يَحُ  ٢ 

؟ حيحٌ لْ هذا صَ هَ . فَ ةَ اإلِبْدالِ يَّ اصِّ لَ خَ مَ تَعْ : إِنَّهُ اسْ مِ لِّ عَ مُ مَّ قالَ لِلْ ثُ  


قاءَ  رْ زَ زاتٍ  رَ ةٍ و ٤ خَ بِيَّ هَ زاتٍ ذَ رَ ةٍ، و٥ خَ بِيَّ شَ زاتٍ خَ رَ لَتْ ٣ خَ مَ تَعْ اسْ ا، فَ دً قْ نَعَ عِ تْ تَمارا أَنْ تَصْ أَرادَ لَتْ   مَ تَعْ اسْ ا، فَ دً قْ نَعَ عِ تْ تَمارا أَنْ تَصْ أَرادَ لَتْ   مَ تَعْ اسْ ا، فَ دً قْ نَعَ عِ تْ تَمارا أَنْ تَصْ أَرادَ لَتْ   مَ تَعْ اسْ ا، فَ دً قْ نَعَ عِ تْ تَمارا أَنْ تَصْ أَرادَ  ٣ 
دِ تَمارا؟  قْ زاتِ في عِ رَ يُّ لِلخَ لِّ دُ الكُ دَ . ما العَ داءَ وْ زاتٍ سَ رَ ةٍ، و٣ خَ يَّ زاتٍ فِضِّ رَ و٥ خَ



ةً فِي  لَ سأَ مَ ةِ وَ بيَّ رَ العَ ةِ  غَ اللُّ سائِلَ في  و٣ مَ لومِ  العُ يْنِ فِي  تَ لَ أَ سْ مَ يَّاتِ وَ
ياضِ الرِّ سائِلَ فِي  مٌ ٩ مَ لَّ جاسِ حَ مٌ   لَّ جاسِ حَ مٌ   لَّ جاسِ حَ مٌ   لَّ جاسِ حَ  ٤ 

؟ لَ هَ عَ أَسْ مْ لُ الجَ عَ ةُ الَّتي تَجْ يَّ اصِّ ما الخَ ؟ وَ مٌ لَّ جاسِ ةً حَ لَ أَ سْ مْ مَ كَ . فَ التّاريخِ
و لومِ  العُ يْنِ فِي  تَ لَ أَ سْ مَ يَّاتِ وَ

ياضِ الرِّ سائِلَ فِي   مَ
؟ لَ هَ عَ أَسْ مْ لُ الجَ عَ ةُ الَّتي تَجْ يَّ اصِّ ما الخَ ؟ وَ مٌ لَّ جاسِ ةً حَ لَ أَ سْ مْ مَ كَ . فَ التّاريخِ

و لومِ  العُ يْنِ فِي  تَ لَ أَ سْ مَ يَّاتِ وَ
ياضِ الرِّ سائِلَ فِي   مَ



ةَ  بَ لْ مْ عُ كَ . فَ صيرِ التّوتِ ةً مِنْ عَ بَ لْ عُ احِ وَ فّ صيرِ التُّ يْنِ مِنْ عَ تَ بَ لْ عُ قالِ وَ تُ رْ صيرِ البُ لَبٍ مِنْ عَ ي ٧ عُ مّ تْ أُ تَرَ اشْ ي   مّ تْ أُ تَرَ اشْ ي   مّ تْ أُ تَرَ اشْ ي   مّ تْ أُ تَرَ اشْ  ٥ 
ي؟ مّ تْ أُ تَرَ صيرٍ اشْ عَ

بَةَ  لْ مْ عُ كَ . فَ صيرِ التّوتِ ةً مِنْ عَ بَ لْ عُ احِ وَ فّ صيرِ التُّ يْنِ مِنْ عَ تَ بَ لْ عُ قالِ وَ تُ رْ صيرِ البُ لَبٍ مِنْ عَ  عُ
ي؟ مّ تْ أُ تَرَ صيرٍ اشْ عَ

بَةَ  لْ مْ عُ كَ . فَ صيرِ التّوتِ ةً مِنْ عَ بَ لْ عُ احِ وَ فّ صيرِ التُّ يْنِ مِنْ عَ تَ بَ لْ عُ قالِ وَ تُ رْ صيرِ البُ لَبٍ مِنْ عَ  عُ



  



         

     
            

    
            

    
            

    
ال  ةُ اإلِبْدَ يَّ ال خاصِّ ةُ اإلِبْدَ يَّ ال خاصِّ ةُ اإلِبْدَ يَّ ال خاصِّ ةُ اإلِبْدَ يَّ خاصِّ

حايِدِ  رِ الْمُ نْصُ ةُ الْعُ يَّ حايِدِ خاصِّ رِ الْمُ نْصُ ةُ الْعُ يَّ خاصِّ
ال  ةُ اإلِبْدَ يَّ خاصِّ

حايِدِ  رِ الْمُ نْصُ ةُ الْعُ يَّ خاصِّ
ال  ةُ اإلِبْدَ يَّ خاصِّ

ميعِ  ةُ التَّجْ يَّ ميعِ خاصِّ ةُ التَّجْ يَّ خاصِّ
حايِدِ  رِ الْمُ نْصُ ةُ الْعُ يَّ خاصِّ

ميعِ  ةُ التَّجْ يَّ خاصِّ
حايِدِ  رِ الْمُ نْصُ ةُ الْعُ يَّ حايِدِ خاصِّ رِ الْمُ نْصُ ةُ الْعُ يَّ خاصِّ

ميعِ  ةُ التَّجْ يَّ خاصِّ
حايِدِ  رِ الْمُ نْصُ ةُ الْعُ يَّ خاصِّ

www.obeikaneducation.com

ةِ. ابِيَّ سَ لِيّاتِ الْحِ مَ راءِ الْعَ عِ على إجْ مْ صائِصُ الْجَ نَا خَ دُ اعِ سَ تُ

٠     +     ٣    =     ٣   ٣     +     ٠    =       ٣  ٣    

تِيبِ رْ يِيرَ التَّ نِي أَنَّ تَغْ عِ تَعْ مْ ةِ الْجَ لِيَّ مَ ال لِعَ ةُ اإلِبْدَ يَّ خاصِّ    
 . عِ مْ يِّرُ ناتِجَ الْجَ غَ دادُ ال يُ عْ عُ بِهِ األَ مَ ي تُجْ .                            الَّذِ عِ مْ يِّرُ ناتِجَ الْجَ غَ دادُ ال يُ عْ عُ بِهِ األَ مَ ي تُجْ                            الَّذِ
تِيبِ رْ يِيرَ التَّ نِي أَنَّ تَغْ عِ تَعْ مْ ةِ الْجَ لِيَّ مَ  لِعَ
 . عِ مْ يِّرُ ناتِجَ الْجَ غَ دادُ ال يُ عْ عُ بِهِ األَ مَ ي تُجْ                            الَّذِ
تِيبِ رْ يِيرَ التَّ نِي أَنَّ تَغْ عِ تَعْ مْ ةِ الْجَ لِيَّ مَ  لِعَ

نِي أَنَّ عِ تَعْ مْ ةِ الْجَ لِيَّ مَ حايِدِ لِعَ رِ الْمُ نْصُ ةُ الْعُ يَّ خاصِّ    
 . دَ دَ ي ذلِكَ الْعَ اوِ رِ يُسَ فْ دٍ إلى الصِّ دَ عِ أَيِّ عَ مْ .                            ناتِجَ جَ دَ دَ ي ذلِكَ الْعَ اوِ رِ يُسَ فْ دٍ إلى الصِّ دَ عِ أَيِّ عَ مْ                            ناتِجَ جَ

نِي أَنَّ عِ تَعْ مْ ةِ الْجَ لِيَّ مَ  لِعَ
 . دَ دَ ي ذلِكَ الْعَ اوِ رِ يُسَ فْ دٍ إلى الصِّ دَ عِ أَيِّ عَ مْ                            ناتِجَ جَ

نِي أَنَّ عِ تَعْ مْ ةِ الْجَ لِيَّ مَ  لِعَ

 ( ٢   +   ٤ )  +  ٣    ( ٣   +   ٢    )  +      )  +     ٤   ٤    

٣  +          ٦           ٥            +  ٤

٩٩
ةَ ريقَ نِي أَنَّ الطَّ عِ تَعْ مْ ةِ الْجَ لِيَّ مَ ميعِ لِعَ ةُ التَّجْ يَّ خاصِّ   

. عِ مْ يِّرُ ناتِجَ الْجَ غَ دادُ ال تُ عْ عُ بِها األَ مَ تِي تُجْ .                الَّ عِ مْ يِّرُ ناتِجَ الْجَ غَ دادُ ال تُ عْ عُ بِها األَ مَ تِي تُجْ                 الَّ
ةَ ريقَ نِي أَنَّ الطَّ عِ تَعْ مْ ةِ الْجَ لِيَّ مَ  لِعَ

. عِ مْ يِّرُ ناتِجَ الْجَ غَ دادُ ال تُ عْ عُ بِها األَ مَ تِي تُجْ                 الَّ
ةَ ريقَ نِي أَنَّ الطَّ عِ تَعْ مْ ةِ الْجَ لِيَّ مَ ميعِ لِعَ ةُ التَّجْ يَّ خاصِّ

. عِ مْ يِّرُ ناتِجَ الْجَ غَ دادُ ال تُ عْ عُ بِها األَ مَ تِي تُجْ                 الَّ
ميعِ ةُ التَّجْ يَّ ميعِخاصِّ ةُ التَّجْ يَّ خاصِّ

. عِ مْ يِّرُ ناتِجَ الْجَ غَ دادُ ال تُ عْ عُ بِها األَ مَ تِي تُجْ                 الَّ
ميعِ ةُ التَّجْ يَّ خاصِّ

ودٍ  قُ عادَ ٣ عُ  سُ لَدَ انِ وَ ٣ خواتم، وَ دَ قْ يْلَى عِ  لَ لَدَ
عادَ  سُ وَ يْلى  لَ مِنْ  لٍّ  كُ   لَدَ أَنَّ  ظُ  أُالحِ وخاتمان. 

 : نَّ ؛ ألَ راتِ هَ وْ جَ هُ مِنْ المُ سَ دَ نَفْ دَ : الْعَ نَّ ؛ ألَ راتِ هَ وْ جَ هُ مِنْ المُ سَ دَ نَفْ دَ الْعَ
٢ + ٣ = ٣ + ٢
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استعمل المكعبات المتداخلة:   •

٥ حمراء و٧ خضراء و٣ صفراء.
ما عدد المكعبات الحمراء والخضراء؟ ١٢ •

ما عدد المكعبات الحمراء والخضراء والصفراء؟ ١٥ •
جمع  الطالب  إلى  واطلب  نفسها،  المكعبات  استعمل   •
جمع  إليهم  اطلب  ثم  والصفراء،  الخضراء  المكعبات 
الكلي  العدد  أن  أخبرهم  ثم  معها.  الحمراء  المكعبات 

ر الترتيب والتجميع. للمكعبات لم يتغيّر بالرغم من تغيُّ

   


ما ناتج كلٍّ من: ٤ + ٥، ٥ + ٤؟ ٩، ٩ •

ما اسم الخاصية التي تُشير إلى أن ٤ + ٥، ٥ + ٤ لهما الناتج  •
نفسه؟خاصية اإلبدال للجمع.

ما ناتج ( ٤ + ٥ ) + ٧؟ ٩ + ٧ = ١٦ •
٤ + ١٢ = ١٦ ما ناتج ٤ + ( ٥ + ٧ )؟ •

ما اسم الخاصية التي تُشير إلى أنّ (٤ + ٥) + ٧، ٤ + (٥ + ٧)  •
خاصية التجميع للجمع. لهما الناتج نفسه؟

بيّن للطالب أنه عندما غيَّروا ترتيب أعداد المكعبات في النشاط 
غيَّروا  وعندما  الجمع،  لعملية  اإلبدال  خاصية  استعملوا  األول 

تجميع األعداد استعملوا خاصية التجميع لعملية الجمع.

اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتبهم، ويقرؤوا المعلومات الواردة 
 ،  التالية:  المفاهيم  لهم  م  قدّ  .« » فقرة  في 
حلَّ  معهم  وناقش   ،

التالية:  المفاهيم  لهم  م  قدّ  .«
حلَّ  معهم  وناقش   ،

التالية:  المفاهيم  لهم  م  قدّ  .«
    ،  

المثالين ١، ٢

 



  



   =  ٦  +  ٥  
   =   ٥  +  ٦

  =  ( ٥ + ٧ ) + ٣  
   =  ( ٧ + ٣ ) + ٥  

   =  ٠  +  ١٢ 

: المثاالن (١، ٢) ةَ يَّ دُ الْخاصِّ دِّ أُحَ ، وَ دُ الناتِجَ أَجِ

دادِ ٧ ، ٨ ، ٣. عِ األَعْ مْ يجادِ ناتِجِ جَ ميعِ إلِ التَّجْ الِ وَ بْدَ يَّتَي اإلِ لُ خاصِّ مِ تَعْ يْفَ أَسْ حُ كَ رَ أَشْ 

          
         

    

 ، ناتِجَ ٥ + ٤ =   دُ ناتِجَ  ٤  +  ٥  =    وَ أَجِ
. لةِ تَعمَ سْ عِ المُ مْ يَّة الْجَ دُ خاصِّ وأُحدِّ

٤ + ٥ = ٩ وَ  ٥ + ٤ =  ٩
. عِ مْ ةِ الْجَ لِيَّ مَ الِ لِعَ ةِ اإلِبْدَ يَّ لى خاصِّ ثالٌ عَ هذا مِ



          

      
      

           

          

            
               

 . ودٍ دانِ وَ ٦ أُسُ هْ فَ ورٍ وَ يَواناتِ ٤ نُمُ حَ ةٍ لِلْ ديقَ إِلَى حَ لَتْ  قِ نُ     
ةِ؟  ديقَ لَتْ إِلَى الْحَ قِ تِي نُ يَواناتِ الَّ دُ الْحَ دَ ا عَ مَ
يَواناتِ  حَ ةٍ لِلْ ديقَ إِلَى حَ لَتْ  قِ نُ  

ةِ؟  ديقَ لَتْ إِلَى الْحَ قِ تِي نُ يَواناتِ الَّ دُ الْحَ دَ ا عَ مَ
يَواناتِ  حَ ةٍ لِلْ ديقَ إِلَى حَ لَتْ  قِ نُ  

دُ نَاتِجَ ٤ + ٢ + ٦. يَواناتِ التي نقلت إلى الحديقة، أَجِ دِ الْحَ دَ ةِ عَ فَ رِ عْ لِمَ
 . لَ هَ ها أَسْ عُ مْ بِحَ جَ دادِ لِيُصْ عْ أُعيدُ ترتيب األَ

دُ نَاتِجَ  يَواناتِ التي نقلت إلى الحديقة، أَجِ دِ الْحَ دَ ةِ عَ فَ رِ عْ لِمَ
 . لَ هَ ها أَسْ عُ مْ بِحَ جَ دادِ لِيُصْ عْ أُعيدُ ترتيب األَ

دُ نَاتِجَ  يَواناتِ التي نقلت إلى الحديقة، أَجِ دِ الْحَ دَ ةِ عَ فَ رِ عْ لِمَ

٤ + ٢ + ٦     
٦ +  +   =

(   +  ) + ٢  =
٢  +    ١٠  =

١٢  =

يَوانًا. ةِ ١٢حَ ديقَ لَتْ إِلَى الْحَ قِ تِي نُ يَواناتِ الَّ دُ الْحَ دَ ، عَ نْ إِذَ



  

١١١٥١٢
١٥ ١١

اإلبدال لعملية الجمع.

انظر الهامش

التجميع لعملية الجمع.
العنصر المحايد لعملية الجمع.

إجابة:
خاصية اإلبدال   ٤) ٧ + ٨ + ٣ = ٧ + ٣+ ٨

خاصية التجميع  (٧+٣) + ٨ =   
١٠+ ٨= ١٨ =   


 لتحديد الخاصية، على الطالب أن يالحظوا أوالً كيف 

تغيّرت العبارة األصلية.

د الخاصية. أجد الناتج، وأحدّ  
 = ٧ + ٥ =  ، ٥ + ٧     

    ١٢، خاصية اإلبدال لعملية الجمع. 
أقالم  و٣  حبر  أقالم  و٥  رصاص  أقالم   ٧ جميل   لد  

ا. تلوين. ما العدد الكلي لألقالم لديه؟ ١٥ قلمً





 

١٢١٢

في  الواردة   (٤) إلى   (١) من  األسئلة  حل  الطالب  إلى  اطلب 
فقرة «أتأكد»، وتابع حلولهم. 

يبدؤوا  أن  قبل  الطالب  استيعاب  م  يقوّ  :(٤) السؤال 
حل أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».


 واجه بعض الطالب صعوبة في تحديد خصائص 

الجمع
 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليمتدريبات إعادة التعليم ١
صغيرة،  سيارات   ٤ يرسموا  أن  الطالب  إلى  ٢  اطلب 

وحافلتين، ثم يرسموا ٣ سيارات نقل كبيرة.
٩ ما عدد السيارات التي رسمتموها جميعها؟ •

واآلن اطلب إليهم أن يرسموا حافلتين، و٣ سيارات نقل  •
أن  وأخبرهم  صغيرة.  سيارات   ٤ رسم  يُضيفوا  ثم  كبيرة، 

ا. العدد الكلي للسيارات بقي ٩ أيضً
خاصية  يوضح  الترتيب  تغيير  أن  إلى  الطالب  انتباه  الفت 

اإلبدال، وتغيير طريقة التجميع يوضح خاصية التجميع.

  

......................... .................................................
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. عِ مْ ىل اجلَ نا عَ دُ رائِقَ تُساعِ ةُ طَ دَّ دُ عِ .تُوجَ عِ مْ ىل اجلَ نا عَ دُ رائِقَ تُساعِ ةُ طَ دَّ دُ عِ تُوجَ

ةُ اإلِبْدالِ  يَّ اصِّ خَ

. عِ مْ يِّرُ ناتِجَ الجَ غَ دادُ ال يُ عْ عُ بهِ األَ مَ تيبِ الَّذي تُجْ ييرُ التَّرْ تَغْ
٥ + ٤ = ٩
٤ + ٥ = ٩

حايِدِ رِ المُ نْصُ ةُ العُ يَّ اصِّ خَ

. دَ دَ رِ يُساوي ذلِكَ العَ فْ دٍ إِلى الصِّ دَ عِ أَيِّ عَ مْ ناتِجُ جَ
٦ + ٠ = ٦

ميعِ ةُ التَّجْ يَّ اصِّ خَ

 . عِ مْ يِّرُ ناتِجَ الجَ غَ دادُ ال تُ عْ عُ بِها األَ مَ ةُ الَّتي تُجْ ريقَ الطَّ
ميعِ ةُ التَّجْ يَّ اصِّ خَ

 . عِ مْ يِّرُ ناتِجَ الجَ غَ دادُ ال تُ عْ عُ بِها األَ مَ ةُ الَّتي تُجْ ريقَ الطَّ
ميعِ ةُ التَّجْ يَّ اصِّ خَ

( ٤ + ٦ ) + ( ٢ + ٤ ) + ٦            ٢
٦ + ٦                 ٢ + ١٠

١٢                       ١٢

ّا يَأْيت: لٍّ ممِ راغَ يف كُ ُ الفَ ألَ أَمْ

  = ٣ +  رِفُ أَنَّ  فَ نَعْ وْ سَ  فَ نا أنَّ ٣ + ٦ =  لِمْ إِذا عَ نا أنَّ   لِمْ إِذا عَ نا أنَّ   لِمْ إِذا عَ نا أنَّ   لِمْ إِذا عَ  ١ 
  = ٨ +  رِفُ أَنَّ  فَ نَعْ وْ سَ  فَ نا أنَّ ٨ + ٠ =  لِمْ إِذا عَ نا أنَّ   لِمْ إِذا عَ نا أنَّ   لِمْ إِذا عَ نا أنَّ   لِمْ إِذا عَ  ٢ 

  = (٤ +  رِفُ أَنَّ ٥ + ( فَ نَعْ وْ سَ  فَ نا أنَّ ( ٥ + ٦ ) + ٤ =  لِمْ إِذا عَ نا أنَّ (   لِمْ إِذا عَ نا أنَّ (   لِمْ إِذا عَ نا أنَّ (   لِمْ إِذا عَ  ٣ 

ّا يَأْيت: لٍّ ممِ عِ يف كُ مْ دُ ناتِجَ اجلَ أَجِ

  = ٤ + ٧ ٤    =  ٩ + ٢ ٥   = ٧ + ٥ ٦ 

  = ٣ + ٩ ٧   = ١٢ + ٥ ٨   = ٠ + ٤ ٩ 

......................... .................................................

٧   


                

ةِ؟ ابِقَ ةِ السّ ورَ ةٍ يف الصُّ هََ ةَ فاكِ بَّ مْ حَ كَ

ةٍ هَ بّاتِ فاكِ = ٩ حَ ٢ + ٣ + ٤

. عِ مْ صائِصِ اجلَ املِ خَ تِعْ ها بِاسْ سِ ةِ نَفْ ىل النَّتيجَ لَ عَ صُ نُ أَنْ نَحْ كِ مْ يُ

طاةِ: عِ املُعْ مْ ةَ اجلَ يَّ اصِّ الً خَ مِ تَعْ سْ ّا يَأْيت مُ لٍّ ممِ راغَ يف كُ ُ الفَ ألَ أَمْ

أ)  ةُ اإلِبْدالِ : ٤ + ٣ + ٢ = ٢ + ٤ + ٣ =  يَّ اصِّ خَ

 = ٩ب)  عِ : ٠  +  مْ ةِ الجَ لِيَّ مَ حايِدِ لِعَ رِ المُ نْصُ ةُ العُ يَّ اصِّ خَ

 + ٢) = ٩  ج)  ) +  ميعِ : ( ٤ + ٣ ) +٢ =  ةُ التَّجْ يَّ اصِّ خَ

ّا يَأْيت: لٍّ ممِ ةَ يف كُ يَّ دُ اخلاصِّ دِّ أُحَ بَ يف  وَ دَ املُناسِ دَ تُبُ العَ أَكْ

     = ٢٢٠ + ٠ ١ 

١٤ + ٤ = ١٨ ٢ 
 ١٨ =   + ٤

   = ( ٥ + ٣ ) + ( ٨ + ٢ ) = ٨ + ( ٢ + ٥ ) + ٣ ٣ 

: عِ مْ ةَ اجلَ يَّ اصِّ دُ خَ دِّ أُحَ نِيًّا، وَ ّا يَأْيت ذِهْ لٍّ ممِ عِ لِكُ مْ دُ ناتِجَ اجلَ أَجِ

٤    
١    
٥    
٦ +
   

٦    
٨    
٢ +


٢    
٧    
٣ +




  



: المثاالن (١، ٢) ةَ يَّ دُ الْخاصِّ دِّ أُحَ دُ الناتِجَ ، وَ أَجِ

: ةَ يَّ دُ الْخاصِّ دِّ أُحَ ، وَ بَ فِي ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ  أَكْ   

ا:  نِيًّ عِ ذِهْ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

سائِلِ اآلتِيَةِ:  الًّ مِنَ الْمَ لُّ كُ أَحُ

   =  ٩  +  ٢   
   =  ٢  +  ٩   

١١
١١

   =  ( ٦ + ٣ ) + ٤   
   =  ( ٤+ ٦ )  +٣   

١٣
١٣

   =     =  ٠  +  ٩   ٩

٦  +   =  ٦   ( ٧ + ٩ ) + ٣ = ( ٩ +   ) + ٠٣  ٧

٩  +    =  ٢  +  ٩  ( ٨ + ٣ ) +  = ٨ + ( ٣ + ٢ )٢ ٢

يَّةَ  رُ الخاصِّ كُ أَذْ عِ ٧ + ٩ + ٣، وَ مْ يجادِ ناتِجِ الْجَ ةٍ إلِ تَلِفَ خْ حُ ثَالثَ طَرائِقَ مُ رَ  أَشْ         

. لَ هَ رائِقِ أَسْ بَيِّنُ أَيَّ الطّ مَّ أُ ها، ثُ تُ لْ مَ تَعْ التي اسْ
عِ  مْ يجادِ ناتِجِ الْجَ ةٍ إلِ تَلِفَ خْ حُ ثَالثَ طَرائِقَ مُ رَ  أَشْ

. لَ هَ رائِقِ أَسْ بَيِّنُ أَيَّ الطّ مَّ أُ ها، ثُ تُ لْ مَ تَعْ التي اسْ
عِ  مْ يجادِ ناتِجِ الْجَ ةٍ إلِ تَلِفَ خْ حُ ثَالثَ طَرائِقَ مُ رَ  أَشْ

 . ثَالٍ حُ بِمِ ضِّ ؟ أُوَ حِ الِ فِي الطَّرْ بْدَ يَّةُ اإلِ قُ خاصِّ قَّ تَحَ لْ تَ هَ  

بَقِيَ  ، وَ رُ فَ ما أَصْ هُ نُ يْنِ لَوْ تَرَ فْ دَ رُ وَ مَ ما أَحْ هُ نُ يْنِ لَوْ تَرَ فْ دَ قُ وَ رَ نُها أَزْ فاتِرَ لَوْ  ٦ دَ تَرَ اشْ ةً فَ بَ تَ كْ الِحٌ مَ لَ صَ خَ دَ 
ا كانَ على رفِّ المكتبةِ؟ تَرً فْ مْ دَ كَ . فَ فاتِرَ على الرفِّ ٧ دَ

 : ةَ يَّ دُ الْخاصِّ دِّ أُحَ دُ الناتِجَ ، وَ أَجِ

عِ  مْ لِيَّةِ الْجَ مَ ميعِ لِعَ يَّةِ التَّجْ لى خاصِّ ثالٍ عَ مِ تَيْنِ كَ دِيَّ دَ تَيْنِ عَ لَ مْ تُبُ جُ ةَ أَدناه. أَكْ ورَ ى الصّ لْمَ تْ سَ مَ سَ رَ 
 . ورِ دِ الصُّ دَ لى عَ التَّي تَدلُّ عَ

عِ  مْ لِيَّةِ الْجَ مَ ميعِ لِعَ يَّةِ التَّجْ لى خاصِّ ثالٍ عَ مِ تَيْنِ كَ دِيَّ دَ تَيْنِ عَ لَ مْ تُبُ جُ ةَ أَدناه. أَكْ ورَ ى الصّ لْمَ تْ سَ مَ سَ رَ
 . ورِ دِ الصُّ دَ لى عَ التَّي تَدلُّ عَ

عِ  مْ لِيَّةِ الْجَ مَ ميعِ لِعَ يَّةِ التَّجْ لى خاصِّ ثالٍ عَ مِ تَيْنِ كَ دِيَّ دَ تَيْنِ عَ لَ مْ تُبُ جُ ةَ أَدناه. أَكْ ورَ ى الصّ لْمَ تْ سَ مَ سَ رَ

 ١
٧
٩ +

٥
٧
٥ +

٢
١
٨
٣ +

  

العنصر المحايد لعملية الجمع 

اإلبدال لعملية الجمع 

اإلبدال لعملية الجمعالعنصر المحايد في الجمع

اإلبدال لعملية الجمع

انظر الهامش 

التجميع لعملية الجمع

 التجميع لعملية الجمع

١٧١٧
١٤

٣+(٥+٤)و(٣+٥)+٤

ا ١٧ دفترً

انظر الهامش 

إجابات:
خاصية التجميع   ٧ + (٩+ ٣)، (٧+ ٩) + ٣  (١٧

خاصية اإلبدال وخاصية التجميع  (٧+ ٣) + ٩  
 ١٠ العدد  على  أحصل  ألنني  األسهل؛  هي  األخيرة  الطريقة   

ثم أضيف إليه العدد ٩

اطلب إلى الطالب أن يكتبوا مثاالً على كلٍّ 
من خاصيتي (اإلبدال، والتجميع لعملية الجمع) في ورقة، وأن 

يسلموها لك. 

  



الصور  لِين  ستعمِ مُ جمع  مسألة  تمثيل  الطالب  إلى  اطلب  •
والكلمات واألعداد.

  

ع أسئلة التدريبات (٨-١٥) باستعمال المستويات اآلتية: نوّ


٥ - ٩، ١٢ ، ١٣، ١٥

٥ - ٧، ٩ - ١٧
٥ - ١٧ ( األسئلة الفردية ) ، ١٨

العليا»  التفكير  مهارات  «مسائل  يناقشوا  أن  الطالب  إلى  اطلب 
وا  يبون عن السؤال (١٨)، اطلب إليهم أن يُعطُ ها. وعندما يُجِ وحلّ

مثاالً على ذلك.
يبون عن السؤال ( ها. وعندما يُجِ وحلّ

مثاالً على ذلك.
يبون عن السؤال ( ها. وعندما يُجِ وحلّ

السؤال  حل  يكتبوا  أن  الطالب  إلى  اطلب   
(١٨) في مجلة الصف. ويمكنك استعماله في التقويم التكويني. 


قد يواجه بعض الطالب صعوبة في إيجاد قد يواجه بعض الطالب صعوبة في إيجاد  
رهم بأن األعداد نفسها يجب أن تظهر في  رهم بأن األعداد نفسها يجب أن تظهر في العدد المجهول؛ لذا ذكّ العدد المجهول؛ لذا ذكّ

طرفَي رمز المساواة، وأن ما يتغير هو الترتيب أو التجميع فقط.

  

......................... .................................................
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ىلّ عْكُ املُحَ الكَ

قانِ دائِامً  تَّفِ ام ال يَ ، لكِنَّهُ مٍ وْ لِّ يَ ةً يف كُ بِيّاتٍ خاصَّ لَ انِ طَ َرضِّ حيُ ، وَ ىلّ كِ املُحَ عْ ا لِبَيْعِ الكَ رً تْجَ شيدٌ مَ رَ تَلِكُ بِاللٌ وَ مْ قانِ دائِامً يَ تَّفِ ام ال يَ ، لكِنَّهُ مٍ وْ لِّ يَ ةً يف كُ بِيّاتٍ خاصَّ لَ انِ طَ َرضِّ حيُ ، وَ ىلّ كِ املُحَ عْ ا لِبَيْعِ الكَ رً تْجَ شيدٌ مَ رَ تَلِكُ بِاللٌ وَ مْ يَ
:ر طَياتِ األُخْ أْيت بَعْضُ املُعْ فيام يَ ، وَ بَةِ لْ كِ يف العُ عْ تيبِ الكَ رْ طِ تَ ىل نَمَ عَ

قانِ دائِامً  تَّفِ ام ال يَ ، لكِنَّهُ مٍ وْ لِّ يَ ةً يف كُ بِيّاتٍ خاصَّ لَ انِ طَ َرضِّ حيُ ، وَ ىلّ كِ املُحَ عْ ا لِبَيْعِ الكَ رً تْجَ شيدٌ مَ رَ تَلِكُ بِاللٌ وَ مْ يَ
:ر طَياتِ األُخْ أْيت بَعْضُ املُعْ فيام يَ ، وَ بَةِ لْ كِ يف العُ عْ تيبِ الكَ رْ طِ تَ ىل نَمَ عَ

قانِ دائِامً  تَّفِ ام ال يَ ، لكِنَّهُ مٍ وْ لِّ يَ ةً يف كُ بِيّاتٍ خاصَّ لَ انِ طَ َرضِّ حيُ ، وَ ىلّ كِ املُحَ عْ ا لِبَيْعِ الكَ رً تْجَ شيدٌ مَ رَ تَلِكُ بِاللٌ وَ مْ يَ

 •. بَتَيْنِ لْ شيدٌ عُ لُ بِاللٌ ورَ مِ تَعْ سْ ةً يَ كَ عْ نْ ١٣ كَ ثَرَ مِ نْ أَكْ بِيَّةُ مِ لَ نُ الطَّ تَكوَّ حينَ تَ

ةِ.    •  دَ شْ ةِ والقِ لَ راوِ بيبِ والفَ رِ والزَّ كَّ لّى: بِالسُّ حَ كِ المُ عْ نَ الكَ شيدٌ ٤ أَنْواعٍ مِ رَ نَعُ بِاللٌ وَ شيدٌ • يَصْ رَ نَعُ بِاللٌ وَ • يَصْ

ا: ةُ هبِ ا اخلاصَّ ليامهتُ أْيت تَعْ أَلَةٍ فيام يَ سْ لِّ مَ لِكُ

عَ بِاللٌ في  ضَ إِذا وَ ، فَ بيبِ ها بِالزَّ ضُ بَعْ رِ وَ كَّ ها بِالسُّ ضُ ، بَعْ كاتٍ عْ ي ٨ كَ وِ نَيْنِ تَحْ مِ اإلثْ ةُ بِيَوْ بِيَّةُ الخاصَّ لَ الطَّ ١ 

. ةَ دِيَّ دَ ةَ العَ لَ مْ لُ الجُ مِ ها؟ أُكْ سِ بةِ نَفْ لْ عَ في العُ ضَ بيبِ وَ ةً بِالزَّ كَ عْ مْ كَ ، فَكَ رِ كَّ كاتٍ بِالسُّ عْ  كَ
ي  وِ نَيْنِ تَحْ مِ اإلثْ ةُ بِيَوْ بِيَّةُ الخاصَّ لَ الطَّ

. ةَ دِيَّ دَ ةَ العَ لَ مْ لُ الجُ مِ ها؟ أُكْ سِ بةِ نَفْ لْ عَ في العُ ضَ بيبِ وَ ةً بِالزَّ كَ عْ مْ كَ ، فَكَ رِ كَّ كاتٍ بِالسُّ عْ  كَ
ي  وِ نَيْنِ تَحْ مِ اإلثْ ةُ بِيَوْ بِيَّةُ الخاصَّ لَ الطَّ

بةِ األولى ٥ لْ العُ
ةٍ  الّ حَ كاتٍ مُ عْ بيبِ = ٨ كَ كاتٍ بِالزَّ عْ  كَ رِ +  كَّ كاتٍ بِالسُّ عْ ٥ كَ

تي  ةَ الَّ دِيَّ دَ ةَ العَ لَ مْ لُ الجُ مِ ، أُكْ بِيبِ كاتِ الزَّ عْ أَ بِكَ دَ هُ بَ نَّ ، إِالّ أَ نَيْنِ مِ اإلثْ وْ بيَّةِ يَ لَ نْ طَ بَةَ الثّانِيةَ مِ لْ شيدٌ العُ دَّ رَ أَعَ تي   ةَ الَّ دِيَّ دَ ةَ العَ لَ مْ لُ الجُ مِ ، أُكْ بِيبِ كاتِ الزَّ عْ أَ بِكَ دَ هُ بَ نَّ ، إِالّ أَ نَيْنِ مِ اإلثْ وْ بيَّةِ يَ لَ نْ طَ بَةَ الثّانِيةَ مِ لْ شيدٌ العُ دَّ رَ أَعَ تي   ةَ الَّ دِيَّ دَ ةَ العَ لَ مْ لُ الجُ مِ ، أُكْ بِيبِ كاتِ الزَّ عْ أَ بِكَ دَ هُ بَ نَّ ، إِالّ أَ نَيْنِ مِ اإلثْ وْ بيَّةِ يَ لَ نْ طَ بَةَ الثّانِيةَ مِ لْ شيدٌ العُ دَّ رَ أَعَ تي   ةَ الَّ دِيَّ دَ ةَ العَ لَ مْ لُ الجُ مِ ، أُكْ بِيبِ كاتِ الزَّ عْ أَ بِكَ دَ هُ بَ نَّ ، إِالّ أَ نَيْنِ مِ اإلثْ وْ بيَّةِ يَ لَ نْ طَ بَةَ الثّانِيةَ مِ لْ شيدٌ العُ دَّ رَ أَعَ  ٢ 
لُها؟ مِ تَعْ تي أَسْ يَّةُ الَّ اصِّ ما الخَ ، وَ بَةِ لْ هِ العُ كاتِ في هذِ عْ تيبَ الكَ رْ فُ تَ تَصِ

تي  ةَ الَّ دِيَّ دَ ةَ العَ لَ مْ لُ الجُ مِ ، أُكْ بِيبِ كاتِ الزَّ عْ أَ بِكَ دَ هُ بَ نَّ ، إِالّ أَ نَيْنِ مِ اإلثْ وْ بيَّةِ يَ لَ نْ طَ بَةَ الثّانِيةَ مِ لْ شيدٌ العُ دَّ رَ أَعَ  
لُها؟ مِ تَعْ تي أَسْ يَّةُ الَّ اصِّ ما الخَ ، وَ بَةِ لْ هِ العُ كاتِ في هذِ عْ تيبَ الكَ رْ فُ تَ تَصِ

تي  ةَ الَّ دِيَّ دَ ةَ العَ لَ مْ لُ الجُ مِ ، أُكْ بِيبِ كاتِ الزَّ عْ أَ بِكَ دَ هُ بَ نَّ ، إِالّ أَ نَيْنِ مِ اإلثْ وْ بيَّةِ يَ لَ نْ طَ بَةَ الثّانِيةَ مِ لْ شيدٌ العُ دَّ رَ أَعَ  

ةٍ  الّ حَ كاتٍ مُ عْ رِ = ٨ كَ كَّ كاتٍ بِالسُّ عْ  كَ بيبِ +  كاتٍ بِالزَّ عْ كَ 



أَوْ رِ  كَّ بِالسُّ ةً  كَ عْ كَ  ١٢ نْدوقٍ  صُ في  عَ  أَضَ أَنْ  كِنُ  مْ يُ يْفَ  كَ يِّنَ  ُبَ ألِ اآلتِيَتَيْنِ  تَيْنِ  دِيَّ دَ العَ تَيْنِ  لَ مْ الجُ لُ  مِ أُكْ نْدوقٍ   صُ في  عَ  أَضَ أَنْ  كِنُ  مْ يُ يْفَ  كَ يِّنَ  ُبَ ألِ اآلتِيَتَيْنِ  تَيْنِ  دِيَّ دَ العَ تَيْنِ  لَ مْ الجُ لُ  مِ أُكْ نْدوقٍ   صُ في  عَ  أَضَ أَنْ  كِنُ  مْ يُ يْفَ  كَ يِّنَ  ُبَ ألِ اآلتِيَتَيْنِ  تَيْنِ  دِيَّ دَ العَ تَيْنِ  لَ مْ الجُ لُ  مِ أُكْ نْدوقٍ   صُ في  عَ  أَضَ أَنْ  كِنُ  مْ يُ يْفَ  كَ يِّنَ  ُبَ ألِ اآلتِيَتَيْنِ  تَيْنِ  دِيَّ دَ العَ تَيْنِ  لَ مْ الجُ لُ  مِ أُكْ  ٣ 
ما؟ تَيْهِ يْسَ كِلْ لَ بيبِ وَ ةً بِالزَّ كَ عْ ١٢ كَ

ةً الّ حَ ةً مُ كَ عْ بيبِ = ١٢ كَ ةً بِالزَّ كَ عْ  كَ رِ +  كَّ ةً بِالسُّ كَ عْ  كَ

ةً الّ حَ عكةً مُ رِ = ١٢ كَ كَّ ةً بِالسُّ كَ عْ  كَ بيبِ +  ةً بِالزَّ كَ عْ  كَ

                    
     

 : يَّةَ دُ الخاصِّ دِّ أُحَ بَ في  ، وَ ناسِ دَ المُ دَ تُبُ العَ أَكْ

   (٧ + ٣) +     = (٠ + ٧) + ٣  ٦    ٢٠ + ٤٠ = ٤٠ +   ٥

................................................................................................................................

 : يَّةَ دُ الْخاصِّ دِّ أُحَ أْتِي، وَ ا يَ مّ لٍّ مِ دُ الناتِجَ لِكُ :  أَجِ يَّةَ دُ الْخاصِّ دِّ أُحَ أْتِي، وَ ا يَ مّ لٍّ مِ دُ الناتِجَ لِكُ  أَجِ

........................ = ........................ = ........................ ٤ + ٥............................

........................ = ........................ = ........................ ٥ + ٤ ٤٦ + ٠ = ........................١ ٢

............................

........................ = (٩ + ٣) + (١ + ٩) + ٥ = ........................٧

........................ = ........................ = ........................ ٣) + ٣) + ٣ ٩ + ٩ + ٩ ٣  (٧........................ = (........................ = (........................ ٥ + ٥ + ٥ ٤  ١ + (٩

........................................................

 : بِ أَلْفٍ رَ دادِ اآلتِيَةِ إِلَى أَقْ بُ كالًّ من األَعْ رِّ أُقَ

   .................... ٤٨٠١ ٧........................ ٦٥٩٢ ٨

   .................... ٣١٩٣ ٩.................... ٥٠٣٨ ١٠

  

٩٤٦

٩

اإلبدال لعملية الجمع

١٩١٥

١٥

٥٠٠٠

٣٠٠٠

٧٠٠٠

٥٠٠٠

٠٢٠

التجميع لعملية الجمع.التجميع لعملية الجمع.

اإلبدال لعملية الجمع.التجميع لعملية الجمع.

١٩

العنصر المحايد لعملية الجمع.

١٨)  إجابة ممكنة: ال  
مثال: ٧ - ٥ = ٢ بينما ٥ - ٧ ال تساوي ٢ .

 بديل المجموعات  
 الصغيرة

 م الذاتي   بديلي التعلّ
تدريبات المهارات (٧)  
التدريبات اإلثرائية (٩)  




  








تقدير نواتج الجمع باستعمال التقريب واألعداد المتناغمة.تقدير نواتج الجمع باستعمال التقريب واألعداد المتناغمة.


 ،


قطع دينز 

جمع  يتعلمون  كما  التقدير  مهارات  ا  أيضً الطالب  م  يتعلَّ أن  المهم  من 
نهم من تجنّب األخطاء الناتجة عن  أعدادٍ مكونةٍ من رقمين؛ ألنها تمكِّ
االعتماد على الطرق الروتينية. كما أن الكثير من األمور الحياتية يحتاج 
إلى تقدير نواتج الجمع فقط، كما يحتاج الطالب التقدير كذلك للتحقق 
التقدير  إلجراء  بطرائق  التقريب  خطط  دنا  وتزوِّ الجواب.  معقولية  من 
ة مضاعفات للعدد عشرة بسهولة؛ فمثالً ناتج  كما هو الحال في جمع عدّ

جمع 
٤٨ + ٣٤  يُقدر بمجموع  ٥٠ + ٣٠  أي  ٨٠


استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

         

 
يفكر غسان في عدد مكون من رقمين. إذا كان مجموع 

الرقمين ١١ ، والفرق بينهما ٣ ، فما هو العدد؟ ٧٤ أو ٤٧



  






  

ورقة، قلم.  

على  عها  ووزِّ أوراق  في  أو  السبورة،  على  اآلتي  السؤال  اكتب   •
ا في مجموعة إلجابته. الطالب، ثم اطلب إليهم العمل معً

كيف يختلف استعمال األعداد المتناغمة عن التقريب؟ في التقريب   •
يمين  عن  يقع  الذي  والرقم  التقريب  منزلة  على  بناءً  األعداد  تتغير 

المنزلة مباشرة.
السهل  من  أعداد  إلى  األعــداد  فتتغير  المتناغمة  األعــداد  في  أما   

استعمالها.



   

 مكعبات
رقمين.  من  عدد  وكتابة  أرقام،  مكعبَي  رمي  الطالب  إلى  اطلب   •

باستعمال الرقمين الظاهرين. كرر العمل مرة ثانية لكتابة عدد آخر.
اطلب إليهم تقريب العددين، وإيجاد ناتج جمعهما.  •

ا من المرات. كرر هذا النشاط عددً  •
مالحظة: يمكن تنفيذ هذا النشاط باستعمال األعداد المتناغمة.

 

المسألة  حل  تدريبات  مستعمالً  وخططها  المسألة  حل  مهارات  م  دعِّ
(١٢) الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.



 
......................... .................................................

١٢   


                

: لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ مَّ أَحُ ، ثُ قيقُ وابُ الدَّ لوبُ أَمِ اجلَ وَ املَطْ يُّ هُ ديرِ وابُ التَّقْ لِ اجلَ دُ هَ دِّ :أُحَ لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ مَّ أَحُ ، ثُ قيقُ وابُ الدَّ لوبُ أَمِ اجلَ وَ املَطْ يُّ هُ ديرِ وابُ التَّقْ لِ اجلَ دُ هَ دِّ أُحَ

ما  نْهُ لٌّ مِ تْ كُ رَ هَ تَتانِ أَزْ بْ نْها نَ ، مِ تْ ٤ نَبْتاتٍ رَ هَ زْ أَ ، فَ لومِ ةِ العُ صَّ باتاتِ في حِ ضَ النَّ فِّ بَعْ بُ الصَّ الّ عَ طُ رَ زَ تْ   رَ هَ زْ أَ ، فَ لومِ ةِ العُ صَّ باتاتِ في حِ ضَ النَّ فِّ بَعْ بُ الصَّ الّ عَ طُ رَ زَ تْ   رَ هَ زْ أَ ، فَ لومِ ةِ العُ صَّ باتاتِ في حِ ضَ النَّ فِّ بَعْ بُ الصَّ الّ عَ طُ رَ زَ تْ   رَ هَ زْ أَ ، فَ لومِ ةِ العُ صَّ باتاتِ في حِ ضَ النَّ فِّ بَعْ بُ الصَّ الّ عَ طُ رَ زَ تْ   رَ هَ زْ أَ ، فَ لومِ ةِ العُ صَّ باتاتِ في حِ ضَ النَّ فِّ بَعْ بُ الصَّ الّ عَ طُ رَ زَ  ١ 
؟ راتِ هَ يُّ لِلزَّ لِّ دُ الكُ دَ ما العَ . فَ راتٍ هَ ما ٦ زَ نْهُ لٌّ مِ تْ كُ رَ هَ تَتانِ أَزْ بْ راتٍ ، ونَ هَ  زَ

تْ  رَ هَ زْ أَ ، فَ لومِ ةِ العُ صَّ باتاتِ في حِ ضَ النَّ فِّ بَعْ بُ الصَّ الّ عَ طُ رَ زَ  
ما  نْهُ لٌّ مِ تْ كُ رَ هَ تَتانِ أَزْ بْ راتٍ ، ونَ هَ  زَ

تْ  رَ هَ زْ أَ ، فَ لومِ ةِ العُ صَّ باتاتِ في حِ ضَ النَّ فِّ بَعْ بُ الصَّ الّ عَ طُ رَ زَ  
٣



لُ في  مَ تَعْ ا  ريبً تَقْ ةً  مْ ساعَ نَةٍ. كَ لَّ سَ ريبًا كُ تَقْ ةً  يَّةِ ٢٤٥ ساعَ يْرِ ةِ الخَ يَّ عِ وُّ التَّطَ مالِ  عْ لْمى في األَ لُ سَ مَ تَعْ ةِ   يَّ يْرِ ةِ الخَ يَّ عِ وُّ التَّطَ مالِ  عْ لْمى في األَ لُ سَ مَ تَعْ ةِ   يَّ يْرِ ةِ الخَ يَّ عِ وُّ التَّطَ مالِ  عْ لْمى في األَ لُ سَ مَ تَعْ ةِ   يَّ يْرِ ةِ الخَ يَّ عِ وُّ التَّطَ مالِ  عْ لْمى في األَ لُ سَ مَ تَعْ  ٢ 
؟ يْنِ تَ نَ سَ

 

: لوماتِ اآلتِيَةَ الً املَعْ مِ تَعْ سْ ِ ٣ ، ٤ مُ ؤالَنيْ نِ السُّ يبُ عَ أُجِ

وِ اآليت: ىل النَّحْ يّامٍ عَ ةَ ٣ أَ دَّ ةِ مُ فِ املَدينَ تْحَ رِ يف مُ بيعاتُ التَّذاكِ كانَتْ مَ

ةً رَ كِ لُ : ٥٧ تَذْ وَّ مُ األَ اليَوْ

ةً رَ كِ مُ الثّاين : ٧٢ تَذْ اليَوْ

ةً رَ كِ مُ الثّالِثُ : ٨٧ تَذْ اليَوْ

لِ والثّاني؟ وَّ يْنِ األَ مَ فَ في اليَوْ تْحَ ريبًا زارَ المُ ا تَقْ صً خْ مْ شَ كَ لِ والثّاني؟  وَّ يْنِ األَ مَ فَ في اليَوْ تْحَ ريبًا زارَ المُ ا تَقْ صً خْ مْ شَ كَ لِ والثّاني؟  وَّ يْنِ األَ مَ فَ في اليَوْ تْحَ ريبًا زارَ المُ ا تَقْ صً خْ مْ شَ كَ لِ والثّاني؟  وَّ يْنِ األَ مَ فَ في اليَوْ تْحَ ريبًا زارَ المُ ا تَقْ صً خْ مْ شَ كَ  ٣ 
  

. ريبِ مالِ التَّقْ تِعْ ةِ بِاسْ يّامِ الثَّالثَ فِ في األَ تْحَ ارِ المُ وّ دَ زُ دَ رُ عَ دِّ قَ أُ  . ريبِ مالِ التَّقْ تِعْ ةِ بِاسْ يّامِ الثَّالثَ فِ في األَ تْحَ ارِ المُ وّ دَ زُ دَ رُ عَ دِّ قَ أُ  . ريبِ مالِ التَّقْ تِعْ ةِ بِاسْ يّامِ الثَّالثَ فِ في األَ تْحَ ارِ المُ وّ دَ زُ دَ رُ عَ دِّ قَ أُ  . ريبِ مالِ التَّقْ تِعْ ةِ بِاسْ يّامِ الثَّالثَ فِ في األَ تْحَ ارِ المُ وّ دَ زُ دَ رُ عَ دِّ قَ أُ  ٤ 
  

  



الثَاءِ  يِ الثُّ مَ نِّيَّ يَوْ رِضَ الْفَ عْ ارَ المَ ا زَ صً خْ مْ شَ رُ كَ قدّ  أُ       
؟  بعاءِ رْ واألَ

اتِ  وَ طُ ا الْخُ بِعً تَّ ، مُ ائِرينَ دَ الزّ دَ رُ عَ قدّ نِي أُ إِنَّ يرَ فَ دِ قْ نِي التَّ اتِ " تَعْ وَ طُ ا الْخُ بِعً تَّ ، مُ ائِرينَ دَ الزّ دَ رُ عَ قدّ نِي أُ إِنَّ يرَ فَ دِ قْ نِي التَّ اتِ " تَعْ وَ طُ ا الْخُ بِعً تَّ ، مُ ائِرينَ دَ الزّ دَ رُ عَ قدّ نِي أُ إِنَّ يرَ فَ دِ قْ نِي التَّ تَعْ ا ةَ "تقريبً لِمَ نَّ كَ َ ةَ "ألِ لِمَ نَّ كَ َ "ألِ
: اآلتيةَ

ةٍ شرَ ب عَ رَ دٍ إلى أَقْ لَّ عدَ بُ كُ رِّ قَ  أُ    
  ٤٧        ٥٠
  ٣٤        ٣٠

عُ مَ  أَجْ    
٤٧
٣٤ +

٥٠
٣٠ +
٨٠

. يْنِ مَ يَوْ نِّيَّ فِي الْ فَ رِضَ الْ عْ وا المَ ارُ ا تقريبًا زَ صً خْ ، ٨٠ شَ نْ إِذَ



         

     
             

        
             

    
             

        

    
رُ  دِّ قَ رُ أُ دِّ قَ أُ

ةُ  مَ نَاغِ تَ دادُ الْمُ عْ ةُ األَ مَ نَاغِ تَ دادُ الْمُ عْ األَ

www.obeikaneducation.com

لَ  مِ تَعْ نِي أَنْ أَسْ نُ كِ مْ يُ ، وَ قيقِ وابِ الدَّ ريبًا مِنَ الْجَ وابًا قَ دُ جَ نِي أَجِ إِنَّ رُ فَ دِّ قَ رُأُ دِّ قَ ما أُ نْدَ ما عِ نْدَ رُعِ دِّ قَ ما أُ نْدَ رُعِ دِّ قَ رُأُ دِّ قَ ما أُ نْدَ رُعِ دِّ قَ أُ
 . وابَ رَ الْجَ دِّ قَ ريبَ ألُ . التَّقْ وابَ رَ الْجَ دِّ قَ ريبَ ألُ التَّقْ

لَ  مِ تَعْ نِي أَنْ أَسْ نُ كِ مْ يُ ، وَ قيقِ وابِ الدَّ ريبًا مِنَ الْجَ وابًا قَ دُ جَ نِي أَجِ إِنَّ  فَ
 . وابَ رَ الْجَ دِّ قَ ريبَ ألُ التَّقْ

لَ  مِ تَعْ نِي أَنْ أَسْ نُ كِ مْ يُ ، وَ قيقِ وابِ الدَّ ريبًا مِنَ الْجَ وابًا قَ دُ جَ نِي أَجِ إِنَّ  فَ

كانَ  ا، وَ نيًّ ا فَ رِضً عْ ةٍ مَ سَ رَ دْ بُ مَ الّ لَ طُ مِ  عَ
 . ةِ حَ وْ يَّنٌ فِي اللَّ بَ وَ مُ ما هُ ائِرينَ كَ دُ الزّ دَ عَ
اللَ  رِضَ خِ عْ ا تقريبًا زارَ الْمَ صً خْ مْ شَ اللَ كَ رِضَ خِ عْ ا تقريبًا زارَ الْمَ صً خْ مْ شَ كَ

؟  يْنِ مَ يَوْ الْ

          

      
       

          

  



   


اكتب المسألة اآلتية على السبورة، واسأل األسئلة اآلتية:

يوجد في سوق تجاري حوالي ١٦ رجالً و١٣ سيدة و٩ أطفال. 
هل عدد الموجودين في السوق ٣٠ على األقل؟

التقديري هل تحتاج إلى إيجاد المجموع الدقيق أم التقديري؟ •
نعم هل كان عدد الموجودين في السوق أكثر من ٣٠؟ •

قمتُ  ممكنة:  إجابة  التقديري؟ المجموع  وجدت  كيف  •
بتقريب األعداد، ثم جمعتُ ٢٠ + ١٠ + ١٠ = ٤٠

  


إلى  واطلب  السبورة،  على   ١٧  ،٢٥  ،٧٨  ،٦٧ األعداد  اكتب 

الطالب استعمال هذه األعداد في اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
رتِّبِ األعداد األربعة من األصغر إلى األكبر. •

١٧، ٢٥، ٦٧، ٧٨  
ي الجمع. هل تستطيع معرفة أي المجموعين  بدون إيجاد ناتجَ •

نعم أكبر ١٧ + ٦٧ أم ٢٥ + ٧٨؟
كيف عرفت المجموع األكبر؟ •

إلى  يقرب   ٦٧  + عــدد:١٧  كل  ب  ــرّ أق ممكنة:  إجابة 
  ١١٠  =  ٨٠  +  ٣٠ إلى  يقرب   ٧٨  +  ٢٥  ،٩٠  =  ٧٠  +  ٢٠

لذلك فالمجموع الثاني هو األكبر.

اطلب إلى الطالب أن يفتحـوا كتبهـم، ويقرؤوا المعلومات 
 ،  :م المفهومين الواردة في فقرة «». قدّ

 ، وناقش معهم حل األمثلة ١ - ٤



ا من الخرز يوم الخميس،   صنعت سارة ١٤ عقدً  
ا يوم الجمعة. أقدر عدد العقود التي صنعتها سارة  عقدً وَ ٢٨

ا في اليومين . ٤٠ عقدً

صنعت سارة   

 

  

......................... .................................................

١٠   


                  

. ضِ احلاالتِ ا يف بَعْ دًّ ا جِ فيدً يرُ مُ دِ قْ .يَكونُ التَّ ضِ احلاالتِ ا يف بَعْ دًّ ا جِ فيدً يرُ مُ دِ قْ يَكونُ التَّ

 . بِعاءِ رْ األَ مَ  يَوْ ةً  حيفَ صَ و١٧٠  الثُّالثاءِ  مَ  يَوْ ةً  حيفَ صَ و٩٤   ِ نَنيْ اإلثْ مَ  يَوْ ةً  حيفَ صَ  ١٢٢١٢٢ سامِحٌ  سامِحٌ باعَ  باعَ 
؟ الثَّالثَةِ يَّامِ  األَ باعَ سامِحٌ يف  ا  ريبً تَقْ ةً  حيفَ مْ صَ كَ

و  ِ نَنيْ اإلثْ مَ  يَوْ ةً  حيفَ صَ  
؟ الثَّالثَةِ يَّامِ  األَ باعَ سامِحٌ يف  ا  ريبً تَقْ ةً  حيفَ مْ صَ كَ

و  ِ نَنيْ اإلثْ مَ  يَوْ ةً  حيفَ صَ  

. ؤالِ ىل إِجابَةِ هذا السُّ ولِ عَ صُ دادِ لِلحُ عْ ريبِ األَ أُ بِتَقْ بْدَ نَ

؟ ةِ الثَّالثَ يَّامِ  األَ باعَ سامِحٌ يف  ا  ريبً تَقْ ةً  حيفَ مْ صَ كَ

. ؤالِ ىل إِجابَةِ هذا السُّ ولِ عَ صُ دادِ لِلحُ عْ ريبِ األَ أُ بِتَقْ بْدَ نَ

؟ ةِ الثَّالثَ يَّامِ  األَ باعَ سامِحٌ يف  ا  ريبً تَقْ ةً  حيفَ مْ صَ كَ

               

  ١٢٢١٠٠

٩٤١٠٠

  ١٧٠٢٠٠

       ٤٠٠

ريبًا. ةٍ تَقْ حيفَ يَّامِ الثَّالثَةِ ٤٠٠ صَ فِ يف األَ حُ بيعاتِ سامِحٍ مِنَ الصُّ دُ مَ دَ غَ عَ بَلَ

. ةِ مَ دادِ املُتناغِ عْ املِ األَ تِعْ يِّ بِاسْ ديرِ موعِ التَّقْ ا إجيادُ املَجْ نُ أَيْضً كِ مْ يُ وَ

ةِ  يَّامِ الثَّالثَ فِ يف األَ حُ بيعاتِ سامِحٍ مِنَ الصُّ دُ مَ دَ غَ عَ بَلَ

. ةِ مَ دادِ املُتناغِ عْ املِ األَ تِعْ يِّ بِاسْ ديرِ موعِ التَّقْ ا إجيادُ املَجْ نُ أَيْضً كِ مْ يُ وَ

ةِ  يَّامِ الثَّالثَ فِ يف األَ حُ بيعاتِ سامِحٍ مِنَ الصُّ دُ مَ دَ غَ عَ بَلَ

ا  صً خْ بِ و٢٧ شَ َ ةَ املِرضْ رَ بونَ كُ عَ لْ يَ ا  صً خْ ةَ و٥٤ شَ باحَ يُامرِسونَ السِّ ا  صً خْ يةِ ٣٦ شَ ياضَّ الرِّ النَّوادِي  دِ  أَحَ يفِ 

ةِ. مَ دادِ املُتناغِ عْ املِ األَ تِعْ يِّ بِاسْ ديرِ موعِ التَّقْ ا إجيادُ املَجْ نُ أَيْضً كِ مْ يُ وَ

يةِ  ياضَّ الرِّ النَّوادِي  دِ  أَحَ يفِ 

ةِ. مَ دادِ املُتناغِ عْ املِ األَ تِعْ يِّ بِاسْ ديرِ موعِ التَّقْ ا إجيادُ املَجْ نُ أَيْضً كِ مْ يُ وَ

ريبًا؟ ا كانَ يف النّادي تَقْ صً خْ مْ شَ . كَ عامَ لونَ الطَّ تَناوَ يَ
ةَ و باحَ يُامرِسونَ السِّ ا  صً خْ  شَ

ريبًا؟ ا كانَ يف النّادي تَقْ صً خْ مْ شَ . كَ عامَ لونَ الطَّ تَناوَ يَ
ةَ و باحَ يُامرِسونَ السِّ ا  صً خْ يةِ  شَ ياضَّ الرِّ النَّوادِي  دِ  أَحَ يفِ 

ريبًا؟ ا كانَ يف النّادي تَقْ صً خْ مْ شَ . كَ عامَ لونَ الطَّ تَناوَ يَ
يةِ  ياضَّ الرِّ النَّوادِي  دِ  أَحَ يفِ 

رِ أوْ ٥ فْ تَهي بِالصِّ نْ دادِ الَّتي تَ عْ عُ األَ ْ لِ مجَ هْ مِنَ السَّ
٣٥ ٣٦٥٥ ٥٤٣٠ ٢٧

٣٥ + ٥٥ + ٣٠ = ١٢٠

ريبًا. ا تَقْ صً خْ نْ يف النّادي ١٢٠ شَ إِذَ

: ريبِ املِ التَّقْ تِعْ عِ بِاسْ مْ رُ ناتِجَ اجلَ دِّ قَ أُ

  = ٤٩ + ٧٣ ١   = ٢      ٥٩٥ + ١٥٣ 

ةِ: مَ دادِ املُتَناغِ عْ املِ األَ تِعْ عِ بِاسْ مْ رُ ناتِجَ اجلَ دِّ قَ أُ

  = ٧٨ + ٦٦ ٣   = ١٢٦ + ٥٥٩ ٤ 

......................... .................................................

١١   


                  

: ريبِ املِ التَّقْ تِعْ عِ بِاسْ مْ رُ ناتِجَ اجلَ دِّ قَ :أُ ريبِ املِ التَّقْ تِعْ عِ بِاسْ مْ رُ ناتِجَ اجلَ دِّ قَ أُ

    = ٩٥ +   ٣١  ٣١ ١    = ٢١٦ + ٦١٢ ٢ 

   = ٩٠٩ +  =  ٨٥ =  ٨٥ ٣    = ٢٣٩ + ٤٧٨ ٤ 

   = ٤٤٢ + ٢٦١ ٥    = ٢٢ +  =  ٨٤ =  ٨٤ ٦ 

ةِ: مَ دادِ املُتَناغِ عْ املِ األَ تِعْ عِ بِاسْ مْ رُ ناتِجَ اجلَ دِّ قَ أُ

   = ٦٥٠ +  =  ٨٨٦ =  ٨٨٦ ٧    = ٣٤٧ + ٢٢٤ ٨ 

  = ٢٨٩٨ + ٦٧٨١ ٩    = ٤٥ +  =  ٨٥ =  ٨٥ ١٠ 

   = ٢٤ +  =  ١٧٦ =  ١٧٦ ١١   = ٨٦٨٣ + ٣٣١ ١٢ 

: ِ تَنيْ ِ اآلتِيَ تَنيْ لَ أَ لُّ املَسْ أَحُ

دٍ  قِرْ ةَ  ورَ ، و٢٢ صُ صانٍ ةَ حِ ورَ تّى اآلنَ ٢٧ صُ تْ حَ عَ مَ دْ جَ قَ وَ  ، يَواناتِ الحَ رِ  وَ عَ صُ مْ ةُ جَ ريمَ كَ بُّ  تُحِ تّى اآلنَ   تْ حَ عَ مَ دْ جَ قَ وَ  ، يَواناتِ الحَ رِ  وَ عَ صُ مْ ةُ جَ ريمَ كَ بُّ  تُحِ تّى اآلنَ   تْ حَ عَ مَ دْ جَ قَ وَ  ، يَواناتِ الحَ رِ  وَ عَ صُ مْ ةُ جَ ريمَ كَ بُّ  تُحِ تّى اآلنَ   تْ حَ عَ مَ دْ جَ قَ وَ  ، يَواناتِ الحَ رِ  وَ عَ صُ مْ ةُ جَ ريمَ كَ بُّ  تُحِ  ١٣ 

؟ تّى اآلنَ ةُ حَ ريمَ تْ كَ عَ مَ ريبًا جَ يَوانٍ تَقْ ةَ حَ ورَ مْ صُ . كَ بٍّ ةَ دُ ورَ دٍ و١٢ صُ ةَ أَسَ ورَ و٣٤ صُ
 

ا  ريبً تَقْ ا  فًّ لَ مِ ا وَ مً لَ مْ قَ ا، كَ فًّ لَ ا و١١٢ مِ مً لَ بوعِ ٢٣٩ قَ سْ ةِ هذا األُ يَّ طاسِ لِلقِرْ رِضٍ  عْ ةُ في مَ سَ رَ دْ تِ المَ باعَ ١٤ 

؟ تْ باعَ
   =+

  



      
         

      
         

      

              

رُ ١٢ + ٣٩ دِّ قَ أُ
ها دادَ الَّتي آحادُ عْ بِما أَنَّ األَ

: إنَّ ها، فَ عُ مْ لُ جَ هْ رٌ يسَ فْ صِ
١٢        ١٠
٣٩        ٤٠

١٠ + ٤٠ = ٥٠ ، نْ إِذَ
أَيْ أَنَّ ١٢ + ٣٩

يبًا. رِ قْ ي ٥٠ تَ اوِ يُسَ

رُ ٧٣ + ٢٣ دِّ قَ أُ
 ،٧٥  ،٥٠  ،٢٥ دادَ  عْ األَ أَنَّ  بِما 

: إنَّ ها، فَ عُ مْ لُ جَ هْ ١٠٠ يسَ
٧٣        ٧٥
٢٣       ٢٥

٧٥ + ٢٥ = ١٠٠ ، نْ إِذَ
أَيْ أَنَّ ٧٣ + ٢٣

يبًا. رِ قْ ي ١٠٠ تَ اوِ يُسَ



 . رَ آخَ ا  طبقً  ٣٢ تْ  تَرَ اشْ مَّ  ثُ  ، ا  طبقً  ٣٦ يْماءُ  شَ تْ  تَرَ اشْ 
؟ يْماءُ ا شَ تْهَ تَرَ تِي اشْ بَاقِ الَّ طْ وعُ األَ مُ جْ رُ مَ قدّ أُ

تْ  تَرَ اشْ مَّ  ثُ  ، ا  طبقً  
؟ يْماءُ ا شَ تْهَ تَرَ تِي اشْ بَاقِ الَّ طْ وعُ األَ مُ جْ رُ مَ قدّ أُ

تْ  تَرَ اشْ مَّ  ثُ  ، ا  طبقً  

٣٦
٣٢ +

٤٠
٣٠ +
٧٠

ا تقريبًا.  يْماءُ ٧٠ طبقً تْ شَ تَرَ ، اشْ إِذنْ



          

      
       

ا.  هَ عِ مْ نْدَ جَ ها عِ عَ لُ مَ لُ التَّعامُ هُ دادُ التَّي يَسْ عْ ةُ هي األَ مَ تَناغِ عدادُ المُ األَ

المثاالن (١، ٢) : ريبِ مالِ التَّقْ تِعْ عِ بِاسْ مْ رُ ناتِجَ الْجَ دِّ قَ أُ
٣٥
٢٨  +

      ٣٨
٥٩  +

      ٣١
٥٧  +


: ريبِ مالِ التَّقْ تِعْ عِ بِاسْ مْ رُ ناتِجَ الْجَ دِّ قَ أُ



المثاالن (٣، ٤) ةِ: مَ نَاغِ تَ دادِ الْمُ عْ مالِ األَ تِعْ عِ بِاسْ مْ رُ ناتِجَ الْجَ دِّ قَ أُ
٥٢ + ١٧      ٩١ +    ٩٤   ٩٤ 

ةِ: مَ نَاغِ تَ دادِ الْمُ عْ مالِ األَ تِعْ عِ بِاسْ مْ رُ ناتِجَ الْجَ دِّ قَ أُ
    ٤٣ + ٥٦ 

ةِ: مَ نَاغِ تَ دادِ الْمُ عْ مالِ األَ تِعْ عِ بِاسْ مْ رُ ناتِجَ الْجَ دِّ قَ أُ


يِّنُ  أُبَ ؤالِ ٧، وَ عُ إِلَى السُّ جِ  أَرْ

تَهُ  كِنُ أَنْ أُعيدَ كِتَابَ مْ يْفَ يُ كَ
. طْلوبَ مَ وَ الْ قيقُ هُ وابُ الدَّ لِيَكونَ الْجَ

 ، ابِ لْعَ ةِ األَ ينَ دِ يْنِ لِمَ تَ يَارَ ةُ زِ سَ رَ دْ تِ الْمَ مَ نَظَّ  

الِبًَا،  ولَى ٥٣ طَ ةِ األُ يَارَ كَ فِي الزِّ ارَ ا شَ إِذَ فَ
 ، ابِ لْعَ ةِ األَ ينَ دِ يْنِ لِمَ تَ يَارَ ةُ زِ سَ رَ دْ تِ الْمَ مَ نَظَّ  

ولَى  ةِ األُ يَارَ كَ فِي الزِّ ارَ ا شَ إِذَ فَ
 ، ابِ لْعَ ةِ األَ ينَ دِ يْنِ لِمَ تَ يَارَ ةُ زِ سَ رَ دْ تِ الْمَ مَ نَظَّ  

موعَ  جْ رُ مَ دّ قَ الِبًَا. أُ  طَ
ولَى  ةِ األُ يَارَ كَ فِي الزِّ ارَ ا شَ إِذَ فَ

موعَ  جْ رُ مَ دّ قَ الِبًَا. أُ  طَ
ولَى  ةِ األُ يَارَ كَ فِي الزِّ ارَ ا شَ إِذَ فَ

انِيَةِ ٤٥ ةِ الثَّ يَارَ فِي الزِّ وَ
. تَينِ يَارَ ينَ فِي الزِّ كِ ارِ شَ البِ المُ الطُّ  

إجابة ممكنة: ٥٠+٢٠=٧٠إجابة ممكنة: ١٠٠+١٠٠=٢٠٠إجابة ممكنة: ٥٠+٥٠=١٠٠

٤٠+٦٠=٣٠١٠٠+٦٠=٩٠

٥٠+٥٠=١٠٠

٤٠+٣٠=٧٠

انظر الهامش.

ا يوم السبت،  النارية مسافة ٢٨ كيلومترً ركب عامر دراجته 
عامر  ركب  ا  كيلومترً كم  ر  أُقدِّ األحد.  يوم  ا  و ٤٣ كيلومترً

ا دراجته في اليومين؟ ٧٠ كيلو مترً

ا  جً مهرّ  ٦٨ الجمهور  لتحيّة  السيرك  مسرح  على  ع  تجمّ  
ا كانوا على مسرح السيرك؟  ر كم شخصً و١٤ بهلوانًا. أُقدِّ

ا ٨٠ شخصً





 


متناغمة،  ا  أعدادً استعمالهم  عند  بأنه  الطالب  ر  ذكّ    

يمكنهم استعمال مضاعفات العدد ٢٥؛ لسهولة جمعها.

إجابة:
في  شارك  إذا  األلعاب،  لمدينة  زيارتين  المدرسة  ٨)  نظمت 
فما  طالبًا.   ٤٥ الثانية  الزيارة  وفي  طالبًا،   ٥٣ األولى  الزيارة 

عدد الطالب الذين شاركوا في الزيارتين؟

في  الواردة   (٨) إلى   (١) من  األسئلة  حل  الطالب  إلى  اطلب 
فقرة «أتأكد»، وتابع حلولهم. 

حل  يبدؤوا  أن  قبل  الطالب  فهم  م  يقوّ  :(٨) السؤال 
أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».


 واجه بعض الطالب صعوبة في تقريب األعداد 

إليجاد الناتج التقديري
 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليمتدريبات إعادة التعليم ١
السبورة،  يكتبوا ٢٧ + ٣٨ على  أن  الطالب  إلى  ٢  اطلب 
المجموعين  العددين  لتوضيح  دينز  قطع  واستعمل 
مّ النموذجين إليجاد الناتج  بين إلى أقرب عشرة. ضُ مقرّ

التقديري:
  ٣ عشراتٍ + ٤ عشراتٍ = ٧ عشراتٍ أو ٧٠

  

......................... .................................................

١٣   


            

لَبَ  طَ ، وَ ضائِيِّةِ ةِ الفَ بَّ ةٍ إِىل القُ يَّ سِ رَ دْ ةٍ مَ لَ حْ طيطِ لِرِ ىل التَّخْ داهُ عَ عودٍ أَنْ يُساعِ لٍ وسُ يْصَ لومِ إىل فَ مُ العُ لِّ عَ لَبَ مُ لَبَ طَ طَ ، وَ ضائِيِّةِ ةِ الفَ بَّ ةٍ إِىل القُ يَّ سِ رَ دْ ةٍ مَ لَ حْ طيطِ لِرِ ىل التَّخْ داهُ عَ عودٍ أَنْ يُساعِ لٍ وسُ يْصَ لومِ إىل فَ مُ العُ لِّ عَ لَبَ مُ طَ

بَعَ  اتَّ دِ  قَ فَ  ، النَّواتِجِ ديرِ  لِتَقْ ام  نْهُ مِ لٌّ  كُ ها  بِعُ تَّ يَ الَّتي  ةِ  ريقَ الطَّ يفِ  فا  لَ تَ اخْ ام  ُ أَهنَّ إِالّ   ، يراتِ دِ قْ التَّ ضِ  بَعْ راءَ  إِجْ ام  يْهِ بَعَ إِلَ اتَّ دِ  قَ فَ  ، النَّواتِجِ ديرِ  لِتَقْ ام  نْهُ مِ لٌّ  كُ ها  بِعُ تَّ يَ الَّتي  ةِ  ريقَ الطَّ يفِ  فا  لَ تَ اخْ ام  ُ أَهنَّ إِالّ   ، يراتِ دِ قْ التَّ ضِ  بَعْ راءَ  إِجْ ام  يْهِ إِلَ

لَبَ  طَ ، وَ ضائِيِّةِ ةِ الفَ بَّ ةٍ إِىل القُ يَّ سِ رَ دْ ةٍ مَ لَ حْ طيطِ لِرِ ىل التَّخْ داهُ عَ عودٍ أَنْ يُساعِ لٍ وسُ يْصَ لومِ إىل فَ مُ العُ لِّ عَ لَبَ مُ طَ

بَعَ  اتَّ دِ  قَ فَ  ، النَّواتِجِ ديرِ  لِتَقْ ام  نْهُ مِ لٌّ  كُ ها  بِعُ تَّ يَ الَّتي  ةِ  ريقَ الطَّ يفِ  فا  لَ تَ اخْ ام  ُ أَهنَّ إِالّ   ، يراتِ دِ قْ التَّ ضِ  بَعْ راءَ  إِجْ ام  يْهِ إِلَ

لَبَ  طَ ، وَ ضائِيِّةِ ةِ الفَ بَّ ةٍ إِىل القُ يَّ سِ رَ دْ ةٍ مَ لَ حْ طيطِ لِرِ ىل التَّخْ داهُ عَ عودٍ أَنْ يُساعِ لٍ وسُ يْصَ لومِ إىل فَ مُ العُ لِّ عَ لَبَ مُ لَبَ طَ طَ ، وَ ضائِيِّةِ ةِ الفَ بَّ ةٍ إِىل القُ يَّ سِ رَ دْ ةٍ مَ لَ حْ طيطِ لِرِ ىل التَّخْ داهُ عَ عودٍ أَنْ يُساعِ لٍ وسُ يْصَ لومِ إىل فَ مُ العُ لِّ عَ لَبَ مُ طَ

بَعَ  اتَّ دِ  قَ فَ  ، النَّواتِجِ ديرِ  لِتَقْ ام  نْهُ مِ لٌّ  كُ ها  بِعُ تَّ يَ الَّتي  ةِ  ريقَ الطَّ يفِ  فا  لَ تَ اخْ ام  ُ أَهنَّ إِالّ   ، يراتِ دِ قْ التَّ ضِ  بَعْ راءَ  إِجْ ام  يْهِ إِلَ

لَبَ  طَ ، وَ ضائِيِّةِ ةِ الفَ بَّ ةٍ إِىل القُ يَّ سِ رَ دْ ةٍ مَ لَ حْ طيطِ لِرِ ىل التَّخْ داهُ عَ عودٍ أَنْ يُساعِ لٍ وسُ يْصَ لومِ إىل فَ مُ العُ لِّ عَ لَبَ مُ طَ

تِمُّ  ةُ الَّتي يَ ريقَ يَ الطَّ هِ ةٍ وَ لَ نْزِ ىل مَ ةَ أَعْ ريقَ بَعَ طَ اتَّ عودٌ فَ ا سُ ها، أَمّ حِ رْ ها أَوْ طَ عِ ْ بْلَ مجَ دادِ قَ عْ ريبِ األَ ةَ تَقْ ريقَ لٌ طَ يْصَ فَ
ةٍ  لَ نْزِ ىل مَ مِ الواقِعِ يف أَعْ قْ ديلٍ لِلرَّ فارٍ دونَ أَيِّ تَعْ لِّ عدد إِىل أَصْ ةٍ يف كُ لَ نْزِ ىل مَ قامِ إِىل يَمنيِ أَعْ تِبْدالُ األَرْ فِيها اسْ

ا. هَ حِ رْ ها أَوْ طَ عِ ْ بْلَ مجَ قَ

مْ  هُ فُ لِّ كَ تُ سَ فَ لِّمونَ  عَ المُ ا  أَمّ  ، ياالً رِ  ٣٩٠ بَ  الَ الطُّ لِّفُ  كَ تُ سَ ةِ  ضائِيَّ الفَ ةِ  بَّ القُ ةَ  يارَ زِ إِنَّ   : مُ لِّ عَ المُ قالَ  ١ 

لٍّ مِنْ  ديرِ كُ ةِ تَقْ ريقَ ا لِطَ قً فْ ، وِ يالٍ ةِ رِ ئَ بِ مِ رَ بَةً إِلى أَقْ رَّ قَ ها مُ ميعِ رِ جَ ةُ التَّذاكِ لِفَ غُ تَكْ بْلُ تَ مْ سَ . كَ ياالً ١١٦ رِ

عودٍ؟ سُ لٍ وَ يْصَ فَ


ةِ؟  لِيَّ عْ ةِ الفِ لِفَ بُ إِلى التَّكْ رَ هُ أَقْ ديرُ ما تَقْ يُّهُ أَ  


 ، ةِ لَ حْ ر لِلرِّ وائِجَ أُخْ راءِ حَ قودِ لِشِ ضِ النُّ عَ بَعْ مَ روا جَ رَّ قَ ، فَ ةً رسيَّ دْ ةً مَ لَ فوفٍ رحْ بُ ثَالثَةِ صُ الَّ مَ طُ نَظَّ ٢ 

فِّ  بُ الصَّ الّ عَ طُ مَ جَ ، وَ ياالً فِّ الثَّاني ٣٢ رِ بُ الصَّ الّ عَ طُ مَ جَ ، وَ ياالً لِ ٥١ رِ وَّ فِّ األَ بُ الصَّ الّ عَ طُ مَ جَ فَ

. ديرِ تَيِ التَّقْ ريقَ تُبُ اإلِجابَةَ بِطَ ريبًا؟ أَكْ ةُ تَقْ ثَ فوفُ الثَّالَ تِ الصُّ عَ مَ ياالً جَ مْ رِ كَ ، فَ ياالً الِثِ ٤٣ رِ الثَّ
  

مو  لِّ عَ عَ مُ فَ دَ ، وَ ياالً لِ ٢١٥ رِ وَّ فِّ األَ مو الصَّ لِّ عَ عَ مُ فَ دَ ةِ، فَ لَ حْ كاليفِ الرِّ مْ في تَ بَهُ الَّ لِّمونَ طُ عَ كَ المُ ا شارَ إِذَ لِ   وَّ فِّ األَ مو الصَّ لِّ عَ عَ مُ فَ دَ ةِ، فَ لَ حْ كاليفِ الرِّ مْ في تَ بَهُ الَّ لِّمونَ طُ عَ كَ المُ ا شارَ إِذَ لِ   وَّ فِّ األَ مو الصَّ لِّ عَ عَ مُ فَ دَ ةِ، فَ لَ حْ كاليفِ الرِّ مْ في تَ بَهُ الَّ لِّمونَ طُ عَ كَ المُ ا شارَ إِذَ ا ش  إِذَ ا ش  إِذَ  ٣ 

بًا إِلى  رَّ قَ لِّمونَ مُ عَ عَ المُ مَ ياالً جَ مْ رِ كَ ، فَ ياالً فِّ الثّالِثِ ١٢٥ رِ مو الصَّ لِّ عَ عَ مُ فَ دَ ، وَ ياالً فِّ الثّاني ١٥٠ رِ الصَّ

ديرِ. تَيِ التَّقْ ريقَ تُبُ اإلِجابَةَ بِطَ ئَةٍ؟ أَكْ بِ مِ رَ أَقْ



نْها؟ لَّ مِ لى أَمْ أَقَ لٍ أَمْ أَعْ يْصَ ديراتِ فَ ةً لِتَقْ يَ ساوِ ةِ مُ عودٍ في العادَ ديراتُ سُ لْ كانَتْ تَقْ هَ نْها؟  لَّ مِ لى أَمْ أَقَ لٍ أَمْ أَعْ يْصَ ديراتِ فَ ةً لِتَقْ يَ ساوِ ةِ مُ عودٍ في العادَ ديراتُ سُ لْ كانَتْ تَقْ هَ نْها؟  لَّ مِ لى أَمْ أَقَ لٍ أَمْ أَعْ يْصَ ديراتِ فَ ةً لِتَقْ يَ ساوِ ةِ مُ عودٍ في العادَ ديراتُ سُ لْ كانَتْ تَقْ هَ نْها؟  لَّ مِ لى أَمْ أَقَ لٍ أَمْ أَعْ يْصَ ديراتِ فَ ةً لِتَقْ يَ ساوِ ةِ مُ عودٍ في العادَ ديراتُ سُ لْ كانَتْ تَقْ هَ  ٤ 


                    

ا،  صً خْ لِ ٧٣ شَ مِ األَوَّ اليَوْ رَ في  ضَ بِ حَ أُمورِ الطُّالّ لياءِ  أَوْ ةِ وَ سَ رَ دْ لِّمي المَ عَ يْنَ مُ بَ توحِ  فْ اللِّقاءِ المَ في   ٩
ا؟  عً يْنِ مَ مَ رَ في اليَوْ ضَ ريبًا حَ قْ ا تَ صً خْ مْ شَ ا. كَ صً خْ مِ الثّاني ٦٥ شَ في اليَوْ وَ

.................................................................................................................................................................

 : ةِ مَ تَنَاغِ دادِ المُ تِعْمالِ األَعْ عِ بِاسْ مْ رُ ناتِجَ الجَ دِّ أُقَ

.................... ١٠٢ + ٣٩٩ ٧.................... ١٣ + ٣١ ٨

.................... ٤٦ + ٨٩ ٥.................... ٧٨ + ٩٢ ٦

 : تِعْمالِ التَّقْريبِ عِ بِاسْ مْ رُ ناتِجَ الجَ دِّ أُقَ

.................... ٥٢ + ٨٦ ١

.................... ٢٧ + ٤٣ ٣

.................... ٢  ١٥ + ٢٩

.................... ٤  ٤٢٨ + ٣٧٦

: يَّةَ دُ الخاصِّ دِّ أُحَ ، وَ عِ مْ دُ ناتِجَ الجَ أَجِ

............................  = (٣ + ٤) + ١٢ ١٠

............................  = (١٢ + ٣) + ٤  
............................  = ٥ + ٤ ١١
............................  = ٤ + ٥

  

١٤٠٥٠

٧٠

إجابة ممكنة: ١٤٠

إجابة ممكنة: ٥٠٠

٨٠٠

ا تقريبًا. ١٤٠ شخصً

إجابة ممكنة: ٤٠

إجابة ممكنة: ١٧٥

التجميع لعملية الجمع.
اإلبدال لعملية الجمع.

١٩
١٩

٩
٩

  



كينَ في سبَاقِ  ارِ شَ وعَ المُ مُ جْ رُ مَ دِّ أُقَ 
. اهُ نَ لِ أَدْ وَ دْ افَاتِ فِي الجَ سَ قَطْعِ المَ

لٌّ  نُ كُ وَّ تَكَ نِ يَ يْ دَ دَ تُبُ عَ ، أَكْ ةً دَ احِ ةً وَ رَّ امِ ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ مَ قَ نَ األَرْ لٍّ مِ مالِ كُ تِعْ  بِاسْ         
نْ ٥٠. ما أَقَلَّ مِ هِ وعِ مُ جْ ديرُ مَ قْ يْثُ يكونُ تَ ، بِحَ يْنِ مَ قْ نْ رَ ما مِ نْهُ مِ

امِ  قَ نَ األَرْ لٍّ مِ مالِ كُ تِعْ  بِاسْ
نْ  ما أَقَلَّ مِ هِ وعِ مُ جْ ديرُ مَ قْ يْثُ يكونُ تَ ، بِحَ يْنِ مَ قْ نْ رَ ما مِ نْهُ مِ

امِ  قَ نَ األَرْ لٍّ مِ مالِ كُ تِعْ  بِاسْ

ينَ  ذِ دِ الَّ دَ قولُ لِعَ عْ مَ ديرُ الْ ا التَّقْ مَ 
؟  نِّيِّ فَ ضِ الْ رِ عْ ةِ المَ دَ شاهَ روا لِمُ ضَ حَ

:  المثاالن (١، ٢) ريبِ مالِ التَّقْ تِعْ عِ بِاسْ مْ رُ ناتِجَ الْجَ دِّ قَ أُ

ةِ:   المثاالن (٣، ٤) مَ نَاغِ تَ دادِ الْمُ عْ مالِ األَ تِعْ عِ بِاسْ مْ رُ ناتِجَ الْجَ دِّ قَ أُ

٦٤
٣٤  +

 ٧٥
١١  +

٥٦
٢٢  +



٢٣
٢٨  +

٩٤
١٤  +

٨٠
١٥  +



        

ديرِ إليجادِ  مالُ التَّقْ تِعْ ياةِ يَكونُ فيهِ اسْ نَ واقع الْحَ ا مِ قِفً وْ فُ مَ   أَصِ

 . بَةٍ ناسِ يْرَ مُ ةً غَ موعِ طَريقَ جْ مَ الْ

       
               

يُ  رْ ـجَ الْ

 ُ يشْ ـمَ الْ

٧٩

٥١

ا  باحً ٩:٠٠ صَ

ا باحً ١٠:٠٠ صَ




    

               

١١ + ٧٢ ٤٩ + ٢٠ ١٨ + ٤١ 

٣٣ + ٣٧ ٨٠ + ٨٩ ٤٨ + ٢٩ 

  








  


بَةَ  ناسِ ةَ المُ بَعَ الطَّريقَ ما اتَّ نْهُ نْ مِ رَ ناتِجَ ِ ٢٦ + ٤٧ . فَمَ مَ عُ لِيٍّ وَ نْ عَ لٌّ مِ رَ كُ دَّ  قَ      
. حُ رَ ؟ أَشْ يِّ يرِ دِ يَجادِ النَّاتِجِ التَّقْ .إلِ حُ رَ ؟ أَشْ يِّ يرِ دِ يَجادِ النَّاتِجِ التَّقْ .إلِ حُ رَ ؟ أَشْ يِّ يرِ دِ يَجادِ النَّاتِجِ التَّقْ .إلِ حُ رَ ؟ أَشْ يِّ يرِ دِ يَجادِ النَّاتِجِ التَّقْ .إلِ حُ رَ ؟ أَشْ يِّ يرِ دِ يَجادِ النَّاتِجِ التَّقْ .إلِ حُ رَ ؟ أَشْ يِّ يرِ دِ يَجادِ النَّاتِجِ التَّقْ إلِ

رَ ناتِجَ ِ  مَ عُ لِيٍّ وَ نْ عَ لٌّ مِ رَ كُ دَّ  قَ
. حُ رَ ؟ أَشْ يِّ يرِ دِ يَجادِ النَّاتِجِ التَّقْ إلِ

رَ ناتِجَ ِ  مَ عُ لِيٍّ وَ نْ عَ لٌّ مِ رَ كُ دَّ  قَ

  

٦٠+٣٠=٩٠

١٠+٧٠=٨٠

٨٠+١٠=٩٠

٥٠+٢٠=٧٠

٦٠+٢٠=٨٠

٢٠+٤٠=٦٠

إجابة ممكنة: ٨٠+٢٠=١٠٠

إجابة ممكنة: ٥٠+٢٥=٧٥

إجابة ممكنة: ١٠٠+١٠=١١٠

إجابة ممكنة: ٨٠+٩٠=١٧٠

إجابة ممكنة: ٢٥+٢٥=٥٠

إجابة ممكنة: ٣٠+٤٠=٧٠

٨٠+٥٠=١٣٠

إجابة ممكنة: ٢٤+١٣
يقرب إلى ٢٠+١٠=٣٠

علي؛ ألن عمر لم 
يستعمل التقدير.

انظر إجابات الطلبة.

٦٠+٩٠=١٥٠


بدرجة  الطالب  بعض  يهتم  قد      
التقريب أكثر من اهتمامهم بالحصول على عددين متناغمين، 
لذا  الدقيق؛  الجواب  من  قريب  تقدير  إليجاد  محاولة  في 
المسألة،  لحل  سريعة  طريقة  يمثل  التقدير  أن  لهم  وضح 

وذلك عندما ال نحتاج إلى معرفة الجواب الدقيق.

  

ع أسئلة التدريبات (٩-٢٥)باستعمال المستويات اآلتية: نوّ


٩ -١٣، ١٥، ٢١، ٢٢

٩ -١٣، ١٦- ١٩
(١٠ - ٢٤)  الزوجية، ٢٥

ليا»،  العُ التفكير  مهارات  «مسائل  مناقشة  الطالب  إلى  اطلب 
أن  على  شجعهم   ٢٣ السؤال  حل  محاولتهم  أثناء  وفي  وحلها. 

يفكروا في عشرات مجموعها ٥٠؛ مثل ١٠ + ٤٠، ٢٠ + ٣٠

في   (٢٥) السؤال  حل  الطالب  إلى  اطلب 

مجلة الصف، ويمكنك استعماله في التقويم التكويني.

  

 

نـاتج ٤٦+٢٤ رون  يقدِّ كيـف  يشـرحوا  أن  الطالب  إلى  اطلب 
باستعمال التقريب وباستعمال األعداد المتناغمة.

إجابة ممكنة: التقريب  يعطي ٥٠ + ٢٠ = ٧٠
واألعداد المتناغمة تعطي ٥٠ + ٢٥ = ٧٥

اطلب إلى الطالب أن يكتبوا مسألتي 
جمع، تحتاج إحدهما استعمال التقريب إليجاد الناتج، وتحتاج 

األخر إلى استعمال األعداد المتناغمة إليجاد الناتج.

 األمثلة اإلضافية  
 بدائل تنويع التعليم  

تدريبات المهارات (١١)  
التدريبات اإلثرائية (١٣)  




  



ْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةاْلَمـاْلَمـاْلَمـْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِة لِّ َحـلِّ لِّ لِّ َحـلِّ َحـلِّ َحـلِّ لِّ لِّ َحـلِّ َحـَحـَحـلِّ لِّ لِّ لِّ لِّ لِّ  ـهارُة َمـهارُة ـهارُة ـهارُة َمـهارُة َمـهارُة َمـهارُة ـهارُة ـهارُة َمـهارُة مَمََمـهارُة ـهارُة ـهارُة  




تحديد ما إذا كان الجواب التقديري أم الدقيق هو المطلوب في المسألة.


نماذج ألوراق نقدية. 


استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

 
فاطمة وعائشة ونوال ومنى أربع صديقات. إذا كانت 
فاطمة ليست هي األطول، وعائشة هي األقصر، ونوال 
أطول من فاطمة وأقصر من منى، فمن أطولهن؟  منى




  

عنوان لموقع متجر كبير على الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت)، أو  
قائمة بأسعار أشياء يفضلها الطالب. 

الطالب قائمة بأسعار بعض األلعاب، أو بموقع متجر األلعاب  أعط  •
على اإلنترنت، وأعطهم مجموعة من نماذج أوراق النقد.

يُحدد الطالب ما يحتاجون معرفته: هل هو الثمن التقديري أم الثمن   يُحدد الطالب ما يحتاجون معرفته: هل هو الثمن التقديري أم الثمن   يُحدد الطالب ما يحتاجون معرفته: هل هو الثمن التقديري أم الثمن  •
الدقيق؛ كي يقرروا األلعاب التي سيشترونها. 

الذي  بالمبلغ  التي يمكنهم شراؤها  باأللعاب  قائمة  الطالب  •  يكتب 
لديهم.



   

ا.  أعدادً تحوي  الصحف  في  عناوين  •

اطلب إلى الطالب أن:
ثم  دقيقة،  أم  تقديرية  األعداد  هل  ويقرروا  الصحف،  في  ينظروا  •

ا تحت الكلمات التي تساعدهم على ذلك. يضعوا خطوطً
التقدير. يُستعمل  متى  •  يقترحوا 

 إجابة ممكنة: عدد الحضور في مباراة كرة قدم.
يفكروا في الحاالت التي يكون فيها الجواب الدقيق هو المطلوب.   يفكروا في الحاالت التي يكون فيها الجواب الدقيق هو المطلوب.   يفكروا في الحاالت التي يكون فيها الجواب الدقيق هو المطلوب.  •

 إجابة ممكنة: سعر بطاقة الدخول لحضور مباراة كرة قدم.

 (٤٠ د) 

ه الطالب إلى نشاط التربية الفنية؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل  وجّ
مه.  أثر تعلُّ

ه الطالب إلى نشاط التربية الفنية؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل  وجّ
مه.  أثر تعلُّ

ه الطالب إلى نشاط التربية الفنية؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل  وجّ

  



  



لَةِ؟  أَ سْ رِفُ مِنَ المَ ا أعْ اذَ مَ
 . ةً رَ جَ لِ ٥٣ شَ وَّ مِ األَ يَوْ ةِ فِي الْ سَ رَ دْ مَ بُ الْ عَ طُالّ رَ زَ

لَةِ؟  أَ سْ رِفُ مِنَ المَ ا أعْ اذَ مَ
لِ  وَّ مِ األَ يَوْ ةِ فِي الْ سَ رَ دْ مَ بُ الْ عَ طُالّ رَ زَ

لَةِ؟  أَ سْ رِفُ مِنَ المَ ا أعْ اذَ مَ
 •

. ةً رَ جَ مِ الثّاني ٣٨ شَ يَوْ عوا فِي الْ رَ زَ • وَ
نِّي؟  وبُ مِ لُ طْ ا المَ مَ

مِ الثّاني  يَوْ عوا فِي الْ رَ زَ وَ
نِّي؟  وبُ مِ لُ طْ ا المَ مَ

مِ الثّاني  يَوْ عوا فِي الْ رَ زَ وَ

؟ ينِ مَ يَوْ بُ فِي الْ الّ عَ الطُّ رَ يبًا زَ رِ قْ ةً تَ رَ جَ مْ شَ كَ
نِّي؟  وبُ مِ لُ طْ ا المَ مَ

؟ ينِ مَ يَوْ بُ فِي الْ الّ عَ الطُّ رَ يبًا زَ رِ قْ ةً تَ رَ جَ مْ شَ كَ
نِّي؟  وبُ مِ لُ طْ ا المَ مَ

 •

لَةِ؟  أَ سْ رِفُ مِنَ المَ ا أعْ اذَ مَ

يْثُ إنَّ  . وحَ يُّ ديرِ وابُ التَّقْ لوبُ أَمِ الْجَ طْ وَ الْمَ قيقُ هُ وابُ الدَّ لِ الْجَ الً هَ دَ أَوَّ دِّ يَّ أَنْ أُحَ لَ عَ
وابُ  وَ الْجَ لوبَ هُ طْ إنَّ الْمَ ؟ فَ يْنِ مَ يَوْ عَ طالب المدرسة فِي الْ رَ يبًا زَ رِ قْ ةً تَ رَ جَ مْ شَ ؤال: كَ السُّ
يْثُ إنَّ  . وحَ يُّ ديرِ وابُ التَّقْ لوبُ أَمِ الْجَ طْ وَ الْمَ قيقُ هُ وابُ الدَّ لِ الْجَ الً هَ دَ أَوَّ دِّ يَّ أَنْ أُحَ لَ عَ
وابُ  وَ الْجَ لوبَ هُ طْ إنَّ الْمَ ؟ فَ يْنِ مَ يَوْ عَ طالب المدرسة فِي الْ رَ يبًا زَ رِ قْ ةً تَ رَ جَ مْ شَ ؤال: كَ السُّ
يْثُ إنَّ  . وحَ يُّ ديرِ وابُ التَّقْ لوبُ أَمِ الْجَ طْ وَ الْمَ قيقُ هُ وابُ الدَّ لِ الْجَ الً هَ دَ أَوَّ دِّ يَّ أَنْ أُحَ لَ عَ

. يُّ يرِ دِ قْ التَّ

يْثُ إنَّ  . وحَ يُّ ديرِ وابُ التَّقْ لوبُ أَمِ الْجَ طْ وَ الْمَ قيقُ هُ وابُ الدَّ لِ الْجَ الً هَ دَ أَوَّ دِّ يَّ أَنْ أُحَ لَ عَ
وابُ  وَ الْجَ لوبَ هُ طْ إنَّ الْمَ ؟ فَ يْنِ مَ يَوْ عَ طالب المدرسة فِي الْ رَ يبًا زَ رِ قْ ةً تَ رَ جَ مْ شَ ؤال: كَ السُّ
يْثُ إنَّ  . وحَ يُّ ديرِ وابُ التَّقْ لوبُ أَمِ الْجَ طْ وَ الْمَ قيقُ هُ وابُ الدَّ لِ الْجَ الً هَ دَ أَوَّ دِّ يَّ أَنْ أُحَ لَ عَ
وابُ  وَ الْجَ لوبَ هُ طْ إنَّ الْمَ ؟ فَ يْنِ مَ يَوْ عَ طالب المدرسة فِي الْ رَ يبًا زَ رِ قْ ةً تَ رَ جَ مْ شَ ؤال: كَ السُّ
يْثُ إنَّ  . وحَ يُّ ديرِ وابُ التَّقْ لوبُ أَمِ الْجَ طْ وَ الْمَ قيقُ هُ وابُ الدَّ لِ الْجَ الً هَ دَ أَوَّ دِّ يَّ أَنْ أُحَ لَ عَ

٣٨ + ٣٨ + ٣٨ إِنَّ اإلجابة ستكون ٥٣ قيقَ فَ وابَ الدَّ وَ الْجَ لوبُ هُ طْ . إذا كانَ الْمَ ةِ لَ أَ سْ عُ إِلَى الْمَ جِ أَرْ
ديرُ  التَّقْ ؛ لِذلِكَ فَ قيقِ وابِ الدَّ ريبٌ مِنَ هذا الْجَ يَّ قَ ديرِ وابَ التَّقْ ظ أَنَّ الْجَ حِ ، وأُالَ

إِنَّ اإلجابة ستكون  قيقَ فَ وابَ الدَّ وَ الْجَ لوبُ هُ طْ . إذا كانَ الْمَ ةِ لَ أَ سْ عُ إِلَى الْمَ جِ أَرْ
ديرُ  التَّقْ ؛ لِذلِكَ فَ قيقِ وابِ الدَّ ريبٌ مِنَ هذا الْجَ يَّ قَ ديرِ وابَ التَّقْ ظ أَنَّ الْجَ حِ ، وأُالَ

إِنَّ اإلجابة ستكون  قيقَ فَ وابَ الدَّ وَ الْجَ لوبُ هُ طْ . إذا كانَ الْمَ ةِ لَ أَ سْ عُ إِلَى الْمَ جِ أَرْ
٩١ =

 . قولٌ عْ مَ

إِنَّ اإلجابة ستكون  قيقَ فَ وابَ الدَّ وَ الْجَ لوبُ هُ طْ . إذا كانَ الْمَ ةِ لَ أَ سْ عُ إِلَى الْمَ جِ أَرْ

. مٍ لِّ يَوْ بُ في كُ الّ عَ الطُّ رَ يبًا زَ رِ قْ ةً تَ رَ جَ مْ شَ الً كَ دُ أَوَّ .أَجِ مٍ لِّ يَوْ بُ في كُ الّ عَ الطُّ رَ يبًا زَ رِ قْ ةً تَ رَ جَ مْ شَ الً كَ دُ أَوَّ •  أَجِ
ةٍ: رَ شْ ب عَ رَ ريبِ إلى أَقْ جارِ بِالتَّقْ شْ دَ األَ دَ رُ عَ دِّ قَ أُ

. مٍ لِّ يَوْ بُ في كُ الّ عَ الطُّ رَ يبًا زَ رِ قْ ةً تَ رَ جَ مْ شَ الً كَ دُ أَوَّ أَجِ
ةٍ: رَ شْ ب عَ رَ ريبِ إلى أَقْ جارِ بِالتَّقْ شْ دَ األَ دَ رُ عَ دِّ قَ أُ

. مٍ لِّ يَوْ بُ في كُ الّ عَ الطُّ رَ يبًا زَ رِ قْ ةً تَ رَ جَ مْ شَ الً كَ دُ أَوَّ أَجِ

  ٥٣       ٥٠
  ٣٨       ٤٠

      
       

عُ مَ مَّ أَجْ •  ثُ

. ةً رَ جَ والَيْ ٩٠ شَ يْنِ حَ مَ يَوْ ةِ فِي الْ سَ رَ دْ بُ الْمَ الّ عَ طُ رَ ، زَ نْ إذَ

  •
ةٍ: رَ شْ ب عَ رَ ريبِ إلى أَقْ جارِ بِالتَّقْ شْ دَ األَ دَ رُ عَ دِّ قَ أُ

٥٠
٤٠  +
٩٠



مِ  يَوْ الْ ، وفِي  ةً رَ جَ لِ ٥٣ شَ وَّ مِ األَ يَوْ الْ ةِ فِي  سَ رَ دْ بُ الْمَ الّ عَ طُ رَ زَ
. ةً رَ جَ التّالِي ٣٨ شَ

؟ يْنِ مَ يَوْ ةِ فِي الْ سَ رَ دْ بُ الْمَ الّ عَ طُ رَ يبًا زَ رِ قْ ةً تَ رَ جَ مْ شَ كَ

                                 

  

  

  

اطلب إلى الطالب أن يقرؤوا المسألة في الصفحة ٤٩، وأرشدهم 
ها.  إلى خطوات حلَّ

اطلب إلى الطالب أن يقرؤوا المسألة في الصفحة 
ها.  إلى خطوات حلَّ

اطلب إلى الطالب أن يقرؤوا المسألة في الصفحة 

 باستعمال األسئلة، راجع مع الطالب ما يعرفون من 
ها.  إلى خطوات حلَّ

معلومات، وما يُطلب إليهم إيجاده.

اطلب إليهم مناقشة خططهم.

روا ما إذا كان الجواب الدقيق،  وجههم ليقرِّ
أم الجواب التقديري، هو المطلوب في المسألة.

هو  التقديري  الجواب  أن  إلى  تُشير  التي  الكلمة  ما  •
ا  تقريبً ممكنة:  إجابة  تقريبًا؛   : إجابتك  وضح  المطلوب؟ 

تعني الجواب التقديري وليس الدقيق.
ماذا تفعل مع األعداد قبل أن تجمعها؟ •

أقربها.  

أن  من  للتأكد  المسألة  مراجعة  الطالب  إلى  اطلب   
الجواب يتفق مع الحقائق المعطاة.

كيف يمكنك التحقق من صحة اإلجابة بطريقة أخر؟  •
إجابة ممكنة: الجمع بتغيير الترتيب.

  


اكتب المسألة اآلتية على السبورة:

أنفق أحمد ١٢رياالً يوم اإلثنين، و١٧رياالً 
يوم الثالثاء. كم رياالً أنفق يوم الثالثاء زيادة على ما أنفقه 

يوم اإلثنين؟ يوم اإلثنين؟ 
ما الخطوات األربع لخطة حل المسألة؟  •

أفهم، أخطط، أحل، أتحقق.  
استعمل خطة الخطوات األربع لحل المسألة. ٥ رياالتٍ •


المطلوب هو تقدير المجموع. قد يقوم بعض  عندما يكون 
الطالب بجمع األعداد أوالً – أي إيجاد الجواب الدقيق – 
قبل  األعداد  بوا  يقرِّ بأن  رهم  ذكّ لذا  الناتج؛  هذا  يقربون  ثم 

جمعها.

  

......................... .................................................

١٤   

عَ  نَوْ الً  أَوَّ رَ  رِّ قَ نُ أَنْ  يْنا  لَ عَ لِذلِكَ   ، ةً يَّ يرِ دِ قْ تَ ةً  إِجابَ رُ  اآلخَ ها  ضُ بَعْ تَطَلَّبُ  يَ وَ  ، ةً قيقَ دَ ةً  إِجابَ املَسائِلِ  بَعْضُ  تَطَلَّبُ  عَ تَ نَوْ الً  أَوَّ رَ  رِّ قَ نُ أَنْ  يْنا  لَ عَ لِذلِكَ   ، ةً يَّ يرِ دِ قْ تَ ةً  إِجابَ رُ  اآلخَ ها  ضُ بَعْ تَطَلَّبُ  يَ وَ  ، ةً قيقَ دَ ةً  إِجابَ املَسائِلِ  بَعْضُ  تَطَلَّبُ  تَ
ها. تي نُريدُ ةِ الَّ جابَ ها.اإلِ تي نُريدُ ةِ الَّ جابَ اإلِ

مْ بِطاقةً  . فكَ هِ سِ قْتِ نَفْ نَعُ ٩ بِطاقاتٍ يف الوَ يَصْ يانُ فَ فْ ا سُ ، أَمّ ةٍ اعَ اللَ سَ ةً خِ نَعَ ١٢ بِطاقَ بْدُ اهللاِِ أَنْ يَصْ تَطِيعُ عَ سْ يَ
؟ ةٍ اعَ اللَ سَ ا خِ عً يانُ مَ فْ سُ بْدُ اهللاِ وَ نَعُ عَ يبًا يَصْ رِ قْ تَ

نَعَ  بْدُ اهللاِِ أَنْ يَصْ تَطِيعُ عَ سْ يَ
؟ ةٍ اعَ اللَ سَ ا خِ عً يانُ مَ فْ سُ بْدُ اهللاِ وَ نَعُ عَ يبًا يَصْ رِ قْ تَ

نَعَ  بْدُ اهللاِِ أَنْ يَصْ تَطِيعُ عَ سْ يَ

لَةِ؟ أَ رِفُ مِنَ املَسْ ماذا أَعْ

ةٍ.•  اللَ ساعَ ةً خِ بْدُ اهللاِ ١٢ بِطاقَ نَعُ عَ بْدُ اهللاِ • يَصْ نَعُ عَ • يَصْ

ةٍ.•  اللَ ساعَ يانُ ٩ بِطاقاتٍ خِ فْ نَعُ سُ يانُ • يَصْ فْ نَعُ سُ • يَصْ

نّي؟ لوبُ مِ ما املَطْ

ةٍ.•  ا يف ساعَ عً نَعانِ مَ ا يَصْ ريبً ةً تَقْ مْ بِطاقَ دَ كَ ةٍ.• أَنْ أَجِ ا يف ساعَ عً نَعانِ مَ ا يَصْ ريبً ةً تَقْ مْ بِطاقَ دَ كَ • أَنْ أَجِ

ةُ ١ وَ طْ اخلُ

مُ هَ أَفْ

؟ الِ ؤَ نْ هذا السُّ قيقٍ عَ وابٍ دَ تاجُ إِىل جَ هلْ أَحْ

. يرِيٌّ دِ وابٌ تَقْ لوبَ جَ ىل أَنَّ املَطْ لُّ عَ ؤالِ تَدُ يبًا) يف السُّ رِ قْ ةَ (تَ لِمَ نَّ كَ َ ال؛ ألِ

؟ الِ ؤَ نْ هذا السُّ قيقٍ عَ وابٍ دَ تاجُ إِىل جَ هلْ أَحْ

. يرِيٌّ دِ وابٌ تَقْ لوبَ جَ ىل أَنَّ املَطْ لُّ عَ ؤالِ تَدُ يبًا) يف السُّ رِ قْ ةَ (تَ لِمَ نَّ كَ َ ال؛ ألِ

؟ الِ ؤَ نْ هذا السُّ قيقٍ عَ وابٍ دَ تاجُ إِىل جَ هلْ أَحْ ةُ ٢ وَ طْ اخلُ
طُ طِّ أُخَ

. يْنِ دَ دَ بُ العَ رِّ قَ : أُ الً أَوَّ
١٠ بِطاقاتٍ ةً   بْدُ اهللاِ:   ١٢ بِطاقَ عَ

١٠ بِطاقاتٍ يانُ :      ٩  بِطاقاتٍ   فْ سُ

. يِّ ديرِ وابِ التَّقْ ىل اجلَ لُ عَ صُ ، نَحْ ِ بَنيْ رَّ يْنِ املُقَ دَ دَ عِ العَ مْ بِجَ

ريبًا. ةً تَقْ يانُ ٢٠ بِطاقَ فْ سُ بْدُ اهللاِ وَ نَعُ عَ نْ يَصْ ١٠ + ١٠ = ٢٠ ، إِذَ

ةُ ٣ وَ طْ اخلُ
لُّ أَحُ

لَّبُ  تَطَ لِّ تَ ةَ احلَ طَّ إِنَّ خُ ريبًا) فَ ةَ (تَقْ لِمَ ْوي كَ ؤالَ حيَ ر، بِام أَنَّ السُّ ةً أُخْ رَّ ةِ مَ أَلَ رُ إِىل املَسْ أَنْظُ
ريبٌ  يَّ قَ ديرِ إِنَّ اجلَوابَ التَّقْ بِام أَنَّ ١٢ + ٩ = ٢١، فَ ، وَ ديرِيٍّ وابٍ تَقْ نْ جَ ثَ عَ البَحْ
لَّبُ  تَطَ لِّ تَ ةَ احلَ طَّ إِنَّ خُ ريبًا) فَ ةَ (تَقْ لِمَ ْوي كَ ؤالَ حيَ ر، بِام أَنَّ السُّ ةً أُخْ رَّ ةِ مَ أَلَ رُ إِىل املَسْ أَنْظُ

بِام أَنَّ  ، وَ ديرِيٍّ وابٍ تَقْ نْ جَ ثَ عَ البَحْ
لَّبُ  تَطَ لِّ تَ ةَ احلَ طَّ إِنَّ خُ ريبًا) فَ ةَ (تَقْ لِمَ ْوي كَ ؤالَ حيَ ر، بِام أَنَّ السُّ ةً أُخْ رَّ ةِ مَ أَلَ رُ إِىل املَسْ أَنْظُ

. قيقِ مِنَ اجلَوابِ الدَّ

ةُ ٤ وَ طْ اخلُ

قُ قَّ َ أَحتَ


                                  

......................... .................................................

١٦   


                                  

: سائِلَ اآلتِيةَ لُّ المَ مَّ أَحُ ، ثُ قيقُ وابُ الدَّ لوبُ أَمِ الجَ طْ وَ المَ ديريُّ هُ وابُ التَّقْ لِ الجَ دُ هَ دِّ :أُحَ سائِلَ اآلتِيةَ لُّ المَ مَّ أَحُ ، ثُ قيقُ وابُ الدَّ لوبُ أَمِ الجَ طْ وَ المَ ديريُّ هُ وابُ التَّقْ لِ الجَ دُ هَ دِّ أُحَ

تارٍ  أَمْ  ٧ هِ  مِ سْ جِ طولُ  وَ تارٍ  أَمْ  ٤ يْناصوراتِ  الدَّ دِ  أَحَ أْسِ  رَ غُ طولُ  بْلُ يَ  ، يْناصوراتِ الدَّ ن  عَ دٌ  راشِ أُ  رَ يَقْ يْناصوراتِ   الدَّ دِ  أَحَ أْسِ  رَ غُ طولُ  بْلُ يَ  ، يْناصوراتِ الدَّ ن  عَ دٌ  راشِ أُ  رَ يَقْ يْناصوراتِ   الدَّ دِ  أَحَ أْسِ  رَ غُ طولُ  بْلُ يَ  ، يْناصوراتِ الدَّ ن  عَ دٌ  راشِ أُ  رَ يَقْ يْناصوراتِ   الدَّ دِ  أَحَ أْسِ  رَ غُ طولُ  بْلُ يَ  ، يْناصوراتِ الدَّ ن  عَ دٌ  راشِ أُ  رَ يَقْ يْناصوراتِ   الدَّ دِ  أَحَ أْسِ  رَ غُ طولُ  بْلُ يَ  ، يْناصوراتِ الدَّ ن  عَ دٌ  راشِ أُ  رَ يَقْ  ١ 

هِ؟ لِّ يْناصورِ كُ مْ طولُ الدَّ . كَ تارٍ لِهِ ٦ أَمْ يْ طولُ ذَ وَ
 

زاتٍ  وْ مَ تُقاالتٍ و٧  رْ بُ ةً و٦  احَ فّ تُ را ١١  ضَ أَحْ فَ  ، فِّ الصَّ ةِ  لَ فْ لِحَ هِ  واكِ الفَ ضارِ  بِإِحْ ثْمانُ  عُ وَ رُ  مَ عُ لِّفَ  كُ را   ضَ أَحْ فَ  ، فِّ الصَّ ةِ  لَ فْ لِحَ هِ  واكِ الفَ ضارِ  بِإِحْ ثْمانُ  عُ وَ رُ  مَ عُ لِّفَ  كُ را   ضَ أَحْ فَ  ، فِّ الصَّ ةِ  لَ فْ لِحَ هِ  واكِ الفَ ضارِ  بِإِحْ ثْمانُ  عُ وَ رُ  مَ عُ لِّفَ  كُ را   ضَ أَحْ فَ  ، فِّ الصَّ ةِ  لَ فْ لِحَ هِ  واكِ الفَ ضارِ  بِإِحْ ثْمانُ  عُ وَ رُ  مَ عُ لِّفَ  كُ  ٢ 
لى  لُّ طالِبٍ عَ لَ كُ صُ ةُ كافِيَةٌ لِيَحْ يَّ مِّ هِ الكَ لْ هذِ هَ  طالِبًا، فَ

را  ضَ أَحْ فَ  ، فِّ الصَّ ةِ  لَ فْ لِحَ هِ  واكِ الفَ ضارِ  بِإِحْ ثْمانُ  عُ وَ رُ  مَ عُ لِّفَ  كُ  
لى  لُّ طالِبٍ عَ لَ كُ صُ ةُ كافِيَةٌ لِيَحْ يَّ مِّ هِ الكَ لْ هذِ هَ  طالِبًا، فَ

را  ضَ أَحْ فَ  ، فِّ الصَّ ةِ  لَ فْ لِحَ هِ  واكِ الفَ ضارِ  بِإِحْ ثْمانُ  عُ وَ رُ  مَ عُ لِّفَ  كُ  
فِّ ٣٤ بِ الصَّ الّ دُ طُ دَ . إِذا كانَ عَ وخاتٍ و٨ خَ

حُ إِجابَتي.  ضِّ ةٍ؟ أُوَ دِ ةٍ واحِ هَ ةِ فاكِ بَّ حَ
 

البِ  لِطُ في  تَكْ ةً  هَ فاكِ را  ضَ أحْ دْ  قَ ثْمانُ  وعُ رُ  مَ عُ كانَ  إِنْ  دَ  دِّ لِتُحَ ابِقِ  السّ ؤالِ  السُّ في  ديرَ  التَّقْ لِ  مِ تَعْ اسْ البِ   لِطُ في  تَكْ ةً  هَ فاكِ را  ضَ أحْ دْ  قَ ثْمانُ  وعُ رُ  مَ عُ كانَ  إِنْ  دَ  دِّ لِتُحَ ابِقِ  السّ ؤالِ  السُّ في  ديرَ  التَّقْ لِ  مِ تَعْ اسْ البِ   لِطُ في  تَكْ ةً  هَ فاكِ را  ضَ أحْ دْ  قَ ثْمانُ  وعُ رُ  مَ عُ كانَ  إِنْ  دَ  دِّ لِتُحَ ابِقِ  السّ ؤالِ  السُّ في  ديرَ  التَّقْ لِ  مِ تَعْ اسْ البِ   لِطُ في  تَكْ ةً  هَ فاكِ را  ضَ أحْ دْ  قَ ثْمانُ  وعُ رُ  مَ عُ كانَ  إِنْ  دَ  دِّ لِتُحَ ابِقِ  السّ ؤالِ  السُّ في  ديرَ  التَّقْ لِ  مِ تَعْ اسْ  ٣ 
لَةِ؟  أَ سْ لِّ المَ ةً لِحَ يِّدَ ةً جَ ريقَ ديرُ طَ دُّ التَّقْ عَ لْ يُ . هَ فِّ الصَّ


 
 

ا، صً خْ شَ  ٢٠ لـِ  عُ  تَّسِ يَ حِ  رَ سْ المَ في  فٍّ  صَ لُّ  كُ كانَ  ا  إذَ  ، يّاتِ حِ رَ سْ المَ  د إحْ ا  صً خْ شَ  ٧٥ رَ  ضَ حَ رَ   ضَ حَ رَ   ضَ حَ رَ   ضَ حَ  ٤ 
ا؟  دً دَ لِّ عَ قَ فِّ األَ لَسَ في الصَّ ا جَ صً خْ مْ شَ كَ فَ

لـِ  عُ  تَّسِ يَ حِ  رَ سْ المَ في  فٍّ  صَ لُّ  كُ كانَ  ا  إذَ  ، يّاتِ حِ رَ سْ المَ  د إحْ ا  صً خْ شَ  
ا؟  دً دَ لِّ عَ قَ فِّ األَ لَسَ في الصَّ ا جَ صً خْ مْ شَ كَ فَ

لـِ  عُ  تَّسِ يَ حِ  رَ سْ المَ في  فٍّ  صَ لُّ  كُ كانَ  ا  إذَ  ، يّاتِ حِ رَ سْ المَ  د إحْ ا  صً خْ شَ  

 

هذا  في  ريبِيُّ  قْ التَّ واليدِ  المَ دُ  دَ عَ ما   . يْنِ مَ يَوْ لَّ  كُ تقريبًا  ا  جديدً ا  لودً وْ مَ  ٢٦ ةِ  الدَ للوِ فىً  تَشْ سْ مُ بِلُ  قْ تَ يَسْ ةِ   الدَ للوِ فىً  تَشْ سْ مُ بِلُ  قْ تَ يَسْ ةِ   الدَ للوِ فىً  تَشْ سْ مُ بِلُ  قْ تَ يَسْ ةِ   الدَ للوِ فىً  تَشْ سْ مُ بِلُ  قْ تَ يَسْ  ٥ 
؟  يّامٍ اللَ ٤ أَ فى خَ تَشْ سْ المُ

  






؟ قيقَ وابَ الدَّ يَّ أَمِ الْجَ ديرِ وابَ التَّقْ وَ الْجَ طْلوبُ هُ مَ فُ إِنْ كانَ الْ رِ يْفَ أَعْ كَ  

. لِكَ حُ ذَ رَ ؟ أَشْ كِلَةٍ شْ بِ إِلَى مُ نَاسِ مُ يْرُ الْ ديرُ غَ دِّي التَّقْ ؤَ لْ يُ هَ  
. قيقَ وابَ الدَّ وَ الْجَ طْلوبُ فيهِ هُ مَ ا يَكونُ الْ قِفً وْ فُ مَ أَصِ  

ةِ  قينَ في كِتابَ وِّ تَفَ مُ تِفالِ بِالْ مِ االحْ وْ في يَ  
الثَّالِثِ  يْنِ الثَّانِي وَ فَّ بُ الصَّ مَ طُالّ دَّ ، قَ ةِ صَّ قِ الْ

ةِ  قينَ في كِتابَ وِّ تَفَ مُ تِفالِ بِالْ مِ االحْ وْ في يَ
الثَّالِثِ  يْنِ الثَّانِي وَ فَّ بُ الصَّ مَ طُالّ دَّ ، قَ ةِ صَّ قِ الْ

ةِ  قينَ في كِتابَ وِّ تَفَ مُ تِفالِ بِالْ مِ االحْ وْ في يَ

لَّةِ  جَ ا فِي مَ هَ رِ صِ لِنَشْ قِصَ نَ الْ ةً مِ وعَ مُ جْ مَ
 . اهُ نَ لِ أَدْ وَ دْ حٌ بِالجَ ضَّ وَ وَ مُ ا هُ مَ ةِ كَ سَ رَ دْ مَ الْ

صِ الَّتي قدموها؟   دُ الْقِصَ دَ ا عَ مَ

نْ  ةِ طَعامٍ مِ قَ لْعَ لُّ مِ إِذا كانَتْ كُ    
نْ  أْسٍ مِ لِ كَ مَ في لِعَ ونِ تَكْ يْمُ وقِ اللَّ حُ سْ مَ

نْ  ةِ طَعامٍ مِ قَ لْعَ لُّ مِ إِذا كانَتْ كُ
نْ  أْسٍ مِ لِ كَ مَ في لِعَ ونِ تَكْ يْمُ وقِ اللَّ حُ سْ مَ

نْ  ةِ طَعامٍ مِ قَ لْعَ لُّ مِ إِذا كانَتْ كُ

لِ  وَ دْ حٌ بِالجَ ضَّ وَ وَ مُ ا هُ مَ يْمونِ كَ رابِ اللَّ شَ
لِ مَ نَ الْماءِ لِعَ في ٣ لِتْراتٍ مِ لْ تَكْ ، فَهَ اهُ نَ أَدْ

؟  يْمونِ رابِ اللَّ نْ شَ ا مِ أْسً  كَ
لِ مَ نَ الْماءِ لِعَ  لِتْراتٍ مِ

؟  يْمونِ رابِ اللَّ نْ شَ ا مِ أْسً  كَ
لِ مَ نَ الْماءِ لِعَ في  لِتْراتٍ مِ لْ تَكْ ، فَهَ اهُ نَ أَدْ

؟  يْمونِ رابِ اللَّ نْ شَ ا مِ أْسً  كَ
في  لْ تَكْ ، فَهَ اهُ نَ أَدْ

١٥
حُ إِجابَتي. ضِّ أُوَ

؟  يْمونِ رابِ اللَّ نْ شَ ا مِ أْسً  كَ
حُ إِجابَتي. ضِّ أُوَ

؟  يْمونِ رابِ اللَّ نْ شَ ا مِ أْسً  كَ

ةً إِلَى األَمامِ ثُمَّ ١٥ طْوَ يْتُ ٣٣ خُ شَ إذا مَ  
ا؟  يْتُهَ شَ ةً مَ طْوَ مْ خُ . فكَ يَمينِ وَ الْ ةً نَحْ طْوَ خُ

باتِ  عَّ كَ نَ المُ ةً مِ وعَ مُ جْ ةُ مَ مانَ  جُ  لَدَ    

نُ  وَّ ما يتَكَ هُ دُ ؛ أَحَ يْنِ ودَ مُ نْها عَ لَتْ مِ مِ ةِ عَ لَ المتَداخِ
لْ  بًا. فَهَ كعَّ نْ ٤٩ مُ رُ مِ بًا، واآلخَ عَّ كَ نْ ٤٩ مُ رُ مِ بًا، واآلخَ عَّ كَ ٤٩ مُ نْ ٣٢ مِ

؛  باتِ عَّ هِ المكَ ذِ نْ هَ مودَينِ مِ لَ عَ مَ تَطِيعُ أَنْ تَعْ تَسْ
نْ رُ مِ بًا، واآلخَ كعَّ نْ ٤٧ مُ نُ مِ وَّ تكَ ما يَ هُ دُ نْ ٤٧أَحَ نُ مِ وَّ تكَ ما يَ هُ دُ ٤٧أَحَ

حُ إِجابَتي.  ضِّ بًا ؟ أُوَ عَّ كَ ٢٩ مُ

دُ  دَ إِذا كانَ عَ ابٍ لـِ ٥٢ طالِبًا. فَ كّ ةُ رُ عُ حافِلَ تَّسِ تَ  
بِ  دُ طُالّ دَ عَ فِّ الثّاني ٢٣ طالِبًا وَ بِ الصَّ فِّ الثّاني ٢٣طُالّ بِ الصَّ ٢٣طُالّ
بِ  كِنُ لِطُالّ مْ لْ يُ فِّ الثّالِثِ ٢٦ طالِبًا. فهَ فِّ الثّالِثِ ٢٦الصَّ ٢٦الصَّ

ا؟   ا فِيهَ يعً مِ بوا جَ كَ رْ يْنِ أَنْ يَ فَّ الصَّ

ا يَلِي:  مَّ يبُ عَ ةِ، ثم أُجِ ابِقَ ةِ السّ حَ فْ ةِ فِي الصَّ لَ أَ سْ عُ إِلَى الْمَ جِ أَرْ

  : ائِلَ اآلتِيَةَ سَ لُّ كالًّ من الْمَ مَّ أَحُ ، ثُ قيقُ وابُ الدَّ لوبُ أَمِ الْجَ طْ وَ الْمَ يُّ هُ ديرِ وابُ التَّقْ لِ الْجَ دُ هَ دِّ أُحَ

نْ  ةِ طَعامٍ مِ قَ لْعَ لُّ مِ إِذا كانَتْ كُ

  : ائِلَ اآلتِيَةَ سَ لُّ كالًّ من الْمَ مَّ أَحُ ، ثُ قيقُ وابُ الدَّ لوبُ أَمِ الْجَ طْ وَ الْمَ يُّ هُ ديرِ وابُ التَّقْ لِ الْجَ دُ هَ دِّ أُحَ

نْ  ةِ طَعامٍ مِ قَ لْعَ لُّ مِ إِذا كانَتْ كُ

نَ  تَيْنِ مِ أَلَ سْ مَ   
ا  مَ داهُ طْلوبُ في إحْ مَ ياةِ؛ يَكونُ الْ واقعِ الْحَ

وابَ  في الثّانِيَةِ الْجَ ، وَ يَّ ديرِ وابَ التَّقْ الْجَ
 . قيقَ الدَّ

   
             

  
  
  

                         
    
     

  

الدقيق؛ ٦١ قصة

١ -٣) انظر الهامش.

انظر الهامش

الدقيق؛ ٤٨ خطوة.

٤٩ <٥٢ الدقيق، نعم ٢٣+٢٦=٤٩وَ

٤٩>٤٧ التقديري، نعم ٣٢>٢٩ وَ

انظر إجابات الطالب

  

......................... .................................................

١٧   

تَقيمٍ سْ طٍّ مُ ىل خَ عُ عَ مْ اجلَ

: يَةٌ اوِ تَسَ تَقيمٍ مُ سْ طٍّ مُ لِّ خَ دادِ يف كُ عْ وعَ األَ مُ ْ امً بِأَنَّ جمَ لْ ّا يَأْيت، عِ لٍ ممِ كْ لِّ شَ ةَ يف كُ قودَ دادَ املَفْ عْ دُ األَ أَجِ
١ 

 


٢ 




٣ 





ةِ. هولَ جْ دادِ المَ عْ يجادِ األَ ها إلِ تُ لْ مَ تَعْ ةَ الَّتي اسْ طَّ حُ الخُ رَ أَشْ  . ةِ هولَ جْ دادِ المَ عْ يجادِ األَ ها إلِ تُ لْ مَ تَعْ ةَ الَّتي اسْ طَّ حُ الخُ رَ أَشْ  . ةِ هولَ جْ دادِ المَ عْ يجادِ األَ ها إلِ تُ لْ مَ تَعْ ةَ الَّتي اسْ طَّ حُ الخُ رَ أَشْ  . ةِ هولَ جْ دادِ المَ عْ يجادِ األَ ها إلِ تُ لْ مَ تَعْ ةَ الَّتي اسْ طَّ حُ الخُ رَ أَشْ  ٤ 
  

٢٥٢

١٣٢

٢٣٦

٢٢١


                 

                                      

سائِلِ  نَ المَ الًّ مِ لُّ كُ ، ثُمَّ أَحُ قيقُ وابُ الدَّ طْلوبُ أَمِ الجَ وَ المَ يُّ هُ وابُ التَّقْديرِ لِ الجَ دُ هَ دِّ أُحَ
: اآلتِيَةِ

 . ةِ نْطَقَ سِ المِ دارِ يْنَ مَ ةِ الثَّقافِيَّةِ بَ قَ سابَ مُ تِراكِ في الْ لى األَقَلِّ - لِالشْ سةٍ إلى ٥٠ طالِبًا - عَ رَ دْ ديرُ مَ تَاجُ مُ يَحْ  ١
 ، لِ فِّ األَوَّ ن الصَّ فِّ الثَّانِي، و٩ طُالبٍ مِ ، و٢٣ طالِبـًا من الصَّ فِّ الثَّالِثِ كَ ١٩ طالِبًا من الصَّ تَرَ إذا اشْ فَ

مْ كافيًا؟ هُ دُ دَ انَ عَ لْ كَ هَ ؟ وَ ةِ قَ سابَ كوا في المُ تَرَ بِ الَّذينَ اشْ دُ الطُّالّ دَ ا عَ فَمَ
.................................................................................................................................................................................

 ، بيَّةً شَ ةً خَ نْحوتَ ١٢ مَ ، وَ تيَّةً يْ ةً زَ حَ وْ تَو على ٤٥ لَ ، احْ بِ مالِ الطُّالّ نْ أَعْ نونِ مِ ا لِلْفُ ضً رِ عْ ةٌ مَ سَ رَ دْ تْ مَ أَقامَ  ٢
؟ ضِ رِ عْ ضْ في المَ رِ ريبًا عُ قْ نِّيًّا تَ مْ عمالً فَ . كَ ةً اريَّ ةً فَخَّ و ٣٩ قِطْعَ

...............................................................................................................................................................................

. صِ صَ لِلْقَ ا  فًّ رَ ةِ، و٢١  رَ وَّ صَ المُ تُبِ  لِلْكُ فوفٍ  رُ ، و٨  تِ الَّ جَ لِلمَ ا  فًّ رَ لى ١٦  عَ ةٍ  سَ رَ دْ مَ تَبَةُ  كْ مَ تَوي  تَحْ  ٣
؟ ةِ سَ رَ دْ مَ تَبَةُ الْ كْ ريبًا تَحوي مَ قْ ا تَ فًّ مْ رَ كَ

.................................................................................................................................................................................

.................... ٥٢ + ٢٤ ٨.................... ٨٩ + ٤٤ ٩

  : ةِ مَ تَنَاغِ دادِ المُ تِعْمالِ األَعْ عِ بِاسْ مْ رُ ناتِجَ الجَ دِّ أُقَ

.................... ١٩ + ٤٨ ٤

.................... ٤٣ + ٤٦ ٦

.................... ١٥ + ٥٨ ٥

.................... ٧  ٣٣ + ٥٦

 : تِعْمالِ التَّقْريبِ عِ بِاسْ مْ رُ ناتِجَ الجَ دِّ أُقَ

  

الجواب الدقيق ، ٥١ طالبًا ، نعم

الجواب التقديري، حوالي ١٠٠ عمل فني

ا الجواب التقديري، حوالي ٥٠ رفًّ

٧٠٨٠

٩٠

إجابة ممكنة: ١٣٠إجابة ممكنة: ٧٥

٩٠


 استعمل األسئلة ١ - ٣ لتحليل مهارة حل المسألة ومناقشتها.

  


ر الطالب بأن كل ملعقة طعام من المسحوق   ذكّ •

تكفي لعمل كأس واحدة من الشراب.

  


ها، وتوضيح اإلجابة. ها، وتوضيح اإلجابة.أعط الطالب المسألة اآلتية، واطلب إليهم حلّ أعط الطالب المسألة اآلتية، واطلب إليهم حلّ
ثم  دقيقة،   ١٧ مدة  الفرن  في  الكيك  قالب  سميرة  وضعت   •
حوالي  دقائق.   ٩ مدة   أخر مرة  الفرن  إلى  وأعادته  أخرجته 

كم دقيقة بقي القالب في الفرن؟


متى  تقرير  في  صعوبة  الطالب  بعض  واجــه   

يستعملون الجواب التقديري ومتى يستعملون الجواب الدقيق
 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليمتدريبات إعادة التعليم ١
٢ ناقش معهم التعبيرات التي تساعد على تحديد متى يُستعمل 

الجواب التقديري، والجواب الدقيق، ومن أمثلة ذلك:

الجواب الدقيقالجواب التقديريالجواب التقديري
درجة الحرارة التقريبية 

خارج الغرفة
درجة الحرارة في اليوم 
الرابع من الشهر السابق

متوسط درجة الحرارة 
أسبوعيًّا

أدنى درجة حرارة هذا 
األسبوع

متوسط عدد النقاط التي 
سجلها العب كرة السلة

جلت في  عدد النقاط التي سُ
لعبة اليوملعبة اليوم

 خطة التدريس البديلة، وأكد
على خطوات حل المسألة.

 بدائل تنويع التعليم  
تدريبات المهارات (١٦)  
التدريبات اإلثرائية (١٧)  




تحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في 
الدروس (٢ - ١ إلى ٢- ٣) بإعطائهم:

االختبار القصير (١) (٣٣)
(٣٦) اختبار منتصف الفصل

إجابة ممكنة: «حوالي» إجابة ممكنة: «حوالي» تعني التقدير. 
ولذلك العــدد ١٧ يقرب إلى ٢٠، والعدد ٩ يقرب إلى ١٠، 

وعليه يكون الجواب التقديري هو ٢٠ + ١٠ = ٣٠ دقيقة.

إجابات:
١)  أبحث عن إحد الكلمات اآلتية: حوالي، أقدر، تقريبًا فإن وجدت فالجواب التقديري 

هو المطلوب، وإال فالجواب الدقيق هو المطلوب
إجابة ممكنة: عندما أريد شراء وجبة غداء، عليّ معرفة السعر الدقيق لهذه الوجبة للتأكد   (٢

من أن معي ثمنها.
إجابة ممكنة: نعم؛ ألنني إذا لم أقدر عدد المدعوين لحفلة   (٣

مثالً  بشكل مناسب فربما ال أحضر وجبات كافية لهم .

  



 




ن من رقمين بإعادة تجميع اآلحاد. جمع عددين كلٌّ منهما مكوَّ





ورق 

قطع دينز

على  وحثّهم  الطالب،   لد الجمع  طرق  تنمية  على  الدرس  هذا  يركز 
ابتكار طرق خاصة بهم. كما يتم استعمال «إعادةالتجميع» على الرغم 
ا في جمع األعداد الكبيرة. وتجدر  من أن هذه الطريقة تتضح فائدتها جليًّ
ا في هذا  رحقائق الجمع والطرح جيدً اإلشارة إلى أنه على الطالب تذكُّ
لجمع  الذهني  الحساب  باستخدام  البدء  يمكنهم  فإنه  وعليه  الصف. 

األعداد المكونة من رقمين.


استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

         

 
إذا كان عندها  أن تضع ١١برتقالة في صحون.  تريد رقية 
من  ألكثر  الواحد  الصحن  يتسع  وال  فقط،  صحنان 
جميعه؟  للبرتقال  الصحنان  يتسع  فهل   ، ٥ برتقاالتٍ

وضح إجابتك.
الصحنين  أن  يعني  وهذا  ؛   ٥+٥=١٠ ممكنة:  إجابة  ال، 

يتسعان لـ (١٠) برتقاالتٍ كحدٍّ أقصى.



  






  

 ورق رسم ، قطع دينز.
اطلب إلى الطالب استعمال ورقةٍ لرسم جدول منازل يتضمن اآلحاد   •

والعشرات. واكتب  ٣٨ + ١٤ على السبورة.
قطع  باستعمال  الجدول  على  العددين  من  كلٍّ  تمثيل  إليهم  اطلب   •
عشرةٍ  إلى  آحادٍ   ١٠ بتحويل  ا  آحادً  ١٢ الـ  تجميع  إعادة  ثم  دينز، 

واحدةٍ في عمود العشرات.
لوا  يُسجّ وأن  والعشرات.  اآلحاد  عدد  دوا  يحدّ أن  إليهم  اطلب   •

المجموع. ٢، ٥ والمجموع ٥٢ 
.ر هذه العملية مع أعدادٍ أخر كرِّ  •



   

 قطع دينز، قلم، ورقة.
وعشرات  آحاد  دينز:  قطع  من  حفنة  يأخذوا  أن  الطالب  إلى  اطلب   •

فقط.
ثم يقسموها مجموعتين   •

ويكتبوا جملة الجمع.
ر العملية حتى يكتب كل  كرِّ  •

طالب (٥) جمل جمع.

 (٤٠ د)  

الدرس،  مفهوم  الستكشاف  الفنية؛  التربية  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  •
مه. ونقل أثر تعلُّ

الدرس،  مفهوم  الستكشاف  الفنية؛  التربية  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  
مه. ونقل أثر تعلُّ

الدرس،  مفهوم  الستكشاف  الفنية؛  التربية  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  

   

المسألة  حل  تدريبات  مستعمالً  وخططها  المسألة  حل  مهارات  م  دعِّ
(٢٠) الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.

   

+



 
......................... .................................................

٢٠   


                              

: لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ :أَحُ لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ أَحُ

رِفَ  عْ َ لِ اآلتي ألِ وَ دْ راغاتِ في الجَ ُ الفَ ألَ . أَمْ يَواناتِ ةٍ مِنَ الحَ لِفَ تَ خْ نْواعٍ مُ ةُ أَ بَعَ يَواناتٍ أَرْ ةِ حَ ديقَ رِفَ في حَ عْ َ لِ اآلتي ألِ وَ دْ راغاتِ في الجَ ُ الفَ ألَ . أَمْ يَواناتِ ةٍ مِنَ الحَ لِفَ تَ خْ نْواعٍ مُ ةُ أَ بَعَ يَواناتٍ أَرْ ةِ حَ ديقَ في حَ ١ 

. عٍ لِّ نَوْ يَواناتِ مِنْ كُ دَ الحَ دَ عَ

      

يَّةٌ ٦ نِّ ةٌ بُ بَ بَ يٌّ ٤دِ بانْزِ مْ باءٌ ٧شَ ةٌظِ دَ رةٌ واحِ أَفْعى عاصِ

بِيَّانِ طْ بَّانِ قُ نَّةِ ٤بابون ٢دُ زالُ الرَّ عى البايثون ٢غَ أَفْ


. يَواناتِ يَّ لِلحَ لِّ دَ الكُ دَ دَ العَ جِ َ لِ ألِ وَّ ؤالِ األَ عِ مِنَ السُّ مْ عُ نَواتِجَ الجَ مَ أَجْ  . يَواناتِ يَّ لِلحَ لِّ دَ الكُ دَ دَ العَ جِ َ لِ ألِ وَّ ؤالِ األَ عِ مِنَ السُّ مْ عُ نَواتِجَ الجَ مَ أَجْ  . يَواناتِ يَّ لِلحَ لِّ دَ الكُ دَ دَ العَ جِ َ لِ ألِ وَّ ؤالِ األَ عِ مِنَ السُّ مْ عُ نَواتِجَ الجَ مَ أَجْ  . يَواناتِ يَّ لِلحَ لِّ دَ الكُ دَ دَ العَ جِ َ لِ ألِ وَّ ؤالِ األَ عِ مِنَ السُّ مْ عُ نَواتِجَ الجَ مَ أَجْ  ٢ 

 

 د إِحْ يْها ٢٧ طالِبًا مِنْ  إِلَ لَ  صَ ما وَ نْدَ ا عِ صً خْ ا كانَ فيها ٢١ شَ إِذَ ا.  صً خْ لـِ ٥٠ شَ جٍ  لُّ تَزَ ةُ  عُ ساحَ تَّسِ تَ لـِ   جٍ  لُّ تَزَ ةُ  عُ ساحَ تَّسِ تَ لـِ   جٍ  لُّ تَزَ ةُ  عُ ساحَ تَّسِ تَ لـِ   جٍ  لُّ تَزَ ةُ  عُ ساحَ تَّسِ تَ  ٣ 
؟ ةِ اآلنَ احَ دُ في السّ ا يوجَ صً خْ مْ شَ كَ . فَ ةِ دارِسِ االبْتِدائِيَّ المَ

لـِ  جٍ  لُّ تَزَ ةُ  عُ ساحَ تَّسِ تَ  
؟ ةِ اآلنَ احَ دُ في السّ ا يوجَ صً خْ مْ شَ كَ . فَ ةِ دارِسِ االبْتِدائِيَّ المَ

لـِ  جٍ  لُّ تَزَ ةُ  عُ ساحَ تَّسِ تَ  

 

يَّاتِ  ياضِ بِ الرِّ لِّ واجِ ةً في حَ قيقَ يْتُ ١٥ دَ ضَ إِذا أَمْ . فَ ةً قيقَ ةَ ٥٠ دَ دَّ روسي مُ رَ دُ ذاكِ ي أَنْ أُ مّ نّي أُ بَتْ مِ لَ طَ ٤ 

يَكونُ هذا  لْ سَ هَ ، فَ ةِ غَ داتِ اللُّ رَ فْ ظِ مُ فْ قائِقَ في حِ يّاتِ و١٠ دَ تِماعِ سِ االجْ رْ ةِ دَ رَ ذاكَ ةً في مُ قيقَ و٢٠ دَ
؟ تُ سْ رَ ةً دَ قيقَ مْ دَ كَ افِيًا؟ وَ قْتُ كَ الوَ



ها أَبي  عَ طَ ةُ الَّتي قَ سافَ ما المَ . فَ رِ هْ دَ الظُّ ا بَعْ تْرً ، وَ ٤٥ كيلومِ باحِ ا في الصَّ تْرً ةَ ٢٦ كيلومِ سافَ ةِ مَ يّارَ عَ أَبي بِالسَّ طَ قَ ةَ ٢٦  سافَ ةِ مَ يّارَ عَ أَبي بِالسَّ طَ قَ ةَ ٢٦  سافَ ةِ مَ يّارَ عَ أَبي بِالسَّ طَ قَ ةَ   سافَ ةِ مَ يّارَ عَ أَبي بِالسَّ طَ قَ ةَ   سافَ ةِ مَ يّارَ عَ أَبي بِالسَّ طَ قَ  ٥ 
ةِ؟ يّارَ بِالسَّ

 

  



ما ناتِجُ ٢٨ + ٧؟  

. يعِ مِ ةِ التَّجْ تاجُ إِلى إِعادَ تَى أَحْ ، مَ حُ ضِّ أُوَ  
ميعِ إليجادِ ناتِجِ ١٣ + ٩؟ ةَ التَّجْ لُ إِعادَ مِ تَعْ يْفَ أَسْ كَ  

                 

     
         
                   

      

    
ميعِ ةُ التَّجْ ميعِإعادَ ةُ التَّجْ إعادَ

www.obeikaneducation.com

ثَرَ مِنْ ٩.  يْنِ أَكْ دَ دَ عِ آحادِ الْعَ مْ ثَرَ مِنْ إذا كانَ ناتِجُ جَ يْنِ أَكْ دَ دَ عِ آحادِ الْعَ مْ ميعِ إذا كانَ ناتِجُ جَ ةِ التَّجْ ميعِ إِعادَ ةِ التَّجْ ثَرَ مِنْ إِعادَ يْنِ أَكْ دَ دَ عِ آحادِ الْعَ مْ ميعِ إذا كانَ ناتِجُ جَ ةِ التَّجْ ثَرَ مِنْ إِعادَ يْنِ أَكْ دَ دَ عِ آحادِ الْعَ مْ ثَرَ مِنْ إذا كانَ ناتِجُ جَ يْنِ أَكْ دَ دَ عِ آحادِ الْعَ مْ ميعِ إذا كانَ ناتِجُ جَ ةِ التَّجْ ثَرَ مِنْ إِعادَ يْنِ أَكْ دَ دَ عِ آحادِ الْعَ مْ إذا كانَ ناتِجُ جَ يانًا إلى  تاجُ أَحْ ميعِ أَحْ ةِ التَّجْ يانًا إلى إِعادَ تاجُ أَحْ ميعِ أَحْ ةِ التَّجْ إِعادَ

ميعَ  أُعيدُ تَجْ ، وَ عُ اآلحادَ مَ ميعَ أَجْ أُعيدُ تَجْ ، وَ عُ اآلحادَ مَ أَجْ
ةٍ.  دَ ةٍ واحِ رَ شْ ١٠ آحادٍ في عَ

      



لُ النماذج لتمثيل  مِ تَعْ لُ النماذج لتمثيل أَسْ مِ تَعْ أَسْ
. ٢٨ + ٧

                                

        

    

   
           

  

           
                

نْ  ٢٤ + ٨ = ٣٢ . إِذَ

         

ا؟ مَ هُ نْدَ ةً عِ مْ قِصَّ . كَ صٍ يهِ ٨ قِصَ نْدَ أَخِ عِ ، وَ ةً يهِ ٨قِصَّ نْدَ أَخِ عِ ، وَ ةً ٨قِصَّ يْنٍ ٢٤ سَ نْدَ حُ عِ   
يْنِ ٢٤، ٨. دَ دَ عِ الْعَ مْ صِ عندهما أَجدُ ناتِجَ جَ دِ القِصَ دَ ةِ عَ فَ رِ عْ لِمَ

ا؟ مَ هُ نْدَ ةً عِ مْ قِصَّ . كَ صٍ  قِصَ
يْنِ  دَ دَ عِ الْعَ مْ صِ عندهما أَجدُ ناتِجَ جَ دِ القِصَ دَ ةِ عَ فَ رِ عْ لِمَ

ا؟ مَ هُ نْدَ ةً عِ مْ قِصَّ . كَ صٍ يْنٍ  قِصَ سَ نْدَ حُ عِ
يْنِ  دَ دَ عِ الْعَ مْ صِ عندهما أَجدُ ناتِجَ جَ دِ القِصَ دَ ةِ عَ فَ رِ عْ لِمَ

يْنٍ  سَ نْدَ حُ عِ

٢٤ + ٨        ٢٠ + ١٠ = ٣٠     
     . عُ اآلحادَ مَ أَجْ    . راتِ شَ عُ الْعَ مَ أَجْ



٤
٨ +
٢


٢
 +




  

٣٥
عندما يكون مجموع رقمي 

منزلة اآلحاد أكبر من ٩
٣)  أعيد تجميع 
١٠ آحاد في 

عشرة واحدة.



    


اطلب إلى الطالب استعمال قطع دينز لتمثيل العدد ٥٤ واسأل:

ا يجب أن تستعملوا ؟ كم عشرة وكم آحادً •
٥ عشرات، ٤ آحاد.

لوها إلى ١٠ إلى الطالب أن يأخذوا عشرة واحدة ويحوّ اطلب 
. واسأل: آحادٍ

ما عدد العشرات اآلن؟ وما عدد اآلحاد؟ •
ا. ، ١٤ آحادً ٤ عشراتٍ

نعم. هل ما زالت هذه العشرات واآلحاد تمثل العدد ٥٤؟ •

ا. وأن يستبدلوا عشرة  وا ٢٣ آحادً إلى الطالب أن يعدّ اطلب  •
، واسأل: واحدة بكل ١٠ آحادٍ

عشرتان، ٣آحادٍ. ما عدد  العشرات؟ وما عدد اآلحاد التي بقيت؟ •

  



ا، وكم عشرة، تساوي الـ ١٠آحاد؟  كم آحادً •
صفر آحاد، ١عشرات .

ا؟ ٤ آحادٍ،١عشرات . ـ ١٤ آحادً ا وكم عشرة، تساوي ال كم آحادً •
٣٨ ا تساوي الـ ٣ عشراتٍ و٨ آحادٍ؟ كم آحادً •

حتى يألف الطالب خطط الجمع، شجعهم على استعمال   •
الحساب الذهني لجمع أعداد مكونة من رقمين بسهولة.

يمكن للطالب أن يستعملوا قطع دينز لمساعدتهم على اإلجابة 
عن األسئلة اآلتية:

ع قطع دينز على الطالب، وتابع أعمالهم،  وزّ 
 وهم يمثلون كل عدد، وتحقق من أنهم استعملوا
بشكل صحيح وحصلوا على الناتج الصحيح، ثم ناقشهم في حل 

األمثلة ١-٣.



  



 . ميعِ ةِ التَّجْ تاجُ إلى إعادَ يانًا ال أَحْ أَحْ

رةَ  الً يَلعبونَ الكُ فْ إِذا كانَ فِي الحديقةِ ١٣ طِ  

دُ  دَ ا العَ مَ . فَ وحةِ جُ رْ الً يَلعبونَ باألَ فْ وَ ١٨طِ
؟ عبونَ فالِ الَّذين يَلْ طْ يُّ لِألَ لِّ الكُ

ادَ  تِّبُ اآلحَ ا أُرَ اذَ عُ لِمَ مَ ما أَجْ نْدَ  عِ

تَ  اتِ تَحْ رَ شَ عَ ادِ والْ تَ اآلحَ تَحْ
؟ اتِ رَ شَ عَ الْ

: األمثلة (١-٣) ابِ وَ ةِ الْجَ قولِيَّ عْ دُ مِنْ مَ أَكَّ تَ أَ ، وَ رُ مْ مَ األَ ا لَزِ لُ النَّماذِجَ إِذَ مِ تَعْ . أَسْ عِ مْ دُ ناتِجَ الجَ أَجِ

٢٧
٢  +

 ٤٢
٩  +

 ١٧
٢٦  +

 ٢٠ + ٧٩  

             
          
              
          
              

       
          

       
          

          

٥
  ٢ + 

٧

  
       

٥١ + ٢٣ = ٧٤ ، نْ إِذَ

دُ ناتج ٥١ + ٢٣ أَجِ 

     

دُ  دَ ا الْعَ ةٍ. مَ رَ ثْمِ يْرَ مُ ةً غَ رَ جَ ةً وَ ١٧ شَ رَ ثْمِ ةً مُ رَ جَ ةٌ ٢٦ شَ ديقَ وي حَ  تَحْ  
ةِ؟ ديقَ جارِ فِي الْحَ شْ يُّ لِألَ لِّ الْكُ

يْنِ ٢٦ ، ١٧. دَ دَ عُ الْعَ مْ ها أَجَ لِّ جارِ كُ شْ دِ األَ دَ ةِ عَ فَ رِ عْ لِمَ
   
ةُ ئِيَّ زْ يعُ الْجُ امِ جَ ةُالْمَ ئِيَّ زْ يعُ الْجُ امِ جَ الْمَ

     
       

        

١٣ + ٣٠ = ٤٣  

      
دادِ عْ ليلُ األَ دادِتَحْ عْ ليلُ األَ تَحْ

             

٢٦       +       ١٧        
٢٠٢٠  +     +   ٦٦    +      +  ١٠١٠ +    +   ٧٧            

            

٢٠ + ١٠ + ٧ + ٦ = ٤٣            

٢٦ + ١٧ = ٤٣ ، نْ إِذَ



     ٢٦      
      ١٧             +       

   

٢٩٥١٤٣
٩٩

انظر الهامش٣١ طفالً

  وجد عدنان ١٧ صدفة بحريّة، ووجد أخوه ٦ صدفات 
أخر. كم صدفة وجد األخوان؟ ٢٣ صدفة

  يوجد في مدرسة فصالن للصف الثالث. إذا كان عدد  
طالب الفصل األول ٣٤ طالبًا، والفصل الثاني ٣٧
طالبًا، فما عدد طالب الصف الثالث جميعهم؟ ٧١

أجد ناتج ٧٤ + ٢٤. ٩٨  

 






إجابة:
ا، وبغير  ا، والعشرات معً ٦)  إجابة ممكنة: ألنك تجمع فقط اآلحاد معً

ذلك ستكون اإلجابة غير صحيحة

  

ع أسئلة التدريبات (٧-٢٠) باستعمال المستويات اآلتية: نوّ



٧ - ٩، ١٢، ١٣، ١٦، ١٩

٩ - ١٥، ١٧ - ١٩

١٩) الفردية ، ٢٠ – ٧)


تحقق من أنّ الطالب قد فهموا أنّ إعادة التجميع  

تكون ضرورية فقط عندما يكون مجموع األرقام أكبر من ٩

في  الواردة   (٦) إلى   (١) من  األسئلة  حل  الطالب  إلى  اطلب 
فقرة «أتأكد»، وتابع حلولهم. 

يبدؤوا  أن  قبل  الطالب  استيعاب  م  يقوّ  :(٦) السؤال 
حل أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».


تجميع  إعادة  في  صعوبة  الطالب  بعض  واجه   

اآلحاداآلحاد
 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليمتدريبات إعادة التعليم ١
جدول  لرسم  ورقة  يستعملوا  أن  الطالب  إلى  ٢  اطلب 
أن  إليهم  واطلب  والعشرات،  اآلحاد  يتضمن  منازل 
ناتج ٢٨ + ١٦، وأن يمثلوا  يستعملوا قطع دينز إليجاد 

كل عدد في الجدول. واسأل:
ا •  كم يساوي: ٨ آحادٍ + ٦ آحادٍ ؟ ١٤ آحادً

أخبر الطالب أن يضعوا عشرة واحدة بدالً من ١٠ آحادٍ   
 آحادٍ ؟ 

أخبر الطالب أن يضعوا عشرة واحدة بدالً من   
 آحادٍ +  آحادٍ ؟ 

أخبر الطالب أن يضعوا عشرة واحدة بدالً من   
كم يساوي:  آحادٍ + 

أخبر الطالب أن يضعوا عشرة واحدة بدالً من   
كم يساوي: 

•
في عمود العشرات. واسأل:

كم بقي عندنا في اآلحاد اآلن؟ ٤ •
٤ كم أصبح عدد العشرات؟ •

٤٤ ما ناتج الجمع؟ •

  

......................... .................................................

١٨   


                              

. دِ اآلحادِ دَ ىل عَ نُ عَ يْمَ مُ األَ قْ لُّ الرَّ ، يف حنيِ يَدُ اتِ رشَ دِ العَ دَ ىل عَ ِ عَ نيْ مَ قْ نٍ مِنْ رَ وَّ كَ دٍ مُ دَ ُ يف عَ يْرسَ مُ األَ قْ لُّ الرَّ .يَدُ دِ اآلحادِ دَ ىل عَ نُ عَ يْمَ مُ األَ قْ لُّ الرَّ ، يف حنيِ يَدُ اتِ رشَ دِ العَ دَ ىل عَ ِ عَ نيْ مَ قْ نٍ مِنْ رَ وَّ كَ دٍ مُ دَ ُ يف عَ يْرسَ مُ األَ قْ لُّ الرَّ يَدُ

.ر ِ بِطاقاتٍ و٤ بِطاقاتٍ أُخْ رشْ نْها مِنْ عَ لٌّ مِ نُ كُ وَّ كَ تَ ْموعاتٍ يَ عي ٣ جمَ إِنَّ مَ ، فَ ةً عي ٣٤ بِطاقَ ، إِذا كانَ مَ ثَالً مَ عي فَ ، إِذا كانَ مَ ثَالً مَ فَ

اتٌ رشَ عَ آحادٌ
٣ ٤     

٧  +

ْوي ٤ بِطاقاتٍ (٤ + ٦ = ١٠)  ةِ الَّتي حتَ موعَ عَ ٦ إِىل املَجْ َ كاين أَنْ أَمجْ إِنَّ بِإِمْ ر، فَ ديقٌ ٧ بِطاقاتٍ أُخْ طاينِ صَ إِذا أَعْ
عي  بِحُ مَ ، يُصْ نْ . إِذَ ةٌ دَ ةٌ واحِ ى بِطاقَ تَبقّ فَ يَ وْ سَ ٦– ٦– ٦ = ١) فَ بِام أَنَّ (٧ . وَ ِ بِطاقاتٍ رشْ ةٍ مِنْ عَ ْموعَ ىل جمَ لُ عَ صُ بِذلِكَ أَحْ وَ

. ةً ٤١ بِطاقَ

: وابِ ةِ اجلَ قولِيَّ عْ قُ مِنْ مَ قَّ َ أَحتَ يْنِ وَ دَ دَ لَّ عَ عُ كُ َ أَمجْ

  = ٣٧ + ٢ ١  = ٥٢ + ٩ ٢ 

 = ١٨ + ٣٦ ٣  = ٦٦ + ٦ ٤ 

 = ٤١ + ٦ ٥  = ٤٣ + ٩ ٦ 

 = ٣٣ + ١٦ ٧  = ٧٧ + ٣ ٨ 

 = ١٢ + ١٩ ٩  = ٣٤ + ٧ ١٠ 

 = ٥٠ + ٨ ١١  = ٥١ + ١١ ١٢ 

......................... .................................................

١٩   


                              

: وابِ ةِ اجلَ ِيَّ ول قُ عْ قُ مِنْ مَ قَّ َ أَحتَ ّا يَأْيت وَ يْنِ ممِ دَ دَ لَّ عَ عُ كُ َ :أَمجْ وابِ ةِ اجلَ ِيَّ ول قُ عْ قُ مِنْ مَ قَّ َ أَحتَ ّا يَأْيت وَ يْنِ ممِ دَ دَ لَّ عَ عُ كُ َ أَمجْ

  = ٣٢ + ١٢ ١   = ١٢ + ١٧ ٢   = ٤٥ + ٢٥ ٣ 

  = ٣٨ + ١٦ ٤   = ٣١ + ٢٢ ٥   = ٢٩ + ٥٠ ٦ 

ّا يَأْيت: لٍّ ممِ هولَ يف كُ مَ املَجْ قْ دُ الرَّ : أَجِ ُ ربْ اجلَ

٢ = ٩٤  + ٧٢ ٣  + ٣٧ = ٧٦ ٧  ٨ 

٤٦ = ٩٦ +  ٠ ٣ = ١٢١ ٩    + ٨٣ ١٠ 

٥٤ = ١٥٠ +  ٦ ٥  + ٢٧ = ٨٤ ١١  ١٢ 

٣١ = ٧٥ +  ٤ ٩٧ ١٣ =  ١١ + ٦ ١٤ 

: ِ تَنيْ ِ اآلتِيَ تَنيْ لَ أَ لُّ املَسْ أَحُ

؟ تَر االثْنانِ ةٍ اشْ هَ ةَ فاكِ بَّ مْ حَ . كَ ةً احَ فّ هُ ٢٤ تُ تُ تْ أُخْ تَرَ ، واشْ خٍ وْ ةَ خَ بَّ لْدونُ ١٨ حَ تَر خُ اشْ لْدونُ   تَر خُ اشْ لْدونُ   تَر خُ اشْ  ١٥ 

 

ها. وارِ جَ أَسْ ةً خارِ رَ جَ ا، و٣١ شَ هَ وارِ لَ أَسْ ةً داخِ رَ جَ ةِ ٢٩ شَ سَ رَ دْ بُ المَ الّ سَ طُ رَ غَ ةِ   سَ رَ دْ بُ المَ الّ سَ طُ رَ غَ ةِ   سَ رَ دْ بُ المَ الّ سَ طُ رَ غَ ةِ   سَ رَ دْ بُ المَ الّ سَ طُ رَ غَ  ١٦ 

سوا؟ رَ ةً غَ رَ جَ مْ شَ كَ


  



: األمثلة (١-٣) وابِ ةِ الجَ قولِيَّ عْ دُ مِنْ مَ أَكَّ تَ أَ ، وَ رُ مْ مَ األَ ا لَزِ لُ النَّماذِجَ إِذَ مِ تَعْ . أَسْ عِ مْ دُ ناتِجَ الجَ أَجِ

٤٤
٥  +

٤٣
٧  +

٢٦
٣٤  +

٧٥
١٢  +

٦١
١٩  +

٢٢ + ٧ ٣٢ + ٨ ٧٨ + ١٢ ٥٣ + ٢٥ 

 . ةً لِمَ لى ١٩ كَ بوعِ عَ ا األسْ ذَ تْ فقرة هَ تَوَ احْ ، وَ ةً لِمَ لى ٢٥ كَ ي عَ اضِ مَ بوعِ الْ الءِ لِألُسْ مْ تْ فقرة اإلِ تَوَ احْ  

لِماتِ فِي الفقرتين؟ كَ دُ الْ دَ ما عَ

ةٍ،  لِ فَطيرَ مَ ا في عَ نْهَ ةً مِ احَ فّ ا استعملت ١١ تُ . إذَ راءَ فْ ةً صَ احَ فّ راءَ وَ ١٨ تُ مْ ةً حَ احَ فّ يَةُ ٣٨ تُ تْ سامِ تَرَ اشْ  

يَتْ لديها؟  قِ ةً بَ احَ فّ مْ تُ فَكَ

نِيًّا. دُ ناتِجَ ٣٣ + ٥٩ ذِهْ يْفَ أَجِ حُ كَ رَ أَشْ          

ةً  قيقَ ى ٤٥دَ ا قَضَ إِذَ . فَ ةِ بَاحَ اطِ السِّ ةً إِلَى نَشَ قيقَ دَ ٦٠ دَ دٌ بعْ مَّ حَ بُ مُ هَ يَذْ   سَ

ةِ فِي  باحَ اطِ السِّ بَ إلى نَشَ هَ تَطِيعُ أَنْ يذَ سْ لْ يَ ، فهَ ةً قِيقَ بَةً في ١٨دَ جْ لَ وَ ناوَ ، ثُمَّ تَ باتِهِ لِّ واجِ نْها في حَ مِ
رْ إجابتكَ دِ؟ فَسِّ دَّ حَ مُ قْتِ الْ وَ الْ

دٌ كافٍ  دَ نَاكَ عَ لْ هُ . هَ ي ٣٦ قْطَعةً وِ  تَحْ رُ األخَ ، وَ لْوَ ةَ حَ ي ٢٤ قِطْعَ وِ ما تَحْ اهُ دَ ؛ إحْ لبتانِ نا عُ يْ دَ لَ  

؟ لْوَ تَي حَ لَّفٍ قِطْعَ غَ لِّ مُ عَ فِي كُ نا أَنْ نَضَ دْ ا أَرَ ا، إِذَ لِ ٢٥ مغلفً مَ نْ قطع الحلو لِعَ مِ

  

٤٩٥٠٨٧٦٠٨٠

٧٨

٤٤ كلمة

نعم؛ ٦٠>٥٠

٤٥ تفاحة

٩٠ ٤٠ ٢٩

انظر الهامش 

انظر الهامش 

في   (٢٠) السؤال  حل  الطالب  إلى  اطلب    
مجلة الصف، ويمكنك استعماله في التقويم التكويني.

ليا»،  العُ التفكير  مهارات  «مسائل  مناقشة  الطالب  إلى  اطلب 
ا إلعادة التجميع. وحلها. اقترح عليهم أن يتخيلوا أوالً نموذجً

  

 

تجمع  عندما  تجميعه  بإعادة  تقوم  اآلحاد  من  عدد  أكبر  ما  •
١٨؛ أكبر رقمين يمكن أن تصادفهما  عددين؟ وضح إجابتك.

في منزلتَي اآلحاد هما ٩، ٩
عندما  تجميعه  إعادة  إلى  تحتاج  ال  اآلحاد  من  عدد  أكبر  ما  •
يزيد  ال  رقمين  أي  ٩؛  إجابتك. وضح  عددين؟  تجمع 
يكون  عددين  وأي  عشرة؛  الن  يشكِّ ال   ٩ على  مجموعهما 

مجموعهما أكبر من ٩ يكفيان لتشكيل عشرة.

اطلب إلى الطالب أن يكتبوا مسألة جمع 
عددين كل منهما مكون من رقمين ويحتاجون إلى إعادة تجميع 

اآلحاد إليجاد ناتج الجمع.

إجابات:
ألحصل   ٥٩ العدد  إلى  وأضيفه  العدد٣٣  من   ١ آخذ  ممكنة:  إجابة   (١٩
 ٦٠ العددين٣٢،  جمع  السهل  من  أنه  أالحظ  ثم  العدد٦٠،  على 

.(٣٢+٦٠=٩٢)
ا قضى ٦٣دقيقة في حل واجباته وتناول الوجبة الخفيفة. ال؛ ألن محمدً  (٢٠


قد ينسى بعض الطالب ترتيب منازل  

ا؛ لذا اطلب إليهم  األعداد بعضها فوق بعض ليجمعوا رأسيًّ
ا بعد تدويرها لتساعدهم على  رة أفقيًّ استعمال األوراق المسطّ

ترتيب المنازل.

  

......................... .................................................

٢١   


              

الَّتي  نَ  ماكِ األَ اآلتِيَةُ  ةُ  ريطَ الخَ بَيِّنُ  تُ  . هاتِ نَزَّ تَ المُ دِ  أَحَ بوعِ في  سْ األُ رِ  آخِ ةِ  إِجازَ ضاءِ  لِقَ هِ  اللّ بْدِ عَ ةُ  ائِلَ عَ بَتْ  هَ ةُ ذَ ريطَ الخَ بَيِّنُ  تُ  . هاتِ نَزَّ تَ المُ دِ  أَحَ بوعِ في  سْ األُ رِ  آخِ ةِ  إِجازَ ضاءِ  لِقَ هِ  اللّ بْدِ عَ ةُ  ائِلَ عَ بَتْ  هَ ذَ

اروها. اروها.زَ زَ

وَ  ريقٍ نَحْ رَ طَ كوا أَقْصَ لَ دَ ذلِكَ سَ بَعْ هِ، وَ نَزَّ تَ ارِ المُ وّ زِ زُ كَ رْ هوا إِلى مَ هِ تَوجَّ نَزَّ تَ ةِ إِلى المُ ائِلَ رادُ العَ لَ أَفْ خَ دَ أَنْ دَ بَعْ ١ 

؟ النِ زْ يَّمِ الغِ خَ لِ إِلى مُ خَ دْ ةُ مِنَ المَ تِ العائِلَ عَ طَ ا قَ تْرً مْ كيلومِ كَ ، فَ النِ زْ يَّمِ الغِ خَ مُ

 

مْ  كَ هور، فَ ةِ الزُّ ديقَ فوا في حَ قَّ دَ أَنْ تَوَ صادِ بَعْ رْ ةِ المِ طَ قْ يَّمِ إِلى نُ خَ ةُ مِنَ المُ ائِلَ تِ العَ هَ جَّ مِ الثّاني تَوَ في اليَوْ مْ   كَ هور، فَ ةِ الزُّ ديقَ فوا في حَ قَّ دَ أَنْ تَوَ صادِ بَعْ رْ ةِ المِ طَ قْ يَّمِ إِلى نُ خَ ةُ مِنَ المُ ائِلَ تِ العَ هَ جَّ مِ الثّاني تَوَ في اليَوْ مْ   كَ هور، فَ ةِ الزُّ ديقَ فوا في حَ قَّ دَ أَنْ تَوَ صادِ بَعْ رْ ةِ المِ طَ قْ يَّمِ إِلى نُ خَ ةُ مِنَ المُ ائِلَ تِ العَ هَ جَّ مِ الثّاني تَوَ في اليَوْ مْ   كَ هور، فَ ةِ الزُّ ديقَ فوا في حَ قَّ دَ أَنْ تَوَ صادِ بَعْ رْ ةِ المِ طَ قْ يَّمِ إِلى نُ خَ ةُ مِنَ المُ ائِلَ تِ العَ هَ جَّ مِ الثّاني تَوَ في اليَوْ  ٢ 
صادِ؟ رْ ةِ المِ طَ قْ لَتْ إِلى نُ صَ تّى وَ ةُ حَ تِ العائِلَ عَ طَ ا قَ تْرً كيلومِ

 

رَ مِنْ  صَ قْ ريقَ األَ لَكوا الطَّ إِذا سَ ، فَ هوفِ ةِ الكُ دَ شاهَ هابَ لِمُ الذَّ صادِ وَ رْ ةِ المِ طَ قْ ةَ نُ رَ غادَ ةِ مُ ائِلَ رادُ العَ رَ أَفْ رَّ قَ رَ مِنْ   صَ قْ ريقَ األَ لَكوا الطَّ إِذا سَ ، فَ هوفِ ةِ الكُ دَ شاهَ هابَ لِمُ الذَّ صادِ وَ رْ ةِ المِ طَ قْ ةَ نُ رَ غادَ ةِ مُ ائِلَ رادُ العَ رَ أَفْ رَّ قَ رَ مِنْ   صَ قْ ريقَ األَ لَكوا الطَّ إِذا سَ ، فَ هوفِ ةِ الكُ دَ شاهَ هابَ لِمُ الذَّ صادِ وَ رْ ةِ المِ طَ قْ ةَ نُ رَ غادَ ةِ مُ ائِلَ رادُ العَ رَ أَفْ رَّ قَ رَ مِنْ   صَ قْ ريقَ األَ لَكوا الطَّ إِذا سَ ، فَ هوفِ ةِ الكُ دَ شاهَ هابَ لِمُ الذَّ صادِ وَ رْ ةِ المِ طَ قْ ةَ نُ رَ غادَ ةِ مُ ائِلَ رادُ العَ رَ أَفْ رَّ قَ  ٣ 

؟ عونَ طَ يَقْ ا سَ تْرً مْ كيلومِ كَ ، فَ هوفِ صادِ إِلى الكُ رْ ةِ المِ طَ قْ نُ

 

ا تْرً ا كيلومِ ترً ا كيلومِ تْرً ْ كيلومِ ١٥

ا رً ِتْ ِيلوم  ك
ا ِترً ِيلوم  ك
ا رً ِتْ ِيلوم  ك

ْ
١٧

ا رً ِتْ وم
 كيل

ا ترً
ِ  كيلوم

ا رً ِتْ وم
 كيل

ْ
ًا١٣ ْر ت كيلومِ

ًا تر كيلومِ
ًا ْر ت كيلومِ

ْ
١٣

ا تْرً ا كيلومِ ترً ا كيلومِ تْرً ْ كيلومِ ١٦

ٍ ت
را تْ

ِ وم
كيل

 
ٍ ت

ترا
ِ وم

كيل
 

ٍ ت
را تْ

ِ وم
كيل

 
ْ

٩ تٍ
ْرا  كيلومت

تٍ
 كيلومترا

تٍ
ْرا  كيلومت

ْ
ْرات٩ٍ ت  كيلومِ

تراتٍ  كيلومِ
ْراتٍ ت  كيلومِ

ْ
٤

تْراتٍ  كيلومِ
تراتٍ  كيلومِ
تْراتٍ ْ كيلومِ ٩ تْراتٍ يلومِ تراتٍ كِ يلومِ تْراتٍ كِ يلومِ ْ كِ ٧

صادِ رْ ةُ المِ طَ قْ نُ

هِ نَزَّ تَ مُ المُ عَ طْ مَ

هُ زَّنزَّنزََّزََّزَّ ت لُ المُ َخَ ت لُ المُ تنَخَ لُ المُ تَنخَ لُ المُ ََخَ ََ ت لُ المُ َخَ ََ دْ دْمَ ْمَ

هوفُ الكُ

هورِ ةُ الزُّ ديقَ هورِحَ ةُ الزُّ ديقَ النِحَ زْ يَّمُ الغِ خَ النِمُ زْ يَّمُ الغِ خَ النِمُ زْ مُ الغِ

هِ نَزَّ تَ ارِ المُ وّ زُ زُ كَ رْ مَ

ةَ  سافَ ةَ مَ كبونَ السيّارَ رْ إذا كانوا يَ تِها. فَ مَّ ةِ عَ ها لِزيارَ دَ هبونَ بَعْ ذْ تِها، ثُمَّ يَ رَ عَ أَفْرادِ أُسْ تَها مَ دَّ ةُ جَ تَزورُ فاطِمَ  ١٣
مْ  ا، فَكَ تِهَ مَّ يْتَ عَ لُوا بَ ر لِيَصِ ا أُخْ تْرً ةَ ١٧ كِيلُومِ سافَ ونَ مَ طَعُ قْ تِها، ثُمَّ يَ دَّ يْتَ جَ لوا بَ ا لِيَصِ ٤٩  كيلومترً

ةَ ؟  ةُ فاطِمَ رَ طَعُ أُسْ قْ ا تَ تْرً كِيلُومِ
.................................................................................................................................................................

؟  ةِ ةً في األَطْباقِ الثَّالثَ يْضَ مْ بَ . كَ يْضاتٍ لِّ طَبَقٍ ٤ بَ ، في كُ ةُ أَطْباقٍ نا ثَالثَ يْ دَ لَ  ١٢
.................................................................................................................................................................

أَلَتَيْنِ  سْ نَ المَ الًّ مِ لُّ كُ ، ثُمَّ أَحُ قيقُ وابُ الدَّ طْلوبُ أَمِ الْجَ وَ المَ يُّ هُ وابُ التَّقْديرِ لِ الجَ دُ هَ دِّ أُحَ
 : اآلتِيَتَينِ

مْ طالِبًا  كَ الثَّانِي.  فِّ  الصَّ نَ  مِ ٢٥ طالِبًا  ، وَ الثَّالِثِ فِّ  الصَّ نَ  مِ يَّةِ ٢٧ طالِبًا  لْمِ العِ ةِ  قَ ابَ سَ المُ كَ في  تَرَ اِشْ  ١١
؟  يَّةِ لْمِ ةِ العِ قَ ابَ سَ كَ في المُ تَرَ اشْ

........................................................................................................................................................................

 : أَلَةَ اآلتِيَةَ سْ لُّ المَ أَحُ

: وابِ ولِيَّةِ الجَ قُ عْ نْ مَ دُ مِ أكَّ أَتَ ، وَ رُ مَ األَمْ ا لَزِ لُ النَّماذِجَ إِذَ مِ تَعْ . أَسْ عِ مْ دُ ناتِجَ الجَ أَجِ

..............  = ٣٢ + ٦ ١

..............  = ٢١ + ٣٤ ٤

..............  = ٤٤ + ١٣ ٢..............  = ١٩ + ٤٩ ٣

..............  = ٦  ٤٦ + ١٠ =  ..............٥  ٢٥ + ٣

                                  

بَ في    :  ناسِ مَ الْمُ قْ تُبُ الرَّ  أَكْ 
٨٧ +   = ٩٤ ٧

٢ + ٣٨ = ٥٠ ٩

٤ + ١٣ = ٦٢   ٨

٦٩ + ١٧ = ٦ ١٠

  

الجواب الدقيق، ١٢ بيضة.

ا. الجواب الدقيق، ٦٦ كيلومترً

٣٨٦٨

٥٥٢٨

٥٧

٥٦

٧٩

١٨

٥٢ طالبًا

 بـديـل المجموعات  
 الصغيرة

 م الذاتي   بدائل التعلّ


() تدريبات المهارات  
() التدريبات اإلثرائية  




  



ْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةاْلَمـاْلَمـاْلَمـْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِة لِّ َحـلِّ لِّ لِّ َحـلِّ َحـلِّ َحـلِّ لِّ لِّ َحـلِّ َحـَحـَحـلِّ لِّ لِّ لِّ لِّ لِّ  ـهارُة َمـهارُة ـهارُة ـهارُة َمـهارُة َمـهارُة َمـهارُة ـهارُة ـهارُة َمـهارُة مَمََمـهارُة ـهارُة ـهارُة  




استعمال الخطوات األربع لحل المسألة.


استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

 
ا؟ ال هل يمكن أن يجلس ٧ ركاب في حافلة أزواجً

إذا انضم إليهم في المحطة التالية ٥ ركاب آخرين، فكم 
ا من الركاب أصبح في الحافلة؟  ٦ أزواج زوجً




  

ورقة 
م مسائل أخر كالمثال المحلول لتشجيع الطالب على استعمال  قدِّ  •

الخطوات األربع لحل المسألة.
م مفاهيم اقتصادية مثل: البضائع، الخدمات، االستهالك؛ اإلنتاج،  قدّ  •

رأس المال



   

 إعالنات صحف، بطاقات.
تتضمن  الصحف  في  إعالنات  عن  يبحثوا  أن  الطالب  إلى  اطلب   •
مبالغ ماليّة، ثم يكتبوا على بطاقاتهم مسائل تطبيقيّة من واقع الحياة، 
يستعملون فيها المعلومات الواردة في اإلعالنات، ويكتبوا على ظهر 

البطاقة طريقة حل المسألة.
يتبادل الطالب البطاقات، ويحل كل طالب المسألة، ثم يتحقق من   •

حل زميله.

 (٤٠ د). 

ه الطالب إلى نشاط الصحة؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر  وجّ
مه.  تعلُّ

ه الطالب إلى نشاط الصحة؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر  وجّ
مه.  تعلُّ

ه الطالب إلى نشاط الصحة؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل أثر  وجّ

  

  




                      

فِي  ، وَ حاتٍ فَ لِ ٩ صَ وَّ أْتُ فِي اليَومِ األَ رَ قدْ قَ ، وَ ماكِ سْ نِ األَ ا عَ ميًّ تابًا علْ أُ كِ رَ  أَقْ  
. ةً حَ فْ تابِ ٢٣ صَ بَقِيَ في الكِ ، وَ ةً حَ فْ اليَومِ الثَّاني ١١ صَ

لِ  وَّ أْتُ فِي اليَومِ األَ رَ قدْ قَ ، وَ ماكِ سْ نِ األَ ا عَ ميًّ تابًا علْ أُ كِ رَ  أَقْ
اليَومِ الثَّاني 

لِ  وَّ أْتُ فِي اليَومِ األَ رَ قدْ قَ ، وَ ماكِ سْ نِ األَ ا عَ ميًّ تابًا علْ أُ كِ رَ  أَقْ

. أَنْ أجدَ عددَ صفحاتِ الكتابِ    

ةً في اليَومِ الثَّاني.•  حَ فْ ١١ صَ ، وَ لِ وَّ حاتٍ فِي اليَومِ األَ فَ أَ جابِرٌ ٩ صَ رَ قَ
 •. ةً حَ فْ تابِ ٢٣ صَ تابِ • بَقِيَ فِي الكِ • بَقِيَ فِي الكِ
 •. تابِ حاتِ الكِ فَ يَّ لِصَ لِّ دَ الكُ دَ دُ العَ .• أَجِ تابِ حاتِ الكِ فَ يَّ لِصَ لِّ دَ الكُ دَ دُ العَ • أَجِ

 • •

َةِ. ل أَ سْ لِّ المَ يِّ لِحَ سِ كْ لِّ العَ ةَ الحَ طَّ لُ خُ مِ تَعْ .أَسْ َةِ ل أَ سْ لِّ المَ يِّ لِحَ سِ كْ لِّ العَ ةَ الحَ طَّ لُ خُ مِ تَعْ أَسْ

ةِ إِجابَتي. حَّ قَ مِنْ صِ قَّ تَحَ حَ ألِ رْ لُ الطَّ مِ تَعْ أَسْ
٩ + ١١ = ٢٠ ، ابرٌ ا جَ أَهَ رَ تِي قَ حاتِ الَّ فَ دَ الصَّ دَ دُ عَ أَجِ ةِ وَ لَ أَ سْ عُ إِلَى المَ جِ أَرْ

. يةِ بَقِّ تَ حاتِ المُ فَ دِ الصَّ دَ لَى عَ لَ عَ صُ حْ تابِ ألَ فحاتِ الكِ دِ صَ دَ حُ النَّاتجَ مِنْ عَ رَ مَّ أَطْ ثُ
�. ةٌ يحَ حِ ٤٣ - ٢٠ = ٢٣، إِذنْ إِجابَتي صَ

ةِ إِجابَتي. حَّ قَ مِنْ صِ قَّ تَحَ حَ ألِ رْ لُ الطَّ مِ تَعْ أَسْ
 ، ابرٌ ا جَ أَهَ رَ تِي قَ حاتِ الَّ فَ دَ الصَّ دَ دُ عَ أَجِ ةِ وَ لَ أَ سْ عُ إِلَى المَ جِ أَرْ

ا جابِرٌ فِي  أَهَ رَ حاتِ الَّتي قَ فَ دَ الصَّ دَ عُ إِليهِ عَ مَ مَّ أَجْ . ثُ يَةِ قِّ بَ تَ حاتِ المُ فَ دِ الصَّ دَ بْدأُ بِعَ أَ
انِي). الثَّ لِ وَ وَّ ينِ (األَ مَ اليَوْ

     
  

     
  

     
   

     


٢٣            +              ١١              +                ٩                 =             ٤٣       

. ةً حَ فْ هُ جابرٌ ٤٣ صَ تابِ الَّذي يقرؤُ حاتِ الكِ فَ ددُ صَ إذنْ عَ

ا جابِرٌ فِي  أَهَ رَ حاتِ الَّتي قَ فَ دَ الصَّ دَ عُ إِليهِ عَ مَ مَّ أَجْ . ثُ يَةِ قِّ بَ تَ حاتِ المُ فَ دِ الصَّ دَ بْدأُ بِعَ أَ
انِي). الثَّ لِ وَ وَّ ينِ (األَ مَ اليَوْ

  



   


اكتب المسألة اآلتية على السبورة:

افتتح مدير مدرسة مسابقة رياضيّة للجري. إذا حضر االفتتاح   •
الثاني،  الصف  من  طالبًا  و١٨  الثالث،  الصف  من  طالبًا   ٢٧

فكم طالبًا تقريبًا حضر االفتتاح؟فكم طالبًا تقريبًا حضر االفتتاح؟
الدقيق؟ الجواب  إلى  أم  التقديري  الجواب  إلى  تحتاج  هل  •

التقديري.
ا  تقريبً طالبًا  «كم  هو  السؤال  ممكنة:  إجابة  عرفت؟   كيف  •

حضر االفتتاح؟».
بت  قرّ إذا  ممكنة:  إجابة  إجابتك. اشرح  المسألة؟  حل  ما  •
األعداد وجمعت (٣٠ + ٢٠)، فإنك ستحصل على ٥٠؛  أي 

ا تقريبًا حضروا االفتتاح. أن حوالي ٥٠ طالبً

  

اطلب إلى الطالب أن يقرؤوا المسألة في الصفحة ٥٤، وأرشدهم 
ها. إلى خطوات حلِّ

اطلب إلى الطالب أن يقرؤوا المسألة في الصفحة 
ها. إلى خطوات حلِّ

اطلب إلى الطالب أن يقرؤوا المسألة في الصفحة 

 باستعمال األسئلة، راجع مع الطالب ما يعرفون من 
معلومات، وما يُطلب إليهم إيجاده.

اطلب إليهم مناقشة خططهم.

ة لحل المسألة. ه الطالب الختيار أفضل خطّ وجّ
عدد  لتبيّن  سترسم  سمكة  كم  صــورة؛  رسمت  إذا    •
 ، السمكات التي تمّ اصطيادها في كل ساعة؟ ٩ سمكاتٍ

. ١٦سمكةً
لماذا يجب حذف ٤ سمكات، و٩ سمكات من الصورة  •
الساعة  في  البحر  في  سمكات   ٤ لقي  أُ سمت؟  رُ التي 

األولى، و ٩ سمكات في الساعة الثانية.
•  ما عدد السمكات التي بقيت؟ ١٢ سمكة.

للتأكد؛ من أن   اطلب إلى الطالب مراجعة المسألة 
الجواب يتفق مع الحقائق المعطاة واسأل:

•  هل جوابك أكبر من أو يساوي ١٠؟ اشرح 
أكبر؛ ألن ١٢ أكبر من ١٠


الوقت  استعمال  الطالب  بعض  يحاول  قد   
بأن  هم  ذكرّ لذا  المسألة؛  حل  على  لمساعدتهم   ١٠:٣٠

بعض المعلومات قد تكون زائدة أحيانًا.

  

......................... .................................................

٢٢   


                                    

ا  دَ ١٧ كِتابً هْ نْدَ شَ إِذا كانَ عِ ا، فَ نْها ١٥ كِتابً فٍّ مِ لُّ رَ عُ كُ فُوفٍ يَسَ نْ ٣ رُ دَ مِ هْ يْتِ شَ تُبِ يف بَ ةُ الكُ زانَ نُ خِ وَّ نْ تَكَ دَ مِ هْ يْتِ شَ تُبِ يف بَ ةُ الكُ زانَ نُ خِ وَّ تَكَ نْ تَ دَ مِ هْ يْتِ شَ تُبِ يف بَ ةُ الكُ زانَ نُ خِ وَّ تَكَ نْ تَ دَ مِ هْ يْتِ شَ تُبِ يف بَ ةُ الكُ زانَ نُ خِ وَّ تَكَ

لَّها؟ تُبَ كُ هِ الكُ تَبَةُ هذِ عُ املَكْ لْ تَسَ ، فَهَ تُبٍ يْىل ١٠ كُ ها لَ نْدَ أُمِّ عِ ا وَ رَ ١٩ كِتابً مَ نْدَ أَخيها عُ رَ وعِ مَ نْدَ أَخيها عُ وعِ

. بَعِ طَّةَ اخلُطُواتِ األَرْ لُ خُ مِ تَعْ أَسْ ها، لِذلِكَ سَ مُ فَهْ ها وَ نْظِيمُ ِبُ تَ ةٌ جيَ ثريَ لوماتٌ كَ عْ ةٌ فيها مَ أَلَ سْ هِ مَ ذِ هَ

. فُّ ا الرَّ عُ هلَ تَّسِ تي يَ تُبِ الَّ دَ الكُ دَ فُ عَ رِ أَعْ

. ةِ خاصِ الثَّالثَ نْدَ األَشْ تُبِ عِ دَ الكُ دَ فُ عَ رِ أَعْ وَ

ةُ ١ وَ طْ اخلُ

مُ هَ أَفْ

. لٍ وَ دْ ةِ يف جَ ثريَ لُوماتِ الكَ نْظيمُ املَعْ كِنُ تَ مْ يُ ةُ ٢ وَ طْ اخلُ
طُ طِّ أُخَ

                         

  
   

ال١٥٢

  
   

ال١٥٤

  
 

ط١٠٠ْ قَ تُبٍ فَ ةِ كُ سَ مْ ، لِخَ مْ نَعَ

رَ ٢ + ٤ = ٦ مَ دَ و٤ لِعُ هْ يَ ٢ لِشَ يَةُ هِ تُبُ املُتَبَقِّ الكُ

. طْ تُبٍ فَقَ ةَ كُ ْسَ عُ مخَ فِّ الثّالِثِ تَسَ ىل الرَّ يَةُ عَ ةُ املُتَبَقِّ املِساحَ

ها. يعَ تُبَ مجَ عُ الكُ تَبَةَ ال تَسَ إِنَّ املَكْ نْ ٥، فَ ُ مِ ربَ بِام أَنَّ ٦ أَكْ

ةُ ٣ وَ طْ اخلُ
لُّ أَحُ

......................... .................................................

٢٤   

: ائِلَ اآلتِيَةَ لُّ املَسَ مَّ أَحُ ، ثُ قيقُ وابُ الدَّ لوبُ أَمِ اجلَ وَ املَطْ يُّ هُ ديرِ وابُ التَّقْ لِ اجلَ دُ هَ دِّ :أُحَ ائِلَ اآلتِيَةَ لُّ املَسَ مَّ أَحُ ، ثُ قيقُ وابُ الدَّ لوبُ أَمِ اجلَ وَ املَطْ يُّ هُ ديرِ وابُ التَّقْ لِ اجلَ دُ هَ دِّ أُحَ

 . يالِ الرِّ فِئَةِ  مِنْ  ةً  قَ رَ وَ ياالتٍ و٢٠  رِ فِئَةِ ٥  مِنْ  قاتٍ  رَ وَ ياالتٍ و٩  رِ فِئَةِ ١٠  مِنْ  ةً  قَ رَ وَ عودٍ ٢١  عَ سُ مَ ١ 

عودٍ؟ عَ سُ قودِ مَ موعُ النُّ جْ ما مَ
 

ويتٍ  كَ ةَ بَسْ بَّ دِ ١٢ حَ ها، إِذا كانَ في الكيسِ الواحِ فِّ ويتِ إِلى صَ كَ ياسٍ مِنَ البَسْ عادُ ٤ أَكْ تْ سُ رَ ضَ أَحْ ٢ 

؟ نَّ نْهُ ةٍ مِ دَ لُّ واحِ ذُ كُ أْخُ تَ ريبًا سَ ويتٍ تَقْ كَ ةَ بَسْ بَّ مْ حَ كَ ، فَ فِّ ٢٤ طالِبَةً الِباتِ الصَّ دُ طَ دَ كانَ عَ ريبًا، وَ تَقْ


 ، فِّ سِ الصَّ رِ مِنْ نَفْ يْسَ فِ األَ رَ مادٌ في الطَّ لِسُ عِ يَجْ ، وَ فِّ ةِ الصَّ فَ رْ نِ مِنْ غُ يْمَ فِ األَ رَ لِسُ بِاللٌ في الطَّ يَجْ ٣ 

نَ  أَماكِ يِّنُ  بَ يُ الً  وَ دْ جَ مُ  سُ أَرْ   . دَ مَ أَحْ وَ بِاللٍ  بَيْنَ  لِسُ  يَجْ فَ شادٌ  رَ ا  أَمّ  ، دَ مَ أَحْ وَ مادٍ  عِ بَيْنَ  سالِمٌ  لِسُ  يجْ وَ

ةِ. بَعَ رْ بِ األَ الّ لوسِ الطُّ جُ



وي الثّالِثُ  يَحْ ا، وَ عً دَ فْ وي الثّاني ٣١ ضِ يَحْ ، وَ ةً كَ مَ لُ ٢٢ سَ وَّ وي األَ ةٍ، يَحْ واضٍ مائِيَّ تِنا ٣ أَحْ سَ رَ دْ في مَ ٤ 

ريبًا؟ ةِ تَقْ واضِ الثَّالثَ دُ في األَحْ يًا يوجَ رِ يَوانًا بَحْ مْ حَ ا. كَ يًّ رِ ونًا بَحْ زُ لَ ٢٧ حَ
  

ةُ  ائِرَ الطّ تِ  عَ طَ قَ وَ  ، طارَ المَ لَ  صَ تّى وَ لِهِ حَ نْزِ مَ مِنْ  ا  تْرً ةَ ٢٧ كيلومِ سافَ عَ مَ طَ قَ فَ ياضِ  الرِّ إِلى  رَ خالِدٌ  سافَ ٥ 

هِ؟ رِ فَ ثْناءِ سَ عَ خالِدٌ في أَ طَ ريبًا قَ ا تَقْ تْرً مْ كيلومِ كَ ا. فَ تْرً يلومِ ةَ ٣٢٨ كِ سافَ مَ
  


                 



  



ةٍ:  لَ أَ سْ لِّ مَ لِّ كُ بَعَ لِحَ رْ واتِ األَ طُ لُ الْخُ مِ تَعْ أَسْ

لْفَ  . فإِذا كانَ سالِمٌ خَ فٍّ ةٌ في صَ قِفُ ثَالثَ يَ  

، فَما  وَ الثّالِثُ ليلٌ هُ خَ ، وَ ةً رَ باشَ دَ مُ مَ أَحْ
؟ فّ م فِي الصَّ نْهُ لِّ واحدٍ مِ تِيبُ كُ رْ تَ

. ةً دَ ةً واحِ اعَ جبَاتٍ سَ ادُ ٤ وَ دَ قُ إِعْ رِ تَغْ سْ   يَ

اتٍ   اعَ ا فِي ٤ سَ هَ ادُ دَ نُ إِعْ كِ مْ ةً يُ بَ جْ مْ وَ كَ
؟ ةً قيقَ و٣٠ دَ

نْدَ  يهِ عِ ةِ أَخِ يارَ نْدَ  انْطَلَقَ صالحٌ لِزِ يهِ عِ ةِ أَخِ يارَ  انْطَلَقَ صالحٌ لِزِ   

ةُ  لَ حْ ا. إذا كانَتِ الرِّ باحً ةِ ٥:٠٠ صَ اعَ السّ
نْدَ  لُ عِ يَصِ لْ سَ ، فَهَ قُ ١٠ ساعاتٍ رِ تَغْ تَسْ

حُ إِجابَتي. ضِّ ا؟ أُوَ ةِ ٣:٠٠ عصرً اعَ السّ

لِ  مَ باتٍ لِعَ عَّ كَ وانُ مَ رْ لَ مَ مَ تَعْ  اسْ      

؟  جاتٍ رَ لِ ٦ دَ مَ تاجُ لِعَ بًا يَحْ عّ كَ مْ مُ . كَ جٍ رَ دَ
. بُ سُ أَحْ لَ وَ كْ لُ الشَّ مِ كْ أُ

لِ  مَ تاجُ لِعَ بًا يَحْ عّ كَ مْ مُ . كَ جٍ رَ دَ
. بُ سُ أَحْ لَ وَ كْ لُ الشَّ مِ كْ أُ

لِ  مَ تاجُ لِعَ بًا يَحْ عّ كَ مْ مُ . كَ جٍ رَ دَ

وي  قيبَةٍ تَحْ لُّ حَ ، إذا كانَتْ كُ قائِبَ نَا ٤ حَ يْ دَ لَ  

تاجُ لِيَكونَ  قيبَةً إضافِيَّةً نَحْ مْ حَ ٦ دفاتر. كَ
دُ الدفاتر ٣٠ ؟ دَ عَ

ةِ  اعَ نْدَ السّ هُ عِ اتِ أَبْوابَ اعَ لٌّ لِبَيْعِ السَّ حَ تَحُ مَ فْ يَ  

باحِ  ةِ الصَّ تْرَ ا بَاعَ في فَ إذَ ا. فَ باحً ١٠:٣٠ صَ
 ، ساءِ ٢٣ ساعةً مَ ةِ الْ تْرَ باعَ في فَ ، وَ ١٥ ساعةً

؟  مِ يَوْ مْ ساعةً باعَ في ذلِكَ الْ فَكَ

نْها  لٍّ مِ قيمُ في كُ ، يُ يَمٍ يٍّ ٣ خِ فِ شْ يَّمٍ كَ خَ في مُ  

قيمُ  ، يُ يَمٍ رَ ٣ خِ يَّمٍ آخَ خَ في مُ ٥ أَفْرادٍ، وَ
دُ األَفْرادِ فِي  دَ ا عَ  أَفْرادٍ. مَ

قيمُ  ، يُ يَمٍ  خِ
دُ األَفْرادِ فِي  دَ ا عَ  أَفْرادٍ. مَ

قيمُ  ، يُ يَمٍ رَ  خِ يَّمٍ آخَ خَ في مُ  أَفْرادٍ، وَ
دُ األَفْرادِ فِي  دَ ا عَ  أَفْرادٍ. مَ

رَ  يَّمٍ آخَ خَ في مُ  أَفْرادٍ، وَ
نْها ٤ لٍّ مِ في كُ

رَ  يَّمٍ آخَ خَ في مُ  أَفْرادٍ، وَ
نْها  لٍّ مِ في كُ

رَ  يَّمٍ آخَ خَ في مُ  أَفْرادٍ، وَ

؟ يْنِ يَّمَ خَ مُ الْ

ها بـِ ٥ لِتْراتٍ مِنَ الْماءِ  يُ قْ نُ سَ كِ مْ بْتاتِ الَّتي يُ دُ النَّ دَ عَ

ةُ  بيرَ بْتاتُ الْكَ ٤النَّ

ةُ  غيرَ بْتاتُ الصَّ ٥النَّ

 ، نَ الْماءِ عُ إناءٌ لــ ٥ لِتْراتٍ مِ تَّسِ  يَ   

بْتَةً  يَ ١٢ نَ قِ هُ لِتَسْ لَ مِ تَعْ نَى أَنْ تَسْ أَرادَتْ مُ
ألُ  تَمْ ةً سَ رَّ مْ مَ ةٍ. كَ غيرَ بْتاتٍ صَ ةً وَ ١٠ نَ بيرَ كَ

لَّها؟  يَ النَّبْتاتِ كُ قِ تَّى تَسْ اإلناءَ حَ

بُ  مُ طُالّ مِّ   يُصَ

كِنُ  مْ ا لفريقهم. ويُ ارً عَ فِّ الثّالِثِ شِ الصَّ
راءَ  ضْ راءَ أَوْ خَ مْ ارِ حَ عَ يَّةُ الشِّ فِ لْ أَنْ تَكونَ خَ

دُ  دَ ا عَ . فَمَ يَّةٍ جِ سَ نَفْ قاءَ أَوْ بَ رْ رائِطَ زَ ةً بِشَ حَ شَّ وَ مُ
حُ  رَ ها؟ أَشْ ميمُ مْ تَصْ كِنُهُ مْ تي يُ اتِ الَّ ارَ عَ الشِّ

. ةِ أَلَ سْ لِّي لِلْمَ ةَ حَ طَريقَ

  

٢١ مكعبًا

١٨ وجبة.
٣٨ ساعة.

ا  ٢٧ فردً

أحمد   ثم   سالم   ثم   خليل

الثالثالثانياألول

٥ مرات. 

انظر الهامش.

انظر الهامش

حقيبة واحدة. 

  


 قد يحتاج الطالب إلى تذكيرهم بأن ٣٠ دقيقة تساوي 

نصف ساعة.  
فهم  الطالب  بعض  على  يصعب  قد   ،٨  ،٧  ،٤  ،٣  ،١ األسئلة: 
ح  توضّ صورة  يرسموا  بأن  هم  ذكرّ لذا  المعطاة؛  المعلومات 
فهم  الطالب  بعض  على  يصعب  قد   ،
ح  توضّ صورة  يرسموا  بأن  هم  ذكرّ لذا  المعطاة؛  المعلومات 
فهم  الطالب  بعض  على  يصعب  قد   ،

المسألة.
 قد يحتاج الطالب إلى استعمال اليدويات.

  

 
أعط المسألة اآلتية للطالب:

ا  ا في األسبوع األول، و ٣٢ طائرً باع محل لبيع الطيور ٢٤ طائرً
األسبوعين  في  باعها  التي  الطيور  عدد  هل  الثاني.  األسبوع  في 

ا؟ أكثر من ٥٠ طائرً
ر عدد الطيور التي بيعت. هل الجواب الدقيق لعدد الطيور  قدّ •

التي بيعت أكبر من أو أصغر من الجواب التقديري؟
الجواب التقديري ٢٠ + ٣٠=٥٠  

الجواب الدقيق ٢٤+٣٢=٥٦  
٥٦ >٥٠؛ لذا فالجواب الدقيق أكبر من الجواب التقديري.  

إجابات:
ا هناك ٧ساعات، ومن  ا وحتى الساعة ١٢ظهرً نعم، من الساعة ٥صباحً  (٢

ا هناك ٣ساعات.  ٧ + ٣ = ١٠ ا وحتى الساعة ٣ عصرً الساعة ١٢ظهرً
٤، أحمر موشح بشريط أزرق، أو أحمر موشح بشريط بنفسجي، أو   (٩

أخضر موشح بشريط أزرق، أو أخضر موشح بشريط بنفسجي .


الخطوات  استعمال  في  صعوبة  الطالب  بعض  واجه  

األربع لحل المسألةاألربع لحل المسألة

 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليمتدريبات إعادة التعليم ١
على  تساعدهم  صورة  يرسموا  أن  الطالب  إلى  ٢  اطلب 

توضيح المسألة، واكتب المسألة اآلتية على السبورة:
ا؟ كم سيارة سعة كلٍّ منها ٧ ركاب تلزم لنقل ٢٣ شخصً
توضيح المسألة، واكتب المسألة اآلتية على السبورة:

كم سيارة سعة كلٍّ منها 
توضيح المسألة، واكتب المسألة اآلتية على السبورة:

 
ا بسيطة تمثل السيارات  اطلب إلى الطالب أن يرسموا صورً  •
السيارات  رسم  يمكنهم   ) أشخاص.    ٧ منها  كلٍّ  وفي 
ا بسيطة تمثل السيارات  اطلب إلى الطالب أن يرسموا صورً  

منها  كلٍّ  وفي 
ا بسيطة تمثل السيارات  اطلب إلى الطالب أن يرسموا صورً  

كخطوط ووضع نقط عليها تمثل الركاب ).
. ٤ سياراتٍ ا؟ كم سيارة تلزم لنقل ٢٣ شخصً •

  

......................... .................................................

٢٥   


    

ثالُ  مِ ها، وَ تُ ُ قيمَ تَغريَّ قامِ فيها ال تَ رْ اهِ األَ سِ اجتِّ كْ نْدَ عَ ةِ، الَّتي عِ رَ دادِ املُتَناظِ عْ يَها األَ نُ أَنْ نُسمِّ كِ مْ دادِ ما يُ عْ ثالُ مِنَ األَ مِ ها، وَ تُ ُ قيمَ تَغريَّ قامِ فيها ال تَ رْ اهِ األَ سِ اجتِّ كْ نْدَ عَ ةِ، الَّتي عِ رَ دادِ املُتَناظِ عْ يَها األَ نُ أَنْ نُسمِّ كِ مْ دادِ ما يُ عْ مِنَ األَ
ا.  أَيْضً

ثالُ  مِ ها، وَ تُ ُ قيمَ تَغريَّ قامِ فيها ال تَ رْ اهِ األَ سِ اجتِّ كْ نْدَ عَ ةِ، الَّتي عِ رَ دادِ املُتَناظِ عْ يَها األَ نُ أَنْ نُسمِّ كِ مْ دادِ ما يُ عْ مِنَ األَ
ا.  أَيْضً

ثالُ  مِ ها، وَ تُ ُ قيمَ تَغريَّ قامِ فيها ال تَ رْ اهِ األَ سِ اجتِّ كْ نْدَ عَ ةِ، الَّتي عِ رَ دادِ املُتَناظِ عْ يَها األَ نُ أَنْ نُسمِّ كِ مْ دادِ ما يُ عْ مِنَ األَ
ىل ١٧١ لُ عَ صُ دِ نَحْ دَ قامِ العَ سِ أَرْ كْ نْدَ عَ عِ ، وَ

ثالُ  مِ ها، وَ تُ ُ قيمَ تَغريَّ قامِ فيها ال تَ رْ اهِ األَ سِ اجتِّ كْ نْدَ عَ ةِ، الَّتي عِ رَ دادِ املُتَناظِ عْ يَها األَ نُ أَنْ نُسمِّ كِ مْ دادِ ما يُ عْ مِنَ األَ
ىل  لُ عَ صُ دِ نَحْ دَ قامِ العَ سِ أَرْ كْ نْدَ عَ عِ ، وَ

ثالُ  مِ ها، وَ تُ ُ قيمَ تَغريَّ قامِ فيها ال تَ رْ اهِ األَ سِ اجتِّ كْ نْدَ عَ ةِ، الَّتي عِ رَ دادِ املُتَناظِ عْ يَها األَ نُ أَنْ نُسمِّ كِ مْ دادِ ما يُ عْ مِنَ األَ
دُ ١٧١١٧١ دَ لِكَ العَ دُ ذَ دَ لِكَ العَ ذَ

ثالُ  مِ ها، وَ تُ ُ قيمَ تَغريَّ قامِ فيها ال تَ رْ اهِ األَ سِ اجتِّ كْ نْدَ عَ ةِ، الَّتي عِ رَ دادِ املُتَناظِ عْ يَها األَ نُ أَنْ نُسمِّ كِ مْ دادِ ما يُ عْ مِنَ األَ
دُ  دَ لِكَ العَ ذَ

ثالُ  مِ ها، وَ تُ ُ قيمَ تَغريَّ قامِ فيها ال تَ رْ اهِ األَ سِ اجتِّ كْ نْدَ عَ ةِ، الَّتي عِ رَ دادِ املُتَناظِ عْ يَها األَ نُ أَنْ نُسمِّ كِ مْ دادِ ما يُ عْ مِنَ األَ

ناتِجِ  إِىل  رُ  نْظُ أَ وَ وسَ  كُ املَعْ دَ  دَ العَ وَ طى  املُعْ دَ  دَ العَ عُ  َ أَمجْ مَّ  ثُ طى  املُعْ دِ  دَ العَ قامَ  أَرْ سُ  كِ أَعْ يَأْيت،  ّا  ممِ ةٍ  لَ أَ سْ مَ لِّ  كُ يف 

لُ  ذلِكَ أُواصِ نْ كَ إِذا ملْ يَكُ ةُ ، وَ بَ عْ تَهي اللُّ نْ بِذلِكَ تَ هُ وَ لَ وْ ةً حَ عُ دائِرَ ا أَضَ رً تَناظِ ا مُ دً دَ عِ عَ مْ إِذا كانَ ناتِجُ اجلَ ، فَ عِ مْ اجلَ

. رٍ تَناظِ دٍ مُ دَ لَ إِىل عَ تّى أَصِ عِبَ حَ اللَّ

:  ٧٥ + ٥٧ = ١٣٢ ؛  ١٣٢ + ٢٣١ = ٣٦٣ ثالٌ مِ

٥٨ ١ 
 =+=+

٧٧ ٢ 
 =+=+=+ 

٤٩٧ ٣ 
 =+=+=+ 

حٍ  رْ لى ناتِجِ طَ لَ عَ صُ نُ أَنْ نَحْ كِ مْ لْ يُ ما؟ هَ هِ عِ مْ الً مِنْ جَ هُ بَدَ كوسَ عْ مَ دَ وَ دَ نا العَ حْ رَ ثُ إِذا طَ دُ يَحْ ماذا سَ حٍ   رْ لى ناتِجِ طَ لَ عَ صُ نُ أَنْ نَحْ كِ مْ لْ يُ ما؟ هَ هِ عِ مْ الً مِنْ جَ هُ بَدَ كوسَ عْ مَ دَ وَ دَ نا العَ حْ رَ ثُ إِذا طَ دُ يَحْ ماذا سَ حٍ   رْ لى ناتِجِ طَ لَ عَ صُ نُ أَنْ نَحْ كِ مْ لْ يُ ما؟ هَ هِ عِ مْ الً مِنْ جَ هُ بَدَ كوسَ عْ مَ دَ وَ دَ نا العَ حْ رَ ثُ إِذا طَ دُ يَحْ ماذا سَ حٍ   رْ لى ناتِجِ طَ لَ عَ صُ نُ أَنْ نَحْ كِ مْ لْ يُ ما؟ هَ هِ عِ مْ الً مِنْ جَ هُ بَدَ كوسَ عْ مَ دَ وَ دَ نا العَ حْ رَ ثُ إِذا طَ دُ يَحْ ماذا سَ  ٤ 
لِماذا؟ ؟ وَ رٍ تَناظِ مُ


         
      




 . االً يَ هُ ٢٥ رِ عَ يَ مَ قِ بَ ، وَ ياالً ةً بـ ٧٥ رِ  ساعَ تَرَ اشْ ، وَ هِ فِ يبَةً بِنِصْ قِ  حَ تَرَ ، اشْ نَ الْمالِ بْلَغٌ مِ فَ مَ عَ يُوسُ مَ  ١
؟  فَ عَ يُوسُ مْ كانَ مَ فَكَ

.................................................................................................................................................................

؟  امٍ أُ في ٣ أَيّ رَ قْ ةً يَ حَ فْ مْ صَ ، فَكَ مِ ةً فِي اليَوْ حَ فْ أُ ١٦ صَ رَ قْ هِ يَ اللَّ بدُ انَ عَ ا كَ إِذَ  ٢
.................................................................................................................................................................

ا،  تْرً طَّةِ الحافِالتِ ٢٠ كيلومِ حَ نْ مَ دُ عَ بْعُ الِدٍ يَ لُ خَ نزِ إِذا كانَ مَ ةٍ. فَ لِّ إِجازَ ريتِهِ في كُ ةِ قَ الِدٌ لِزيارَ بُ خَ هَ ذْ يَ  ٣
إلى  ابِ  هَ لِلذَّ الِدٌ  ها خَ طَعُ قْ يَ ا  تْرً كيلومِ مْ  فَكَ  ، يتَهُ رْ قَ لَ  يَصِ تّى  ا حَ تْرً كيلومِ ةَ ٣٣٥  سافَ مَ ةَ  الحافِلَ بُ  كَ رْ يَ وَ

؟  ريتِهِ قَ
.................................................................................................................................................................

 : أَلَةٍ سْ لِّ مَ لِّ كُ بَعِ لِحَ طُواتِ األَرْ لُ الخُ مِ تَعْ : أَسْ أَلَةٍ سْ لِّ مَ لِّ كُ بَعِ لِحَ طُواتِ األَرْ لُ الخُ مِ تَعْ أَسْ

١٨ + ٣ = ٣١ ٩   + ٢٤ = ٨٦٣ ٩

٥ + ٣٥ = ٩٠ ٣١ + ٤٤ = ٥  ١٠ ١١

بَ في   :  ناسِ مَ المُ قْ تُبُ الرَّ  أَكْ   

....................  = ٥٥ + ٣٢ ٤....................  = ١٩ + ٢٩ ٥

....................  = ٦٥ + ٢٥ ٦....................  = ٤٦ + ٤٧ ٧

 : ابِ وَ وليَّةِ الجَ قُ عْ نْ مَ دُ مِ أكَّ أَتَ ، وَ عِ مْ دُ ناتِجَ الجَ أَجِ

                            

  

٨٧٤٨

٩٠

١

٥

٣

٧

٩٣

٢٠٠ ريال.

٤٨ صفحة

ا ٣٥٥ كيلومترً

أخضر موشح بشريط أزرق، أو أخضر موشح بشريط بنفسجي .أخضر موشح بشريط أزرق، أو أخضر موشح بشريط بنفسجي .أخضر موشح بشريط أزرق، أو أخضر موشح بشريط بنفسجي .

 بـديـل المجموعات  
 الصغيرة

 م الذاتي ي التعلّ   بديلَ


() تدريبات المهارات  
() التدريبات اإلثرائية  




تحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في 
الدرسين (٢ - ٤ ، ٢- ٥) بإعطائهم:

االختبار القصير (٢) (٣٤)
  



     

                

      
                        
          

    

www.obeikaneducation.com

١٤٨   +   ١٥٣ : عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ  أَجِ

ينِ ١٤٨ ، ١٥٣ دَ دَ الًّ مِنْ الْعَ ا يمثل كُ جً لُ نَموذَ مَ ينِ أَعْ دَ دَ الًّ مِنْ الْعَ ا يمثل كُ جً لُ نَموذَ مَ أَعْ

 : عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ  أَجِ

ينِ  دَ دَ الًّ مِنْ الْعَ ا يمثل كُ جً لُ نَموذَ مَ أَعْ

 : عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ  أَجِ

    





       

 . يِ اآلحادِ مَ قْ عُ رَ مَ أَجْ     
       

ا ٨ آحادٍ + ٣ آحادٍ = ١١ آحادً
دٍ آحاد. واحِ ةٍ وَ شرَ عَ ا كَ دٍ آحاد. آحادً واحِ ةٍ وَ شرَ عَ ا كَ ميعَ ١١ آحادً ميعَ أُعيدُ تَجْ أُعيدُ تَجْ

  

  


العددين  من  كلٍّ  لتمثيل  دينز  قطع  استعمال  الطالب  إلى  اطلب 
والعشرات  المئات  قطع  رتّبوا  أنهم  من  تحقق   .١٥٣  ،١٤٨

واآلحاد بعضها تحت بعض.
هل تحتاج اآلحاد إلى إعادة التجميع؟ كيف تعيد تجميعها؟ •

١ آحاد. ا كعشرة  واحدة وَ نعم، أعيد تجميع ١١ آحادً  
هل تحتاج العشرات إلى إعادة التجميع؟ كيف تعيد تجميعها؟ •

نعم، أعيد تجميع ١٠ عشراتٍ كمئة واحدة.  

  

وضح للطالب أن األرقام في منزلة العشرات قد تحتاج إلى 
إعادة التجميع عند الجمع واسأل:

إلى إعادة تجميع اآلحاد عند  إذا كنت تحتاج  كيف تعرف ما  •
الجمع أم ال؟

ي اآلحاد أكبر من ٩ إذا كان مجموع رقمَ
١ كم عشرة في ١٠ آحاد؟ •

١ كم مئة في ١٠ عشرات؟ •
كيف تعرف أنك تحتاج إلى إعادة تجميع العشرات عند الجمع؟  •

إجابة ممكنة: إذا كان مجموع رقمي العشرات أكبر من ٩




استعمال النماذج الستكشاف جمع األعداد المكونة من 
ثالثة أرقام.


قطع دينز.

     




  



. راتِ شَ عُ الْعَ مَ أَجْ     

   
ميعِها. ةُ تَجْ ني إعادَ مُ لْزَ تي يَ امِ الَّ قَ موعَ األَرْ جْ فُ مَ  أََصِ

حُ إجابَتي. رَ ؟ أَشْ ميعِ ةِ التَّجْ تِالفٍ في إعادَ نِ إلَى اخْ يْ دَ دَ عَ تيبِ الْ رْ ييرُ تَ غْ دّي تَ ؤَ لْ يُ   هَ

؟  ةِ ابِقَ ةِ السّ أَلَ سْ مَ راتِ فِي الْ شَ عَ الْ ميعَ اآلحادِ وَ   لِماذا أُعيدُ تَجْ

 : رُ مْ مَ األَ ا لَزِ اذِجَ إِذَ لُ النَّمَ مِ تَعْ . أَسْ عِ مْ دُ ناتِجَ الجَ أَجِ

٢٥٩ + ١٦٢  ١٣٨  + ٣٧١  ٣٦٢ + ١٧٢  

٥٤١ + ١٦٩  ٢٦١ + ١٣٩  ٢٨٥ + ٧٥  

    

. عُ مَ ما أَجْ نْدَ ميعَ عِ تَى أُعيدُ التَّجْ بَيِّنُ مَ ةً تُ دَ                                            قاعِ

        
                     

   
   
   

 . ئاتِ عُ الْمِ مَ أَجْ     
       

 
  

 
  

  

٤٢١٥٠٩٥٣٤

٧١٠٤٠٠

إذا كان المجموع في أي منزلة أكبر من ٩ فإنني أعيد التجميع.

٣٦٠

يكون أكبر من ٩.

انظر الهامش.
ألن مجموع كلٍّ من رقمي اآلحاد والعشرات أكبر من ٩.

  



ا مكونة من  ا عندما تجمع أعدادً هل ستقوم بإعادة التجميع دائمً •
ال؛ إذا كان مجموع األرقام في أي  ثالثة أرقام؟ كيف تعرف؟

منزلةٍ ال يزيد على ٩، ال نحتاج إلى إعادة التجميع.
العددين  تجمع  عندما  التجميع  إعادة  إلى  ستحتاج  ة  مرّ كم  •
إلى  اآلحاد  من  مرة  مرتين؛  إجابتك. وضح  ١١٦؟   ،٧٩٥

العشرات، ومرة من العشرات إلى المئات.

 
النماذج  استعمال  مرحلة  بين  للتقريب   (١٠) السؤال  استعمل 
لجمع أعداد مكونة من ثالثة أرقام، وبين إيجاد ناتج الجمع بدون 

استعمال النماذج.

 
على  التقدير  يساعدهم  كيف  لهم  بيّن  الطالب،  مع  بالمناقشة 

إيجاد ناتج جمع األعداد المكونة من ثالثة أرقام.

 
الطالب  استيعاب  لتقويم  الطالب »؛  استيعاب  لتقويم  الطالب »؛  استيعاب  لتقويم  »؛  » فقرة  في  األسئلة  استعمل 

المفهوم الوارد في النشاط .

إجابة:
يمكن  أنه  على  تنص  الجمع  لعملية  اإلبدال  خاصية  ألن  ال؛   (٣

تبديل مكانَي العددين دون تغيير ناتج الجمع.

  








من  للتأكد  التقدير  واستعمال  أرقام،  ثالثة  من  المكونة  األعداد  من جمع  للتأكد  التقدير  واستعمال  أرقام،  ثالثة  من  المكونة  األعداد  جمع 
معقولية الجواب.


  


جدول المنازل. 

قطع دينز

التجميع فقط غالبًا ما  الذين يحفظون قواعد الجمع مع إعادة  الطالب 
ة  ون العمل؛ وذلك ألن إعادة التجميع موضوع من عدّ ينسون كيف يتمّ
يُجابه  أن  المتوقع  من  أنه  إالّ  قبل،  من  مه  تعلُّ تمّ  أنّه  ومع  مستويات، 
ة  ون العمل؛ وذلك ألن إعادة التجميع موضوع من عدّ ينسون كيف يتمّ
يُجابه  أن  المتوقع  من  أنه  إالّ  قبل،  من  مه  تعلُّ تمّ  أنّه  ومع  مستويات، 
ة  ون العمل؛ وذلك ألن إعادة التجميع موضوع من عدّ ينسون كيف يتمّ

في  ضعف  أي  أن  مالحظة  المهم  ومن  الفهم.  من  أعمق  بمستويات 
صور في المعرفة. الخوارزميّة ال يُشير بالضرورة إلى قُ


استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

         

 
أقالمٍ   ٤ وأعطى   أخر  ٣  اشتر ثم   ، أقالمٍ  ٥ خالد   اشتر
ا  قلمً فكم   ،أخر أقالمٍ   
أقالمٍ   
ا  قلمً فكم   ،أخر أقالمٍ   
أقالمٍ   

٦  واشتر وعاد  جمال،  لصديقه 
. ؟  ١٠ أقالمٍ أصبح مع خالدٍ



  






  

ار ( اختياري ).  ورقة، قرص ذو مؤشر دوّ
ا مكونًا  – ٥. يختار كل طالب عددً يعمل الطالب في مجموعات من ٣
باستعمال األعداد  الطالب مسألة جمع رأسي  ن  أرقام. ويكوّ من ثالثة 
التي تمّ اختيارها؛ فمثالً قد يختار الطالب مجموعة من األعداد الخمسة: 
٥٤٩،  ٧٩٨، ٢٢٢، ٤٦٥، ٤٧٨. وحيث إنّ جمع أكثر من عددين فيه 

من  التحقق  على  عهم  شجّ للطالب،  تحدٍّ 
ة  مرّ نفسها  األعــداد  بجمع  عملهم  ة  صحّ
ولتغيير  مختلف.  بترتيب  ولكن   أخــر
أعدادٍ  اختيار  الطالب  إلى  اطلب  النشاط، 
مكونةٍ من أربعةِ أرقامٍ أو أكثر. كذلك يمكن 
القرص  باستعمال  ا  أعدادً الطالب  يختار  أن 
مكونةٍ من أربعةِ أرقامٍ أو أكثر. كذلك يمكن 
القرص  باستعمال  ا  أعدادً الطالب  يختار  أن 
مكونةٍ من أربعةِ أرقامٍ أو أكثر. كذلك يمكن 

القرص  ر  دوّ ؛  (فمثالً وار.  الــدّ المؤشر  ذي 
من  مكونٍ  عددٍ  على  لتحصل  ات  مرّ ثالث 

.( ثالثة أرقامٍ



   

 قطع دينز، قلم، ورقة.
المجهولة،  األرقام  ليعرفوا  ثنائي  بشكل  يعملوا  أن  الطالب  إلى  اطلب 

ة عملهم. واقترح عليهم استعمال قطع دينز للتحقق من صحّ

٥١٨
٦    ٣ +
٨٣٤

١
٧     ٦
٣٦٣  +
٩٩٠

٢٤٥
١٩٦  +
٧٤١

٥

ها. اطلب إليهم أن يكتبوا مسائل مشابهة، ويتبادلوها لحلّ  •

 (٤٠ د)  

ونقل  الدرس،  مفهوم  العلوم؛ الستكشاف  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  •
مه.  أثر تعلُّ

ونقل  الدرس،  مفهوم  العلوم؛ الستكشاف  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  
مه.  أثر تعلُّ

ونقل  الدرس،  مفهوم  العلوم؛ الستكشاف  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  

 

المسألة  حل  تدريبات  مستعمالً  وخططها  المسألة  حل  مهارات  م  دعِّ
(٢٨) الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.

  






 


















  

 
......................... .................................................

٢٨   


                            

: لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ :أَحُ لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ أَحُ

ةً  قيقَ دَ  ١٨ في  جادَ  السِّ تِ  نَسَ كَ وَ  ، ةً قيقَ دَ  ١٦ في  تَها  فَ رْ غُ تْ  فَ نظَّ فَ  ، ةِ عَ مُ الجُ مَ  يَوْ ها  مَّ أُ لْمى  سَ تْ  دَ اعَ سَ في   تَها  فَ رْ غُ تْ  فَ نظَّ فَ  ، ةِ عَ مُ الجُ مَ  يَوْ ها  مَّ أُ لْمى  سَ تْ  دَ اعَ سَ في   تَها  فَ رْ غُ تْ  فَ نظَّ فَ  ، ةِ عَ مُ الجُ مَ  يَوْ ها  مَّ أُ لْمى  سَ تْ  دَ اعَ سَ في   تَها  فَ رْ غُ تْ  فَ نظَّ فَ  ، ةِ عَ مُ الجُ مَ  يَوْ ها  مَّ أُ لْمى  سَ تْ  دَ اعَ سَ في   تَها  فَ رْ غُ تْ  فَ نظَّ فَ  ، ةِ عَ مُ الجُ مَ  يَوْ ها  مَّ أُ لْمى  سَ تْ  دَ اعَ سَ  ١ 
؟ لِ مَ لْمى في العَ تْ سَ رَّ تَمَ ةً اسْ قيقَ مْ دَ كَ . فَ ةً قيقَ وانِيَ في ٢١ دَ لَتِ األَ سَ غَ وَ



مْ  . كَ ياالً ـِ ١٤٥ رِ ةً ب تارَ سِ ، وَ ياالً ـِ ٥٤٠ رِ ةً ب ديدَ ةً جَ أَريكَ ، وَ ياالً ـِ ٨٤٩ رِ ةً ب ديدَ ةً جَ ادَ جَّ ي سِ مّ تْ أُ تَرَ اشْ ـِ   ةً ب ديدَ ةً جَ ادَ جَّ ي سِ مّ تْ أُ تَرَ اشْ ـِ   ةً ب ديدَ ةً جَ ادَ جَّ ي سِ مّ تْ أُ تَرَ اشْ ـِ   ةً ب ديدَ ةً جَ ادَ جَّ ي سِ مّ تْ أُ تَرَ اشْ  ٢ 
يَاتِها؟ تَرَ شْ ميعِ مُ ا لِجَ نً تْ ثَمَ عَ فَ يَاالً دَ رِ

 

إِذا كانَتِ  ٍ. فَ بوع لَّ أُسْ ةً كُ رَّ لِ مَ نْزِ يَعودُ إِلى المَ سُ فيها، وَ رُ ةِ الَّتي يَدْ عَ ةِ إِلى الجامِ صامٌ بِالحافِلَ يُسافِرُ عِ إِذا كانَتِ   ٍ. فَ بوع لَّ أُسْ ةً كُ رَّ لِ مَ نْزِ يَعودُ إِلى المَ سُ فيها، وَ رُ ةِ الَّتي يَدْ عَ ةِ إِلى الجامِ صامٌ بِالحافِلَ يُسافِرُ عِ إِذا كانَتِ   ٍ. فَ بوع لَّ أُسْ ةً كُ رَّ لِ مَ نْزِ يَعودُ إِلى المَ سُ فيها، وَ رُ ةِ الَّتي يَدْ عَ ةِ إِلى الجامِ صامٌ بِالحافِلَ يُسافِرُ عِ إِذا كانَتِ   ٍ. فَ بوع لَّ أُسْ ةً كُ رَّ لِ مَ نْزِ يَعودُ إِلى المَ سُ فيها، وَ رُ ةِ الَّتي يَدْ عَ ةِ إِلى الجامِ صامٌ بِالحافِلَ يُسافِرُ عِ  ٣ 
عةِ  إِلى الجامِ تِهِ  لَ حْ صامٌ في رِ عُ عِ طَ يَقْ ا  تْرً مْ كيلومِ كَ فَ ا،  تْرً ةِ ١٩٧ كيلومِ عَ إِلى الجامِ لِهِ  نزِ مَ ةُ مِنْ  سافَ المَ

إِيابًا؟ هابًا وَ ذَ
 

 ر خْ األُ ثَمنُ  وَ  ، ياالً رِ  ٦٠ ما  داهُ إِحْ نُ  ثَمَ لِها،  نْزِ مَ ةِ  يقَ دِ حَ في  ما  هُ عَ رَ لِتَزْ دٍ  رْ وَ تَي  لَ تْ شَ يْلى  لَ تْ  تَرَ اشْ ما   داهُ إِحْ نُ  ثَمَ لِها،  نْزِ مَ ةِ  يقَ دِ حَ في  ما  هُ عَ رَ لِتَزْ دٍ  رْ وَ تَي  لَ تْ شَ يْلى  لَ تْ  تَرَ اشْ ما   داهُ إِحْ نُ  ثَمَ لِها،  نْزِ مَ ةِ  يقَ دِ حَ في  ما  هُ عَ رَ لِتَزْ دٍ  رْ وَ تَي  لَ تْ شَ يْلى  لَ تْ  تَرَ اشْ ما   داهُ إِحْ نُ  ثَمَ لِها،  نْزِ مَ ةِ  يقَ دِ حَ في  ما  هُ عَ رَ لِتَزْ دٍ  رْ وَ تَي  لَ تْ شَ يْلى  لَ تْ  تَرَ اشْ  ٤ 
؟ تَينِ لَ تْ نًا للشَّ تْ ثَمَ عََ فَ ياالً دَ مْ رِ . كَ ياالً ٣٠ رِ



بوعَ  تِهِ هذا األُسْ عيدٌ بِعائِلَ لَ سَ ا اتَّصَ . إِذَ ةً قيقَ يَاالتٍ لُكلِّ ١٥ دَ يِّ ٥ رِ لِّ حَ اتِفيِّ المَ ةُ االتِّصالِ الهَ لِفَ غُ تَكْ بْلُ تَ يِّ   لِّ حَ اتِفيِّ المَ ةُ االتِّصالِ الهَ لِفَ غُ تَكْ بْلُ تَ يِّ   لِّ حَ اتِفيِّ المَ ةُ االتِّصالِ الهَ لِفَ غُ تَكْ بْلُ تَ يِّ   لِّ حَ اتِفيِّ المَ ةُ االتِّصالِ الهَ لِفَ غُ تَكْ بْلُ تَ  ٥ 
؟ يْنِ تَ كالَمَ ةُ المُ لِفَ تْ تَكْ مْ بَلغَ كَ ةٍ. فَ رَّ لِّ مَ ةً في كُ قيقَ ةَ ١٥ دَ دَّ يْنِ مُ تَ رَّ مَ



 . راءَ ضْ خَ ةً  يَّ جاجِ زُ ةً  رَ كُ و١٥   ، قاءَ رْ زَ ةً  يَّ جاجِ زُ ةً  رَ كُ و١٢   ، ةً افَ فّ شَ ةً  يَّ جاجِ زُ ةً  رَ كُ  ١٧ رُ  نْوَ أَ  تَر اشْ رُ   نْوَ أَ  تَر اشْ رُ   نْوَ أَ  تَر اشْ رُ   نْوَ أَ  تَر اشْ  ٦ 
؟ رَ نْوَ ةِ لَد أَ يَّ جاجِ راتِ الزُّ موعُ الكُ جْ ما مَ فَ



  



                

ةِ  ثَالثَ مِنْ  نين  وَّ كَ مُ يْنِ  دَ دَ عَ عِ  مْ لِجَ النَّماذِج»   » استكشف  سِ  رْ دَ في  لْتُ  مَ تَعْ اسْ دِ  قَ لَ
ادِ المكونة من ثالثة أرقام. دَ عْ عِ األَ مْ مٍ لِجَ لَ قَ ةٍ وَ قَ رَ مالُ وَ تِعْ ا اسْ ني أَيْضً نُ كِ مْ يُ . وَ قامٍ أَرْ

ةِ  ثَالثَ مِنْ  نين  وَّ كَ مُ يْنِ  دَ دَ عَ عِ  مْ لِجَ النَّماذِج»   » استكشف  سِ  رْ دَ في  لْتُ  مَ تَعْ اسْ دِ  قَ لَ
ادِ المكونة من ثالثة أرقام. دَ عْ عِ األَ مْ مٍ لِجَ لَ قَ ةٍ وَ قَ رَ مالُ وَ تِعْ ا اسْ ني أَيْضً نُ كِ مْ يُ . وَ قامٍ أَرْ

ةِ  ثَالثَ مِنْ  نين  وَّ كَ مُ يْنِ  دَ دَ عَ عِ  مْ لِجَ النَّماذِج»   » استكشف  سِ  رْ دَ في  لْتُ  مَ تَعْ اسْ دِ  قَ لَ

؟ تَينِ عَ رَ زْ يتُونِ فِي المَ ارِ الزَّ جَ دُ أشْ دَ ا عَ  مَ
عِ ١٢٧ + ٦٨ مْ دُ نَاتِجَ الْجَ أَجِ

؟ تَينِ عَ رَ زْ يتُونِ فِي المَ ارِ الزَّ جَ دُ أشْ دَ ا عَ  مَ
عِ  مْ دُ نَاتِجَ الْجَ أَجِ

؟ تَينِ عَ رَ زْ يتُونِ فِي المَ ارِ الزَّ جَ دُ أشْ دَ ا عَ  مَ

   ١٢٧
  ٦٨ + 

١٣٠
٧٠ + 

٢٠٠
. عُ اآلحادَ مَ أَجْ     

١
١٢

٦ + 


    
    

  

 . ئاتِ الْمِ راتِ وَ شَ عُ الْعَ مَ أَجْ     
١
٧
٨ + 
٥

           
            

ةً زيتون.  رَ جَ تَينِ ١٩٥شَ عَ رَ زْ ، فِي المَ نْ إِذَ
            

                     

ادِ المكونة من ثالثة أرقام. دَ عْ عِ األَ مْ مٍ لِجَ لَ قَ ةٍ وَ قَ رَ مالُ وَ تِعْ ا اسْ ني أَيْضً نُ كِ مْ يُ . وَ قامٍ أَرْ



 ، يتُونِ الزَّ ةِ  راعَ بِزِ وفِ  الْجَ ةُ  قَ نْطَ مِ رُ  تَهِ تَشْ
يتُونٍ  ةَ زَ رَ جَ تِنا ١٢٧شَ عَ رَ زْ انَ فِي مَ إِذا كَ
 ، يتُونٍ زَ ةَ  رَ جَ ، شَ يتُونٍ زَ ةَ  رَ جَ ٦٨٦٨شَ يِرانِنا  جِ ة  عَ رَ زْ مَ فِي  يِرانِنا وَ جِ ة  عَ رَ زْ مَ فِي  وَ

؟ يْنِ تَ عَ رَ زْ تُونٍ فِي المَ يْ ةَ زَ رَ جَ مْ شَ كَ فَ

      
             
          
            
          
            
          

www.obeikaneducation.com

        

  

  


واكتب  دينز،  قطع  من  مجموعة  الطالب  من  مجموعة  كل  أعطِ 

على السبورة: ٤٧٦ + ٣٦٧، واسأل:
تجمع  ماذا   ،٣٦٧  +  ٤٧٦ لتجمع  دينز  قطع  تستعمل  عندما  •

اآلحاد. ؟ أوالً
لتجمع  دينز  قطع  تستعمل  عندما 

؟ أوالً
لتجمع  دينز  قطع  تستعمل  عندما 

١٣ ا ينتج عن جمع اآلحاد في العددين؟ كم آحادً •
أعيد التجميع؛ ألنه يوجد أكثر  ماذا عليك أن تفعل ؟ ولماذا؟ •

. من ٩ آحادٍ
أجمع العشرات ماذا تفعل بعد ذلك؟ •

ألنه  نعم؛  ولماذا؟   العشرات؟  تجميع  إعادة  إلى  تحتاج  هل  •
يوجد أكثر من ٩ عشرات.

ال؛ ألنه يوجد هل تحتاج إلى إعادة تجميع المئات؟ ولماذا؟ •
.                                                                          أقل من ٩ مئاتٍ

اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتبهم، ويقرؤوا المعلومات الواردة 
في فقرة «». راجع معهم المفاهيم التالية: إعادة التجميع،
المثالين ١، ٢. وأثناء المناقشة  أقدر، ثم ناقش معهم  التقريب، 
ب  يقرّ هذا  وعملك  الجمع.  لتمثيل  دينز  قطع  استعمال  يمكنك 

ي والعمل بالقلم والورقة. بين العمل الحسّ

   


اكتب المسألة المجاورة على السبورة:  •

اطلب إلى الطالب استعمال قطع دينز ليجمعوا، وأن يستعملوا   •
معها جدول المنازل، وأرشدهم إلى طريقة تكملة الجدول كما 

يأتي:
على الصف األول، اكتب الرقم ٣ في منزلة المئات والرقم ٤ في   •
منزلة العشرات والرقم ٥ في منزلة اآلحاد. وعلى الصف الثاني 

اكتب العدد ٢٦٧ في األعمدة المناسبة.
ح لهم أن هذه هي إحد الطرائق لتمثيل عملهم بقطع دينز. وضّ  •

٣٤٥
٢٦٧  +






األسبوع  دقيقة   ١٢٥ المحمول  هاتفه  من  أحمد    تكلم 
الماضي، و ٣٧ دقيقة األسبوع الحالي. كم دقيقة تكلم 

أحمد من هاتفه في األسبوعين؟ ١٦٢ دقيقة
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٢٦  


                            

. املِ النَّامذِجِ تِعْ عَ بِاسْ مَ نُ أَنْ نَجْ كِ .مْ املِ النَّامذِجِ تِعْ عَ بِاسْ مَ نُ أَنْ نَجْ كِ مْ .يُ املِ النَّامذِجِ تِعْ عَ بِاسْ مَ نُ أَنْ نَجْ كِ مْ .يُ املِ النَّامذِجِ تِعْ عَ بِاسْ مَ نُ أَنْ نَجْ كِ مْ

دُ ناتِجَ ٢٦٧ + ٤٦: أَجِ
ةُ ١ وَ طْ اخلُ
دُ ناتِجَ  أَجِ
ةُ  وَ طْ اخلُ

دُ ناتِجَ  أَجِ

نْدَ  ميعَ عِ أُعيدُ التَّجْ ، وَ عُ اآلحادَ َ أَمجْ

١
٢٦٧

٤٦  +


٣ و  ةً  َ رشَ عَ  = ا  آحادً  ١٣  : رُ كِّ فَ أُ
آحادٍ

ةُ ٢ وَ طْ اخلُ
ميعَ  التَّجْ يدُ  عِ أُ وَ  ، اتِ رشَ العَ عُ  َ أَمجْ

  ١   ١        
٢٦٧    

٤٦ +


ةً  دَ ئَةً واحِ ةً = مِ َ رشَ : ١١ عَ رُ فَكِّ أُ
ةً َ رشَ عَ وَ

ةُ ٣ وَ طْ اخلُ
نْدَ  عِ ميعَ  التَّجْ يدُ  أُعِ وَ  ، املِئاتِ عُ  َ أَمجْ

١  ١        
٢٦٧    

٤٦ +


٣  =  ِ تَنيْ ئَ مِ  + ةٌ  دَ واحِ ئَةٌ  مِ  : رُ كِّ فَ ُ =  ِ تَنيْ ئَ مِ  + ةٌ  دَ واحِ ئَةٌ  مِ  : رُ كِّ فَ = أُ  ِ تَنيْ ئَ مِ  + ةٌ  دَ واحِ ئَةٌ  مِ  : رُ كِّ فَ ُ
ئاتٍ مِ

: ا بِالنَّامذِجِ تَعينً سْ عِ مُ مْ دُ نَاتِجَ اجلَ أَجِ
١ 

  

  



٢ 

٢٤٥    
١٢٨ +


١٨٢ ٣    
٢٧٥ +


٤ 

  ١        
١٤٦    

٢٩ +


......................... .................................................

٢٧   


                            

ةِ: ورَ نْدَ الرضَّ ا بِالنَّامذِجِ عِ تَعينً سْ ّا يَأْيت، مُ لٍّ ممِ عِ يف كُ مْ دُ ناتِجَ اجلَ ةِ:أَجِ ورَ نْدَ الرضَّ ا بِالنَّامذِجِ عِ تَعينً سْ ّا يَأْيت، مُ لٍّ ممِ عِ يف كُ مْ دُ ناتِجَ اجلَ أَجِ

  = ٧٥ + ٨٥ ١   = ٤٩ + ١٣ ٢ 

  = ٣٤٢ + ٢٠٨ ٣   = ٥٣ + ١٣٨ ٤ 

  = ٦٤ + ٨٣٦ ٥   = ٢٥ + ٩٧ ٦ 

  = ٦٦١ + ٩٩ ٧   = ٥٨  + ٣٧ ٨ 

  = ٧٨٨ + ٧٠٦ ٩   = ٦١٧ + ٩١ ١٠ 

  = ١٤ + ٦٧ ١١   = ٢٣ + ٥٢٩ ١٢ 

  = ٧١١ + ١٩٣ ١٣   = ١٧ + ٥٥ ١٤ 

   = ٦٨٢ + ٣٩ ١٥   = ٧٧ + ٤٧ ١٦ 

: لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةَ أَحُ

مْ  كَ . فَ ةً طيرَ ةً و١٥٥ شَ كَ عْ ةُ النَّشاطِ ٢١٥ كَ نَ تْ لَجْ تَرَ ، اشْ لٍ يْصَ ةِ فَ سَ رَ دْ مورِ في مَ لِياءِ األُ تِماعِ أَوْ في اجْ ١٧ 

؟ نَةُ جْ تِ اللَّ تَرَ ةً اشْ طيرَ شَ ةً وَ كَ عْ كَ


مِن  نُ  وَّ تَكَ يَ تابًا  كِ أَتْ  رَ قَ س  مارْ رِ  هْ شَ في  وَ  ، ةً حَ فْ مِنْ ٩٨ صَ نُ  وَّ تَكَ يَ تابًا  كِ فِبْرايِرَ  رِ  هْ شَ في  ياءُ  لَمْ أَتْ  رَ قَ ١٨ 

؟ يْنِ رَ هْ ياءُ في الشَّ أَتْ لَمْ رَ ةً قَ حَ فْ مْ صَ كَ . فَ ةً حَ فْ ؟ صَ يْنِ رَ هْ ياءُ في الشَّ أَتْ لَمْ رَ ةً قَ حَ فْ مْ صَ كَ . فَ ةً حَ فْ ؟ صَ يْنِ رَ هْ ياءُ في الشَّ أَتْ لَمْ رَ ةً قَ ١٢٤


ا في  تْرً تِمِ نْ لِ و٣٧ سَ وَّ رِ األَ هْ ا في الشَّ تْرً تِمِ نْ تْ ٢٧ سَ نَمَ ، فَ تِهِ ديقَ سِ في حَ مْ بّاعِ الشَّ ةِ تَ رَ هْ ةَ زَ تَ بْ عَ خالي نَ رَ زَ ١٩ 

؟ يْنِ رَ هْ تَةِ في الشَّ بْ لَ طولُ النَّ صَ كمْ وَ رِ الثّاني. فَ هْ ؟الشَّ يْنِ رَ هْ تَةِ في الشَّ بْ لَ طولُ النَّ صَ كمْ وَ رِ الثّاني. فَ هْ ؟الشَّ يْنِ رَ هْ تَةِ في الشَّ بْ لَ طولُ النَّ صَ كمْ وَ رِ الثّاني. فَ
 

  



: المثاالن (١، ٢) وابِ ةِ الْجَ قولِيَّ عْ دُ مِنْ مَ أَكَّ تَ أَ ، وَ عِ مْ دُ ناتِجَ الجَ أَجِ

قولِيَّةِ  عْ نْ مَ قِ مِ قُّ يَّةُ التَّحَ مِّ  ما أَهَ

؟  وابِ الْجَ

تَبَةِ  كْ فِي مَ ، وَ ةً فِّ الثَّالِثِ ١٧٦قِصَّ تَبَةِ الصَّ كْ فِي مَ  

؟ تَبَتَيْنِ كْ مَ ةً فِي الْ مْ قِصَّ . كَ ةً فِّ الثَّانِي ٢٣٨قِصَّ الصَّ

٢٧٢  
١٤٨  +

٣٥٥  
١٥٦ +

١٦٤ + ١٧  ١٥٦ + ٢٥٥  

                   
            
                   
            
                   

                
            
                
            

      
 ١

. يَالٍ تَينِ ٤٠١رِ ظَ فَ إذن في المحْ

١٧
٢٢ + 


١  ١
١٨
٢٣ + 


١ ١
٧٥
٢٥ + 
٤٠١

. عُ اآلحادَ مَ أَجْ     

. راتِ شَ عُ الْعَ مَ أَجْ     

. ئاتِ عُ الْمِ مَ أَجْ     

 ، يَاالً ى ١٧٨رِ مَ لْ ةِ سَ ظَ فَ  فَي محْ   
مْ  كَ ، فَ يَاالً ودٍ ٢٢٣رِ لُ ةِ خُ ظَ فَ فِي محْ وَ

؟ تَينِ ظَ فَ يَاالً في الْمحْ رِ
يَاالً  يَاالً + ٢٢٣ رِ دُ ناتِجَ ١٧٨ رِ أَجِ

؟ تَينِ ظَ فَ يَاالً في الْمحْ رِ
دُ ناتِجَ  أَجِ

؟ تَينِ ظَ فَ يَاالً في الْمحْ رِ



        

   
          

          
                 

        

                

   ١٧٨
  ٢٢٣ + 

١٨٠
٢٢٠ + 
٤٠٠

            
                     

  

١٨١

٤١٤ قصة.
انظر الهامش.

٤١١٥١١٤٢٠


من  للتحقق  التقدير  استعمال  عليهم  بأنّه  الطالب  ر  ذكّ  
د عليهم تقريب كال العددين إلى المنزلة  معقولية إجاباتهم. وأكّ

نفسها وهي منزلة العشرات.

  إذا اشتر خالد ساعةً بـ ٤٣٥ رياالً ومدفأة
ا للساعة والمدفأة؟  ، فكم رياالً يدفع ثمنً رياالً بـ ٣٠٧  

٧٤٢ رياالً  

 خالد ساعةً بـ إذا اشتر  

 

  

ع أسئلة التدريبات (٧-٢٤) باستعمال المستويات اآلتية: نوّ



٧-٩، ١٣-١٥، ١٨-٢٠

٩-١٢، ١٥، ١٦، ١٨-٢١، ٢٣

(٧ - ٢٣) الفردية، ٢٤

ليا»،  العُ التفكير  مهارات  «مسائل  مناقشة  الطالب  إلى  ليا»، اطلب  العُ التفكير  مهارات  «مسائل  مناقشة  الطالب  إلى  اطلب 
اآلحاد  أرقام  يرتّبوا  بأن  رهم  وذكّ  ،٢٤ السؤال  وفي  ها.  وحلّ

والعشرات والمئات بعضها تحت بعض لجمعها.

إجابة:
إجابة ممكنة: يساعدني على اكتشاف الخطأ.  (٦

في  الواردة   (٦) إلى   (١) من  األسئلة  حل  الطالب  إلى  اطلب 
فقرة «أتأكد»، وتابع حلولهم. 

يبدؤوا  أن  قبل  الطالب  استيعاب  م  يقوّ  :(٦) السؤال 
حل أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».


 واجه بعض الطالب صعوبة في جمع العشرات 

أو المئات التي أُعيد تجميعها،
 واجه بعض الطالب صعوبة في جمع العشرات 

أو المئات التي أُعيد تجميعها،
 واجه بعض الطالب صعوبة في جمع العشرات 

أو المئات التي أُعيد تجميعها،أو المئات التي أُعيد تجميعها،أو المئات التي أُعيد تجميعها،
 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليمتدريبات إعادة التعليم ١
ا أعلى كل  أو مربعً إلى الطالب أن يرسموا دائرة  ٢  اطلب 
العدد  فيها  يكتبوا  وأن  الجمع،  يبدؤوا   أن  قبل  منزلة 
من  عليها  حصلوا  التي  المئات  أو  للعشرات  الصحيح 

: إعادة التجميع فمثالً

٠١١
٨٥٣

+٣٦٤
١٢٨

  

......................... .................................................

٢٩   


          

وِ  ضْ العُ تِالكَ  امْ اممِ  االنْضِ طُ  ْ رشَ كانَ  وَ  ، وابِعِ الطَّ عِ  ْ مجَ واةِ  هُ نادي  إِىل  بِاللٍ  وَ خالِدٍ  وَ  ٍ جابِر مِنْ  لٌّ  كُ مَّ  وِ ضَ ضْ العُ تِالكَ  امْ اممِ  االنْضِ طُ  ْ رشَ كانَ  وَ  ، وابِعِ الطَّ عِ  ْ مجَ واةِ  هُ نادي  إِىل  بِاللٍ  وَ خالِدٍ  وَ  ٍ جابِر مِنْ  لٌّ  كُ مَّ  وِ انْضَ ضْ العُ تِالكَ  امْ اممِ  االنْضِ طُ  ْ رشَ كانَ  وَ  ، وابِعِ الطَّ عِ  ْ مجَ واةِ  هُ نادي  إِىل  بِاللٍ  وَ خالِدٍ  وَ  ٍ جابِر مِنْ  لٌّ  كُ مَّ  وِ انْضَ ضْ العُ تِالكَ  امْ اممِ  االنْضِ طُ  ْ رشَ كانَ  وَ  ، وابِعِ الطَّ عِ  ْ مجَ واةِ  هُ نادي  إِىل  بِاللٍ  وَ خالِدٍ  وَ  ٍ جابِر مِنْ  لٌّ  كُ مَّ  ضَ

ضِ  بَعْ صولِ  بِانْتِظارِ وُ هُ  نَّ أَ إِالّ  ا،  أَيْضً النّادي  إِىل هذا  اممِ  امنُ اآلنَ يف االنْضِ لْ رُ سَ فكِّ يُ  . لِّ قَ األَ ىل  ا عَ ضِ  طابِعً بَعْ صولِ  بِانْتِظارِ وُ هُ  نَّ أَ إِالّ  ا،  أَيْضً النّادي  إِىل هذا  اممِ  امنُ اآلنَ يف االنْضِ لْ رُ سَ فكِّ يُ  . لِّ قَ األَ ىل  ا عَ ٢٢٥٢٢٥ طابِعً

ضاءِ: عْ الءِ األَ وابِعِ لَد هؤُ دادَ الطَّ ُ أَعْ نيِّ بَ لُ اآليت يُ وَ دْ اجلَ بَها، وَ لَ وابِعِ الَّتي طَ الطَّ

عِ  مْ اتِجَ الجَ عُ نَ مَ خالدٍ ثُمَّ أَجْ عُ طَوابِعَ جابِرٍ وَ مَ ، أَجْ ةُ ضاءُ الثَّالثَ ها األَعْ لِكُ مْ تي يَ موعَ الطَّوابِعِ الَّ جْ دَ مَ َجِ ألِ ١ 

؟ ضـاءِ الثَّالثَةِ الءِ األَعْ عَ هـؤُ ـدُ مَ ا يوجَ ـمْ طَابِعً ، فَكَ عِ بِاللٍ إِلـى طَوابـِ

. ميعِ ةِ التَّجْ مالِ إِعادَ ـتِعْ عِ بِاسْ مْ طُواتِ الجَ بيِّنُ خُ أُ
=+ 

= + 


؟  وابِعُ أَكثَرُ مِنْ جابِرٍ صولِها طَ دَ وُ هُ بَعْ عَ بِحُ مَ يُصْ لْ سَ هَ ، فَ رَ ا آخَ لَبَ بِاللٌ ١٥٩ طابِعً طَ لَبَ بِاللٌ   طَ لَبَ بِاللٌ   طَ لَبَ بِاللٌ   طَ  ٢ 
=+

<

يِّنُ  بَ ةً تُ يَّ دِ دَ ةً عَ لَ مْ تُبُ جُ . أَكْ وابِعِ خالِدٍ دِ طَ دَ لى عَ ا عَ ـِ ١٣٦ طابِعً مانُ يَزيدُ ب لْ ها سَ لِكُ وابِعِ الَّتي يَمْ دُ الطَّ دَ بَحَ عَ ـِ ١٣٦أَصْ مانُ يَزيدُ ب لْ ها سَ لِكُ وابِعِ الَّتي يَمْ دُ الطَّ دَ بَحَ عَ ١٣٦أَصْ ٣ 

. مانَ لْ عَ سَ وابِعِ الَّتي مَ دَ الطَّ دَ عَ
 =+

لَةِ؟ أَ سْ هِ المَ لِّ هذِ ميعِ فيها لِحَ ةُ التَّجْ بُ إِعادَ لِ يَجِ نازِ أَيُّ المَ  


    

                                

: وابِ ولِيَّةِ الجَ قُ عْ نْ مَ دُ مِ أكَّ أتَ ، وَ عِ مْ دُ ناتِجَ الجَ أَجِ

.................... = ٣٥٠ + ٤٦٥ ٩٥ + ٤١٥ = ....................١ ٢

.................... = ٢٩٠ + ٦٦٢ ٣٤٠ + ١٨٩ = ....................٣ ٤

.................... = ٤٤٥ + ٣٠٨ ١٢٨ + ٢٦٩ = ....................٥ ٦

.................... = ٦٥٣ + ٢٨٤ ٣٢٧ + ٤٥٦ = ....................٧ ٨

.................... = ١٧٨ + ٩٩ ١٣٢ + ٥٩٤ = ....................٩ ١٠

.................... = ٦٠٢ + ١٣٩ ٢٨٦ + ٣٩٦ = ....................١١ ١٢

 : ائِلِ اآلتِيَةِ سَ نَ المَ لِّ كلٍّ مِ بَعِ لِحَ طُواتِ األَرْ لُ الخُ مِ تَعْ أَسْ

 . لَمٍ لِّ قَ دٍ لِكُ الٍ واحِ يَ رِ رِ عْ  بِسِ رَ تَر ٣ أَقْالمٍ أُخْ اشْ ، وَ يَاالتٍ ا بـ ٨ رِ لَمً دُ قَ مَ تَر أَحْ اِشْ  ١٣
لِّها؟  نًا لِألَقْالمِ كُ دُ ثَمَ مَ فَعَ أَحْ االً دَ يَ مْ رِ كَ

.................................................................................................................................................................   

؟  هِ صِ فَ قَ نُ الطَّائِرِ وَ مْ رياالً ثَمَ ، كَ فَصَ بـ ٢٩ رياالً القَ ، وَ االً يَ ا بـ ٣٣٩ رِ ائِرً لٌّ لِبَيْعِ الطّيورِ طَ حَ بيعُ مَ يَ  ١٤
.................................................................................................................................................................

تْ  قَطَعَ وَ بِ  رْ غَ الْ وَ  نَحْ تْ  هَ اتَّجَ ثُمَّ  ا،  كيلومترً  ١٢٧ تْ  قَطَعَ وَ  ، مالِ الشَّ وَ  نَحْ ةٌ  هَ تَّجِ مُ نَةٌ  احِ شَ تْ  اِنْطَلَقَ  ١٥
؟  نَةُ احِ تِ الشَّ ا قَطَعَ مْ كيلومترً . فَكَ فَتْ قَّ ا ثُمَّ تَوَ ١٣٩كيلومترً

.................................................................................................................................................................

  

٨١٥٥١٠

٩٥٢٥٢٩

٧٥٣٣٩٧

٩٣٧٧٨٣

٢٧٧٧٢٦

٧٤١٦٨٢

١١ رياالً

٣٦٨ رياالً

ا . ٢٦٦ كيلومترً

  



  

 

كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت ستحتاج إلى إعادة التجميع في  •
مسألة جمع قبل أن تجد ناتج الجمع أم ال؟ اشرح إجابتك.

يزيد  منزلة  أي  في  األرقام  مجموع  كان  إذا  ما   ألر أتحقق 
على ٩

أوجد ناتج ٤٠٨ + ٣٩٧   ٨٠٥ •


لذا  ا؛  تلقائيًّ الطالب ١٠   قد يضيف بعض 
المنزلة  في  األعــداد  مجموع  يكون  عندما  بأنه  رهم  ذكّ

 أو أقل، فإنه عليهم أالَّ يُعيدوا التجميع.
المنزلة  في  األعــداد  مجموع  يكون  عندما  بأنه  رهم  ذكّ

 أو أقل، فإنه عليهم أالَّ يُعيدوا التجميع.
المنزلة  في  األعــداد  مجموع  يكون  عندما  بأنه  رهم  ذكّ

يساوي٩


السبورة: ٢٨٣ + ٤٣٩ = ؟، واطلب  اآلتية على  المسألة  اكتب 
د المكافأة  ها في ورقة وتسليمك أوراقهم، ثم حدِّ إلى الطالب حلَّ

المناسبة.

 فاستمع إلى هؤالء الطالب
ت إلى  لمعرفة األسباب التي أدَّ
هذه الصعوبة، وقم بمعالجتها، 

ا من التدريبات. وأعطهم مزيدً
 بدائل تنويع التعليم  

() تدريبات المهارات  
() التدريبات اإلثرائية  

 
  

تحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في 
الدرس (٢ - ٦) بإعطائهم:

االختبار القصير (٣) (٣٥)

: المثاالن (١، ٢) وابِ ةِ الْجَ قولِيَّ عْ دُ مِنْ مَ أَكَّ تَ أَ ، وَ عِ مْ دُ ناتِجَ الجَ أَجِ

٤٣ + ٢١٧ ٦٠٧ + ٢٧ ١٧٣ + ٥٩١ ١٠٨ + ٥٨٩ 

ا؟ عً تَيْنِ مَ اجَ رّ نُ الدَّ مْ رياالً ثَمَ . كَ رِ ١٩٩ رياالً وَ ٤٥٨ رياالً عْ بَيْعِ بِسِ تانِ لِلْ اجَ رّ تْ دَ ضَ رِ عُ  

          

  
ودٍ  مُ حْ يْتِ مَ يْنَ بَ يَّةُ بَ لِّ كُ ةُ الْ سافَ مَ  ما الْ   

.( ريطَةِ تَعينُ بِالْخَ إِيابًا؟ ( أَسْ ا وَ هابً هِ ذَ تَنَزَّ مُ الْ وَ

ةِ:  يَّ مَ الْخاصِّ رُ اسْ كُ أَذْ بَ فِي  ، وَ ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ  أَكْ   

يْنَ ٤٥٠ ، ٥٠٠. عٍ يَكونُ النّاتِجُ فيها بَ مْ ةَ جَ أَلَ سْ تُبُ مَ  أَكْ         

مٍ فِي  قْ رُ أَيَّ رَ رِّ يْثُ الَ أُكَ امٍ بِحَ قَ ةِ أَرْ ثَ نْ ثَالَ يْنِ مِ دَ دَ ينِ عَ وِ امَ ٣، ٥، ٧ في تَكْ قَ لُ األَرْ مِ تَعْ  أَسْ   

. كِنُ مْ ا يُ بَرَ مَ ا أَكْ ونُ النَّاتِجُ فِيهَ عٍ يَكُ مْ لَةِ جَ مْ ةِ جُ نِ فِي كِتَابَ يْ دَ دَ عَ نِ الْ يْ ذَ لُ هَ مِ تَعْ دِ. ثُمَّ أَسْ دَ عَ الْ
مٍ فِي  قْ رُ أَيَّ رَ رِّ يْثُ الَ أُكَ امٍ بِحَ قَ ةِ أَرْ ثَ نْ ثَالَ يْنِ مِ دَ دَ ينِ عَ وِ  في تَكْ

. كِنُ مْ ا يُ بَرَ مَ ا أَكْ ونُ النَّاتِجُ فِيهَ عٍ يَكُ مْ لَةِ جَ مْ ةِ جُ نِ فِي كِتَابَ يْ دَ دَ عَ نِ الْ يْ ذَ لُ هَ مِ تَعْ دِ. ثُمَّ أَسْ دَ عَ الْ
مٍ فِي  قْ رُ أَيَّ رَ رِّ يْثُ الَ أُكَ امٍ بِحَ قَ ةِ أَرْ ثَ نْ ثَالَ يْنِ مِ دَ دَ ينِ عَ وِ  في تَكْ

٧٥٩ 
١٩ +

٣٤٥ 
٩٣ +

٤٢٧ 
٢١٧ +

٢٩٨ 
٤٠٨  +

٥٩٩ 
٥٩ +

٥٩٧ 
٥١ +

      ٢٤٠  +  ٦٧٩  =  +  ٢٤٠      ( ٢٤ + ٦ )  +  = ( ١٣ + ٢٤ )  +  ٦ 

٩٨٩  +   =  ٩٨٩  ( ٣٩ +  ) + ( ٥٦٥ + ٦ ) + ٣٩ =  ٥٦٥ 





  

٧٧٨٤٣٨٦٤٤

٧٠٦ ٦٥٨

٦٧٩١٣

٠٦

٦٤٨

٢٦٠٦٣٤٧٦٤٦٩٧

٦٥٧ رياالً

١٢٠٦ أمتار

التجميع لعملية الجمع.اإلبدال لعملية الجمع.

العنصر المحايد لعملية الجمع.

إجابة ممكنة: ٢٥٠+٢٠١

٧٥٣+٧٥٣=١٥٠٦

التجميع لعملية الجمع.

  



 



رقمين  أي  مجموع  كان  اذا 
في أي منزلة أكبر من ٩

٢٤٦
١٨٧ +
٤٣٣

١١


بناءً على نتائج االختبار، استعمل الجدول اآلتي في مراجعة المفاهيم إلعداد الطالب بشكل مستمر:



استعمال خصائص الجمع لجمع األعداد.١ - ٣
ال يدركون معنى رمز عملية الجمع(+). 

ال يفهمون خصائص الجمع.

 مصادر المعلم 
لألنشطة الصفية 
(تدريبات إعادة 

التعليم)
تقدير نواتج الجمع.٤ - ٥ ، ١٣

يخطئون في الجمع. 
ال يفهمون «معنى التقريب».

 يجدون اإلجابات الدقيقة.

١٢
أم  الدقيق  الجواب  المسألة:  حل  مهارة 

التقديري.
عدم فهم المسألة اللفظية.

،٦ - ١١
١٤ - ١٥

جمع أعداد ضمن ثالثة أرقام.
يخطئون في الجمع. 

ال يفهمون خصائص الجمع.
 ال يفهمون معنى إعادة التجميع. ال يفهمون معنى إعادة التجميع.

       
: يَّةِ مَ الْخاصِّ رُ اسْ كُ : ، ثُمَّ أَذْ يَّةِ مَ الْخاصِّ رُ اسْ كُ بَ فِي  ، ثُمَّ أَذْ ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ بَ فِي أَكْ ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ وابُ أَكْ ديريُّ أَمِ الْجَ وابُ التَّقْ دُ إنْ كانَ الْجَ دِّ وابُ أُحَ ديريُّ أَمِ الْجَ وابُ التَّقْ دُ إنْ كانَ الْجَ دِّ أُحَ 

 : ةَ سأَلَ مَ لُّ الْ ، ثُمَّ أَحُ طْلوبَ مَ وَ الْ قيقُ هُ الدَّ
وابُ  ديريُّ أَمِ الْجَ وابُ التَّقْ دُ إنْ كانَ الْجَ دِّ أُحَ

 : ةَ سأَلَ مَ لُّ الْ ، ثُمَّ أَحُ طْلوبَ مَ وَ الْ قيقُ هُ الدَّ
وابُ  ديريُّ أَمِ الْجَ وابُ التَّقْ دُ إنْ كانَ الْجَ دِّ أُحَ

ةٍ. إذا كانَ  يَّ سِ رَ دْ مَ مَ راءَ لَوازِ ةُ شِ لَ وْ ريدُ خَ تُ
مِ  وازِ راءِ اللَّ في لِشِ لْ تَكْ هَ ، فَ ها ٥رياالتٍ عَ مَ

حُ إِجابَتي. ضِّ ةِ اآلتِيَةِ؟ أُوَ الموضحة فِي الْقائِمَ
مِ  وازِ راءِ اللَّ في لِشِ لْ تَكْ هَ ، فَ رياالتٍ

حُ إِجابَتي. ضِّ ةِ اآلتِيَةِ؟ أُوَ الموضحة فِي الْقائِمَ
مِ  وازِ راءِ اللَّ في لِشِ لْ تَكْ هَ ، فَ رياالتٍ

: تِعْمالِ التَّقْريبِ عِ بِاسْ مْ رُ ناتِجَ الْجَ دِّ أُقَ

تْ  الفين  بِيعَ ضِ الدّ رْ ةِ عَ دَ شاهَ مْ تذكرة لِمُ كَ 

؟ يْنِ بوعَ فِي األُسْ

رُ  لٌّ آخَ حَ باعَ مَ ، وَ لٌّ ٣٢٨ تحفةً حَ باعَ مَ 

نْ  ثَرَ مِ الّنِ أَكْ حَ مَ لْ باعَ الْ . هَ ٥٧٦ تحفةً
؟  ةً فَ ٩١٥ تُحْ

٥  +  ٣  =  + ٥  

٢٨١ + ٦٧٤ ٣١٣ + ٧٣١ 

ةِ  سَ رَ دْ فُ الْمَ صَ قْ  باعَ مَ           

ُولَى، وَ ٢٩ ةِ األْ احَ ستِرَ ةً في االْ يرَ طِ ٦٤ شَ
دُ  دَ ا عَ مَ . فَ انِيَةِ ةِ الثَّ احَ ستِرَ ةً في االْ يرَ طِ شَ

ها؟ تِي بَاعَ ائِرِ الَّ طَ الشَّ
٩٠  ١٠٣  
٩٣  ١١٣  

فَ خالِدٌ  رَ صَ           

 . وهُ ٢٩١رياالً فَ أَخُ رَ صَ ، وَ ٣٧٨ رياالً
؟ فَ االثْنانِ رَ مْ رياالً صَ رُ كَ قدّ أُ

٧٠٠ ٦٠٠ 
٦٦٩ ٤٠٠ 

٢ =  ٢ + 

( ٣ +  ) + ( ١ + ٢ ) + ٣ = ١ 

١٠٣ 
٨٧٩ +

٥٤٥ 
٣٤٥ +

٥٤ 
٢٩  +

١٨ 
٢٣ +

 األُْسُبوُع    َتذاكر أَْطفاٍل    تذاكر ِكباٍر
۱۰٦         ۱۷۳         ۱
۱۱٥         ۱۲۱         ۲
۱۰٦         ۱۷۳         ۱
۱۱٥         ۱۲۱         ۲

: وابِ قولِيَّةِ الْجَ عْ نْ مَ دُ مِ أَكَّ ، ثُمَّ أَتَ عُ مَ :أَجْ وابِ قولِيَّةِ الْجَ عْ نْ مَ دُ مِ أَكَّ ، ثُمَّ أَتَ عُ مَ نَّني أَجْ رِفُ أَ يْفَ أَعْ  كَ

عُ  مْ ما أجَ نْدَ ميعِ عِ ةِ التَّجْ ةٍ إلى إِعادَ اجَ بِحَ
 . ثاالً ي مِ طِ ؟ أُعْ يْنِ دَ دَ . عَ ثاالً ي مِ طِ ؟ أُعْ يْنِ دَ دَ عَ

عُ  مْ ما أجَ نْدَ ميعِ عِ ةِ التَّجْ ةٍ إلى إِعادَ اجَ بِحَ
 . ثاالً ي مِ طِ ؟ أُعْ يْنِ دَ دَ عَ

عُ  مْ ما أجَ نْدَ ميعِ عِ ةِ التَّجْ ةٍ إلى إِعادَ اجَ بِحَ

       

               
يالٍ ١ رِ يالٍ ١ رِ يالٍ  ٢ رِ

 

٣

٠

٢

اإلبدال لعملية الجمع.

العنصر المحايد لعملية الجمع.

التجميع لعملية الجمع.
الدقيق، نعم؛ ألن اللوازم تكلف ٤ رياالت

٢٠+٢٠=٥٠٤٠+٣٠=٨٠

ب

أ

٥١٥ تذكرة

٩٥٥
١٠٤٤

٩٨٢٨٩٠

ال؛ ألن ٩٠٤<٩١٥.

انظر الهامش




٣٨-٣٩اختيار من متعدد١

٤٠-٤١اختيار من متعدد٢ أ

٤٢-٤٣إجابات مفتوحة قصيرة٢ ب

٤٤-٤٥إجابات مفتوحة قصيرة٣

(٣٧) اختبار المفردات: الفصل الثاني
االختبار التراكمي: الفصلين ١، ٢(٤٧-٤٩)

في  الواردة  المفاهيم  ويتضمن  في كل فصل،  "يوجد 
هذا الفصل وما قبله".

(٤٦) اختبار الفصل ذو اإلجابات المطولة
تقدير  م  لَّ سُ التقويم  دليل  في  اإلجابات  ملحق  "يتضمن 

لتقويم األداء على هذا االختبار".

 
استعمل اختبارات الفصل المتعددة المستويات لتنويع التقويم 

بحسب االحتياجات الخاصة لطالبك.

 







م الطالب: في هذا الصف سيتعلّ

استعمال قواعد الطرح.  •
تقدير نواتج الطرح.   •

. طرح األعداد المكونة من عدة أرقامٍ  •




م الطالب: في هذا الفصل يتعلّ

استعمال النماذج في الطرح.  •
تقدير ناتج الطرح.  •

تعزيز طرح األعداد المكونة من (٣) أرقام على األكثر.  •
تحديد العملية المناسبة (الجمع أو الطرح) لحل المسألة.  •

كما سيتعلم الطالب بعد هذا الفصل:
ضرب األعداد وقسمتها.  •




م الطالب في هذا الصف : تعلّ

طرائق الطرح.  •
لطرح  األساسية  والحقائق  الذهني،  الحساب  استعمال   •

العشرات والمئات.
طرح األعداد المكونة من رقمين.  •


يشتمل مسرد المصطلحات في الموقع 

www.obeikaneducation.com

 على المفردات الرياضية لهذا الفصل.

 .هو جواب مسألة الطرح 



يجب أن يألف الطالب خوارزميات الطرح المختلفة. من خالل طرح أعدادٍ من رقمين، ومن ثالثة أرقام دون إعادة التجميع.
ا إلى أن يكونوا على معرفة كافية  ومن الضروري استعمال الوسائل الحسية لمساعدتهم على فهم إعادة التجميع. وهم في حاجة أيضً

بالتقريب واألعداد المتناغمة.
 يبدأ الطالب استعمال الرموز لتمثيل العالقات بين األعداد. ومن الضروري أن يدركوا المفاهيم التي تتضمن التعابير والجمل العددية.

التعابير،  كتابة  مثل:  الجبر،  مفاهيم  لتعلم  إعدادهم  المفهوم على  ويساعد هذا  المسائل.  الطرح لحل  أو  الجمع  اختيار عملية  الطالب  م  يتعلَّ  
 يبدأ الطالب استعمال الرموز لتمثيل العالقات بين األعداد. ومن الضروري أن يدركوا المفاهيم التي تتضمن التعابير والجمل العددية.

التعابير،  كتابة  مثل:  الجبر،  مفاهيم  لتعلم  إعدادهم  المفهوم على  ويساعد هذا  المسائل.  الطرح لحل  أو  الجمع  اختيار عملية  الطالب  م  يتعلَّ  
 يبدأ الطالب استعمال الرموز لتمثيل العالقات بين األعداد. ومن الضروري أن يدركوا المفاهيم التي تتضمن التعابير والجمل العددية.


والمعادالت، وحلها.

بطاقات المفردات المصورة: استعمل بطاقات  استعمل بطاقات 
الفصل.  مفردات  لتقديم  المصورة  الفصل. المفردات  مفردات  لتقديم  المصورة  المفردات 

بطريقة: ( التعريف / مثال / سؤال ).

  




 


 








إيجاد ناتج طرح 
أعداد مكونة من 

رقمين.


قطع دينز، مكعبات متداخلة.


 مصادر األنشطة 

الصفية
 مسألة اليوم

  دون المتوسط  دون المتوسط
  سريعو التعلم








تقدير ناتج الطرح 

باستعمال التقريب أو 
األعداد المتناغمة.


خط األعداد، بطاقات.


قطع دينز


 مصادر األنشطة 

الصفية
 مسألة اليوم

  دون المتوسط  دون المتوسط
  سريعو التعلم

  الربط مع العلوم









تقرير ما إذا كانت 
إجابة المسألة معقولة 

أم ال.


 مصادر األنشطة 

الصفية
 مسألة اليوم

   الموهوبون   الموهوبون
  سريعو التعلم



 








لمسألة  نموذج  عمل 
ـــادة  ـــرح مـــع إع ط

التجميع.


قطع دينز











  














إيجاد ناتج طرح 
أعداد كلٌّ منها 

يتكون من ٣ أرقام 
مع إعادة التجميع.

نماذج 
أوراق نقدية


قطع دينز


 مصادر األنشطة 

الصفية
 مسألة اليوم

  دون المتوسط  دون المتوسط
  سريعو التعلم
  الربط مع التربية الفنية










إيجاد ناتج طرح 
أعداد مع وجود 

األصفار.


قطع دينز


 مصادر األنشطة 

الصفية
 مسألة اليوم

  دون المتوسط  دون المتوسط
  سريعو التعلم

  الربط مع الصحة














تحديد العملية 

المناسبة ( الجمع 
أو الطرح ) لحل 

المسائل.


ورق رسم بياني، بطاقات


 مصادر األنشطة 

الصفية
 مسألة اليوم

   الموهوبون   الموهوبون
  سريعو التعلم






     



  




و ٧٨ لفنان   ، يمنِيّ لفنان  لوحة   ٢٦ فنّي  معرض  في  يوجد 

بحريني، و ٢٤٤ لفنان سعودي، و ١٠٤٨ لفنان مصري.
أوجـد الفرق بين عدد لوحات الفنانين: البحريني واليمني.  أوجـد الفرق بين عدد لوحات الفنانين: البحريني واليمني.    •

.٧٨– ٢٦ = ٥٢
كـم يزيد عدد لوحات الفنان السعــودي على عدد لوحات   •

الفنان البحريني؟ ٢٤٤ – ٧٨ = ١٦٦. لوحة
وكم  والمصري.  السعودي  الفنانين:  مجموعتي  بين  قارن   •
يزيد عدد لوحات الفنان المصري على عدد لوحات الفنان 
أكثر. الــمــصــري  الــفــنــان  ــات  ــوح ل ــدد  السعودي؟  ع

الزيادة = ١٠٤٨ – ٢٤٤ = ٨٠٤  لوحات.


ورق  •

قلم رصاص  •


(٢) شريط قياس  •

ورق  •
قلم رصاص  •


ضوء  في  الفرق   وستر بنفسك،  طعامك  صنعت  إذا  غذائك  في  الدهون  كميّة  تقليل  يمكنك 

المعلومات اآلتية:
١٠٨سعرات  تحوي  فإنها  المقالي،  من  سريعة  وجبة  شراء  عند   •
ا  ا حراريًّ حراريّة، بينما إذا صنعتها في البيت فإنها تحوي حراريّة، بينما إذا صنعتها في البيت فإنها تحوي ٣٦ سعرً

ا حراريًّا. فقط، فما الفرق في السعرات بين الوجبتين؟ ٧٢ سعرً
تحوي  فإنها  الكبيرة،  المشوي  اللحم  وجبات  بعض  شراء  عند   •
١٠٨سعرات. الصغيرة  الوجبة  تحوي  بينما  ا.  حراريًّ ا  عرً ٣٥١ سُ
ا فقط.  أما الوجبة التي تصنعها بنفسك في البيت فتحوي ٦٨سعرً

البيت،  في  والمصنوعة  الكبيرة  والصغيرة،  الكبيرة  يلي  ا  ممَّ وجبتين  كل  بين  الفرق  فما 
ا حراريًّا. ا حراريًّا ٤٠ سعرً ا حراريًّا، ٢٨٣ سعرً والصغيرة والمصنوعة في البيت: ٢٤٣ سعرً
مالحظة للمعلم: مؤشرات السمنة تشير إلى أن كل جرام من الدهون ينتج ٩ سعرات حرارية.


ورق  •

قلم رصاص  •



      

      

      


ا، بينما ينمو طول األفعى  ينمو طول أفعى البواء ذات الذيل األحمر ليصل إلى ٣٦٠ سنتمترً

ا فقط. البُورميّ حتى ٦٠٠ سنتمتر، في حين ينمو طول أفعى اللبن حتى ٩٠ سنتمترً
ا كم يزيد طول األفعى البورميّة على طول أفعى البواء؟ ٢٤٠ سنتمترً كم يزيد طول األفعى البورميّة على طول أفعى البواء؟   كم يزيد طول األفعى البورميّة على طول أفعى البواء؟    •

إذا وضعت أفعى اللبن بجانب أفعى البواء، فكم يزيد طول أفعى  إذا وضعت أفعى اللبن بجانب أفعى البواء، فكم يزيد طول أفعى    •
ا. البواء على طول أفعى اللبن؟  ٢٧٠ سنتمترً

مالحظة للمعلم: يمكن للطالب عمل نماذج لألفاعي باستعمال 
ي القياس. شريطَ

  



   
     

مِنْ  ءٌ  زْ جُ دُ  بْعَ تَ سْ يُ ما  نْدَ عِ يَةِ  قِّ بَ تَ المُ ياءِ  شْ األَ دَ  دَ عَ يِّنُ  بَ تُ ةٌ  لِيَّ مَ :  عَ حُ رْ الطَّ
ها. لُّ دُ كُ بْعَ تَ سْ ، أَوْ تُ ياءَ ةِ أَشْ وعَ مُ جْ مَ

         

�  . امٍ قَ ةِ أَرْ ثَ يْنِ أوَ مِنْ ثَالَ مَ قْ نَةً مِنْ رَ وَّ كَ ا مُ ادً دَ حُ أَعْ رَ أطْ

�  . حِ رْ رُ ناِتجَ الطَّ دِّ قَ أُ

�  . ميعِ ةِ التَّجْ ادَ عَ إعَ حُ مَ رَ أطْ

� . ةً أَمْ الَ قولَ عْ ةِ مَ انَتِ إجابَةُ المسألَ ا كَ رُ إِذَ رِّ قَ أُ

وَ  هُ ا  مَ احِ  فّ التُّ مِنَ  وَ ةِ،  فيدَ الْمُ ةِ  ذيذَ اللَّ هِ  واكِ الْفَ مِنَ  احُ  فَّ التُّ دُّ  عَ   يُ  
؛  عةً نَوِّ تَ مُ احةً  فّ تُ  ٣٠ يدٌ  عِ سَ   تَرَ اشْ ا  إذَ فَ  . رُ مَ األحْ نْهُ  مِ وَ  ، رُ ضَ أَخْ
وَ  هُ ا  مَ احِ  فّ التُّ مِنَ  وَ ةِ،  فيدَ الْمُ ةِ  ذيذَ اللَّ هِ  واكِ الْفَ مِنَ  احُ  فَّ التُّ دُّ  عَ   يُ

يدٌ  عِ سَ   تَرَ اشْ ا  إذَ فَ  . رُ مَ األحْ نْهُ  مِ وَ  ، رُ ضَ أَخْ
وَ  هُ ا  مَ احِ  فّ التُّ مِنَ  وَ ةِ،  فيدَ الْمُ ةِ  ذيذَ اللَّ هِ  واكِ الْفَ مِنَ  احُ  فَّ التُّ دُّ  عَ   يُ

. راءَ ضْ احةً خَ ١٧– ١٧– ١٧ = ١٣ تفّ إنَّ ٣٠ ، فَ راءُ مْ ا ١٧ حَ نْهَ مِ

٣٠      -              ١٧          =             ١٣

  

 


عدد  وتسجيل  رياضيّة،  تدريبات  برنامج  لعمل  الطالب  يخطط 
في  الفروق  وحساب  تمرين.  كل  مع  تُحرق  التي  الحرارية  السعرات 

عدد السعرات الحرارية التي تُحرق في التمارين.
ساعة،  نصف  مدة  لتطبيقه  تمرينًا  الطالب  من  مجموعة  كل  ر  تقرّ  •
وتتضمن التمارين: الركض، المشي، القفز بالحبل، لعب كرة السلة.
كل  في  تُحرق  التي  الحرارية  السعرات  عدد  عن  الطالب  يبحث   •

ة نصف ساعة. نشاط يقومون به لمدّ
أُحرقت بين  التي  الفرق بين السعرات الحرارية  حثّهم على تحديد   •

كل نشاطين.
للمعلم:  ساعد الطالب في الحصول على عدد السعرات الحرارية التي 

تُحرق في كل نشاط يمارس مدة نصف ساعة.

  





نماذج أوراق نقدية. 
وسوف  الفصل.  هذا  في  الطرح  سيتعلمون  أنهم  الطالب  وسوف أخبر  الفصل.  هذا  في  الطرح  سيتعلمون  أنهم  الطالب  أخبر 
لحل  الالزمة  الطرح  أو  الجمع،  عملية  بتحديد  ا  أيضً يقومون 

المسألة.
ألوان  علبة  اشترت  سلمى  أن  يتخيلوا  أن  إليهم  اطلب   •
. كم رياالً سيُعيد إليها  ، وأعطت البائع ١٠رياالتٍ بـ ٧ رياالتٍ

. البائع؟ ٣ رياالتٍ
واألوراق  العدّ  في  السابقة  معرفتهم  يستعملوا  الطالب  دعِ   •
تصبح  حتى  ٧ رياالتٍ  من  ا  بدءً وا  ويعدّ ليُضيفوا  النقدية؛ 

. ١٠رياالتٍ
واحد  ريال  زائد  ٧ رياالتٍ  ويقولوا:  وا  يعدّ أن  إليهم  اطلب   •
ريال  زائد   ، ٩ رياالتٍ تصبح  ريال  زائد   ، ٨ رياالتٍ تصبح 
. رياالتٍ  ٣ سلمى  إلى  البائع  سيُعيد  لذا  ؛  ١٠ رياالتٍ تصبح 
من   ٦٢ صفحة  من  األولى  الفقرة  قراءة  إلى  الطالب  ه  وجّ

كتاب الطالب واسأل:
أو  الفرق،  إيجاد  عند  ممكنة:  إجابة  الطرح؟  يُستعمل  متى   •

الستبعاد كميّة ما، أو لمقارنة األعداد.
•  أعطِ بعض األمثلة على الطرح. إجابة ممكنة: المبالغ الباقية 

ين مختلفين. عند الشراء، مقارنة أعداد الطالب في صفَّ


ها استعمال الطرح  اطلب إلى الطالب أن يكتبوا مسألة يتطلب حلُّ

ثم اطلب إِليهم أن يتبادلو المسائل مع زمالئهم.

م المفردات مستعمالً الخطوات اآلتية:  قدِّ
 هو إيجاد عددٍ قريبٍ من القيمة الدقيقة  

والتقدير يشير إلى «حوالَي كم؟».
، وسعر صندوق   إذا كان سعر طبق الفطائر ٢٠رياالً
. أقدر أننا في حاجة إلى أقل من ٥٠رياالً  العصير ٢٥رياالً

لشراء طبق الفطائر وصندوق العصير.
 متى يُستعمل التقدير؟

  



   . حِ رْ نِ الطَّ اتِي عَ ومَ لُ عْ نْظيمِ مَ لى تَ ني عَ دَ ةَ لِتُساعِ يَّ وِ طْ هِ الْمَ لُ هذِ مَ أَعْ
نْها (٢١سم × ٢٩سم تقريبًا) . لٍّ مِ راقٍ قِيَاسُ كُ أُ بأربعِ أَوْ بْدَ أَ

. حِ رْ نِ الطَّ اتِي عَ ومَ لُ عْ نْظيمِ مَ لى تَ ني عَ دَ ةَ لِتُساعِ يَّ وِ طْ هِ الْمَ لُ هذِ مَ أَعْ
نْها ( لٍّ مِ راقٍ قِيَاسُ كُ أُ بأربعِ أَوْ بْدَ أَ

. حِ رْ نِ الطَّ اتِي عَ ومَ لُ عْ نْظيمِ مَ لى تَ ني عَ دَ ةَ لِتُساعِ يَّ وِ طْ هِ الْمَ لُ هذِ مَ أَعْ






















ا  مَ راقَ كَ ي األَوْ أَطْوِ 

. لِ كْ وَ فِي الشَّ هُ
اقَ ثُمَّ  رَ تَحُ األَوْ اقَ ثُمَّ أَفْ رَ تَحُ األَوْ اقَ ثُمَّ أَفْ رَ األَوْ 

ا. عً ها مَ قُ أُلْصِ
 ، وسِ رُ ينَ الدُّ ناوِ تُبُ عَ ، َكْ وسِ رُ ينَ الدُّ ناوِ تُبُ عَ ، َكْ وسِ رُ ينَ الدُّ ناوِ عَ تُبُ   أ تُبُ   أَكْ َكْ 

تُهُ  لَّمْ عَ تَ ا  مَ لُ  جِّ أُسَ ثُمَّ 
. لِ صْ فَ ا الْ فِي هذَ

راقٍ  ٤ أَوْ عُ أَضَ 

ما  ، كَ ةً تَراصَّ مُ
. لِ كْ هو فِي الشَّ

  


الطالب  كتاب  من   (٦٣) الصفحة  في  التعليمات  خالل  من  الطالب  ه  وجّ
مطوياتهم  استعمال  للطالب  ويمكن  الطرح،  حول  أفكار  منظمات  لعمل 

للدراسة والمراجعة. 
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تعرض أهداف الفصل، ويستطيع المعلم تسجيل 

درجة إتقان الطالب لكل هدف.

  




    

         

: (مهارة سابقة) حِ رْ دُ ناتِجَ الطَّ أَجِ

(الدرس ١-٧) ةٍ: شرَ ب عَ رَ ةِ إلى أَقْ دادِ اآلتِيَ عْ الًّ مِنَ األَ بُ كُ رِّ قَ أُ

ئَةٍ: (الدرس ١-٧) ب مِ رَ ةِ إلى أَقْ دادِ اآلتِيَ عْ الًّ مِنَ األَ بُ كُ رِّ قَ أُ

: (مهارة سابقة) حِ رْ رُ ناتِجَ الطَّ دِّ قَ أُ

ا.  لَمً قَ  ٣٦ وي  تَحْ أَقْالمٍ  بَةُ  لْ عُ نْدٍ  هِ   دَ لَ  

ا  لَمً مْ قَ ا، فكَ لَمً يقاتِها ١٤ قَ دِ طَتْ صَ ا أَعْ إِذَ فَ
وي  تَحْ أَقْالمٍ  بَةُ  لْ عُ نْدٍ  هِ   دَ لَ  

يقاتِها  دِ طَتْ صَ ا أَعْ إِذَ فَ
وي  تَحْ أَقْالمٍ  بَةُ  لْ عُ نْدٍ  هِ   دَ لَ  

ها؟ عَ يَ مَ قِ بَ

يَ  تَرِ وقِ لِيَشْ دٌ إلَى السُّ اشِ بَ رَ هَ ذَ  

إذا  فَ ةٍ.  يَّ مِ لْ عِ ةٍ  لَّ جَ مَ مِنْ  ةً  خَ نُسْ  ٤٩
 ، ةً خَ ولَى ٢٧ نُسْ بَةِ األُ تَ كْ  مِنَ الْمَ تَرَ اشْ
ائها؟  رَ تاجُ إلى شِ  يَحْ رَ ةً أُخْ خَ مْ نُسْ فكَ



١٥
٩  -



٥٠
٢٠  -

٧٠
١٠  -

٢٥
١٥  -

٦١
٣١  -



١٢
٤  -


١٣

٦  -


١٧

٩  -



 ٧٦ ٥٧  ٣٢٩٩ 

٢٧٣٩٣٢١٦٦٥٠١ 

٨٨ - ٦٧٦١ - ٤٩٢٨ - ٥٢١٨ - ٤٢ 
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٦٨٧٨

٣٠ ١٠ ٦٠ ٣٠

٢٢ قلماً

٢٢ نسخة

٨٠٦٠٣٠١٠٠

٣٠٠٩٠٠٢٠٠٥٠٠

٩٠-٦٠=٧٠٣٠-٣٠=٥٠٤٠-٢٠=٥٠٣٠-٤٠=١٠

يستعمل مع الدروس (٣-١)، (٣-٤)، (٣-٥)

يستعمل مع الدرس (٣-٢)

يستعمل مع الدرس (٣-٢)

يستعمل مع الدرس (٣-٢)


الطالب  ن  تمكُّ من  تحقق  الفصل،  بدء  الطالب قبل  ن  تمكُّ من  تحقق  الفصل،  بدء  قبل 
من المتطلبات السابقة مستعمالً أحد مصادر 

التقويم التشخيصي اآلتية:

 
 كتاب الطالب (٦٤)

 
 دليل التقويم (٥٢)
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ا على نتائج التقويم التشخيصي ، استعمل الجدول التالي لمعرفة أخطاء الطالب ومعالجتها: اعتمادً














لمعرفة  الطالب  ــؤالء  ه إلــى  استمع   •
الخطأ،  إجاباتهم  إلى  أدت  التي  األسباب 
حل  على  وساعدهم  بمعالجتها،  وقم 
 أخر مرة  التشخيصي  التقويم  أسئلة 

.مستعمالً أحد المصادر األخر

تصحيح أخطاء الطالب.  •
اختيار أحد المصادر التالية:  •

الربط مع المواد األخر. (٦٢ د)  
مشروع الفصل. (٦٢)  
التقديم للفصل. (٦٢)  

تصحيح أخطاء الطالب.  •
اختيار أحد المصادر التالية:  •

الربط مع المواد األخر. (٦٢ د)  
مشروع الفصل. (٦٢)  
التقديم للفصل. (٦٢)  

  








إيجاد ناتج طرح أعداد مكونة من رقمين.








قطع دينز، مكعبات متداخلة.

على الرغم من وجود طرائق عديدة للطرح، فإن الخوارزمية األساسيّة 
تُركز على حقائق الطرح ضمن العشرة، وتبيّن أن طرح عددين كالهما 
ن من رقم  ن من رقمين، عبارة عن تركيبة لطرح عددين كالهما مكوّ مكوّ
يفهم  أن  الهدف هو  فإن  المتبعة،  الخوارزمية  النظر عن  واحد. وبغض 

الطالب أن الطرح هو إيجاد الفرق بين عددين.
وعندما يألف الطالب طرائق الطرح المختلفة، شجعهم على استعمال 

الحساب الذهني؛ إليجاد ناتج طرح األعداد ذات الرقمين بسهولة.


استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

         

 ٨٨   ٢٢
 + +

٣   ٤
 ٥   ١

أوجد األرقام المفقودة في المسألة اآلتية:  



  






  

 بطاقات األعداد ( من ٠ إلى ١٠ )، ورقة مالحظات. 
يلعب الطالب لعبة الهدف، حيث يسعى كل العب إلى الوصول إلى   •

الصفر أو تجاوزه.

توضع جميع البطاقات مقلوبة.  •

يتمُّ اللعب بشكل ثنائي، فيسحب كل طالب بطاقة بالتناوب ويطرح   •
العدد الذي تحمله من ٩٩

العدد الذي تحمله من  ر كلٌّ منهما سحب بطاقة أخر ويطرح  يكرِّ  •
ناتج الطرح األخير.

أو  الصفر  إلى  أوالً  أحدهما  يصل  أن  إلى  السابقة  الخطوة  تكرر   •
الفائز. ويمكن للطالب أن يستعملوا الحساب  يتجاوزه، فيكون هو 

الذهني، أو الورقة والقلم اليجاد ناتج الطرح.



   

 بطاقات.
أعطِ كل طالب ١٠ بطاقات.  •

– ٨ على أحد  اطلب إلى أحد الطالب كتابة حقيقة طرح، مثل ١٥  •
أوجه البطاقة.

اطلب إلى طالب آخر إعطاء اإلجابة.  •
إذا كانت إجابة الطالب صحيحة فإنه يأخذ البطاقة.  •

يتبادل الطالب األدوار فيما بينهم.  •

   

م مهارات حل المسألة وخططها مستعمالً تدريبات حل المسألة (٨) دعِّ
الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.

    





 
......................... .................................................

٨   


                              

لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةِ:  لُّ املَسائِلَ اآلتِيَةِ: أَحُ أَحُ

مامي؟ دُ بَناتِ أَعْ دَ مْ عَ . كَ ونَ بَناتٌ الباقُ ا وَ لَدً رَ وَ شَ مْ اثْنا عَ نْهُ مامي ٢٧، مِ بَناتِ أَعْ بْناءِ وَ دُ أَ دَ عَ مامي   بَناتِ أَعْ بْناءِ وَ دُ أَ دَ عَ مامي   بَناتِ أَعْ بْناءِ وَ دُ أَ دَ عَ مامي   بَناتِ أَعْ بْناءِ وَ دُ أَ دَ عَ مامي   بَناتِ أَعْ بْناءِ وَ دُ أَ دَ عَ  ١ 

 

ها  فِظَ ةِ الَّتي حَ صيرَ رِ القَ وَ دُ السُّ دَ مْ عَ . كَ ةً ويلَ ةً طَ ورَ نْها ١٥ سُ ريمِ مِ آنِ الكَ رْ ةً مِنَ القُ ورَ مالٌ ٦١ سُ فِظَ جَ حَ مالٌ   فِظَ جَ حَ مالٌ   فِظَ جَ حَ مالٌ   فِظَ جَ حَ  ٢ 
؟ مالٌ جَ



تّى  يَتْ حَ ةً بَقِ صَّ مْ حِ نْها، كَ ةً مِ صَّ تْ ٣٤ حِ ذَ فِّ ، نُ ةٍ ياضَ ةَ رِ صَّ يُّ لِهذا العامِ ٥٠ حِ راسِ لُ الدِّ وَ دْ نُ الجَ مَّ يَتَضَ يُّ لِهذا العامِ   راسِ لُ الدِّ وَ دْ نُ الجَ مَّ يَتَضَ يُّ لِهذا العامِ   راسِ لُ الدِّ وَ دْ نُ الجَ مَّ يَتَضَ يُّ لِهذا العامِ   راسِ لُ الدِّ وَ دْ نُ الجَ مَّ يَتَضَ  ٣ 
يَّةِ؟ راسِ ةِ الدِّ نَ هِ السَّ رِ هذِ آخِ



  رَ ةً أُخْ قيقَ مْ دَ ، كَ ةً قيقَ بْلَ ١٨ دَ رَ أَبي قَ ادَ دْ غَ قَ ، وَ ةً قِيقَ ي ٤٧ دَ تَبِ والِدِ كْ يْتِنا إِلى مَ ةُ مِن بَ سافَ قُ المَ رِ تَغْ تَسْ ي   تَبِ والِدِ كْ يْتِنا إِلى مَ ةُ مِن بَ سافَ قُ المَ رِ تَغْ تَسْ ي   تَبِ والِدِ كْ يْتِنا إِلى مَ ةُ مِن بَ سافَ قُ المَ رِ تَغْ تَسْ ي   تَبِ والِدِ كْ يْتِنا إِلى مَ ةُ مِن بَ سافَ قُ المَ رِ تَغْ تَسْ  ٤ 
لِهِ؟ مَ صولِ إِلى عَ يْها  أَبي لِلوُ تاجُ إِلَ يَحْ



ها؟   عَ ياالً بَقِيَ مَ مْ رِ تِها. كَ خْ ُ ياالً ألِ يها و١٦ رِ خِ ياالً ألِ نْها ١٥ رِ تْ مِ طَ ، أَعْ ياالً ةَ ٨٧ رِ ايِزَ عَ فَ مَ ةَ   ايِزَ عَ فَ مَ ةَ   ايِزَ عَ فَ مَ ةَ   ايِزَ عَ فَ مَ  ٥ 


نْها في  لَةً مِ أَ سْ يزِ ١٢ مَ زِ العَ بْدُ لَّ عَ ا حَ ليًا. إِذَ بًا منْزِ يَّاتٍ واجِ ياضِ ةَ رِ لَ أَ سْ لَّ ٧٥ مَ بِهِ حَ الَّ مُ إِلى طُ لِّ عَ لَبَ المُ طَ لَّ   بِهِ حَ الَّ مُ إِلى طُ لِّ عَ لَبَ المُ طَ لَّ   بِهِ حَ الَّ مُ إِلى طُ لِّ عَ لَبَ المُ طَ لَّ   بِهِ حَ الَّ مُ إِلى طُ لِّ عَ لَبَ المُ طَ  ٦ 
؟ بِ اجِ لِّ الوَ يَ مِنْ حَ تَهِ نْ يَتْ عليه لِيَ لَةً بَقِ أَ سْ مْ مَ . كَ داءِ دَ الغَ سائِلَ بَعْ ةِ، و ١٠ مَ سَ رَ دْ المَ



  



                  

     
            

   

    
قُ رْ قُالْفَ رْ الْفَ
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رَ يَنامُ  رُ أَنَّ النَّمِ اوِ جَ لُ الْمُ وَ دْ يِّنُ الْجَ بَ يُ
الْقِطُّ  ينامُ  نَما  يْ بَ  ، مِ يَوْ الْ فِي  ةً  اعَ  سَ
رَ يَنامُ  رُ أَنَّ النَّمِ اوِ جَ لُ الْمُ وَ دْ يِّنُ الْجَ بَ يُ
الْقِطُّ  ينامُ  نَما  يْ بَ  ، مِ يَوْ الْ فِي  ةً  اعَ  سَ
رَ يَنامُ  رُ أَنَّ النَّمِ اوِ جَ لُ الْمُ وَ دْ يِّنُ الْجَ بَ يُ

١٦
دَ  أَنْ أَجِ لُ  اوِ . أُحَ مِ يَوْ الْ ةً فِي  دَ  ساعَ أَنْ أَجِ لُ  اوِ . أُحَ مِ يَوْ الْ ةً فِي  دَ  ساعَ أَنْ أَجِ لُ  اوِ . أُحَ مِ يَوْ الْ ةً فِي   ساعَ
الْقِطُّ  ينامُ  نَما  يْ بَ  ، مِ يَوْ الْ فِي  ةً  اعَ  سَ
دَ  أَنْ أَجِ لُ  اوِ . أُحَ مِ يَوْ الْ ةً فِي   ساعَ
الْقِطُّ  ينامُ  نَما  يْ بَ  ، مِ يَوْ الْ فِي  ةً  اعَ  سَ

١٢
لٍّ مِنَ  مِ كُ نَوْ اتِ  اعَ دِ سَ دَ بَيْنَ عَ  
دَ  أَنْ أَجِ لُ  اوِ . أُحَ مِ يَوْ الْ ةً فِي   ساعَ
لٍّ مِنَ  مِ كُ نَوْ اتِ  اعَ دِ سَ دَ بَيْنَ عَ  
دَ  أَنْ أَجِ لُ  اوِ . أُحَ مِ يَوْ الْ ةً فِي   ساعَ

قَ رْ الْفَ
دَ  أَنْ أَجِ لُ  اوِ . أُحَ مِ يَوْ الْ ةً فِي   ساعَ

قَ رْ الْفَ
دَ  أَنْ أَجِ لُ  اوِ . أُحَ مِ يَوْ الْ ةً فِي   ساعَ

. رِ والقِطِّ .النَّمِ رِ والقِطِّ النَّمِ
لٍّ مِنَ  مِ كُ نَوْ اتِ  اعَ دِ سَ دَ بَيْنَ عَ  

. رِ والقِطِّ النَّمِ
لٍّ مِنَ  مِ كُ نَوْ اتِ  اعَ دِ سَ دَ بَيْنَ عَ  

؟  ا ينامُ الْقِطُّ ثَرَ مِمّ رُ أَكْ ةً يَنامُ النَّمِ مْ ساعَ كَ   
. لَ النَّماذِجَ مِ تَعْ نِي أَنْ أَسْ نُ كِ مْ دُ ناتِجَ ١٦–١٢. يُ ؛ أَجِ ةِ ذلِكَ فَ رِ عْ لِمَ

. حُ اآلحادَ رَ .َطْ حُ اآلحادَ رَ .َطْ حُ اآلحادَ رَ  أطْ    

٦ آحادٍ - ٢ آحادٍ = ٤ آحادٍ
١
١  -


. راتِ شَ حُ العَ رَ أَطْ     

راتِ شَ رات= ٠ عَ شِ رات – ١عَ شِ ١ عَ
٦
٢  -

٤

 . ا ينامُ الْقِطُّ مّ ثَرَ مِ اعاتٍ أَكْ رَ يَنامُ ٤ سَ أَيْ أَنَّ النَّمِ
قِ مِنْ إجابَتِي. قُّ عَ لِلتَّحَ مْ ل الْجَ مِ تَعْ نِي أَنْ أَسْ نُ كِ مْ  يُ    



         

        
    

 

١٦
١٢  -

٤

٤
١٢  +
١٦

ةٌ يحَ حِ ابَتِي صَ نْ إِجَ إِذَ

يَوانُ )الْحَ ةً نُ (ساعَ مَ الزَّ

رُ ١٦النَّمِ
١٢الْقِطُّ
صانُ ٣الْحِ
بانُ عْ ١٨الثُّ

سه العددُ نَفْ

  

  

 
أعط الطالب وقتًا كافيًا الستعمال قطع دينز لطرح أعدادٍ من  •

رقمين دون إعادة التجميع. 
اطلب إليهم استعمال اليدويات إليجاد ناتج طرح ٥٠–٢٨،  •

ثم اسأل:
ما المنزلة التي تحتاج إلى إعادة تجميعها إليجاد ناتج الطرح؟ •

. أعيد تجميع عشرة واحدة إلى ١٠ آحادٍ
في  كانوا  إذا  العشرة  ضمن  الطرح  حقائق  الطالب  مع  راجع  •
الحقائق  من  مجموعة  كل  بأن  رهم  وذكّ ذلك،  إلى  حاجة 
ومن   .١٦  ،  ٩  ،٧ مثل:  فقط،  أعدادٍ   ٣ تتضمن  المترابطة 
٩ = ٧ – الحقائق المترابطة لهذه األعداد : ٧ + ٩ = ١٦، ١٦

  


إلى  واطلب  الشفافيات،  عرض  جهاز  على  دينز  قطع  اعــرض 

١٨– ١٨– ١٨. ١٧، واسأل: الطالب إيجاد ناتج طرح ٣٥
الطرح؟  ناتج  التجميع إليجاد  تُعيد  كيف  •

. أعيد تجميع عشرةٍ واحدةٍ إلى ١٠ آحادٍ
تعيد تسمية ٣٥؟  كيف  •

ا.  أُعيد تسمية ٣٥ بـعشرتين و ١٥ آحادً
  ٧ ٨– ٨– ٨ ؟ ما ناتج طرح ١٥ •

التجميع،  إعادة  كيفية  يوضح  أن  الطالب  أحد  إلى  اطلب   •
٢٦  ١٦ – وإعادة التسمية المستعملة إليجاد ناتج طرح٤٢

يمكن للطالب استعمال قطع دينز إليجاد ناتج الطرح. وعندما   •
الحساب  استعمال  إليهم  اطلب  الطرح،  خطط  من  نون  يتمكَّ
يمكن للطالب استعمال قطع دينز إليجاد ناتج الطرح. وعندما   
الحساب  استعمال  إليهم  اطلب  الطرح،  خطط  من  نون  يتمكَّ
يمكن للطالب استعمال قطع دينز إليجاد ناتج الطرح. وعندما   

الذهني لطرح األعداد المكونة من رقمين بسهولة. 

اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتبهم، ويقرؤوا المعلومات الواردة 
م لهم مفهوم ، وراجع معهم مفهوم  في فقرة «». وقدّ

إعادة التجميع، وناقش معهم حل المثالين ١ ، ٢



  



قُ مِنْ إجابَتِي: المثاالن (١، ٢) قَّ تَحَ مَّ أَ ، ثُ رُ مْ مَ األَ ا لَزِ اذِجَ إِذَ لُ النَّمَ مِ تَعْ ، أَسْ حِ رْ دُ ناتِجَ الطَّ أَجِ

يعِ . مِ ةِ التَّجْ ادَ تاجُ إِلَى إعَ . ولذلكَ أََحْ نْهُ حَ مِ رَ يْ أَطْ ا لِكَ دُ اآلحادِ كافِيً دَ ونُ عَ دْ ال يَكُ ، قَ حِ رْ سائِلِ الطَّ ضِ مَ في بَعْ

سائِلِ  ادِ في مَ حِ اآلحَ أُ بِطَرْ ا أَبدَ اذَ لِمَ 

؟ حِ الطَّرْ
سائِلِ  ادِ في مَ حِ اآلحَ أُ بِطَرْ ا أَبدَ اذَ لِمَ

؟ حِ الطَّرْ
سائِلِ  ادِ في مَ حِ اآلحَ أُ بِطَرْ ا أَبدَ اذَ لِمَ نْها  لَبٍ مِ ، ٨ عُ يرٍ صِ لبَةَ عَ في الكيسِ ٢٦ عُ  

ومِ  لَبِ بالطُّعُ عُ دُ الْ دَ ، ما عَ ونِ يْمُ مِ اللَّ بِطَعْ
نْها  لَبٍ مِ  عُ

ومِ  لَبِ بالطُّعُ عُ دُ الْ دَ ، ما عَ ونِ يْمُ مِ اللَّ بِطَعْ
نْها  لَبٍ مِ ،  عُ يرٍ صِ لبَةَ عَ  عُ

ومِ  لَبِ بالطُّعُ عُ دُ الْ دَ ، ما عَ ونِ يْمُ مِ اللَّ بِطَعْ
 ، يرٍ صِ لبَةَ عَ في الكيسِ  عُ  

ومِ  لَبِ بالطُّعُ عُ دُ الْ دَ ، ما عَ ونِ يْمُ مِ اللَّ بِطَعْ
في الكيسِ   

؟  رَ األخْ

٣٩
١٤  -

٧٩
١٨  -

٩٤
٢٥  -

٦٣
٤٦  -



؟ هُ عَ يَتْ مَ قِ رةً بَ مْ كُ كَ ، فَ رةً نْها ١٨كُ اعَ مِ ا أََضَ إِذَ . فَ جاجيّةً ةً زُ رَ دَ ٥٤ كُ مَ  أَحْ لَدَ
.١٨– ١٨– ١٨ دُ نَاتِجَ  ٥٤ ، أَجِ دَ مَ عَ أَحْ يَتْ مَ تِي بَقِ ةِ الَّ راتِ الزجاجيّ دِ الكُ دَ ةِ عَ فَ رِ عْ لِمَ

. حُ اآلحادَ رَ أَطْ :ةُ ١ وَ طْ الْخُ

. راتِ شَ حُ العَ رَ أَطْ :ةُ ٢ وَ طْ الْخُ

راتٍ   شَ رات = ٣ عَ شَ راتٍ – ١ عَ شَ ٤ عَ ٥٤
١٨  -
٣٦

٤
١٤  ٤



    
قِ مِنْ إجابَتِي. قُّ عَ لِلتَّحَ مْ لَ الْجَ مِ تَعْ نِي أَنْ أَسْ نُ كِ مْ يُ

٥٤
١٨  -
٣٦

٣٦
١٨  +
٥٤

 . ةٌ يحَ حِ اإلجابَةُ صَ ، فَ نْ إِذَ

         

ا؛  . لِذَ حَ ٨ آحادٍ مِنْ ٤ آحادٍ رَ تَطيعُ أَنْ أَطْ ال أَسْ

بِحُ يُصْ ، فَ ةٍ إِلَى ١٠ آحادٍ دَ ةٍ واحِ شرَ يَةَ عَ مِ يدُ تَسْ عِ أُ
ا . دُ اآلحادِ = ٤ آحادٍ + ١٠ آحادٍ = ١٤ آحادً دَ عَ

: حُ رْ نِي الطَّ نُ كِ مْ ، يُ اآلنَ وَ
ا – ٨ آحادٍ = ٦ آحادٍ ١٤ آحادً

٥٤
١٨  -

٦

٥٤٥٤
١٤  ٤

 

  

٢٥٦١٦٩١٧

١٨ علبة
انظر الهامش


لذا  مسألة؛  كل  في  التجميع  إعادة  الطالب  بعض  يحاول 
شجعهم على أن يسألوا أنفسهم: «هل أستطيع أن أطرح؟» إذا 

كان الجواب «نعم»، فاطرح بدون إعادة تجميع. 
وإذا كان الجواب « ال»  ، فأعد التجميع، ثم اطرح.



تجميع  إعادة  إلى  أحتاج  فإني  منها،  للطرح  اآلحاد  تكفِ  لم  إذا  ٦)  ألنه 
عشرة.

   إذا كانت سرعة الزرافة ٥١ كلم في الساعة، وسرعة الفيل 
٤٠ كلم في الساعة. فكم تزيد سرعة الزرافة على سرعة 

الفيل؟ ١١ كلم في الساعة.
، فكم  ، واشتر لعبة بـ ٢٥ رياالً   إذا كان مع خالد ٣٢ رياالً

. رياالً بقي معه؟ ٧ رياالتٍ
  إذا كان مع خالد 
رياالً بقي معه؟ 

  إذا كان مع خالد 





 

 تحقق من فهم الطالب أنه بإمكانهم إعادة تجميع عشرة 
واحدة إلى ١٠ آحادٍ إليجاد ناتج الطرح.

اطلب إلى الطالب حل األسئلة من (١) إلى (٦) الواردة في فقرة 
«أتأكد»، وتابع حلولهم. 

حل  يبدؤوا  أن  قبل  الطالب  فهم  م  يقوّ  :(٦) السؤال 
أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».


حقائق   ر  تذكُّ في  صعوبة  الطالب  بعض  واجه   

الجمع والطرح األساسيةالجمع والطرح األساسية

 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليمتدريبات إعادة التعليم ١
٢  اطلب إلى الطالب استعمال المكعبات المتداخلة؛ لتمثيل 

الحقائق المترابطة لألعداد ١٢، ٧ ، ٥
صل ٧ مكعبات حمراء بـ ٥ صفراء، واكتب الجملة العددية 

٧ + ٥=  ١٢
ثم غيّر ترتيب المكعبات، بحيث تضع المكعبات الصفراء أوالً 

ثم الحمراء، واكتب الجملة العددية ٥ + ٧ = ١٢
٧– ٧– ٧؛ لتكمل مجموعة الحقائق  ٥– ٥– ٥ وَ ١٢ ثم مثّل كالًّ من ١٢
م الطالب مجموعات، واطلب إلى كلٍّ منها  المترابطة. قسّ

ثم مثّل كالًّ من 
م الطالب مجموعات، واطلب إلى كلٍّ منها  المترابطة. قسّ

ثم مثّل كالًّ من 

استعمال ٦ مكعبات صفراء و ٥ حمراء؛ إليجاد مجموعة 
الحقائق المترابطة لألعداد ١١ ، ٦ ، ٥

  

......................... .................................................

٦   


                              

دادِ.  حِ األَعْ لَ النَّامذِجَ لطَرْ مِ تَعْ كِنُ أَنْ نَسْ مْ دادِ. يُ حِ األَعْ لَ النَّامذِجَ لطَرْ مِ تَعْ كِنُ أَنْ نَسْ مْ يُ

::٣– ٣– ٣٣ دُ ١٦١٦ دُ أَجِ أَجِ

جٍ ثِّلُ ١٦ بِنَموذَ مَ أُ

حُ اآلحادَ رَ أَطْ
جٍ  بِنَموذَ

حُ اآلحادَ رَ أَطْ
جٍ  بِنَموذَ

٣– ٣– ٣ آحادٍ = ٣ آحادٍ ٦ آحادٍ 

ةُ ١ وَ طْ الخُ

اتِ  رشَ حُ العَ رَ أَطْ
ةً دَ ةً واحِ َ رشَ اتٍ = عَ رشَ اتٍ – ٠ عَ رشَ ١ عَ

٣– ٣– ٣ = ١٣ ١٦ ، إذنْ

ةُ ٢ وَ طْ الخُ

 . يعِ مِ ةِ التَّجْ تاجُ إِىل إِعادَ افِيًا، نَحْ دُ اآلحادِ كَ دَ نْ عَ ْ يَكُ إِذا ملَ
:٨– ٨– ٨ دُ ٢٤ أَجِ

جٍ ثِّلُ ٢٤ بِنَموذَ مَ أُ

حُ اآلحادَ رَ أَطْ
جٍ  بِنَموذَ

حُ اآلحادَ رَ أَطْ
جٍ  بِنَموذَ

. يعِ ةِ التَّجمِ تاجُ إِىل إِعادَ إِنَّنا نَحْ . ، فَ يعِ ةِ التَّجمِ تاجُ إِىل إِعادَ إِنَّنا نَحْ > ٤ ، فَ بِام أَنَّ بِام أَنَّ ٨

ةُ ١ وَ طْ الخُ

. ةٍ إِىل ١٠ آحادٍ دَ احِ ةٍ وَ َ رشَ يَةَ عَ مِ يدُ تَسْ عِ أُ
. يعِ ةِ التَّجمِ تاجُ إِىل إِعادَ إِنَّنا نَحْ  ، فَ

ةٍ إِىل  دَ احِ ةٍ وَ َ رشَ يَةَ عَ مِ يدُ تَسْ عِ أُ
. يعِ ةِ التَّجمِ تاجُ إِىل إِعادَ إِنَّنا نَحْ  ، فَ

ا ١٠ آحادٍ + ٤ آحادٍ = ١٤ آحادً
٨– ٨– ٨ آحادٍ = ٦ آحادٍ ا  حُ ١٤ آحادً رَ أَطْ

ةُ ٢ وَ طْ الخُ
قُ قَّ َ أَحتَ

اتِ رشَ حُ العَ رَ أَطْ
ةً دَ ةً واحِ َ رشَ اتٍ = عَ رشَ اتٍ – ٠ عَ رشَ ١ عَ

٨– ٨– ٨ = ١٦ ٢٤ ، إذنْ

ةُ ٣ وَ طْ الخُ

قُ مِنْ إِجابَتي: قَّ تَحَ مَّ أَ ، ثُ رُ مْ مَ األَ لُ النَّماذِجَ إِذا لَزِ مِ تَعْ أسْ ، وَ حِ رْ دُ ناتِجَ الطَّ أَجِ

٣٧
٣ -



٨٢ ١
٩ -


٧٧ ٢
٨ -


٦٣ ٣
٩ -


٥٤ ٤
٣ -


٥ 

١٦
٣ -
٣

١٦
٣ -

١٣

٢٤
٨ -

٢٤    
٨ -
٦    

٢٤    
٨ -

١٦    

١٤  ١

١٤  ١

......................... .................................................

٧   


                              

قُ مِنَ اإلِجابَةِ: قَّ َ مَّ أَحتَ ، ثُ مرُ مَ األَ لُ النَّامذِجَ إذا لَزِ مِ تَعْ ، وأَسْ حِ رْ دُ ناتِجَ الطَّ ،أَجِ حِ رْ دُ ناتِجَ الطَّ أَجِ

 = ٩– ٩– ٩ ٦٨ ١   = ٢٣– ٢٣– ٢٣ ٣٣ ٢ 

  = ٧٥  – ٦ ٣   = ٩– ٩– ٩ ٤٩ ٤ 

  = ٣– ٣– ٣ ٢٢ ٥   = ١٥ – ٦٦ ٦ 

  = ٣– ٣– ٣ ٨٥ ٧   = ٧– ٧– ٧ ١١ ٨ 

  = ٢٨– ٢٨– ٢٨ ٣٧ ٩   = ٢٢ – ٩٠ ١٠ 

  = ٦ – ٥٥ ١١   = ٢٤ – ٣٠ ١٢ 

  = ١٣– ١٣– ١٣ ١٧ ١٣   = ٢٣– ٢٣– ٢٣ ٨٢ ١٤ 

  = ٨– ٨– ٨ ٤٧ ١٥   = ٣– ٣– ٣ ٩٠ ١٦ 

يَتْ  بَقِ ةَ دِهانٍ  بَ لْ مْ عُ . كَ بائِنِهِ لِزَ ةً  بَ لْ ارِ و١٥ عُ جّ دِ التُّ حَ َ بَةً ألِ لْ نْها ١٣ عُ بةَ دِهانٍ باعَ مِ لْ زِي ٤٢ عُ وْ لَد فَ ي   زِ وْ لَد فَ ي   زِ وْ لَد فَ ي   زِ وْ لَد فَ  ١٧ 
؟ هُ نْدَ عِ



؟ يْنِ تَ تَ بْ ولَيِ النَّ قُ بَيْنَ طُ رْ ا الفَ ما ٤٣ سم، ٥٢ سم. مَ والهُ تَتانِ طُ بْ تِنا نَ ديقَ في حَ ما   والهُ تَتانِ طُ بْ تِنا نَ ديقَ في حَ ما   والهُ تَتانِ طُ بْ تِنا نَ ديقَ في حَ ما   والهُ تَتانِ طُ بْ تِنا نَ ديقَ في حَ  ١٨ 



يَّةِ؟ طاسِ ا لِلقِرْ نً عَ ثَمَ فَ مْ رياالً دَ . كَ ياالً هُ ١٨ رِ عَ مَ مَّ عادَ إِلى البَيْتِ وَ ةً ثُ يَّ طاسِ تَر قِرْ . اشْ ياالً هُ ١٨رِ عَ مَ مَّ عادَ إِلى البَيْتِ وَ ةً ثُ يَّ طاسِ تَر قِرْ . اشْ ياالً ١٨رِ عَ ياسينَ ٣١ كانَ مَ ١٩ 

 

  



قُ مِنْ إجابَتِي: المثاالن (١، ٢) قَّ تَحَ مَّ أَ ، ثُ رُ مْ مَ األَ ا لَزِ لُ النَّماذِجَ إِذَ مِ تَعْ حِ ،أَسْ رْ دُ ناتِجَ الطَّ أَجِ

طى  أَعْ  . الطَّباشيرِ نَ  ةً مِ قِطْعَ دٍ ٤٢  مَّ حَ لَد مُ  

 . ةً ا ١٥ قِطْعَ عيدً طى سَ أَعْ ، وَ ةً ا ١٣ قِطْعَ خالِدً
؟  هُ عَ يَتْ مَ قِ ةً بَ مْ قطْعَ فَكَ

يَ  قِ بَ وَ ا،  مً وْ يَ  ٩٠ يْفِ  الصَّ ةُ  لَ طْ عُ كانَتْ  ا  إِذَ  

نْها؟  ى مِ ضَ ا انْقَ مً وْ مْ يَ ا. فَكَ مً وْ نْها ٢٨ يَ مِ

نِ  حٍ عَ ةَ طَرْ أَلَ سْ تُبُ مَ : ١٧-٢٠، ثُمَّ أَكْ لِ فِي التَّمارينِ وَ دْ عُ إلَى الْجَ جِ   أَرْ

ونُ النَّاتِجُ ٤٢. يْثُ يَكُ ، بِحَ يَواناتِ الْحَ

نْ ٢٠ أَو أَقَلَّ منه؟  بَرَ مِ ١٩– ١٩– ١٩ أَكْ انَ ٣١ ا كَ فُ إِذَ رِ يْفَ أَعْ ، كَ حِ لِيَّةِ الطَّرْ مَ راءِ عَ  من دُونِ إجْ       

٧٠ - ٤٨

٢٨
١٦  -

٧٤
١٣  -


٤٥
٢٨  -


٥٤
١٥  -



٣٠ - ١٤ ٩٦ - ٦٨ ٥٧ - ٣٩ 

: رَ جاوِ لَ الْمُ وَ دْ لُ الْجَ مِ تَعْ : ١٧–٢٠، أَسْ : لِلتَّمارينِ لِلتَّمارينِ   
 ، ةِ اعَ ا فِي السَّ تْرً بْلُغُ ٤٥ كيلُومِ انٍ تَ عِ إِنْسَ رَ ةُ أَسْ عَ رْ انَتْ سُ ا كَ إِذَ  

؟  عِ إنْسانٍ رَ ةِ أَسْ عَ رْ لَى سُ دِ عَ ةُ األَسَ عَ رْ يدُ سُ زِ مْ تَ فكَ
بْلُغُ  انٍ تَ عِ إِنْسَ رَ ةُ أَسْ عَ رْ انَتْ سُ ا كَ إِذَ  

؟  عِ إنْسانٍ رَ ةِ أَسْ عَ رْ لَى سُ دِ عَ ةُ األَسَ عَ رْ يدُ سُ زِ مْ تَ فكَ
بْلُغُ  انٍ تَ عِ إِنْسَ رَ ةُ أَسْ عَ رْ انَتْ سُ ا كَ إِذَ  

؟  يَوانٍ أِ حَ انٍ وأَبْطَ يَوَ عِ حَ رَ يْنَ سرعتي: أَسْ قُ بَ رْ فَ ا الْ مَ  
؟  عِ إنْسانٍ رَ ةِ أَسْ عَ رْ لَى سُ دِ عَ ةُ األَسَ عَ رْ يدُ سُ زِ مْ تَ فكَ

؟  يَوانٍ أِ حَ انٍ وأَبْطَ يَوَ عِ حَ رَ يْنَ سرعتي: أَسْ قُ بَ رْ فَ ا الْ مَ  
؟  عِ إنْسانٍ رَ ةِ أَسْ عَ رْ لَى سُ دِ عَ ةُ األَسَ عَ رْ يدُ سُ زِ مْ تَ فكَ



دِ  األَسَ ةِ  عَ رْ سُ نْ  عَ تُهُ  عَ رْ سُ لُّ  قِ تَ ي  ذِ الَّ انُ  يَوَ الْحَ ا  مَ  
؟  يَوانٍ أِ حَ انٍ وأَبْطَ يَوَ عِ حَ رَ يْنَ سرعتي: أَسْ قُ بَ رْ فَ ا الْ مَ  

دِ  األَسَ ةِ  عَ رْ سُ نْ  عَ تُهُ  عَ رْ سُ لُّ  قِ تَ ي  ذِ الَّ انُ  يَوَ الْحَ ا  مَ  
؟  يَوانٍ أِ حَ انٍ وأَبْطَ يَوَ عِ حَ رَ يْنَ سرعتي: أَسْ قُ بَ رْ فَ ا الْ مَ  



؟  ةِ اعَ ا فِي السّ تْرً ـ ٦١ كيلومِ بِ
 . ةِ اعَ السَّ فِي  ا  تْرً كِيلُومِ  ١١ ا  مَ تَيْهِ عَ رْ سُ يْنَ  بَ قُ  رْ الفَ انَانِ  يَوَ حَ  

ا؟ مَ ا هُ فَمَ

       
   

          


رُ النَّمِ

دُ األَسَ
يْدِ لْبُ الصَّ كَ

وبُ الْيَعْسُ
نَبُ األَرْ
ةُ رافَ الزَّ

يلُ الْفِ
نْجابُ السِّ










  

١٢٦١١٧٣٩

١٨ ٢٨ ١٦ ٢٢

١٤ قطعة

٨٠

ا ٦٢ يومً

ا  ٣٥ كيلومترً
في الساعة

السنجاب

الزرافة والفيل

انظر الهامش

انظر الهامش

ا  ٨٠ كيلومترً
في الساعة

  

ع أسئلة التدريبات (٧-٢٢) باستعمال المستويات اآلتية: نوّ


٨– ٨– ٨ ، ١٤،  ١٧، ١٨ ٧

٩ -٢٠
٢١) األسئلة الفردية ، ٢٢ – ٧)

اطلب إلى الطالب مناقشة «مسائل مهارات التفكير العليا» ، 
رهم بأنه يمكن استعمال الطرح للمقارنة  بين عددين. وحلها. وذكّ

في   (٢٢) السؤال  حلّ  الطالب  إلى  اطلب    
مجلة الصف، ويمكنك استعماله في التقويم التكويني. 

  



– ٢٧ في الصورة الرأسية على السبورة، واطلب إلى  اكتب ٦٢
أحد الطالب توضيح إعادة التجميع إليجاد ناتج الطرح، ثم 

اسأل:
طرح  على  األساسية  الطرح  حقائق  معرفة  تساعدك  كيف  •
اآلحاد؟ إجابة ممكنة: إذا عرفت ناتج ١٢ - ٧ ، فإني أستطيع 

طرح اآلحاد. 
٥ ؟   ٧ – ناتج ١٢ ما  •

٣٥ ؟   ٢٧ – ناتج ٦٢ ما  •

اطلب إلى الطالب أن يكتبوا ثالث مسائل 
طرح تحتاج إلى إعادة التجميع، ثم اسألهم كيف تساعدهم 

معرفة حقائق الطرح األساسيّة على إيجاد نواتج الطرح.


ب ٣١ وَ ١٩ إلى أقرب عشرة، وعندها أجد أن: أقرِّ  (٢١

٣ عشراتٍ - ٢ عشرات = ١ عشرات وهي أقل من ٢٠  

إجابة ممكنة: ما الفرق بين سرعتَي النمر واليعسوب؟  (٢٢

  

......................... .................................................

٩   


                

: ةَ اآلتِيَةَ يَّ ظِ فْ لُّ املَسائِلَ اللَّ :أَحُ ةَ اآلتِيَةَ يَّ ظِ فْ لُّ املَسائِلَ اللَّ أَحُ

؟ بَرُ كْ دُ األَ دَ ما العَ ما ١٥، فَ هُ رُ غَ ما ١٢ وأَصْ نَهُ يْ قُ بَ رْ يْنِ الفَ دَ دَ لى عَ تا عَ طَ قَ سَ ، فَ يْنِ تَ قَ لَ مى إِبْراهيمُ حَ رَ ما   نَهُ يْ قُ بَ رْ يْنِ الفَ دَ دَ لى عَ تا عَ طَ قَ سَ ، فَ يْنِ تَ قَ لَ مى إِبْراهيمُ حَ رَ ما   نَهُ يْ قُ بَ رْ يْنِ الفَ دَ دَ لى عَ تا عَ طَ قَ سَ ، فَ يْنِ تَ قَ لَ مى إِبْراهيمُ حَ رَ ما   نَهُ يْ قُ بَ رْ يْنِ الفَ دَ دَ لى عَ تا عَ طَ قَ سَ ، فَ يْنِ تَ قَ لَ مى إِبْراهيمُ حَ رَ  ١ 


،٢١ مِنْ  بَرُ  أَكْ ما  هُ رُ غَ وأَصْ  ،٦ ما  نَهُ يْ بَ قُ  رْ الفَ يْنِ  دَ دَ عَ لى  عَ تا  طَ قَ سَ فَ  ، يْنِ تَ قَ لَ حَ سالِمٌ  مى  رَ ما   نَهُ يْ بَ قُ  رْ الفَ يْنِ  دَ دَ عَ لى  عَ تا  طَ قَ سَ فَ  ، يْنِ تَ قَ لَ حَ سالِمٌ  مى  رَ ما   نَهُ يْ بَ قُ  رْ الفَ يْنِ  دَ دَ عَ لى  عَ تا  طَ قَ سَ فَ  ، يْنِ تَ قَ لَ حَ سالِمٌ  مى  رَ ما   نَهُ يْ بَ قُ  رْ الفَ يْنِ  دَ دَ عَ لى  عَ تا  طَ قَ سَ فَ  ، يْنِ تَ قَ لَ حَ سالِمٌ  مى  رَ  ٢ 
؟ دانِ دَ ما العَ فَ



 ،٢١ مِنْ  رُ  غَ أَصْ يٌّ  جِ وْ زَ دٌ  دَ عَ ما  هُ بَرُ أَكْ وَ  ،٣ ما  نَهُ يْ بَ قُ  رْ الفَ يْنِ  دَ دَ عَ لى  عَ تا  طَ قَ سَ فَ  ، يْنِ تَ قَ لَ حَ دٌ  عْ سَ مى  رَ ما   نَهُ يْ بَ قُ  رْ الفَ يْنِ  دَ دَ عَ لى  عَ تا  طَ قَ سَ فَ  ، يْنِ تَ قَ لَ حَ دٌ  عْ سَ مى  رَ ما   نَهُ يْ بَ قُ  رْ الفَ يْنِ  دَ دَ عَ لى  عَ تا  طَ قَ سَ فَ  ، يْنِ تَ قَ لَ حَ دٌ  عْ سَ مى  رَ ما   نَهُ يْ بَ قُ  رْ الفَ يْنِ  دَ دَ عَ لى  عَ تا  طَ قَ سَ فَ  ، يْنِ تَ قَ لَ حَ دٌ  عْ سَ مى  رَ  ٣ 
؟ دانِ دَ ما العَ بَرُ مِنْ ٩، فَ ما أَكْ هُ رُ غَ وأَصْ



أَوْ ٦ أَوْ ٩  ما ١٢  نْهُ مِ أَيٌّ  نْ  يَكُ لَمْ  وَ ما ١٥،  نَهُ يْ بَ قُ  رْ الفَ يْنِ  دَ دَ لى عَ تا عَ طَ قَ سَ فَ  ، يْنِ تَ قَ لَ هِ حَ اللّ بْدُ  مى عَ رَ ما   نَهُ يْ بَ قُ  رْ الفَ يْنِ  دَ دَ لى عَ تا عَ طَ قَ سَ فَ  ، يْنِ تَ قَ لَ هِ حَ اللّ بْدُ  مى عَ رَ ما   نَهُ يْ بَ قُ  رْ الفَ يْنِ  دَ دَ لى عَ تا عَ طَ قَ سَ فَ  ، يْنِ تَ قَ لَ هِ حَ اللّ بْدُ  مى عَ رَ ما   نَهُ يْ بَ قُ  رْ الفَ يْنِ  دَ دَ لى عَ تا عَ طَ قَ سَ فَ  ، يْنِ تَ قَ لَ هِ حَ اللّ بْدُ  مى عَ رَ  ٤ 
؟ دانِ دَ ما العَ فَ



؟  يَتْ قِ ةً بَ مْ فَطيرَ نْها، فَكَ ةً مِ هُ ١٦ فَطيرَ قاؤُ دِ أَصْ دُ وَ مَ لَ أَحْ ا أَكَ . إذَ ةً غيرَ ةً صَ دَ ٢٤ فَطيرَ مَ ةُ أَحْ تْ والِدَ نَعَ صَ  ١٩
...........................................................................................................................................................................           

.................... = ٣٠ - ١٣ ٢٨ - ١٦ = ....................١٠ ٣٨ - ٢٣ = ....................١١ ١٢

.................... = ٤٨ - ٢٢ ٥٦ - ٣٤ = ....................١٣ ٦٧ - ٥٨ = ....................١٤ ١٥

.................... = ٧١ - ١٩ ٨٣ - ٤٥ = ....................١٦ ٩٥ - ٥٦ = ....................١٧ ١٨

.................... = ٤٤٥ + ٣٣٨ ٥٩٩ + ٢٧٦ = ....................٢٠ ٢١

.................... = ٧٦٢ + ٣٥٤ ٣٩٠ + ١٩٠ = ....................٢٢ ٢٣

.................... = ٤٤٤ + ٨٨٨ ٦٢٢ + ٩١١ = ....................٢٤ ٢٥

: وابِ ولِيَّةِ الجَ قُ عْ نْ مَ دُ مِ أكَّ أتَ ، وَ عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

                                  
     

نْ إِجابَتي: قُ مِ قَّ ، ثُمَّ أَتَحَ حِ دُ ناتِجَ الطَّرْ نْ إِجابَتي:أَجِ قُ مِ قَّ ، ثُمَّ أَتَحَ حِ دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

٦ ٧
٣ ٨ -

٤٨ ٣
      ٩ -

٥٣ ٩
      ١ ٧ -

٦

٢ ٥
     ٣ -

١٣ ٧
١ ٥ -

٢٤ ٩
٣ ٨ -

٣

٦ ٤
      ٣ ٢ -

٧٥ ٦
      ٣ ٨ -

٨٧ ٥
      ٢ ٦ -

٩

   

٢ ٢٢ ٢١ ١

٢ ٩٧ ٤٢ ٢

٣ ٢١ ٨٤ ٩

١٧١٢١٥

٧٨٣٨٧٥

٨ فطائر

٢٦٢٢٩

١١١٦٥٨٠

٥٢٣٨٣٩

١٥٣٣ ١٣٣٢

إجابة ممكنة: ما الفرق بين سرعتَي النمر واليعسوب؟ إجابة ممكنة: ما الفرق بين سرعتَي النمر واليعسوب؟)  إجابة ممكنة: ما الفرق بين سرعتَي النمر واليعسوب؟)   (٢٢

 بـديـل المجموعات  
 الصغيرة

 م الذاتي   بديلي التعلّ


() تدريبات المهارات  
() التدريبات اإلثرائية  




  








تقدير ناتج الطرح باستعمال التقريب أو األعداد المتناغمة.تقدير ناتج الطرح باستعمال التقريب أو األعداد المتناغمة.





خط األعداد، بطاقات. 

قطع دينز

مسافة.  يعني  األعداد  خط  وعلى  عددين،  بين  الفرق  إيجاد  هو  الطرح 
األعداد  بين  الفترات  ل  تأمُّ على  الطالب  يشجع  الطرح  نواتج  وتقدير 
يها وليس بطرف واحد. هذه النظرة الواسعة تساعد على استمرار  بطرفَ

تطوير الحسِّ العددي والقيم المنزليّة.


استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

         

 
جمعه  ناتج  يساوي   ٤٠ من  طرحه  ناتج  الذي  العدد  ما 

إلى ١٦؟ ١٢



  






  

ضع على الطاولة أمام الطالب ثالثة دالءٍ مكتوب عليها  •
١٠٠، ٢٠٠، ٣٠٠

أعطِ الطالب بطاقات مكتوبًا عليها أعداد عشوائية من ٥٠ إلى ٣٤٩  •

يعمل الطالب في مجموعات لتصنيف البطاقات باستعمال التقريب   •
ووضعها في الدالء المناسبة.



   

 خط األعداد.
الطالب،  على  عها  ووزِّ بطاقات  في  اآلتيتين  التقدير  أُحجيتي  اكتب   

هما: واطلب إليهم استعمال خط األعداد لحلّ

      
      
    


      
      




 (٦٢ د)  

ونقل  الدرس،  مفهوم  العلوم؛ الستكشاف  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  •
مه.  أثر تعلُّ

ونقل  الدرس،  مفهوم  العلوم؛ الستكشاف  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  
مه.  أثر تعلُّ

ونقل  الدرس،  مفهوم  العلوم؛ الستكشاف  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  

 

المسألة  حل  تدريبات  مستعمالً  وخططها  المسألة  حل  مهارات  م  دعِّ
(١٢) الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.

  

  



 
......................... .................................................

١٢   


                

: ديرِ ةَ بِالتَّقْ سائِلَ اآلتِيَ لُّ المَ :أَحُ ديرِ ةَ بِالتَّقْ سائِلَ اآلتِيَ لُّ المَ أَحُ

دُ  دَ انَ عَ ا كَ ، إِذَ باراةً ةِ فِي ١٣٢ مُ لَّ ةِ السَّ رَ ريقٌ لِكُ ازَ فَ فَ ةِ فِي   لَّ ةِ السَّ رَ ريقٌ لِكُ ازَ فَ فَ ةِ فِي   لَّ ةِ السَّ رَ ريقٌ لِكُ ازَ فَ فَ ةِ فِي   لَّ ةِ السَّ رَ ريقٌ لِكُ ازَ فَ فَ ةِ فِي   لَّ ةِ السَّ رَ ريقٌ لِكُ ازَ فَ فَ ةِ فِي   لَّ ةِ السَّ رَ ريقٌ لِكُ ازَ فَ فَ ةِ فِي   لَّ ةِ السَّ رَ ريقٌ لِكُ ازَ فَ فَ  ١ 
لى  باراةً عَ يدُ بـِ ٧٩ مُ ا يَزِ ياتِ الَّتي فازَ فيهَ بارَ المُ
ا  ريبً تَقْ باراةً  مُ مْ  كَ ها،  رَ سِ الَّتي خَ ياتِ  بارَ المُ دِ  دَ عَ

؟  ريقُ رَ الفَ سِ خَ
 

ا  صً خْ ةٍ لـِ ٢٨٩ شَ يَّ ياضِ ةٍ رِ اتُ صالَ جَ رَّ دَ عُ مُ تَّسِ تَ ةٍ لـِ   يَّ ياضِ ةٍ رِ اتُ صالَ جَ رَّ دَ عُ مُ تَّسِ تَ ةٍ لـِ   يَّ ياضِ ةٍ رِ اتُ صالَ جَ رَّ دَ عُ مُ تَّسِ تَ ةٍ لـِ   يَّ ياضِ ةٍ رِ اتُ صالَ جَ رَّ دَ عُ مُ تَّسِ تَ  ٢ 
ةِ  الَ الصّ في  ينَ  دِ تَواجِ المَ دَ  دَ عَ انَ  كَ ا  إِذَ يبًا.  رِ قْ تَ
نُ  كِ مْ يُ ا  ريبً تَقْ رَ  ا آخَ صً خْ مْ شَ كَ ا،  صً خْ ١٩١ شَ

؟ اتِ جَ رَّ ا فِي المدَ دً عَ قْ هُ مَ دَ لَ أنْ يَجِ
 

هُ  ولُ رُ طُ تَطيلٌ آخَ سْ مُ هُ ٧٦٢ سم وَ ولُ تَطيلٌ طُ سْ مُ هُ   ولُ تَطيلٌ طُ سْ مُ هُ   ولُ تَطيلٌ طُ سْ مُ هُ   ولُ تَطيلٌ طُ سْ مُ  ٣ 
ما؟ يْهِ ولَ قُ بَيْنَ طُ رْ مِ الفَ ٤٩٥ سم. كَ



واتٍ  راءِ أَدَ ياالً لِشِ غَ ٥٣٠ رِ بْلَ عيدٌ مَ صَ سَ صَّ خَ غَ   بْلَ عيدٌ مَ صَ سَ صَّ خَ غَ   بْلَ عيدٌ مَ صَ سَ صَّ خَ غَ   بْلَ عيدٌ مَ صَ سَ صَّ خَ  ٤ 
 ، ياالً رِ  ١٤٠ نُها  ثَمَ ةً  قيبَ حَ  تَر اشْ فَ ةٍ،  يَّ سِ رَ دْ مَ
نُها ٧٤ فاتِرَ ثَمَ دَ ، وََ ياالً ها ٩٥ رِ نُ ةً ثَمَ بَ ةً حاسِ آلَ وَ
ياالً  رِ مْ  كَ  ،ر أُخْ ةً  قيبَ حَ  تَر اشْ إِذا  فَ  . ياالً رِ

؟ صِ صَّ خَ غِ المُ بْلَ ى مِنَ المَ بَقَّ تَ يَ ريبًا سَ تَقْ
 

فيرِ  التَّوْ سابِ  حِ في  ياالً  رِ  ٥٤٥ فارِسٌ  لِكُ  يَمْ فارِسٌ   لِكُ  يَمْ فارِسٌ   لِكُ  يَمْ فارِسٌ   لِكُ  يَمْ  ٥ 
ائِلٌ  لِكُ وَ يمْ سابِ الجاري، وَ ياالً في الحِ و٣٨٩ رِ
ياالً في  فيرِ و٤٩٧ رِ سابِ التَّوْ ياالً في حِ ٢٨٩ رِ
ما  ؟ وَ ثَرَ ا أَكْ لِكُ نُقودً ما يَمْ يُّهُ سابِهِ الجاري، فأَ حِ

؟ يبِيَّةُ رِ قْ ةُ التَّ يادَ الزِّ

 

وَ  هُ وَ  ، تارٍ أَمْ  ٣١٠ يٍّ  تِجارِ جٍ  رْ بُ تِفاعُ  ارْ غُ  بْلُ يَ ٦ 

لِ  هَ ا. فَ تْرً فازِ بـِ ٦٠ مِ لْ جِ التِّ رْ لى مِنْ بُ بِذلِكَ أَعْ
يٍّ  تِجارِ جٍ  رْ بُ تِفاعُ  ارْ غُ  بْلُ يَ

فازِ بـِ  لْ جِ التِّ رْ لى مِنْ بُ بِذلِكَ أَعْ
يٍّ  تِجارِ جٍ  رْ بُ تِفاعُ  ارْ غُ  بْلُ يَ

؟  تْرٍ أَمْ أَقلُّ بَرُ مِنْ ٣٠٠ مِ فازِ أَكْ لْ جِ التِّ رْ تِفاعُ بُ ارْ
ح إِجابَتي. ضِّ أُوَ

بَرُ مِنْ  فازِ أَكْ لْ جِ التِّ رْ تِفاعُ بُ ارْ
ح إِجابَتي. ضِّ أُوَ

بَرُ مِنْ  فازِ أَكْ لْ جِ التِّ رْ تِفاعُ بُ ارْ
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بِيرُ  احِ الْكَ فّ وقُ التُّ نْدُ ي صُ وِ يَحْ
وقُ  نْدُ ي الصُّ وِ يَحْ ،  وَ ةً احَ فَّ  تُ

بِيرُ  احِ الْكَ فّ وقُ التُّ نْدُ ي صُ وِ يَحْ
وقُ  نْدُ ي الصُّ وِ يَحْ ،  وَ ةً احَ فَّ  تُ

بِيرُ  احِ الْكَ فّ وقُ التُّ نْدُ ي صُ وِ يَحْ
٧٢

يبًا  رِ قْ يدُ تَ مْ يَزِ . كَ ةً احَ فَّ ا  تُ يبً رِ قْ يدُ تَ مْ يَزِ . كَ ةً احَ فَّ يرُ ٤٨٤٨ تُ غِ يرُ الصَّ غِ يرُ ٤٨الصَّ غِ يرُ ٤٨٤٨الصَّ غِ ٤٨الصَّ
ا  ى مَ لَ بِيرُ عَ نْدوقُ الْكَ يهِ الصُّ وِ ا يَحْ مَ

؟ غيرُ وقُ الصَّ نْدُ يهِ الصُّ وِ يَحْ

لَ  مِ تَعْ ني أَنْ أَسْ نُ كِ مْ ا  يُ . لِذَ لوبَةٍ طْ يْرُ مَ ةُ غَ قيقَ ابَةُ الدَّ ةِ، اإلجَ لَ أَ سْ هِ الْمَ ذِ ثْلِ هَ في مِ
ابِ  وَ الْجَ مِنَ  ريبٍ  قَ وابِ  لِلْجَ يرٍ  دِ تَقْ لِ  مَ لِعَ ةَ  مَ نَاغِ تَ الْمُ دادَ  عْ األَ
لَ  مِ تَعْ ني أَنْ أَسْ نُ كِ مْ ا  يُ . لِذَ لوبَةٍ طْ يْرُ مَ ةُ غَ قيقَ ابَةُ الدَّ ةِ، اإلجَ لَ أَ سْ هِ الْمَ ذِ ثْلِ هَ في مِ

ةَ مَ نَاغِ تَ الْمُ دادَ  عْ األَ
لَ  مِ تَعْ ني أَنْ أَسْ نُ كِ مْ ا  يُ . لِذَ لوبَةٍ طْ يْرُ مَ ةُ غَ قيقَ ابَةُ الدَّ ةِ، اإلجَ لَ أَ سْ هِ الْمَ ذِ ثْلِ هَ في مِ

أَوِ   
لَ  مِ تَعْ ني أَنْ أَسْ نُ كِ مْ ا  يُ . لِذَ لوبَةٍ طْ يْرُ مَ ةُ غَ قيقَ ابَةُ الدَّ ةِ، اإلجَ لَ أَ سْ هِ الْمَ ذِ ثْلِ هَ في مِ

أَوِ   
لَ  مِ تَعْ ني أَنْ أَسْ نُ كِ مْ ا  يُ . لِذَ لوبَةٍ طْ يْرُ مَ ةُ غَ قيقَ ابَةُ الدَّ ةِ، اإلجَ لَ أَ سْ هِ الْمَ ذِ ثْلِ هَ في مِ

ريبَ التَّقْ
. قيقِ الدَّ

.٤٨– ٤٨– ٤٨ رُ نَاتجَ ٧٢ دِّ قَّ نِي أُ إِنَّ وابِ فَ ةِ الْجَ فَ رِ عْ لِمَ

يهِ  وِ يَحْ ا  مَ ى  لَ عَ بيرُ  الْكَ نْدوقُ  الصُّ يهِ  وِ يَحْ ا  مَ يبًا  رِ تَقْ يدُ  يَزِ مْ  كَ    
؟ يرُ غِ وقُ الصَّ نْدُ الصُّ



. قيقِ الدَّ

       

رُ نَاتجَ  دِّ قَّ نِي أُ إِنَّ وابِ فَ ةِ الْجَ فَ رِ عْ لِمَ

دادِ  عْ األَ إِلَى  ــدادَ  عْ األَ يِّرُ  غَ دادِ   أُ عْ األَ إِلَى  ــدادَ  عْ األَ يِّرُ  غَ ةُ ١:  أُ وَ طْ ةُ لْخُ وَ طْ الْخُ
ةِ مَ نَاغِ تَ ةِالْمُ مَ نَاغِ تَ الْمُ

حُ رَ حُأَطْ رَ أَطْ ةُ ٢٢:: وَ طْ ةُ لْخُ وَ طْ االْخُ

ةٍ. شرَ ب عَ رَ بُ إلى أَقْ رِّ قَ ةٍ. أُ شرَ ب عَ رَ بُ إلى أَقْ رِّ قَ ةُ ١: أُ وَ طْ ةُ لْخُ وَ طْ الْخُ

حُ رَ حُأَطْ رَ أَطْ ةُ ٢: وَ طْ ةُ لْخُ وَ طْ الْخُ

٥٠٥٠ =  = ٢٠٢٠ – – ٥٠٥٠ =  = ٧٠٧٠٢٥٢٥ – – ٧٥٧٥

ريبُ التَّقْ    ُة مَ نَاغِ تَ دادُ الْمُ عْ األَ      

٧٢٧٢٧٠٧٠
٤٨٤٨٥٠

٧٢٧٢٧٥٧٥
٤٨٤٨٥٠

ا  لى مَ ةً عَ يادَ بِيرِ زِ وقِ الْكَ نْدُ ةً فِي الصُّ احَ فَّّ والَيْ ٢٠ إِلَى ٢٥ تُ نَاكَ حَ هُ نْ فَ إِذَ
. يرِ غِ وقِ الصَّ نْدُ فِي الصُّ

  

  

 
رهم بأنهم استعملوا التقريب  راجع التقريب مع الطالب، وذكّ •

في الفصل الثاني لتقدير نواتج الجمع. 
األسئلة  تمثيل  إليهم  اطلب  ثم  دينز،  قطع  طالبين  كل  أعطِ  •

التي تطرحها، ثم اسأل:
ح ذلك. استعمل التقريب لتقدير ناتج ٣٧ + ٢٤. وضّ •

ب العدد  ب العدد ٣٧ إلى ٤٠، ويقرّ ٦٠؛ إجابة ممكنة: يقرّ
٢٤ إلى ٢٠، فيكون الناتج ٤٠ + ٢٠ = ٦٠

استعمل التقريب لتقدير ٢٩ + ٨١. وضح ذلك. •
ب العدد  ب العدد ٢٩ إلى ٣٠،  ويقرّ ١١٠، إجابة ممكنة: يقرّ

٨١ إلى ٨٠ ، فيكون الناتج ٣٠ + ٨٠ = ١١٠

  


– ٢١ على السبورة. ثم اسأل: اكتب ٦٨

٧٠ ب العدد ٦٨ عند تقريبه إلى أقرب عشرة؟ إلى أي عدد يُقرّ •
٢٠ عند تقريبه إلى أقرب عشرة؟ ب العدد ٢١ إلى أي عدد يُقرّ •

 ٥٠ – ٢٠ ؟ ما ناتج ٧٠ •
٥٠ – ٢١ ؟ ما أفضل تقدير لـ ٦٨ •

من  كالًّ  ألن  ممكنة:  إجابة  جيد؟ تقدير  هذا  أن  تعتقد  لماذا  •
التقدير سيكون  فإنّ  ولذلك  ا،  كثيرً ينقص  أو  يزد  لم  العددين 

قريبًا من الجواب الدقيق. 

اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتبهم، ويقرؤوا المعلومات 
الواردة في فقرة «». وراجع معهم مفهومي التقدير، 

واألعداد المتناغمة، وناقش معهم حل المثالين ١، ٢



حبّة   ١٨ به  ا  وكيسً جزرة،   ٦٢ بهِ  ا  كيسً ليلى    اشترت 
عدد  على  الجزر  حبات  عدد  في  الزيادة  ر  أُقدّ بطاطس. 

حبات البطاطس؟ حوالي ٤٠ حبة.



 

  

......................... .................................................

١٠   


        

. حُ رَ مَّ نَطْ ما ثُ نْهُ دٍ مِ دَ لَّ عَ بُ كُ رِّ قَ ؛ نُ يْنِ دَ دَ حِ عَ رْ ديرِ ناتِجِ طَ .لِتَقْ حُ رَ مَّ نَطْ ما ثُ نْهُ دٍ مِ دَ لَّ عَ بُ كُ رِّ قَ ؛ نُ يْنِ دَ دَ حِ عَ رْ ديرِ ناتِجِ طَ لِتَقْ

. ةٍ َ رشَ بِ عَ بُ إِىل أَقْرَ بِ أُقَرِّ بُ إِىل أَقْرَ أُقَرِّ

٢٧– ٢٧– ٢٧ ٥١

↓ ↓

٣٠ = ٢٠ – ٥٠

. ئَةٍ بِ مِ بُ إِىل أَقْرَ أُقَرِّ

٤٩٦ – ٩١٣

↓  ↓

٥٠٠ = ٤٠٠ – ٩٠٠

ها: حُ رَ مَّ أَطْ دادَ ثُ عْ بُ األَ رِّ قَ أُ
٣٨  -  ٩١

ها: حُ رَ مَّ أَطْ دادَ ثُ عْ بُ األَ رِّ قَ ها:أُ حُ رَ مَّ أَطْ دادَ ثُ عْ بُ األَ رِّ قَ ها:أُ حُ رَ مَّ أَطْ دادَ ثُ عْ بُ األَ رِّ قَ أُ
١ 

↓  ↓


 = 


 -


١٩٣– ١٩٣– ١٩٣ ٦٨٥ ٢ 

↓  ↓


 = 


 - 


٨٠٩ - ٤٨٥ ٣ 

↓  ↓


 = 


 -


١٠٥ – ١٨٨ ٤ 

↓  ↓


 = 


 -


٧٨٠ - ٤١١ ٥ 

↓  ↓
  =   - 

٥١٣– ٥١٣– ٥١٣   ٩١١ ٦ 

↓  ↓
  =   - 

: ريبِ مالِ التَّقْ تِعْ ا يَلي بِاسْ لٍّ مِمَّ حِ في كُ رْ رُ نَاتِجَ الطَّ دِّ قَ أُ

 ٦٣ - ٢٨ ٧  ٨٢ - ٦٩ ٨ 

 ٨٥٠ - ٢٩١ ٩  ٦٣٥ - ١١٩ ١٠ 

 ٧٠٩ - ٣٧١ ١١    ١٢  ٥٤٥  ٥٤٥ -   ١٧٢  ١٧٢ 

 ٩٠٢ - ١٩١ ١٣  ٧٠٧ - ٥٨٨ ١٤ 

 ٤٦٧ - ٢١١ ١٥  ٦٤٠ - ٤٢٢ ١٦ 

......................... .................................................

١١   

ةٍ: ئَ ةٍ أَوْ مِ رَ شَ بِ عَ رَ ريبِ إِلى أَقْ حِ بِالتَّقْ رْ رُ ناتِجَ الطَّ دِّ قَ ةٍ:أُ ئَ ةٍ أَوْ مِ رَ شَ بِ عَ رَ ريبِ إِلى أَقْ حِ بِالتَّقْ رْ رُ ناتِجَ الطَّ دِّ قَ أُ

   = ١ =  ٧٣ =  ٧٣ =  ٢٧ =  –  =  ٢٧ =   =  –  =   =  ٢٧ =  ٢٧   = ٦٥ – ٩١ ٢ 
  = ١٩٣– ١٩٣– ١٩٣ ٦٨٥ ٣   = ٨٣١ – ٩٤٧ ٤ 
  = ١٩– ١٩– ١٩ ٤٥ ٥   = ٣٨– ٣٨– ٣٨ ٥٤ ٦ 
   = ٣١٥ =  ٣١٥  =  – ٦١٥ ٧    = ١٩٩– ١٩٩–  =  ١٩٩ =  ١٩٩ ٧٢٥ ٨ 
   = ٣٥٠ =  ٣٥٠  =  – ٨٨١ ٩   = ٩٨– ٩٨– ٩٨ ٨٦٢ ١٠ 
  = ٩٨– ٩٨– ٩٨ ٢١٩ ١١   = ٩٥ – ٥٥٠ ١٢ 
   = ٣٧٦ =  ٣٧٦  =  – ٧٠٣ ١٣   = ٨٢٩– ٨٢٩– ٨٢٩ ٩٠٢ ١٤ 
  = ٨٨– ٨٨– ٨٨ ٧٠٩ ١٥   = ٩٩– ٩٩– ٩٩ ٧٢٣ ١٦ 
   = ٦٩٠ =  ٦٩٠  =  – ٩٤٢ ١٧    = ١٧٨– ١٧٨–  =  ١٧٨ =  ١٧٨ ٨٧٣ ١٨ 

  = ٢٧– ٢٧– ٢٧ ٥٨ ١٩   = ١٨– ١٨– ١٨ ٩٢ ٢٠ 

  = ٧٩– ٧٩– ٧٩ ١٦٨ ٢١    = ٢٨٠ =  ٢٨٠  =  – ٧٠٥ ٢٢ 

  = ٢٣٩– ٢٣٩– ٢٣٩ ٩٣٢ ٢٣    = ١٧٦ =  ١٧٦  =  – ٨٥٠ ٢٤ 

  = ٢٧– ٢٧– ٢٧ ٤٨ ٢٥    = ٤٠٣– ٤٠٣–  =  ٤٠٣ =  ٤٠٣ ٦٥٠ ٢٦ 

: يْنِ تَ يْنِ اآلتِيَ تَ لَ أَ سْ لُّ المَ أَحُ

ى  ةِ الحورِ علَ رَ جَ مْ يَزيدُ طولُ شَ ا. كَ تْرً ةِ الحورِ ٣١ مِ رَ جَ ولُ شَ ا، وطُ تْرً رِ ٢٢ مِ كَّ بِ السُّ ةِ قَصَ رَ جَ طولُ شَ رِ   كَّ بِ السُّ ةِ قَصَ رَ جَ طولُ شَ رِ   كَّ بِ السُّ ةِ قَصَ رَ جَ طولُ شَ رِ   كَّ بِ السُّ ةِ قَصَ رَ جَ طولُ شَ  ٢٧ 
  ريبًا؟ رِ تَقْ كَّ ةِ السُّ رَ جَ ولِ شَ طُ

ةِ  رَ جَ غُ طولُ شَ بْلُ مْ يَ ا. كَ تْرً ـِ ٢٧ مِ رِ ب عَ رْ ةِ العَ رَ جَ لُ مِن شَ وَ يَ بِذلِكَ أَطْ هِ ا، وَ تْرً نوبَرِ ٤٣ مِ ةِِ الصَّ رَ جَ طولُ شَ نوبَرِ   ةِِ الصَّ رَ جَ طولُ شَ نوبَرِ   ةِِ الصَّ رَ جَ طولُ شَ نوبَرِ   ةِِ الصَّ رَ جَ طولُ شَ  ٢٨ 

  ريبًا؟ رِ تَقْ عَ رْ العَ


        

  



           
          

ةِ: المثاالن (١، ٢) مَ نَاغِ تَ دادِ الْمُ عْ الِ األَ مَ تِعْ ةٍ أَوْ بِاسْ شرَ ب عَ رَ يبِ إلى أَقْ رِ قْ حِ بِالتَّ رْ رُ نَاتِجَ الطَّ دِّ قَ أُ

ئَةٍ:  ب مِ رَ يبِ إلى أَقْ رِ قْ حِ بِالتَّ رْ رُ نَاتِجَ الطَّ دِّ قَ أُ

ةِ  لَ فْ حَ إِلَى  ا  صً خْ شَ  ١١٢ الِمٌ  سَ ا  عَ دَ  

 . مْ نْهُ مِ ا  وًّ عُ دْ مَ  ٣٧ رْ  ضُ يَِحْ لَمْ  فَ  ، هِ واجِ زَ
؟ لَةَ فْ رَ الْحَ ضَ يبًا حَ رِ قْ ا تَ صً خْ مْ شَ كَ

تِي  الَّ طُواتِ  الْخُ الئِي  مَ لِزُ حُ  رَ   أَشْ

إلى   ٧٨٩ دِ  دَ عَ الْ ريبِ  لِتَقْ بِها  أَقومُ 
. ئَةٍ ب مِ أَقْرَ

٨٤
٦١  -

٩١
٣٧  -

٤٦
٢٣  -



١٧٦
٦٤  -

٣٤١
١٨٣  -

٣٦٥
١١٩  -



ياضِ  ج التَّلفزيونِ بالرِّ رْ تِفاعُ بُ غُ ارْ بْلُ يَ   
ةٍ  رَ جاوِ مُ بِنايَةٍ  تِفاعُ  ارْ غُ  بْلُ يَ ا  نَمَ يْ بَ ا،  تْرً مِ  
ياضِ  ج التَّلفزيونِ بالرِّ رْ تِفاعُ بُ غُ ارْ بْلُ يَ
ةٍ  رَ جاوِ مُ بِنايَةٍ  تِفاعُ  ارْ غُ  بْلُ يَ ا  نَمَ يْ بَ ا،  تْرً مِ  
ياضِ  ج التَّلفزيونِ بالرِّ رْ تِفاعُ بُ غُ ارْ بْلُ يَ

١٧٠
جِ  رْ بُ الْ اعِ  تِفَ ارْ بَيْنَ  قَ  رْ الْفَ أقدرُ  ا.  تْرً مِ  ٦٦

ايَةِ.  بِنَ اعِ الْ تِفَ ارْ وَ
جِ  رْ بُ الْ اعِ  تِفَ ارْ بَيْنَ  قَ  رْ الْفَ أقدرُ  ا.  تْرً مِ  

ايَةِ.  بِنَ اعِ الْ تِفَ ارْ وَ
جِ  رْ بُ الْ اعِ  تِفَ ارْ بَيْنَ  قَ  رْ الْفَ أقدرُ  ا.  تْرً مِ  

 .٦٦ – رُ نَّاتجَ ١٧٠ دِّ قَ أُ
ةٍ ئَ دٍ إلى أقرب مِ دَ لَّ عَ بُ كُ رِّ قَ أُ     

. حُ رَ  أَطْ    



       

   ٢٠٠ ١٧٠
١٠٠    ٦٦

١٥٠ ١٠٠٢٠٠

١٧٠

١٧٥ ١٢٥٥٠ ٠١٠٠

٦٦

٧٥ ٢٥

١٧٠
٦٦ -

٢٠٠
١٠٠  -
١٠٠١٠٠

ايَةِ  بِنَ الْ اعِ  تِفَ ارْ لى  عَ جِ  رْ بُ الْ تِفاعُ  ارْ يَزيدُ   ، نْ إِذَ
. تْرٍ الَيْ ١٠٠ مِ وَ بِحَ

ةِ  ايَ بِنَ الْ اعِ  تِفَ ارْ لى  عَ جِ  رْ بُ الْ تِفاعُ  ارْ يَزيدُ   ، نْ إِذَ
الَيْ  وَ بِحَ

ةِ  ايَ بِنَ الْ اعِ  تِفَ ارْ لى  عَ جِ  رْ بُ الْ تِفاعُ  ارْ يَزيدُ   ، نْ إِذَ

  

٨٠-٦٠=٢٠

٢٠٠-١٠٠=١٠٠

أنظر إلى خط األعداد ، وأحدد 

٩٠-٤٠=٥٠

٣٠٠-٢٠٠=١٠٠

٥٠-٢٥=٢٥

٤٠٠-١٠٠=٣٠٠

يبًا. رِ قْ ا تَ إذا كان العدد ٧٨٩ أقرب إلى العدد ٧٠٠ أو العدد ١٠٠.٨٠٠-٤٠=٦٠ شخصً

  إذا كانت المسافة بين بيت أحمد وبيت جدته ٧٩٣ كلم، 
٦٧١ كلم،  خالته  وبيت  أحمد  بيت  بين  المسافة  وكانت 
من: وكلٍّ  أحمد  بيت  بين  المسافة  في  الزيادة  ر  أقــدِّ
 كلم، 
من: وكلٍّ  أحمد  بيت  بين  المسافة  في  الزيادة  ر  أقــدِّ
خالته  كلم،  وبيت  أحمد  بيت  بين  المسافة  وكانت 
من: وكلٍّ  أحمد  بيت  بين  المسافة  في  الزيادة  ر  أقــدِّ

خالته  وبيت  أحمد  بيت  بين  المسافة  وكانت 

بيت جدته وبيت خالته. حوالي ١٠٠ كلم



 

اطلب إلى الطالب حل األسئلة من (١) إلى (٨) الواردة في فقرة 
«أتأكد»، وتابع حلولهم. 

حل  يبدؤوا  أن  قبل  الطالب  فهم  م  يقوّ  :(٨) السؤال 
أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».


األعداد  تقريب  في  صعوبة  الطالب  بعض  واجه   

إلى أقرب مئةإلى أقرب مئة
 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليمتدريبات إعادة التعليم ١
٤٠٠  ،٣٥٠ عليها٣٠٠،  مكتوب  بطاقات  ٣ طالب  ٢  أعط 
واطلب إليهم ترتيب أنفسهم أمام السبورة، بحسب األعداد 
ا بطاقة  التي لديهم من األصغر إلى األكبر. وأعطِ طالبًا رابعً
مكتوبًا عليها العدد ٣٥٩، واطلب إليه أن يقف بين زمالئه 
الترتيب. واطلب إلى الطالب تحديد  بحيث يحافظ على 
إلى أي الطرفين هو أقرب، ثم اسألهم هل العدد ٣٥٩ أقرب 
ب  قرّ إلى العدد ٣٠٠ أم إلى العدد ٤٠٠؟ ٤٠٠؛ لذا ٣٥٩ تُ

إلى ٤٠٠

  

......................... .................................................

١٣   


            

 ، ةٍ أَوْ أَلْفٍ ئَ ةٍ أَوْ مِ َ رشَ بِ عَ رَ دَ إِىل أَقْ دَ بُ العَ رِّ قَ بِاللٌ يُ ، فَ دادِ عْ ديرِ األَ ِ لِتَقْ تَنيْ لِفَ تَ ْ ِ خمُ تَنيْ ريقَ اللٌ طَ جَ لُ بِاللٌ وَ مِ تَعْ ، يَسْ ةٍ أَوْ أَلْفٍ ئَ ةٍ أَوْ مِ َ رشَ بِ عَ رَ دَ إِىل أَقْ دَ بُ العَ رِّ قَ بِاللٌ يُ ، فَ دادِ عْ ديرِ األَ ِ لِتَقْ تَنيْ لِفَ تَ ْ ِ خمُ تَنيْ ريقَ اللٌ طَ جَ لُ بِاللٌ وَ مِ تَعْ يَسْ
. فارٍ ةَ إِىل يَمينِهِ إِىل أَصْ خر الواقِعَ قامَ األُ رْ ُ األَ ريِّ غَ يُ وَ وَ ام هُ يْها كَ بُ إِلَ رِّ قَ ةِ الَّتي يُ لَ مَ املَنْزِ قْ بْقي رَ يُ اللٌ فَ ا جَ .أَمَّ فارٍ ةَ إِىل يَمينِهِ إِىل أَصْ خر الواقِعَ قامَ األُ رْ ُ األَ ريِّ غَ يُ وَ وَ ام هُ يْها كَ بُ إِلَ رِّ قَ ةِ الَّتي يُ لَ مَ املَنْزِ قْ بْقي رَ يُ اللٌ فَ ا جَ أَمَّ

 ، ةٍ أَوْ أَلْفٍ ئَ ةٍ أَوْ مِ َ رشَ بِ عَ رَ دَ إِىل أَقْ دَ بُ العَ رِّ قَ بِاللٌ يُ ، فَ دادِ عْ ديرِ األَ ِ لِتَقْ تَنيْ لِفَ تَ ْ ِ خمُ تَنيْ ريقَ اللٌ طَ جَ لُ بِاللٌ وَ مِ تَعْ يَسْ
. فارٍ ةَ إِىل يَمينِهِ إِىل أَصْ خر الواقِعَ قامَ األُ رْ ُ األَ ريِّ غَ يُ وَ وَ ام هُ يْها كَ بُ إِلَ رِّ قَ ةِ الَّتي يُ لَ مَ املَنْزِ قْ بْقي رَ يُ اللٌ فَ ا جَ أَمَّ

 ، ةٍ أَوْ أَلْفٍ ئَ ةٍ أَوْ مِ َ رشَ بِ عَ رَ دَ إِىل أَقْ دَ بُ العَ رِّ قَ بِاللٌ يُ ، فَ دادِ عْ ديرِ األَ ِ لِتَقْ تَنيْ لِفَ تَ ْ ِ خمُ تَنيْ ريقَ اللٌ طَ جَ لُ بِاللٌ وَ مِ تَعْ ، يَسْ ةٍ أَوْ أَلْفٍ ئَ ةٍ أَوْ مِ َ رشَ بِ عَ رَ دَ إِىل أَقْ دَ بُ العَ رِّ قَ بِاللٌ يُ ، فَ دادِ عْ ديرِ األَ ِ لِتَقْ تَنيْ لِفَ تَ ْ ِ خمُ تَنيْ ريقَ اللٌ طَ جَ لُ بِاللٌ وَ مِ تَعْ يَسْ
. فارٍ ةَ إِىل يَمينِهِ إِىل أَصْ خر الواقِعَ قامَ األُ رْ ُ األَ ريِّ غَ يُ وَ وَ ام هُ يْها كَ بُ إِلَ رِّ قَ ةِ الَّتي يُ لَ مَ املَنْزِ قْ بْقي رَ يُ اللٌ فَ ا جَ أَمَّ

 ، ةٍ أَوْ أَلْفٍ ئَ ةٍ أَوْ مِ َ رشَ بِ عَ رَ دَ إِىل أَقْ دَ بُ العَ رِّ قَ بِاللٌ يُ ، فَ دادِ عْ ديرِ األَ ِ لِتَقْ تَنيْ لِفَ تَ ْ ِ خمُ تَنيْ ريقَ اللٌ طَ جَ لُ بِاللٌ وَ مِ تَعْ يَسْ

نَّهُ  َ ذلِكَ ألِ  وَ
. فارٍ ةَ إِىل يَمينِهِ إِىل أَصْ خر الواقِعَ قامَ األُ رْ ُ األَ ريِّ غَ يُ وَ وَ ام هُ يْها كَ بُ إِلَ رِّ قَ ةِ الَّتي يُ لَ مَ املَنْزِ قْ بْقي رَ يُ اللٌ فَ ا جَ أَمَّ

نَّهُ  َ ذلِكَ ألِ  وَ
. فارٍ ةَ إِىل يَمينِهِ إِىل أَصْ خر الواقِعَ قامَ األُ رْ ُ األَ ريِّ غَ يُ وَ وَ ام هُ يْها كَ بُ إِلَ رِّ قَ ةِ الَّتي يُ لَ مَ املَنْزِ قْ بْقي رَ يُ اللٌ فَ ا جَ أَمَّ

بُ ٧٥ إِىل ٧٠ رِّ قَ يُ اللٌ فَ ا جَ ةٍ، أَمّ َ رشَ بِ عَ رَ ريبِ إِىل أَقْ نْدَ التَّقْ  عِ
. فارٍ ةَ إِىل يَمينِهِ إِىل أَصْ خر الواقِعَ قامَ األُ رْ ُ األَ ريِّ غَ يُ وَ وَ ام هُ يْها كَ بُ إِلَ رِّ قَ ةِ الَّتي يُ لَ مَ املَنْزِ قْ بْقي رَ يُ اللٌ فَ ا جَ أَمَّ

بُ  رِّ قَ يُ اللٌ فَ ا جَ ةٍ، أَمّ َ رشَ بِ عَ رَ ريبِ إِىل أَقْ نْدَ التَّقْ  عِ
. فارٍ ةَ إِىل يَمينِهِ إِىل أَصْ خر الواقِعَ قامَ األُ رْ ُ األَ ريِّ غَ يُ وَ وَ ام هُ يْها كَ بُ إِلَ رِّ قَ ةِ الَّتي يُ لَ مَ املَنْزِ قْ بْقي رَ يُ اللٌ فَ ا جَ أَمَّ

دَ ٧٥ إِىل ٨٠ دَ بُ العَ رِّ قَ : بِاللٌ يُ ثالٌ مِ
. فارٍ ةَ إِىل يَمينِهِ إِىل أَصْ خر الواقِعَ قامَ األُ رْ ُ األَ ريِّ غَ يُ وَ وَ ام هُ يْها كَ بُ إِلَ رِّ قَ ةِ الَّتي يُ لَ مَ املَنْزِ قْ بْقي رَ يُ اللٌ فَ ا جَ أَمَّ

دَ  دَ بُ العَ رِّ قَ : بِاللٌ يُ ثالٌ مِ
. فارٍ ةَ إِىل يَمينِهِ إِىل أَصْ خر الواقِعَ قامَ األُ رْ ُ األَ ريِّ غَ يُ وَ وَ ام هُ يْها كَ بُ إِلَ رِّ قَ ةِ الَّتي يُ لَ مَ املَنْزِ قْ بْقي رَ يُ اللٌ فَ ا جَ أَمَّ

. رٍ فْ مَ اآلحادِ إِىل صِ قْ ُ رَ ريِّ غَ يُ وَ وَ ام هُ اتِ كَ رشَ مَ العَ قْ بْقي رَ يُ

. اللٍ جَ تَيْ بِاللٍ وَ ريقَ حِ بِطَ رْ رُ نَاتِجَ الطَّ دِّ قَ أُ ةَ وَ دادَ اآلتِيَ عْ بُ األَ رِّ قَ أُ
ةٍ رَ شَ ربِ عَ إِلى أَقْ ةٍ  رَ شَ ربِ عَ إِلى أَقْ ةٍ  رَ شَ ربِ عَ إِلى أَقْ ةٍ  رَ شَ ربِ عَ إِلى أَقْ  ١ 

٥٦ – ٩٤
↓  ↓  

  =   -  بِاللٌ   
  =   -  اللٌ   جَ  

ةٍ ئَ بِ مِ رَ إِلى أَقْ ةٍ  ئَ بِ مِ رَ إِلى أَقْ ةٍ  ئَ بِ مِ رَ إِلى أَقْ ةٍ  ئَ بِ مِ رَ إِلى أَقْ  ٢ 
٢٩٤ – ٣٧٤
↓ ↓

  =   -  بِاللٌ   
  =   -  اللٌ   جَ  

ةٍ رَ شَ بِ عَ رَ إِلى أَقْ ةٍ  رَ شَ بِ عَ رَ إِلى أَقْ ةٍ  رَ شَ بِ عَ رَ إِلى أَقْ ةٍ  رَ شَ بِ عَ رَ إِلى أَقْ  ٣ 
٩٢ – ٧٣٦
↓  ↓

  =   -  بِاللٌ 
  =   -  اللٌ   جَ  

بِ أَلْفٍ رَ إِلى أَقْ بِ أَلْفٍ  رَ إِلى أَقْ بِ أَلْفٍ  رَ إِلى أَقْ بِ أَلْفٍ  رَ إِلى أَقْ  ٤ 
٤٥٩٨  –  ٢٨٧٤
↓ ↓

  =   -  بِاللٌ   

  =   -  اللٌ   جَ  

لى اإلِجابَةِ  اللٌ عَ جَ لُ فيها بِاللٌ وَ صُ ةَ الَّتي يَحْ دُ الحالَ دِّ أُحَ ئَةٍ، وَ بِ مِ رَ مَّ إِلى أَقْ ةٍ، ثُ رَ شَ بِ عَ رَ بُ إِلى أَقْ رِّ قَ أُ ٥ 

ها. سِ نَفْ

٤٧٣– ٤٧٣– ٤٧٣ ٧٥٨
↓  ↓

  =   -   ؛   =   -  بِاللٌ   

  =   -   ؛   =   -  اللٌ   جَ  


                    

ةٍ:  رَ شَ بِ عَ رَ حِ بِالتَّقْريبِ إِلَى أَقْ اتِجَ الطَّرْ رُ نَ دِّ ةٍ: أُقَ رَ شَ بِ عَ رَ حِ بِالتَّقْريبِ إِلَى أَقْ اتِجَ الطَّرْ رُ نَ دِّ أُقَ

٥ ٧
      ٢ ٢ -

١١ ٧ ٧
         ٦ ٣ -

٢٤ ٥ ٠
   ١ ٢ ٧ -

٣

٢ ٢ ٣
         ١ ٤ ٥ -

٧٨ ٣ ٥
         ٤ ٦ ٢ -

٨٧ ٤ ٢
   ٣ ٥ ٨ -

٩

 : ةِ مَ تَنَاغِ دادِ المُ تِعْمالِ األَعْ حِ بِاسْ اتِجَ الطَّرْ رُ نَ دِّ أُقَ

.................... ٦٨ - ٢٢ ٤.................... ٤٨٧ - ٢١٩ ٥.................... ٢١٥ - ٩٢ ٦

؟  دُ اإلنَاثِ دَ ا عَ م ١٦، فَمَ نْهُ ورِ مِ كُ دُ الذُّ دَ انَ عَ ا كَ ا. إذَ يْدً فِ ي ٣٥ حَ دِّ ادِ جَ فَ دُ أَحْ دَ عَ  ١٧
.............................................................................................................................................................................

ا.  نْدوقً الْماضي ٣٥٧ صُ بوعِ  نْها في األُسْ . باعَ مِ ويتِ كَ بَسْ الْ نَ  نْدوقٍ مِ لٍّ ٦٠٠ صُ حَ بِ مَ احِ  صَ لَدَ   ١٠
؟  هُ نْدَ يَ عِ قِ ريبًا بَ قْ ا تَ نْدوقً مْ صُ كَ

................................................................................................................................................................................

نْ إِجابَتي:  ، ثمَّ أتحقَّق مِ حِ دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

٥ ٨
٣ ٩ -

١٤٥ ٠
      ٢ ٧ -

١٥٦ ٢
      ٨ -

١٦

٣ ٢
٢ ١ -

١١٣ ٤
      ١ ٢ -

١٢٤ ٣
١ ٨ -

١٣

   

٤٠

إجابة ممكنة:١٢٠

٥٠٣٠٠١٠٠

١٠٠

١١٢٢٢٥

١٩

١٩٢٣٥٤

٤٠٠٤٠٠

٢٠٠ صندوق تقريبًا

إجابة ممكنة: ٣٢٠

  

ع أسئلة التدريبات (٩-٢١) باستعمال المستويات اآلتية: نوّ


١٢ ، ١٥ ، ١٦ – ٩

١٠-١٩
٢٠) الزوجية ، ٢١ – ١٠)

العليا»  التفكير  مهارات  «مسائل  مناقشة  الطالب  إلى  اطلب 
السؤال  إجابة  كتابة  قبل  األمثلة  مراجعة  وحلها، وشجعهم على 

(٢١) في مجلة الصف.

في   (٢١) السؤال  حل  الطالب  إلى   اطلب 
مجلة الصف، ويمكنك استعماله في التقويم التكويني. 

  



ةِ: المثاالن (١، ٢) مَ نَاغِ تَ دادِ الْمُ عْ الِ األَ مَ تِعْ ةٍ، أَوْ باسْ شرَ بِ عَ رَ يبِ إلى أَقْ رِ قْ حِ بِالتَّ رْ رُ نَاتِجَ الطَّ دِّ قَ ةِ: أُ مَ نَاغِ تَ دادِ الْمُ عْ الِ األَ مَ تِعْ ةٍ، أَوْ باسْ شرَ بِ عَ رَ يبِ إلى أَقْ رِ قْ حِ بِالتَّ رْ رُ نَاتِجَ الطَّ دِّ قَ أُ

ةٍٍ : ئَ ب مِ رَ يبِ إلى أَقْ رِ قْ حِ بِالتَّ رْ رُ نَاتِجَ الطَّ دِّ قَ أُ

ةٍ  فَ احِ فِي عاصِ يَ ةُ الرِّ عَ رْ بْلُغُ سُ  تَ    

غُ  بْلُ تَ نَما  يْ بَ  ، ةِ اعَ السّ فِي  ا  تْرً كيلومِ  
ةٍ  فَ احِ فِي عاصِ يَ ةُ الرِّ عَ رْ بْلُغُ سُ  تَ
غُ  بْلُ تَ نَما  يْ بَ  ، ةِ اعَ السّ فِي  ا  تْرً كيلومِ  
ةٍ  فَ احِ فِي عاصِ يَ ةُ الرِّ عَ رْ بْلُغُ سُ  تَ

٨٦
ا فِي  تْرً يَاحِ فِي النَّسيمِ ٢٩ كيلومِ ةُ الرِّ عَ رْ سُ
ياحِ  الرِّ تَيِ  عَ رْ بَيْنَ سُ قَ  رْ الْفَ رُ  دِّ قَ أُ  . ةِ اعَ السّ

يَاحِ فِي النَّسيمِ  ةُ الرِّ عَ رْ سُ
ياحِ  الرِّ تَيِ  عَ رْ بَيْنَ سُ قَ  رْ الْفَ رُ  دِّ قَ أُ  . ةِ اعَ السّ

يَاحِ فِي النَّسيمِ  ةُ الرِّ عَ رْ سُ

. النَّسيمِ ةِ وَ فَ لٍّ مِنَ الْعاصِ فِي كُ
ياحِ  الرِّ تَيِ  عَ رْ بَيْنَ سُ قَ  رْ الْفَ رُ  دِّ قَ أُ  . ةِ اعَ السّ

. النَّسيمِ ةِ وَ فَ لٍّ مِنَ الْعاصِ فِي كُ
ياحِ  الرِّ تَيِ  عَ رْ بَيْنَ سُ قَ  رْ الْفَ رُ  دِّ قَ أُ  . ةِ اعَ السّ

داءَ  إِهْ الثّالِثِ  فِّ  الصَّ بُ  طُالّ أَرادَ   

روا  ا وفَّ إِذَ . فَ ةِ سَ رَ دْ ةِ الْمَ بَ تَ كْ تابًا لِمَ ٧٨ كِ
؟ ابًا بَقِيَ تَ مْ كِ رُ كَ دِّ قَ تابًا، أُ  كِ

روا  ا وفَّ إِذَ . فَ ةِ سَ رَ دْ ةِ الْمَ بَ تَ كْ تابًا لِمَ  كِ
؟ ابًا بَقِيَ تَ مْ كِ رُ كَ دِّ قَ تابًا، أُ  كِ

روا  ا وفَّ إِذَ . فَ ةِ سَ رَ دْ ةِ الْمَ بَ تَ كْ تابًا لِمَ  كِ
٤٩

ا؟ حيحً هُ صَ ما كانَ تَقديرُ نْهُ نْ مِ يْنَ ٧٨، ٤٥. فَمَ قَ بَ رْ فَ دٍ الْ مَّ حَ مُ رٍ وَ امِ نْ سَ لٌّ مِ رَ كُ دَّ   قَ     
حُ إجابتي.  رَ أَشْ

. ديرَ لُ فيهاِ التَّقْ مِ تَعْ ياةِ أَسْ نَ واقع الْحَ ةً مِ أَلَ سْ    مَ

٥٥
٣٧  -

٩١
٧٣  -

٧٢- ٤٩ ٨٦- ٦٨ 

٧٧٥
١٩١  -

٣٨١ - ٢٦٥ ٣٢٢ - ١٩٩  ٩٠١
٢٦٠  -



هُ؟ عَ يَ مَ مْ بِقِ رُ كَ دِّ ، أُقَ ا ١٨٣ رياالً نْهَ قَ مِ . أَنْفَ سٍ ٢٧٥ رياالً عَ فَارِ مَ  



حُ إجابتي.  رَ أَشْ

         

 





   

 





  

٩٠-٧٠=٧٥٢٠-٥٠=٩٠٢٥-٧٠=٦٠٢٠-٤٠=٢٠

٦٠٠٦٠٠١٠٠١٠٠

ا في الساعة. حوالي ٦٠ كيلومترً
حوالي ٣٠ كتابًا

١٠٠ ريال تقريبًا.

سامر ؛ ألن العدد ٧٨ يقرب إلى 
العدد ٨٠ وليس إلى العدد ٧٠.

انظر الهامش

  



أطرح  ممكنة:  إجــابة    ٣٣  – ٦٦ ناتج  تجد  كيف  اشرح  •
اآلحاد، ٦ آحــاد – ٣ آحاد = ٣ آحــادٍ. ثم أطــرح العشرات. 

. إذن ٦٦ – ٣٣ = ٣٣ ٦عشراتٍ – ٣ عشراتٍ = ٣ عشراتٍ
٧٠ – ٣٠ = ٤٠ ؟  ناتج ٦٦-٣٣  ر  قدِّ •

إجابة:
منهم  نزل  إذا  راكبًا.   ٤٨ الكبيرة  الحافالت   إحد ٢١)  في 

٢١ راكبًا، فكم راكبًا تقريبًا بقي في الحافلة؟

 بـديـل المجموعات  
 الصغيرة

 م الذاتي بدائل التعلّ  


() تدريبات المهارات  
() التدريبات اإلثرائية  




تحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في 
الدرسين (٣ - ١ ، ٣- ٢) بإعطائهم:

االختبار القصير (١) (٥٤)

 اطلب إلى الطالب أن يشرحوا كيف ساعدهم 
الدرس السابق عن طرح األعداد المكونة من رقمين على فهم 

الدرس الحالي عند تقدير نواتج الطرح.


نواتج  تقدير  في  الطالب صعوبة  بعض  يواجه  أن  يمكن 
رهم  ذكّ الناتج.  بون  يقرّ ثم  أوالً  يطرحون  ألنهم  الطرح؛ 
جوابٍ  وإيجاد  الحل  تسريع  هو  التقدير  من  الهدف  بأن 

معقولٍ قريبٍ من الجواب الدقيق.

  



ْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةاْلَمـاْلَمـاْلَمـْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِة لِّ َحـلِّ لِّ لِّ َحـلِّ َحـلِّ َحـلِّ لِّ لِّ َحـلِّ َحـَحـَحـلِّ لِّ لِّ لِّ لِّ لِّ  ـهارُة َمـهارُة ـهارُة ـهارُة َمـهارُة َمـهارُة َمـهارُة ـهارُة ـهارُة َمـهارُة مَمََمـهارُة ـهارُة ـهارُة  





تقرير ما إذا كانت إجابة المسألة معقولة أم ال. 


استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

 
الحافلة  إلى  صعد  حافالت  انتظار  محطة  أول  في 
ا حيث كانت فارغة ، وفي المحطة الثانية نزل  ٢١ شخصً
نزل  الثالثة  وفي  ا،  شخصً  ١٢ وصعد  أشخاص   ٥ منها 
في  أصبح  ا  شخصً كم  أشخاص،   ٦ وصعد  ا  شخصً  ١٨

ا. الحافلة؟ ١٦ شخصً




  

أوراق، مسائل لفظية من قبل المعلم.  
أعطِ الطالب مسائل لفظية مع إجاباتها.  •

دوا ما إذا كانت إجابات المسائل معقولة أم ال،  اطلب إليهم أن يحدِّ  •
وأن يشرحوا مبرراتهم.

وأن  كاملة،  بجمل  تفكيرهم  طريقة  توضيح  على  الطالب  ع  شجِّ  •
يستعملوا الصور واألشكال ... إلخ إن لزم ذلك.



   

ورقة. قلم رصاص،  •
ا. اطلب إلى الطالب أن يعمل كل اثنين معً  •

اطلب إلى أحدهم كتابة مسألة لفظية، وتقديم إجابات ممكنة. على   •
كرة  مباراة  لحضور  دخول  بطاقة   ١٢٠ محمود   لد المثال:  سبيل 
قدم، باع منها ٧٥ بطاقة. هل٤٥ أو٧٥ أو١٩٥ بطاقة اختيار معقول 

لعدد البطاقات التي بقيت معه؟
اطلب إلى الطالب اآلخر اختيار اإلجابة المعقولة، بحيث يذكر سبب   •

اختياره.
اطلب إلى الطالبين تبرير إجابتيهما.  •

دعِ الطالب يتبادلوا األدوار فيما بينهم.  •

  



  




                     

دَ  جَ وَ ا  هَ يغِ رِ فْ تَ نْدَ  وعِ ا،  لَمً قَ ا ٨٤  فِيهَ  ، لْوينٍ تَ مِ  أَقْالَ بَةَ  لْ عُ دُ  أحمَ  تَر اشْ
قاءَ  الزرَّ األقْالمَ  فَعدَّ   . رَ ضَ وأَخْ رَ  ضَ وأَخْ رَ  ضَ أَخْ رَ مَ وأَحْ رَ  مَ وأَحْ رَ  مَ أَحْ قَ رَ أَزْ  : ثَالثةَ مِ  قْالَ األَ انَ  وَ اَلْ أنَّ 

ا  فِيهَ  ، لْوينٍ تَ مِ  أَقْالَ بَةَ  لْ عُ دُ  أحمَ  تَر اشْ
 : ثَالثةَ مِ  قْالَ األَ انَ  وَ اَلْ أنَّ 

ا  فِيهَ  ، لْوينٍ تَ مِ  أَقْالَ بَةَ  لْ عُ دُ  أحمَ  تَر اشْ

٣٠ اءِ  رَ مْ الحَ مِ  الَ األقْ دَ  دَ عَ أنَّ  نَ  فخمَّ ا،  مً قلَ  ٥٣ ا  هَ دَ جَ فوَ راءَ  ضْ الخَ وَ
؟ ولٌ قُ هُ معْ ينُ مِ لْ تَخْ ا. فهَ مً قلَ

اءِ  رَ مْ الحَ مِ  الَ األقْ دَ  دَ عَ أنَّ  نَ  فخمَّ ا،  مً قلَ  
؟ ولٌ قُ هُ معْ ينُ مِ لْ تَخْ ا. فهَ مً قلَ

اءِ  رَ مْ الحَ مِ  الَ األقْ دَ  دَ عَ أنَّ  نَ  فخمَّ ا،  مً قلَ  

لَةِ؟  أَ سْ رِفُ مِنَ الْمَ ا أَعْ اذَ مَ
نًا.  لوَّ ا مُ مً تَر أحمدُ ٨٤ قلَ • اشْ

. مِ الَ انٍ لألقْ لْوَ أَ نَاكَ ٣  • هُ
ا. مً ا ٥٣ قلَ عً اءِ مَ رَ ضْ الْخَ اءِ وَ قَ رْ الزَّ مِ  الَ دُ األقْ دَ  عَ

. مِ الَ انٍ لألقْ لْوَ أَ  
ا  عً اءِ مَ رَ ضْ الْخَ اءِ وَ قَ رْ الزَّ مِ  الَ دُ األقْ دَ  عَ

. مِ الَ انٍ لألقْ لْوَ أَ  
•

نِّي؟  وبُ مِ لُ طْ ا الْمَ مَ
ا  عً اءِ مَ رَ ضْ الْخَ اءِ وَ قَ رْ الزَّ مِ  الَ دُ األقْ دَ  عَ

نِّي؟  وبُ مِ لُ طْ ا الْمَ مَ
ا  عً اءِ مَ رَ ضْ الْخَ اءِ وَ قَ رْ الزَّ مِ  الَ دُ األقْ دَ  عَ

قوالً أَمْ ال. عْ وَ ٣٠ مَ راءِ وهُ مْ مِ الْحَ الَ دُ األقْ دَ انَ عَ ا كَ رُ إِذَ رِّ  أُقَ
نِّي؟  وبُ مِ لُ طْ ا الْمَ مَ

وَ  راءِ وهُ مْ مِ الْحَ الَ دُ األقْ دَ انَ عَ ا كَ رُ إِذَ رِّ  أُقَ
نِّي؟  وبُ مِ لُ طْ ا الْمَ مَ

•

لَةِ؟  أَ سْ رِفُ مِنَ الْمَ ا أَعْ اذَ مَ

نُ اإلجابَةَ بـِ ٣٠. قارِ مَّ أُ ، ثُ اءِ رَ مْ مِ الْحَ الَ دَ األقْ دَ دَ عَ جِ حَ ألَ رْ لُ الطَّ مِ تَعْ نُ اإلجابَةَ بـِ أَسْ قارِ مَّ أُ ، ثُ اءِ رَ مْ مِ الْحَ الَ دَ األقْ دَ دَ عَ جِ حَ ألَ رْ لُ الطَّ مِ تَعْ أَسْ

 . يبَ رِ قْ الً التَّ مِ تَعْ سْ رُ مُ دِّ قَ أُ ، وَ ةِ لَ أَ سْ عُ إلَى الْمَ جِ أَرْ
٨٤
٥٣  -

٨٠
٥٠  -
٣٠

ألَةِ. سْ ةِ إلى المَ بَ ولٌ بِالنِّسْ قُ عْ وابُ مَ الْجَ ، فَ نْ إِذَ  

ا. هَ لِّ قْالمِ كُ دِ األَ دَ راءِ مِنْ عَ ضْ الْخَ قاءِ وَ رْ مِ الزَّ الَ دَ األقْ دَ حُ عَ رَ أَطْ

. رُ مَ ا أَحْ هَ نُ ا لَوْ مً لَ : إنَّ ٣٠ قَ لُ وْ قولِ الْقَ عْ إنَّهُ مِنَ الْمَ دِ ٣٠، فَ دَ ريبٌ مِنَ الْعَ دَ ٣١ قَ دَ ا أَنَّ الْعَ بِمَ

ا. هَ لِّ قْالمِ كُ دِ األَ دَ راءِ مِنْ عَ ضْ الْخَ قاءِ وَ رْ مِ الزَّ الَ دَ األقْ دَ حُ عَ رَ أَطْ
٨٤
٥٣  -
٣١

  

  


سبيل  على  السبورة.  على  أعداد  دون  لفظية  مسألة  اكتب  •

المثال: 
ألبوم  في  صورة   ____ وضع  صورة.   ____ أحمد   لد   

الصور. كم صورة بقيت معه؟
صورة،   ٤٠٠ أحمد   لد أنّ  افرض  الموقف:  هذا  اعرض  •

فهل يستطيع وضع ٥٥٠ صورة في ألبوم الصور؟ ولماذا؟
      ال؛ ألن ٥٥٠ صورة أكثر من عدد الصور التي معه.

  

اطلب إلى الطالب أن يقرؤوا المسألة في الصفحة ٧١، وأرشدهم 
ها. إلى خطوات حلّ

باستعمال األسئلة، راجع مع الطالب ما يعرفون من  باستعمال األسئلة، راجع مع الطالب ما يعرفون من   استعمال األسئلة، راجع مع الطالب ما يعرفون من  

معلومات، وما يُطلب إليهم إيجاده.

اطلب إليهم مناقشة خططهم.

الممكن  الجواب  كان  إذا  ما  تحديد  إلى  أرشدهم 

للمسألة معقوالً أم ال.

كيف تقرر ما إذا كان الجواب الممكن معقوالً أم  •

الممكن  الجواب  ــارن  أق ممكنة:  إجابة  ال؟

بالمعلومات في المسألة. 

أطرح عدد  ما أول خطوة تقوم بها لحل المسألة؟ •

األقالم الزرقاء والخضراء من ٨٤

أن  من  للتأكد  المسألة؛  مراجعة  الطالب  إلى  اطلب 
الجواب يتفق مع الحقائق المعطاة.

هل تستطيع استعمال الجمع للتحقق من الطرح؟  •
والطرح  الجمع  ممكنة:  إجابة  نعم؛  ــرح.    اش

عمليتان مترابطتان. 


 قد ال يتعرف بعض الطالب على المعلومة 

الضمنية؛ لذا ناقش معهم معنى الجملة الثانية.




  

......................... .................................................

١٤   


                              

نا هذا  لِّمُ عَ يُ . وَ ديرَ لِذلِكَ لَ التَّقْ مِ تَعْ كِنُ أَنْ نَسْ مْ يُ ، وَ قولِيَّةِ اجلَوابِ عْ نْ مَ قَ مِ قَّ تَحَ لِّ املَسائِلِ أَنْ تَ دَ حَ مِّ بَعْ نَ املُهِ نا هذا مِ لِّمُ عَ يُ . وَ ديرَ لِذلِكَ لَ التَّقْ مِ تَعْ كِنُ أَنْ نَسْ مْ يُ ، وَ قولِيَّةِ اجلَوابِ عْ نْ مَ قَ مِ قَّ تَحَ لِّ املَسائِلِ أَنْ تَ دَ حَ مِّ بَعْ نَ املُهِ مِ
. قولِيَّةِ اجلَوابِ عْ نْ مَ قِ مِ قُّ نِ التَّحَ رينُ املَزيدَ عَ .التَّمْ قولِيَّةِ اجلَوابِ عْ نْ مَ قِ مِ قُّ نِ التَّحَ رينُ املَزيدَ عَ التَّمْ

نا هذا  لِّمُ عَ يُ . وَ ديرَ لِذلِكَ لَ التَّقْ مِ تَعْ كِنُ أَنْ نَسْ مْ يُ ، وَ قولِيَّةِ اجلَوابِ عْ نْ مَ قَ مِ قَّ تَحَ لِّ املَسائِلِ أَنْ تَ دَ حَ مِّ بَعْ نَ املُهِ مِ
. قولِيَّةِ اجلَوابِ عْ نْ مَ قِ مِ قُّ نِ التَّحَ رينُ املَزيدَ عَ التَّمْ

نا هذا  لِّمُ عَ يُ . وَ ديرَ لِذلِكَ لَ التَّقْ مِ تَعْ كِنُ أَنْ نَسْ مْ يُ ، وَ قولِيَّةِ اجلَوابِ عْ نْ مَ قَ مِ قَّ تَحَ لِّ املَسائِلِ أَنْ تَ دَ حَ مِّ بَعْ نَ املُهِ نا هذا مِ لِّمُ عَ يُ . وَ ديرَ لِذلِكَ لَ التَّقْ مِ تَعْ كِنُ أَنْ نَسْ مْ يُ ، وَ قولِيَّةِ اجلَوابِ عْ نْ مَ قَ مِ قَّ تَحَ لِّ املَسائِلِ أَنْ تَ دَ حَ مِّ بَعْ نَ املُهِ مِ
. قولِيَّةِ اجلَوابِ عْ نْ مَ قِ مِ قُّ نِ التَّحَ رينُ املَزيدَ عَ التَّمْ

نا هذا  لِّمُ عَ يُ . وَ ديرَ لِذلِكَ لَ التَّقْ مِ تَعْ كِنُ أَنْ نَسْ مْ يُ ، وَ قولِيَّةِ اجلَوابِ عْ نْ مَ قَ مِ قَّ تَحَ لِّ املَسائِلِ أَنْ تَ دَ حَ مِّ بَعْ نَ املُهِ مِ

 . بِيَّةٍ رَ لٍ عَ وَ ريبًا لِدُ قْ ا تَ عً هُ ٥٠ طابَ عَ هادٌ أَنَّ مَ دُ جِ تَقِ عْ . يَ بِيَّةٍ رَ ِ عَ ريْ لٍ غَ وَ ا لِدُ عً نْها ١٩٨ طَابَ ا، مِ عً هادٍ ٢٤٣ طابَ عَ جِ مَ
؟ قولٌ عْ لْ هذا مَ فَهَ

ا. عً هادٍ ٢٤٣ طابَ عَ جِ فُ أَنَّ مَ رِ أَنا أَعْ

. بِيَّةٍ رَ ِ عَ ريْ لٍ غَ وَ نْها لِدُ أنَّ ١٩٨ مِ وَ

ا وابً ثِّلُ جَ مَ دُ ٥٠ يُ دَ رَ إِنْ كانَ العَ رِّ املَطْلوبُ أَنْ أُقَ وَ

بِيَّةِ أَمْ ال. رَ لِ العَ وَ دِ طَوابعِ الدُّ دَ قوالً لِعَ عْ مَ

ةُ ١ طْوَ الخُ

مُ هَ أَفْ

. ةٍ ْموعَ نْ جمَ ءٍ مِ زْ نْ جُ ثُ عَ لْامً أَينّ أَبْحَ ، عِ لِّ طَّةً لِلحَ تارُ خُ أَخْ

، يَةِ دَ الطَّوابِعِ املُتَبَقِّ دَ فَ عَ رِ َعْ حُ ألِ أَطْرَ رُ وَ دِّ فَ أُقَ وْ سَ

. ةَ قيقَ ةَ الدَّ جابَ فَ اإلِ رِ َعْ ا ألِ حُ أَيْضً أَطْرَ وَ

ةُ ٢ طْوَ الخُ
طِّطُ أُخَ

ةٍ َ رشَ بِ عَ نِ إِىل أَقْرَ يْ دَ دَ ريبِ العَ ةَ بِتَقْ جابَ رُ اإلِ دِّ ، أُقَ الً أَوَّ

٢٠٠ = ٤٠ – ١٩٨– ١٩٨– ١٩٨  ٢٤٠ ٢٤٣

١٩٨– ١٩٨– ١٩٨ = ٤٥ حُ ، ٢٤٣ ثُمَّ أَطْرَ

ةُ ٣ طْوَ الخُ
لُّ أَحُ

دُ  دَ العَ هذا  ، وَ بيَّةٍ رَ لٍ عَ وَ لِدُ ا  عً هُ ٥٠ طابَ عَ مَ أَنَّ  هادٌ  رَ جِ دَّ قَ  ،ر أُخْ ةً  رَّ مَ أَلةِ  املَسْ إِىل  أَنْظُرُ 
ديرُ  قْ دُّ  تَ عَ ا؛ لِذا يُ ةِ أَيْضً قيقَ ةِ الدَّ جابَ نَ اإلِ قَريبٌ مِ ةِ (٤٠)، وَ يَّ ديرِ ةِ التَّقْ جابَ نَ اإلِ قَريبٌ مِ

. والً قُ عْ هادٍ مَ جِ

: يَّةٍ سِ كْ ةٍ عَ لِ بِصورَ مَ نْ إِجابَتي بالعَ قُ مِ قَّ َ لِكَ أَحتَ دَ ذَ بَعْ

٤٥ + ١٩٨ = ٢٤٣

. ةً حيحَ ةَ تَكونُ صَ جابَ إِنَّ اإلِ ، فَ حِ ةَ الطَّرْ أَلَ سْ أْنا بِهِ مَ دَ دُ الَّذي بَ دَ وَ العَ بِام أَنَّ ٢٤٣ هُ

ةُ ٤ طْوَ الخُ
قُ قَّ َ أَحتَ

......................... .................................................

١٦   


                              

: وابِ ةِ الجَ ولِيَّ عقُ قُ مِنْ مَ قَّ تَحَ أَ ةَ وَ سائِلَ اآلتِيَ لُّ المَ :أَحُ وابِ ةِ الجَ ولِيَّ عقُ قُ مِنْ مَ قَّ تَحَ أَ ةَ وَ سائِلَ اآلتِيَ لُّ المَ أَحُ

قولِ  عْ لْ مِنَ المَ مَ الثُّالثاءِ. هَ ا يَوْ صً خْ ، و ٦١٩ شَ يْنِ نَ مَ اإلثْ يَواناتِ يَوْ ةِ الحَ ديقَ ا إِلى حَ صً خْ ر ٣٢١٣٢١ شَ ر ضَ ضَ ر حَحَ ضَ ر حَ ر ضَ ضَ ر حَ ضَ ١ 

؟  يْنِ نَ اإلثْ مِ  لِيَوْ ورِ  ضُ الحُ دِ  دَ عَ على  ريبًا  تَقْ  ٣٠٠ ـِ  ب يَزيدُ  الثُّالثاءِ  مَ  يَوْ روا  ضَ حَ الَّذينَ  دَ  دَ عَ إِنَّ  لُ  وْ القَ


حُ إِجابَتي:  ضِّ أُوَ  
=

ةِ الَّتي  طَ نْشِ فةِ األَ رِ عْ ا لِمَ تِراعً تي اقْ سَ رَ دْ فِّ الثّالثِ في مَ بُ الصَّ الّ ر طُ أَجْ فةِ   رِ عْ ا لِمَ تِراعً تي اقْ سَ رَ دْ فِّ الثّالثِ في مَ بُ الصَّ الّ ر طُ أَجْ فةِ   رِ عْ ا لِمَ تِراعً تي اقْ سَ رَ دْ فِّ الثّالثِ في مَ بُ الصَّ الّ ر طُ أَجْ فةِ   رِ عْ ا لِمَ تِراعً تي اقْ سَ رَ دْ فِّ الثّالثِ في مَ بُ الصَّ الّ ر طُ أَجْ  ٢ 
رُ  جاوِ لُ المُ وَ دْ بَيِّنُ الجَ يُ . وَ بوعِ سْ نِهايَةِ األُ ةِ  لَ طْ تَها في عُ سَ مارَ ون مُ لُ ضِّ فَ يُ

م. إِجاباتِهِ

ائِلةِ. عَ العَ ونَ البَقاءَ مَ لُ ضِّ فَ ا يُ هِ تَقريبً فِّ البِ صَ فَ طُ الدٌ أنَّ نِصْ رَ خَ دَّ قَ ائِلةِ  عَ العَ ونَ البَقاءَ مَ لُ ضِّ فَ ا يُ هِ تَقريبً فِّ البِ صَ فَ طُ الدٌ أنَّ نِصْ رَ خَ دَّ قَ ائِلةِ  عَ العَ ونَ البَقاءَ مَ ُ

 ؟  ولٌ قُ عْ لْ هذا تَقديرٌ مَ هَ  
حُ إِجابَتي: ضِّ أُوَ  

=+++

ديقٍ  ةَ صَ يارَ لونَ زِ ضِّ فَ فِّ يُ بِ الصَّ الّ مَ طُ ظَ عْ لُ إِنَّ مُ وْ قولِ القَ عْ لْ مِنَ المَ ، هَ ابِقِ تِراعِ السّ جوعِ إِلى االقْ بِالرُّ ديقٍ   ةَ صَ يارَ لونَ زِ ضِّ فَ فِّ يُ بِ الصَّ الّ مَ طُ ظَ عْ لُ إِنَّ مُ وْ قولِ القَ عْ لْ مِنَ المَ ، هَ ابِقِ تِراعِ السّ جوعِ إِلى االقْ بِالرُّ ديقٍ   ةَ صَ يارَ لونَ زِ ضِّ فَ فِّ يُ بِ الصَّ الّ مَ طُ ظَ عْ لُ إِنَّ مُ وْ قولِ القَ عْ لْ مِنَ المَ ، هَ ابِقِ تِراعِ السّ جوعِ إِلى االقْ بِالرُّ ديقٍ   ةَ صَ يارَ لونَ زِ ضِّ فَ فِّ يُ بِ الصَّ الّ مَ طُ ظَ عْ لُ إِنَّ مُ وْ قولِ القَ عْ لْ مِنَ المَ ، هَ ابِقِ تِراعِ السّ جوعِ إِلى االقْ بِالرُّ  ٣ 
 ةِ؟  عَ العائِلَ أَوِ البَقاءَ مَ

حُ إِجابَتي: ضِّ أُوَ  
  =+

ريبًا. هلْ  رِ تَقْ هْ دِ أَيامِ الشَّ دَ لَتْ نِصفَ عَ تَقولُ إِنَّها اتَّصَ ولْيو، وَ رِ يُ هْ ةً في شَ رَّ تِها ١٧ مَ دَّ اللُ بِجَ لَتْ دَ اتَّصَ تِها   دَّ اللُ بِجَ لَتْ دَ اتَّصَ تِها   دَّ اللُ بِجَ لَتْ دَ اتَّصَ تِها   دَّ اللُ بِجَ لَتْ دَ اتَّصَ  ٤ 
 ؟  ولٌ قُ عْ هذا مَ

حُ إِجابَتي:  ضِّ أُوَ  
  

 

بُ عِ ٨اللَّ

حُ رَ سْ ٤المَ
ديقٍ ةُ صَ يارَ ١٢زِ

ةِ عَ العائِلَ ٨البَقاءُ مَ

  



 : ٢ – يْنِ ١ الَ ؤَ نِ السُّ يبَ عَ ةِ، أُجِ ابِقَ ةِ السّ حَ فْ لَةِ في الصَّ أَ سْ وعِ إلَى الْمَ جُ بِالرُّ

سائِلِ اآلتيةِ:  الًّ مِنَ المَ سائِلِ اآلتيةِ: أَحلُّ كُ الًّ مِنَ المَ أَحلُّ كُ

والً  قُ عْ أَلةِ مَ سْ مَ وابُ الْ انَ جَ ا كَ فُ إِذَ رِ يْفَ أَعْ كَ  

؟ أمْ الَ

مَ  وْ يَ ا  زائِرً  ٣٩٥ سةِ  رَ دْ المَ ضَ  رِ عْ مَ ارَ  زَ إِذا   

لْ  فَهَ بِعاء  األرْ مَ  وْ يَ ا  زائِرً  ٨٣٤ وَ نَيْنِ  اإلثْ
دِ  دَ عَ يْنَ  بَ قِ  رْ لِلْفَ والً  قُ عْ مَ ا  يرً دِ قْ تَ  ٤٠٠ دُّ  عَ يُ

؟ بِعاءِ األَرْ نَيْنِ وَ يِ اإلثْ مَ وْ ينَ يَ ائِرِ الزَّ

بُوعِ  ا فِي األُسْ يً رْ ا جَ تْرً الِدٌ ٢٨ كيلُومِ قَطَعَ خَ  

بُوعِ  ا في األُسْ تْرً  كيلُومِ
بُوعِ  ا فِي األُسْ يً رْ ا جَ تْرً  كيلُومِ

بُوعِ  ا في األُسْ تْرً  كيلُومِ
بُوعِ  ا فِي األُسْ يً رْ ا جَ تْرً  كيلُومِ

٢٤ ي، وَ اضِ مَ الْ
تاجُ إِلَى أَنْ  هُ يَحْ : إنَّ الِدٌ الَ خَ ا قَ إِذَ . فَ الِيّ الْحَ

ونَ  نِ لِيَكُ يْ رَ يْنِ آخَ بُوعَ والَيْ أُسْ يَ حَ رِ يَجْ
لْ هذا  تْر، فَهَ اهُ ١٠٠ كيلُومِ رَ ا جَ موعُ مَ جْ مَ

. حَ ذلِكَ ضِّ ؟ أُوَ ولٌ قُ عْ ديرٌ مَ قْ تَ

فِي  مِ  دَ قَ الْ ةِ  رَ كُ ةِ  بِبُطُولَ دانَ  مْ حَ فُّ  صَ ازَ  فَ  

ناهُ  أَدْ اتِ  ارَ شَ اإلِ لُ  وَ دْ جَ بَيِّنُ  يُ وَ  ، مْ تِهِ سَ رَ دْ مَ
. لِكَ لَى ذَ مْ عَ أَتِهِ افَ كَ يَّةِ مُ يْفِ لَ كَ وْ مْ حَ هُ اءَ آرَ

تُوا  وَّ صَ مْ  هُ فَ نِصْ إنَّ   : لُ وْ قَ الْ عقولِ  مَ الْ نَ  مِ لْ  هَ  
؟ تُبِ الثَّقافِيَّةِ كُ نَ الْ ةٍ مِ موعَ جْ لى مَ مْ عَ صولِهِ لِحُ


رحلة مدرسيّة

زيارة مدينة األلعاب

وجبة غداء 

مجموعة من الكتب الثّقافيّة

 ، طْ فَقَ راءُ  ضْ خَ وَ قاءُ  رْ زَ مٌ  الَ أَقْ بَةِ  لْ عُ الْ فِي  انَ  كَ ا  إِذَ  
يْنِ  الَ ؤَ نِ السُّ يبَ عَ ةِ، أُجِ ابِقَ ةِ السّ حَ فْ لَةِ في الصَّ أَ سْ وعِ إلَى الْمَ جُ بِالرُّ

 ، طْ قَ فَ راءُ  ضْ خَ وَ قاءُ  رْ زَ مٌ  الَ أَقْ بَةِ  لْ عُ الْ فِي  انَ  كَ ا  إِذَ  
يْنِ  الَ ؤَ نِ السُّ يبَ عَ ةِ، أُجِ ابِقَ ةِ السّ حَ فْ لَةِ في الصَّ أَ سْ وعِ إلَى الْمَ جُ بِالرُّ



دُ  دَ عَ ا  فَمَ ا،  لَمً قَ قاءِ ٥٧  رْ الزَّ مِ  الَ األقْ دُ  دَ عَ كانَ  وَ
يبًا؟ رِ قْ اءِ تَ رَ ضْ مِ الْخَ الَ يبًا؟األقْ رِ قْ اءِ تَ رَ ضْ مِ الْخَ الَ األقْ

ها،  عَ مَ تي جَ تُبِ الّ كُ ةً بِالْ ائِمَ يدٌ قَ عِ نَظَّمَ سَ  
سائِلِ اآلتيةِ:  الًّ مِنَ المَ أَحلُّ كُ

ها،  عَ مَ تي جَ تُبِ الّ كُ ةً بِالْ ائِمَ يدٌ قَ عِ نَظَّمَ سَ  
سائِلِ اآلتيةِ:  الًّ مِنَ المَ أَحلُّ كُ



ا.  لى ٥٠ كِتابً زيدُ عَ ها يَ دَ دَ : إِنَّ عَ قالَ وَ
. حَ ذلِكَ ضِّ ؟ أُوَ ولٌ قُ عْ ديرٌ مَ قْ لْ هذا تَ هَ


٢٥قصة قصيرة

١٣كتب في الحاسب اآلليّكتب في الحاسب اآلليّ
٨كتب في سيرة النّبيّ ملسو هيلع هللا ىلصكتب في سيرة النّبيّ ملسو هيلع هللا ىلص

١٥مجالت أطفال

ورِ  أُمُ لِياءِ  أَوْ نْ  ١٠٠مِ بِلُ  تَقْ يَسْ سَ أَنَّهُ  لِّمُ  عَ مُ الْ رَ  دَّ قَ  

ا  ذَ هَ لْ  فَهَ هم.  عَ مَ تُوحِ  فْ مَ الْ اءِ  قَ اللِّ فِي  بِ  الطُّالَّ
دِ وَ  مَ األَحَ وْ يَ ا  صً خْ شَ
ا  ذَ هَ لْ  فَهَ هم.  عَ مَ تُوحِ  فْ مَ الْ اءِ  قَ اللِّ فِي  بِ  الطُّالَّ
دِ وَ  مَ األَحَ وْ يَ ا  صً خْ شَ
ا  ذَ هَ لْ  فَهَ هم.  عَ مَ تُوحِ  فْ مَ الْ اءِ  قَ اللِّ فِي  بِ  الطُّالَّ

بَلَ ٦٧ تَقْ ا اسْ إِذَ قولٌ  عْ ديرٌ مَ قْ تَ
ا  ذَ هَ لْ  فَهَ هم.  عَ مَ تُوحِ  فْ مَ الْ اءِ  قَ اللِّ فِي  بِ  الطُّالَّ

بَلَ  تَقْ ا اسْ إِذَ قولٌ  عْ ديرٌ مَ قْ تَ
ا  ذَ هَ لْ  فَهَ هم.  عَ مَ تُوحِ  فْ مَ الْ اءِ  قَ اللِّ فِي  بِ  الطُّالَّ

بَبَ . حُ السَّ ضِّ ؟ أُوَ نَينِ مَ اإلثْ وْ ا يَ صً خْ ٤٢شَ

تاجُ فيهِ  ا أَحْ قِفً وْ حُ مَ رَ    أَشْ

. ةِ أَلَ سْ مَ لِّ الْ ةِ لِحَ قولِيَّةَ اإلجابَ عْ .إِلَى أَنْ أُحددَ مَ ةِ أَلَ سْ مَ لِّ الْ ةِ لِحَ قولِيَّةَ اإلجابَ عْ إِلَى أَنْ أُحددَ مَ

  

انظر الهامش

انظر الهامش

ال؛ ألن ٦٧+ ٤٢ = ١٠٩

ا تقريبًا. ٣٠ قلمً

 إجابة ممكنة: إذا كان جواب المطلوب 
في المسألة قريبًا من الجواب التقديري.

  نعم؛ ألن عدد طالب الصف (٣٢) طالبًا ونصفهم (١٦)، 
ا من العدد (١٦). والعدد (١٥) قريب جدًّ

 إذا كان عدد طالب الصف الثالث في إحد المدارس (٧٨) 
طالبًا، وكان (١٩) طالبًا منهم عيونهم زرقاء، فهل من المعقول 

القول إن عدد ذوي العيون غير الزرقاء حوالي (٦٠) طالبًا؟

 نعم، تقدير معقول؛ ألن ٢٥+١٥+١٠+١٥=٦٥ 
(باستعمال األعداد المتناغمة) أكبر من ٥٠

  


٧ - ٧ - ٧: تتضمن تحديد ما إذا كانت اإلجابة معقولة أم ال. ٣األسئلة من ٣األسئلة من ٣
ا  ا سوف يجري حوالي (٥٠) كيلومترً السؤال ٥: يتضمن أن خالدً

في األسبوعين القادمين.
السؤال ٦: يتطلب من الطالب تحليل البيانات في جدول.

  

 

ا يأتي: اسأل الطالب: ما األعداد المعقولة لكلٍّ ممَّ
حياة حيوان. اقبل األعداد التي تتكون من رقم أو رقمين.  •

سرعة طائرة. اقبل األعداد التي تتكون من ٣ أرقام.  •


استعمل السؤالين ١ ، ٢ لتحليل مهارة حل المسألة ومناقشتها.


معقولية  فهم  في  صعوبة  الطالب  بعض  واجه   

الجواب
 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليمتدريبات إعادة التعليم ١
هل  واسألهم،  الحسيّة،  المواقف  بعض  عليهم  ٢  اطرح 

الجواب معقولٌ أم ال. 
هل  واسألهم،  الحسيّة،  المواقف  بعض  عليهم    اطرح 

الجواب معقولٌ أم ال. 
هل  واسألهم،  الحسيّة،  المواقف  بعض  عليهم    اطرح 

فئة  من  النقد  أوراق  من  كمية  ضع  المثال:  سبيل  فعلى   
بإن  القول  المعقول  من  هل  واسألهم  كيس،  في  بإن الريال  القول  المعقول  من  هل  واسألهم  كيس،  في  الريال 

؟ ، أم ١٠رياالتٍ ، أم ٣٠رياالً قيمة هذه النقود ٦٠رياالً

 فاطلب إليهم تقدير عدد
طالب الفصل، ثم تقدير أعداد 

.فصول أخر
 بديلي تنويع التعليم  

() تدريبات المهارات  
() التدريبات اإلثرائية  




  

......................... .................................................

١٧   

ميعَ  أُعيدُ التَّجْ أْتي، وَ ا يَ مّ لٍّ مِ قودِ في كُ فْ مِ المَ قْ يجادِ الرَّ حِ إلِ رْ الطَّ عِ وَ مْ قائِقِ الجَ نْ حَ لوماتِي عَ عْ لى مَ دُ عَ تَمِ ميعَ أَعْ أُعيدُ التَّجْ أْتي، وَ ا يَ مّ لٍّ مِ قودِ في كُ فْ مِ المَ قْ يجادِ الرَّ حِ إلِ رْ الطَّ عِ وَ مْ قائِقِ الجَ نْ حَ لوماتِي عَ عْ لى مَ دُ عَ تَمِ أَعْ

ةِ. رورَ نْدَ الضَّ ةِ.عِ رورَ نْدَ الضَّ عِ

٢
٢ ٢ ١ 

. قودٍ فْ دٍ مَ مٍ واحِ قْ ثَرُ مِن رَ سائِلَ فيها أَكْ لِّ مَ ةَ حَ ريقَ حُ طَ رَ أَشْ ٣ 

٥ = ١٢  + ٧
قودٍ. فْ دٍ مَ مٍ واحِ قْ ثَرُ مِن رَ سائِلَ فيها أَكْ لِّ مَ ةَ حَ ريقَ حُ طَ رَ أَشْ

  
٥ = ٢  - ٧



: ةً حيحَ ةُ صَ لَ مْ بِحَ الجُ تّى تُصْ لٍ حَ كْ لِّ شَ لَ كُ ا داخِ دً دَ تُبُ عَ أَكْ

== ٤ +  = ١٥ 

٥ =  - 

== ٥ +  = ١٧ 

٩ =  - 

== ٦ +  = ٧٩ 

٣٣ =  - 
== ٧ +  = ٤١٩ 

٢١٥ =  - 

؟ حِ رْ الطَّ عِ وَ مْ تَيِ الجَ لَ أَ سْ يْنِ في مَ لَ كْ لِّ شَ تيبِ كُ لى تَرْ لِماذا نُحافِظُ عَ ؟  حِ رْ الطَّ عِ وَ مْ تَيِ الجَ لَ أَ سْ يْنِ في مَ لَ كْ لِّ شَ تيبِ كُ لى تَرْ لِماذا نُحافِظُ عَ ؟  حِ رْ الطَّ عِ وَ مْ تَيِ الجَ لَ أَ سْ يْنِ في مَ لَ كْ لِّ شَ تيبِ كُ لى تَرْ لِماذا نُحافِظُ عَ ؟  حِ رْ الطَّ عِ وَ مْ تَيِ الجَ لَ أَ سْ يْنِ في مَ لَ كْ لِّ شَ تيبِ كُ لى تَرْ لِماذا نُحافِظُ عَ  ٨ 
   




          

ةٍ:  رَ شَ بِ عَ رَ يبِ إِلَى أَقْ رِ حِ بِالتَّقْ رُ ناتِجَ الطَّرْ دِّ أُقَ

 : ةِ مَ تَنَاغِ دادِ المُ حِ بِاستِعْمالِ األَعْ رُ ناتِجَ الطَّرْ دِّ أُقَ

                              

 : سائِلِ اآلتِيَةِ نَ المَ الًّ مِ لُّ كُ : أَحُ سائِلِ اآلتِيَةِ نَ المَ الًّ مِ لُّ كُ أَحُ

يْنِ  اتِّصالَ وَ تِها،  دَّ بِجَ اتِّصاالتٍ  و٣  ديقاتِها،  بِصَ اتِّصاالتٍ   ٤ يْفاءُ  هَ تْ  رَ أَجْ بوعِ  األَُسْ ةِ  نِهايَ ةِ  لَ طْ عُ في   ١
؟ ........................ قولٌ عْ ذا مَ لْ هَ . فَهَ والَي ١٠ اتِّصاالتٍ تْ حَ رَ : إِنَّها أَجْ يْفاءُ تِها. وقالَتْ هَ بِأُخْ

يْفاءُ  هَ تْ  رَ أَجْ بوعِ  األَُسْ ةِ  نِهايَ ةِ  لَ طْ عُ في   
والَي  تْ حَ رَ : إِنَّها أَجْ يْفاءُ تِها. وقالَتْ هَ بِأُخْ

يْفاءُ  هَ تْ  رَ أَجْ بوعِ  األَُسْ ةِ  نِهايَ ةِ  لَ طْ عُ في   

.......................................................................................................................................  : حُ رَ  أَشْ

والَي  نْعِ حَ تاجُ إلى صُ تْ أَنَّها تَحْ رَ دَّ قَ نْها، وَ ا مِ وارً تْ ١٣ سِ نَعَ ا. فَإذا صَ وارً نَعَ ٢٠ سِ مُ أَنْ تَصْ يَ رْ تُريدُ مَ  ٢
؟ ........................ قولٌ عْ ذا مَ لْ هَ ر، فَهَ رَ أُخَ ١٠  أَساوِ

.......................................................................................................................................  : حُ رَ  أَشْ

هُ  را أَنَّ دّ قَ ، فَ بَّةً رٌ ١٢ حَ لَ ياسِ أَكَ ، وَ بَّةً ا طَاللٌ ١١ حَ نْهَ لَ مِ . أَكَ تُقٍ بَّةَ فُسْ رٍ كِيسٌ فيهِ ١٥٠ حَ ياسِ عَ طَاللٍ وَ مَ  ٣
؟ ........................ تُقِ سْ بّاتِ الفُ نْ حَ بَاقِي مِ قولٌ لِلْ عْ ديرٌ مَ قْ دُ ١٣٠ تَ دَ لِ العَ ، فَهَ بَّةً يَ في الكيسِ ١٣٠ حَ قِ بَ

.......................................................................................................................................  : حُ رَ  أَشْ

.................... ٥٣ - ٢٤ ٧.................... ٣٤٦ - ٧٨ ٨

.................... ٢٨ - ١٧ ٤.................... ٢٥٧ - ٨١ ٥.................... ٤٧٧ -٢٢١ ٦

.................... ٥٢٥ - ٣٧٧ ١٠ .................... ٤٦٥ - ٢٤٢ ٩

   

نعم

نعم

نعم

١٠١٨٠٣٠٠

إجابة ممكنة: ٢٧٠إجابة ممكنة: ٣٠

إجابة ممكنة: ١٥٠ إجابة ممكنة: ٢٢٥

٢٠-١٣=٧ ، العدد ٧ قريب من العدد ١٠

العدد(١١) يقرّب إلى العدد ١٠، العدد(١٢) يقرّب إلى العدد ١٠
١٥٠-١٠-١٠=١٣٠

٤+٣+٢=٩، العدد ٩ قريب من العدد ١٠

إجابات:
٤)  نعم، أقرب العدد ٣٩٥ إلى العدد ٤٠٠، وأقرب العدد ٨٣٤ إلى العدد ٨٠٠، 

ومن ثم  فإن الفرق يساوي ٤٠٠.
فهو  إذن،  ا،  مترً كيلو   ٥٢  =  ٢٤  +  ٢٨ أسبوعين  أول  في   جر ألنه  ٥)   نعم؛ 

يحتاج إلى أسبوعين آخرين مثلهما تقريبًا ليكون المجموع ١٠٠ كيلومتر.

تحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في 
الدروس (٣ - ١ إلى ٣ - ٣) بإعطائهم:

اختبار منتصف الفصل (٥٧)
  





  

 يكتب الطالب مسألة الطرح بشكل رأسي.
    اطلب إليهم استعمال قطع دينز لعمل نموذج 

نوا  للعدد ٢٤٤. تابعهم للتحقق من أنهم كوّ
النموذج بشكل صحيح.

ر الطالب بأن يبدؤوا باآلحاد، ويتحققوا في      ذكّ
أثناء تجميع القطع من أنهم وضعوا عشرة آحادٍ 

بدل العشرة التي أُعيد تجميعها، ثم يطرحوا.
ا.    تحقق من أنهم طرحوا العشرات أيضً

   تحقق من أنهم طرحوا المئات.

  

. م طالب الصف ٤ مجموعاتٍ قسِّ  •
• أعط كل مجموعة قطع دينز. واعرض على الطالب قطعة تمثل 

اآلحاد وقطعة تمثل العشرات. ثم اسأل:
١٠ ا في العشرة؟ كم واحدً •

تمثل  وقطعة  العشرات  تمثل  قطعة  الطالب  على  اعرض   •
المئات واسأل: 

١٠ كم عشرة في المئة؟ •


عمل نموذج لمسألة طرح مع إعادة التجميع.


قطع دينز
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. ئاتِ الْمِ اتِ وَ رَ شَ يعِ الْعَ مِ ةِ تَجْ لُ النَّماذِجَ إلعادَ مِ تَعْ .أَسْ ئاتِ الْمِ اتِ وَ رَ شَ يعِ الْعَ مِ ةِ تَجْ لُ النَّماذِجَ إلعادَ مِ تَعْ أَسْ

حَ ٧ آحادٍ مِنْ ٤ آحادٍ  رَ تَطيعُ أَنْ أَطْ ال أَسْ
بِحُ  يُصْ فَ  ، آحادٍ  ١٠ بـِ  ةٍ  دَ واحِ ةٍ  شرَ عَ يعَ  مِ تَجْ أُعيدُ 

ادِ : دُ اآلحَ دَ عَ
ا  ادً ٤ آحادٍ + ١٠ آحادٍ = ١٤ آحَ

ا - ٧ آحادٍ = ٧ آحادٍ ادً : ١٤ آحَ حُ رَ أَطْ

راتِ شَ راتٍ =   ٠   عَ شَ راتٍ – ٣ عَ شَ ٣ عَ

لُ النَّماذِجَ مِ تَعْ أَسْ     

حُ اآلحادَ رَ أَطْ     

اتِ رَ شَ حُ الْعَ رَ أَطْ     

حُ اآلحادَ رَ أَطْ

 
٢٤٤
١٣٧  -

٢٤٤
١٣٧  -

٧

١٤٤٢٤ ٣

٢٤٤
١٣٧  -

٠٧

٣ ١٤٤٤

 

 

أجدُ نَاتِجَ ٢٤٤ - ١٣٧

       

ال؛ ألن ٦٧+ ٤٢ = ١٠٩



  

  

 

استعمل أسئلة «أتأكد» من ٤ إلى ٧؛ لتقويم فهم الطالب كيفية   •
عمل نموذج لمسألة طرح، مع إعادة التجميع.

 
 استعمل األسئلة من ٨ إلى ١١؛ لالنتقال من إيجاد ناتج الطرح 
بدون  الناتج  إيجاد  إلى  النماذج  باستعمال  التجميع  إعادة  مع 

استعمالها.

 
الطالب  استيعاب  لتقويم  «»؛  فقرة  في  األسئلة  استعمل 

المفهوم الوارد في النشاط .


. ألنه اليوجد آحاد كافية ألطرح منها ٧ آحادٍ  (١

في  العشرات  عدد  يساوي  منه  المطروح  في  العشرات  ٢)  عدد 
المطروح.

في  عددها  من  أكبر  المطروح  في  اآلحاد  عدد  يكون  أحيانًا   (٣
من  أكبر  المطروح  في  العشرات  عدد  وكذلك  منه،  المطروح 

عددها في المطروح منه.

   

: حِ رْ دَ نَاتِجَ الطَّ جِ لُ النَّماذِجَ ألَ مِ تَعْ أَسْ

. حُ ا أَطْرَ مَ نْدَ يعِ عِ مِ ةِ التَّجْ ادَ تَى أَقُومُ بِإعَ حُ مَ رَ    أَشْ

١٨١ - ٩٣ ٣٢٢ - ١٤٨ 

٣٤٢ - ١٧٩ 

ةٍ بـِ ١٠ آحادٍ؟   دَ احِ ةٍ وَ شرَ يعَ عَ مِ تُ تَجْ دْ ا أََعَ اذَ ، لِمَ ةِ الثّانِيَةِ طْوَ فِي الْخُ  
ها؟   حِ تُ بِطَرْ ما قُمْ نْدَ راتِ عِ شَ عَ ظْتُ فِي الْ اذا الحَ ، مَ ةِ الثّالِثةِ طْوَ فِي الْخُ  

ةٍ؟ رَّ نْ مَ ثَرَ مِ ميعِ أَكْ ةِ التَّجْ ا إِلَى إعادَ يانً تاجُ أَحْ لِماذا أَحْ  

ةٍ بـِ  دَ احِ ةٍ وَ شرَ يعَ عَ مِ تُ تَجْ دْ ا أََعَ اذَ ، لِمَ ةِ الثّانِيَةِ طْوَ فِي الْخُ  

ها؟   حِ تُ بِطَرْ ما قُمْ نْدَ راتِ عِ شَ عَ ظْتُ فِي الْ اذا الحَ ، مَ ةِ الثّالِثةِ طْوَ فِي الْخُ  

ةٍ؟ رَّ نْ مَ ثَرَ مِ ميعِ أَكْ ةِ التَّجْ ا إِلَى إعادَ يانً تاجُ أَحْ لِماذا أَحْ  

٢١٢ - ١٢٣ 

٥١٣
١٥٥  -

٣٢٨
١٩  -

٣٠٨
١٢٥  -

٤٣٧
٢٤٣  -



ةً دَ ئَةً واحِ ةٍ = مِ دَ ئَةٍ واحِ ئَتانِ – مِ مِ

١٣٧– ١٣٧– ١٣٧ = ١٠٧ ٢٤٤ ، نْ إِذَ

ئَاتِ حُ الْمِ رَ أَطْ     

٢٤٤
١٣٧  -
١٠٧

٣ ١٤٤٤٤٤

 

  

٨٨

١-٣) انظر الهامش.

١٧٤

١٦٣٨٩

٣٠٩١٨٣١٩٤٣٥٨
انظر الهامش











إيجاد ناتج طرح أعداد كلٌّ منها يتكون من ٣ أرقامٍ مع إعادة التجميع.





نماذج أوراق نقدية 

قطع دينز

ا بالنسبة للطالب الذين لديهم ضعف  يُعدّ الطرح مع إعادة التجميع صعبً
في مفهوم القيمة المنزلية. إن المهارات والمفاهيم المستعملة في ذلك 
التجميع  الجهد والمحاولة؛ ففي الجمع مع إعادة  ا وتستحق  ة جدًّ مهمّ
الطرح  في  ا  أمّ واحدة،  بعشرة  تسميتها  وإعادة   ، آحادٍ  ١٠ بتجميع  نقوم 
فعمليتا   . آحادٍ  ١٠ إلى  العشرة  نحلل  حيث  العكس،  بعمل  فسنقوم 

غيِّران قيمة العدد. التحليل والتجميع ال تُ


استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

        

 
مع وليد ١٥ قطعة نقدية، سقط ٨ منها من ثقب في جيبه، 
ا من القطع النقدية المفقودة، كم قطعةً بقيت  ووجد خمسً
مفقودة؟ وكم قطعةً أصبحت معه اآلن؟ ٣ قطع مفقودة، 

. ويبقى معه١٢ قطعةً



  



  




  

 قطع دينز.
طرح  ناتج  إليجاد  فقط؛  اآلحاد  نماذج  استعمال  الطالب  إلى  اطلب 
أعداد مكونة من رقمين مع إعادة التجميع. ثم اطلب إليهم إعادة تجميع 

: كل جواب كآحادٍ وعشراتٍ

-=

 

                                                 

١٣  =  ١٨  -  ٣١



   

 ورقة، قلم رصاص.
اطلب إلى الطالب تكوين ثالث مسائل طرح مختلفة لها ناتج الطرح   

نفسه بحيث تكون:
من دون إعادة تجميع.  •

مع إعادة التجميع مرة واحدة.  •
مع إعادة التجميع مرتين.  •

 (٦٢ د)  

الدرس،  مفهوم  الستكشاف  الفنية؛  التربية  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  •
ونقل أثر تعلُّمه. 

الدرس،  مفهوم  الستكشاف  الفنية؛  التربية  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  
ونقل أثر تعلُّمه. 

الدرس،  مفهوم  الستكشاف  الفنية؛  التربية  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  

   

المسألة  حل  تدريبات  مستعمالً  وخططها  المسألة  حل  مهارات  م  دعِّ
(٢٠) الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.



 
......................... .................................................

٢٠   


                                        

: سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ المَ :أَحُ سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ المَ أَحُ

ةً مِن  ارَ يَّ اتِ ١٧٥ سَ يَّارَ سَّ لِلْ رِضٍ  عْ دُ فِي مَ يُوجَ اتِ   يَّارَ سَّ لِلْ رِضٍ  عْ دُ فِي مَ يُوجَ اتِ   يَّارَ سَّ لِلْ رِضٍ  عْ دُ فِي مَ يُوجَ اتِ   يَّارَ سَّ لِلْ رِضٍ  عْ دُ فِي مَ يُوجَ اتِ   يَّارَ سَّ لِلْ رِضٍ  عْ دُ فِي مَ يُوجَ اتِ   يَّارَ سَّ لِلْ رِضٍ  عْ دُ فِي مَ يُوجَ اتِ   يَّارَ سَّ لِلْ رِضٍ  عْ دُ فِي مَ يُوجَ  ١ 
ةً  ارَ يَّ سَ مْ  كَ  ، ةً ارَ يَّ سَ  ٨٢ نْها  مِ بِيعَ  هِ  سِ نَفْ عِ  الِنَّوُ

؟ رِضِ عْ بَقيَتْ فِي الْمَ

 كجم

 ميعَ في اآلحادِ؟ تَ التَّجْ دْ لْ أَعَ هَ  

 ؟ راتِ شَ ميعَ في العَ تَ التَّجْ دْ لْ أَعَ هَ  

 ، ةً احَ فّ تُ  ٢٧٢ لى  عَ احٍ  فّ تُ نْدوقُ  صُ تَوي  يَحْ لى   عَ احٍ  فّ تُ نْدوقُ  صُ تَوي  يَحْ لى   عَ احٍ  فّ تُ نْدوقُ  صُ تَوي  يَحْ لى   عَ احٍ  فّ تُ نْدوقُ  صُ تَوي  يَحْ  ٢ 
 ، راءَ ضْ خَ الباقي  وَ  ، راءَ مْ حَ ةً  احَ فّ تُ  ١٢٣ نْها  مِ

؟ نْدوقِ راءَ في الصُّ ضْ ةً خَ احَ فّ مْ تُ كَ

راءَ ضْ ةً خَ احَ فّ  تُ

 ميعَ في اآلحادِ؟  تَ التَّجْ دْ لْ أَعَ هَ  

 ؟  راتِ شَ ميعَ في العَ تَ التَّجْ دْ لْ أَعَ هَ  

وي تَحْ قِ  رَ الوَ مِنَ  ةً  مَ زْ رِ لْدونُ  خُ  تَر اشْ وي  تَحْ قِ  رَ الوَ مِنَ  ةً  مَ زْ رِ لْدونُ  خُ  تَر اشْ وي  تَحْ قِ  رَ الوَ مِنَ  ةً  مَ زْ رِ لْدونُ  خُ  تَر اشْ وي  تَحْ قِ  رَ الوَ مِنَ  ةً  مَ زْ رِ لْدونُ  خُ  تَر اشْ  ٣ 
ةِ  مَ زْ الرِّ مِنَ  بَقِيَ  بوعٍ  أُسْ دَ  بعْ وَ  ، قةً رَ وَ  ٢٢٥

؟ لْدونُ لَ خُ مَ تَعْ ةً اسْ رقَ مْ وَ . كَ ةً قَ رَ ١٩٨ وَ

ةً قَ رَ  وَ

 ، ةٍ اجَ رَّ راءِ دَ ياالً لِشِ تاجُ صالِحٌ إِلى ٩١٥ رِ يَحْ تاجُ صالِحٌ إِلى   يَحْ تاجُ صالِحٌ إِلى   يَحْ  ٤ 
يْهِ  لَ بَقِيَ عَ ياالً  رِ مْ  كَ  ، ياالً رِ هُ ٤٧٥  عَ مَ إِذا كانَ 

ةِ؟ اجَ رّ راءِ الدَّ رَ لِشِ وفِّ أَنْ يُ

ياالً   رِ

ةً  جاجَ اجِ ٢٥٤ دَ بَيِع الَّدجَ تِ  الَّ حِ دِ مَ  أَحَ لَدَ اجِ   بَيِع الَّدجَ تِ  الَّ حِ دِ مَ  أَحَ لَدَ اجِ   بَيِع الَّدجَ تِ  الَّ حِ دِ مَ  أَحَ لَدَ اجِ   بَيِع الَّدجَ تِ  الَّ حِ دِ مَ  أَحَ لَدَ  ٥ 
ةً  جاجَ ، و٧٨ دَ سِ مَ أَمْ ةً يَوْ جاجَ نْها ٨٥ دَ بِيعَ مِ

؟ يَتْ ةً بَقِ جاجَ مْ دَ . كَ مَ اليَوْ

ةً جاجَ  دَ

ةِ  لَّ السَّ ةِ  رَ كُ بي  لِالعِ ةً  بِطاقَ  ٨٥ ماعيلَ  إسْ عَ  مَ ماعيلَ   إسْ عَ  مَ ماعيلَ   إسْ عَ  مَ ماعيلَ   إسْ عَ  مَ  ٦ 
دُ  مَ أَحْ ا  أَمّ  . اليَدِ ةِ  رَ كُ بي  لِالعِ ةً  بِطاقَ و١٢٩ 
؟  ثَرُ هُ بِطاقاتٌ أَكْ عَ ما مَ هُ يُّ أَ . فَ ةً هُ ٣١٢ بِطاقَ عَ مَ فَ



دُ بِطاقاتِهِ؟ دَ مْ يَزيدُ عَ كَ وَ  

ةً   بِطاقَ
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قٌ  رَ بِيرَ وَ عَ ةَ وَ مَ فاطِ عادَ وَ لٍّ مِنْ سُ عَ كُ مَ
نَةِ  وَّ لَ اقِ الْمُ رَ وْ دُ األَ دَ يدُ عَ مْ يَزِ . كَ نٌ وَّ لَ نَةِ مُ وَّ لَ اقِ الْمُ رَ وْ دُ األَ دَ يدُ عَ مْ يَزِ . كَ نٌ وَّ لَ مُ

راقِ  وْ دِ األَ دَ لى عَ ةَ عَ مَ عَ فاطِ تِي مَ الّ
؟ ادَ عَ عَ سُ تِي مَ الّ

     
      

ادُ عَ ٧٩سُ

ةُ مَ اطِ ٢٦٥فَ

بِيرُ ١٢٨عَ

يعِ  مِ تَجْ ةُ  إعادَ وَ  . اتِ رَ شَ الْعَ يعَ  مِ تَجْ يدَ  عِ أُ أَنْ  ابِقِ  السّ النَّشاطِ  فِي  تُ  مْ لَّ تَعَ
ا.  هَ سِ ةِ نَفْ يقَ رِ تِمُّ بِالطَّ ئَاتِ تَ الْمِ

يعِ  مِ تَجْ ةُ  إعادَ وَ  . اتِ رَ شَ الْعَ يعَ  مِ تَجْ يدَ  عِ أُ أَنْ  ابِقِ  السّ النَّشاطِ  فِي  تُ  مْ لَّ تَعَ
ا.  هَ سِ ةِ نَفْ يقَ رِ تِمُّ بِالطَّ ئَاتِ تَ الْمِ

يعِ  مِ تَجْ ةُ  إعادَ وَ  . اتِ رَ شَ الْعَ يعَ  مِ تَجْ يدَ  عِ أُ أَنْ  ابِقِ  السّ النَّشاطِ  فِي  تُ  مْ لَّ تَعَ

اقِ  رَ وْ األَ دِ  دَ عَ لَى  عَ  ١٨٦ بـ  ةَ  مَ اطِ فَ عَ  مَ تِي  الَّ نَةِ  وَّ لَ المُ اقِ  رَ وْ األَ دُ  دَ عَ يَزيدُ 
. ادَ عَ عَ سُ تِي مَ نةِ الَّ وَّ لَ المُ

بـ  ةَ  مَ اطِ فَ عَ  مَ تِي  الَّ نَةِ  وَّ لَ المُ اقِ  رَ وْ األَ دُ  دَ عَ يَزيدُ 
. ادَ عَ عَ سُ تِي مَ نةِ الَّ وَّ لَ المُ

بـ  ةَ  مَ اطِ فَ عَ  مَ تِي  الَّ نَةِ  وَّ لَ المُ اقِ  رَ وْ األَ دُ  دَ عَ يَزيدُ 

؟  ادَ عَ عَ سُ تِي مَ اقِ الَّ رَ وْ دِ األَ دَ لى عَ ةَ عَ مَ عَ فاطِ نَةِ الّتي مَ وَّ لَ راقِ الْمُ وْ دُ األَ دَ مْ يَزيدُ عَ  كَ
دُ ناتج ٢٦٥ - ٧٩ . ، أَجِ ةِ ذلِكَ فَ رِ عْ لِمَ

. ادَ حُ اآلحَ رَ أَطْ ١    



ادٍ  ادٍ مِنْ ٥ آحَ حَ ٩ آحَ رَ تَطيعُ أَنْ أَطْ ال أَسْ
دُ اآلحادِ: دَ بِحُ عَ ، يُصْ ةٍ بـِ ١٠ آحادٍ دَ ةٍ واحِ شرَ يعَ عَ مِ يدُ تَجْ عِ أُ

ا  ٥ آحادٍ + ١٠ آحادٍ = ١٥ آحادً
ا – ٩ آحادٍ = ٦ آحادٍ : ١٥ آحادً حُ رَ أَطْ

٢٦٥
٧٩  -

٦

٥ ١٥٦٥١٥

. راتِ شَ حُ الْعَ رَ أَطْ
 : حُ رَ أَطْ

. راتِ شَ حُ الْعَ رَ أَطْ
 : حُ رَ أَطْ

٢    
  . راتٍ شَ راتٍ مِنْ ٥ عَ شَ حَ ٧ عَ رَ تَطيعُ أَنْ أَطْ ال أَسْ

: راتِ شَ دُ الْعَ دَ بِحُ عَ ، يُصْ راتٍ شَ ةٍ بـِ ١٠ عَ دَ ئَةٍ واحِ يعَ مِ مِ أُعيدُ تَجْ
ةً  شرَ راتٍ = ١٥ عَ شَ راتٍ + ١٠ عَ شَ ٥ عَ

راتٍ شَ راتٍ = ٨ عَ شَ رةً – ٧ عَ شْ : ١٥ عَ حُ رَ أَطْ

٢٦٥
٧٩  -
٨٦

٥ ١ ١٥
١٥

٥

. ئَاتِ حُ الْمِ رَ أَطْ
 : حُ رَ أَطْ

ئَاتِ حُ الْمِ رَ أَطْ
 : حُ رَ أَطْ

٣    

ئاتِ = ١ مئات : ١ مئات –   ٠ مِ حُ رَ أَطْ ٢٦٥
٧٩  -

١٨٦

١ ٥ ١٥
١٥
٦٥٦٥٥
١٥

ةً قَ رَ ٧٩– ٧٩– ٧٩ =  ١٨٦ وَ ٢٦٥ ، نْ إِذَ

          

٢

٢

  

  


اطلب إلى الطالب:

استعمال قطع دينز لعمل نموذج لمسألة طرح.  •
– ٣٢٥ ، ثم اسأل:  إيجاد ناتج طرح ٥٤٦  •

هل أعدت التجميع؟ وضح ذلك. ال؛ ألني أستطيع الطرح من   
دون إعادة التجميع.

– ٢١٧، ثم اسأل:  إيجاد ناتج طرح ٥٤٦  •
هل أعدت التجميع؟ وضح ذلك. نعم؛ أعدت تجميع عشرة   

واحدة إلى ١٠ آحادٍ؛ ألن ٧ > ٦
– ٢٥٩، ثم اسأل:  إيجاد ناتج طرح ٥٤٦  •

هل أعدت التجميع؟ وضح ذلك. نعم؛ أعدت تجميع عشرة   
واحدة إلى ١٠ آحادٍ؛ ألن ٩> ٦، وأعدت تجميع مئةٍ واحدةٍ 

؛ ألن ٥ > ٣ إلى ١٠ عشراتٍ

  


اكتب مسألة الطرح اآلتية على السبورة: 
١٢           

١٢         ٢       ٣       

٢     ٣   ٤     
      ٣     ٨  -
٩     ٤   ٣   

٣
٢

٢٤

كيف تُظهر إعادة التجميع أثناء الخطوات؟   •
أشطب األرقام األصليّة وأَضع األرقام الجديدة فوقها.

لماذا أعدت التجميع مرتين في عمود العشرات؟   •
ألنني أحتاج إلى إعادة تجميع عشرة واحدة لزيادة اآلحاد، ثم 

إعادة تجميع مئة واحدة لزيادة العشرات.
لماذا أعدت التجميع في عمود المئات؟   •

أعدت التجميع للحصول على عشرات أكثر.

اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتبهم ويقرؤوا المعلومات الواردة 
إعادة التجميع». وراجع معهم مفهوم إعادة التجميع». وراجع معهم مفهوم إعادة التجميع، ثم ناقش  » في فقرة

معهم حل المثالين ١، ٢.




  



قُ مِنْ إجابَتي. المثاالن (١، ٢) قَّ تَحَ مَّ أَ ، ثُ حِ رْ دُ ناتِجَ الطَّ قُ مِنْ إجابَتي. أَجِ قَّ تَحَ مَّ أَ ، ثُ حِ رْ دُ ناتِجَ الطَّ أَجِ

، وكان قد وفرَّ  عامَ ا الْ رَ محمدٌ ٨٥٢ رياالً هذَ فَّ وَ  

رَ  فَّ وَ رياالً  مْ  فَكَ ي.  اضِ مَ الْ امِ  عَ الْ فِي  رياالً   ٧٥٥
ي؟  اضِ مَ امِ الْ عَ لى الْ ةً عَ يادَ امِ زِ عَ ا الْ ذَ فِي هَ

ثُ  دُ ا يَحْ اذَ الئِي: مَ مَ حُ لِزُ رَ  أَشْ

يدُ  عِ ما أُ نْدَ راتِ عِ عشَ لِلْ
ثُ  دُ ا يَحْ اذَ الئِي: مَ مَ حُ لِزُ رَ  أَشْ

يدُ  عِ ما أُ نْدَ راتِ عِ عشَ لِلْ
ثُ  دُ ا يَحْ اذَ الئِي: مَ مَ حُ لِزُ رَ  أَشْ

. يْنِ تَ رَّ يعَ مَ مِ التَّجْ

٣٩١  
١٧٨- ١٧٨- ١٧٨

٥٤٢ - ١٦٧ ٣١٧ -١٩٨ 

. راتِ شَ حُ الْعَ رَ أَطْ  ٢    

. حُ اآلحادَ رَ أَطْ   ١    

. ئَاتِ حُ الْمِ رَ أَطْ  ٣    

. تٍ مِنْ (٠) ريالٍ يَاالَ حَ ٩رِ رَ تَطيعُ أَنْ أَطْ ال أَسْ
تٍ يَاالَ ميعَ ٥٠رياالً بـِ ٤٠رياالً + ١٠رِ أُعيدُ تَجْ

تٍ = ١ريالٍ  يَاالَ تٍ – ٩رِ يَاالَ . ١٠رِ حُ رَ أَطْ

٣٥٠
١٧٩  -

١

١٠ ٤
٣٥٠٣٥٠

 . هِ ١٧١ رياالً عِ بَرُّ دَ تَ دَ بَعْ مَ عَ أَحْ ى مَ بْقَ هُ يَ نَّ أَيْ أَ

ةٍ  يَّ يْرَ يَّـةٍ خَ عِ مْ عَ لِجَ بَـرَّ ا تَ ـإِذَ . فَ ـدَ ٣٥٠ ريـاالً مَ ـعَ أَحْ مَ 

؟ هُ عَ يَ مَ قِ مْ رياالً بَ كَ ، فََ بـِ ١٧٩رياالً
دُ نَاتِجَ  ، أَجِ دَ مَ عَ أَحْ مْ رياالً بَقِيَ مَ ةِ كَ فَ رِ عْ لِمَ

 . ١٧٩– ١٧٩– ١٧٩ رياالً ٣٥٠ رياالً 

. حَ ٧٠ رياالً مِنْ ٤٠رياالً رَ تَطيعُ أَنْ أَطْ ال أَسْ
ميعَ ٣٠٠ ريالٍ بـِ ٢٠٠ ريالٍ + ١٠٠ ريالٍ  أُعيدُ تَجْ

. ١٤٠ رياالً – ٧٠ رياالً = ٧٠ رياالً حُ رَ أَطْ

٣٥٠
١٧٩  -

٧١

١٠ ٤  ٢
١٤

٣٥٠٣٥٠٣٥٠

٣٥٠
١٧٩  -
١٧١

١٠ ٤  ٢
١٤

٣٥٠٣٥٠

٢٠٠ ريالٍ – ١٠٠ ريالٍ = ١٠٠ ريالٍ 

٣٥٠

          

  

٩٧ رياالً

٢١٣٣٧٥١١٩

إجابة ممكنة: عشرة واحدة يعاد تجميعها لـ (١٠) آحاد،
.ثم يضاف إلى العشرات الباقية  (١٠) عشرات أخر


إلى  يحتاجون  ال  أنّهم  يعرفون  الطالب  أن  من  تحقق    
ا، ففي بعض األحيان ال يحتاجون إليها  إعادة التجميع مرتين دائمً

ا، وأحيانًا قد يحتاجون إليها مرة واحدة. نهائيًّ

قدم،  كرة  مباراة  لحضور  دخول  بطاقة   ٢١٥ سالم    مع 
ومع خالد ٨٨ بطاقة. ما الفرق بين أعداد البطاقات التي 

لديهما؟ ١٢٧ بطاقة.
.   اشترت ليلى سلسلة من الذهب بـ ٧٣٢ رياالً

؟ ٨ رياالتٍ عيد إليها البائع إذا أعطته ٧٤٠ رياالً   كم يُ

سالم    مع 

  اشترت ليلى سلسلة من الذهب بـ 

 

اطلب إلى الطالب حل األسئلة من (١) إلى (٥) الواردة في فقرة 
«أتأكد»، وتابع حلولهم. 

م استيعاب الطالب قبل أن يبدؤوا حل  السؤال (٥): يقوّ
أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».


النقود  الطالب صعوبات في طرح   واجه بعض 

مع إعادة التجميع

 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليمتدريبات إعادة التعليم ١
بهم كيف  ٢  أحضر لهم نماذج ألوراق نقدية مختلفة، ودرّ
ثم  قيمتها،  على  المحافظة  مع  ببعض  بعضها  يستبدلون 
 . رياالً  ١٨  – رياالً   ٣٢ اآلتية:  المسألة  عليهم  اعرض 
واطلب إلى أحدهم استعمال النقود لتمثيل المسألة، ثم 

يكتب آخر الحل على السبورة.

  

......................... .................................................

١٨   


                                        

: حِ رْ نْدَ الطَّ ميعِ عِ ةِ التَّجْ ِعادَ تِعانَةُ بِالنَّماذِجِ إلِ نُ االسْ كِ مْ :يُ حِ رْ نْدَ الطَّ ميعِ عِ ةِ التَّجْ ِعادَ تِعانَةُ بِالنَّماذِجِ إلِ نُ االسْ كِ مْ يُ

٥ ١٣
٣٦٣

٢٨
٣٣٥

رُ كَّ تَذَ أَ
ةٍ إِىل ١٠ آحادٍ دَ ةٍ واحِ َ رشَ ميعَ عَ ْ أُعيدُ جتَ

ا اتٍ و١٣ آحادً رشَ ةِ ٥ عَ تُبُ ٦٣ بِصورَ أَكْ

 ١  ٢ 

 ٣  ٤ 

 ٥  ٦ 

قُ مِنْ إِجابَتي: قَّ تَحَ مَّ أَ ، ثُ حِ رْ دُ نَاتِجَ الطَّ أَجِ

 = ٧٢٢ – ٩٦٢ ٧  = ٣٦١ – ٦٨١ ٨   = ١٣٦ – ٧٥٠ ٩ 

 = ٢١٩– ٢١٩– ٢١٩ ٤٣٥ ١٠  = ٨٣٩– ٨٣٩– ٨٣٩ ٨٦٥ ١١  = ٩٢٧– ٩٢٧– ٩٢٧ ٩٤٢ ١٢ 

......................... .................................................

١٩   

قُ مِنْ إِجابَتي: قَّ تَحَ مَّ أَ ، ثُ حِ رْ دُ نَاتِجَ الطَّ قُ مِنْ إِجابَتي:أَجِ قَّ تَحَ مَّ أَ ، ثُ حِ رْ دُ نَاتِجَ الطَّ أَجِ

  = ٣١٨– ٣١٨– ٣١٨ ٥٩٧ ١   = ١٢١ – ٢٧٠ ٢ 

  = ١٢٨– ١٢٨– ١٢٨ ٤٦٤ ٣   = ٢٠٦ – ٧٤٣ ٤ 

  = ٤٢٧– ٤٢٧– ٤٢٧ ٦٣٢ ٥   = ٣٣٥ – ٥٦٠ ٦ 

  = ٤٢٦ – ٨٢٣ ٧   = ٣١٩– ٣١٩– ٣١٩ ٩٣٦ ٨ 

  = ٣٢٩– ٣٢٩– ٣٢٩ ٤٤٨ ٩   = ٣٢١ – ٨٤٠ ١٠ 

: بَ في  ناسِ مَ المُ قْ تُبُ الرَّ : أَكْ بْرُ الجَ

٥١ 

٣١   -

١٩ 

١١  ٣ ٢

٢  ٩ -

١  ٣

١٢ 

 ١ ١

٢ ٢   -

٣  ٢

٧ ١٣ ٤ 

١ ٥   -

٥٨ 

١٤ 

٣  ٦

١  ٨ -

 ٦ ٨

١٥  ٤ ٢

٣ ١   -

١ ٢ 

١٦ 




                                        

  



  

 

ما الذي تعيد تجميعه إذا لم يكن هناك آحادٌ كافية؟   •
عشرة واحدة إلى ١٠ آحادٍ  

ما الذي تعيد تجميعه إذا لم يكن هناك عشرات كافية؟   •
مئة واحدة إلى ١٠ عشراتٍ  


ا. اطلب  أخبر الطالب أنهم سيتعلمون طرح أعدادٍ تتضمن أصفارً
مع  الطرح  عن  الحالي  الدرس  يساعدهم  كيف  يكتبوا  أن  إليهم 

ا. إعادة التجميع على طرح األعداد التي تتضمن أصفارً

  

ع أسئلة التدريبات (٦-١٨) باستعمال المستويات اآلتية: نوّ


٩، ١١ ، ١٢ – ٦

٦ - ١٢، ١٤-١٧

 ( األسئلة الزوجية ) ٦ - ١٨

العليا»،  التفكير  يناقشوا «مسائل مهارات  اطلب إلى الطالب أن 
يستعملون  كيف  بالكلمات:  التعبير  إليهم  اطلب  ثم  وحلها. 

الجمع للتحقق من صحة إجاباتهم.

قُ مِنْ إجابَتي: المثاالن (١، ٢) قَّ تَحَ مَّ أَ ، ثُ حِ رْ دُ ناتِجَ الطَّ أَجِ

: بَ فِي   ناسِ مَ الْمُ قْ تُبُ الرَّ  أَكْ   

. فطَلَبَ عليٌّ  مِ طَاعِ مَ دِ الْ اءِ فِي أَحَ دَ غَ امَ الْ لَ عليٌّ وسعيدٌ طَعَ ناوَ تَ  

هُ  عَ فَ زيدُ ما دَ مْ يَ ا. كَ زًّ أَرُ ا وَ كً مَ عيدٌ سَ يْنَما طَلَبَ سَ ، بَ لَطَةً سَ فطائرَ وَ
؟ هُ عليٌّ عَ فَ ا دَ لى مَ عيدٌ عَ سَ

          

    

ائِرُ طَ ٢٠فَ
ةٌ طَ لَ ٥سَ
كٌ مَ ٣٥سَ
زٌّ ٤أَرُ

بَنٌ ١لَ

١ماءٌ











٨٥٦ - ٦٣٧ ٥٣١ - ٤٩٩ 

٦١
٤١٧  -

٠٢

٩٩
١ ٩  -
٧٥٠

٧٩٨
٩٧  -

٤ ١

٩٨٩
٧٧  -

١٨



تِهِ  نْ إجابَ قَ مِ قَّ لِيَتَحَ لى النّاتِجِ ٤٧٧، وَ لَ عَ صَ نْ ٧٨٥ حَ رٌ ٣٠٨ مِ حَ نَاصِ ما طَرَ نْدَ  عِ       
؟  عَ فيهِ قَ ي وَ ذِ أُ الَّ طَ ا الْخَ عَ ٣٠٨ وَ ٧٨٥. فَمَ مَ دْ جَ قَ فَ



ةً أَمْ ال؟  قولَ عْ ا كانَتْ مَ تِي إِذَ ابَ نْ إِجَ قَ مِ قَّ نِي أَنْ أَتَحَ عْ ا يَ اذَ حُ  مَ ضِّ    أُوَ

٧٢٨
٣٥٩  -

 ٨٤٣
١٨٧  -



١٢ – ينَ ١١ ارِ لَّ التَّمَ حُ ةَ ألِ رَ جاوِ ةِ الْمُ دَ مِ ةَ األَعْ حَ لُ لَوْ مِ تِعْ  أسْ
فِي  وا  كُ تَرَ اشْ الَّذينَ  الثّالِثِ  فِّ  الصَّ بِ  طُالّ دُ  دَ عَ زيدُ  يَ مْ  كَ  

فِّ  الصَّ بِ  طُالّ نَ  مِ وا  كُ تَرَ اشْ ينَ  ذِ الَّ لَى  عَ نِّي  فَ الْ ضِ  رِ عْ مَ الْ
؟ ابِعِ الرّ

نِّي؟ فَ ضِ الْ رِ عْ مَ وا فِي الْ كُ تَرَ بِ الَّذينَ اشْ لِّيُّ لِلطُّالّ كُ دُ الْ دَ عَ ا الْ مَ  

  

٦٥٦٣٦٩

٢١٩٣٢

٨
٣١ ٤

٠٢

١٤ رياالً

٣٦ طالبًا
٣٠٧ طالبًا

٩

٢

انظر الهامش.

انظر الهامش.

إجابات:
١٧)  إجابة ممكنة: عليه أن يجمع العددين ٣٠٨ وَ ٤٧٧، ال أن يجمع ٣٠٨ وَ 

٧٨٥
١٨)  يعني استعمال التقدير لمقارنة إجابتي لمعرفة ما إذا كانت معقولة أم ال.

  

......................... .................................................

٢١   

ام  نْهُ بٍّ مِ لِّ دُ صَ لِكُ صَّ عامَ املُخَ امً أَنَّ الطَّ لْ يَواناتِ ، عِ ةِ احلَ ديقَ بَّانِ يف حَ هُ دُ لَ ناوَ عامَ الَّذي تَ بِّنُ الطَّ بَ لٌ يُ وَ دْ ام فيام يَأْيت جَ نْهُ بٍّ مِ لِّ دُ صَ لِكُ صَّ عامَ املُخَ امً أَنَّ الطَّ لْ يَواناتِ ، عِ ةِ احلَ ديقَ بَّانِ يف حَ هُ دُ لَ ناوَ عامَ الَّذي تَ بِّنُ الطَّ بَ لٌ يُ وَ دْ فيام يَأْيت جَ

ل. وَّ بوعِ األَ ا يف األُسْ يلوجرامً ل. كِ وَّ بوعِ األَ ا يف األُسْ يلوجرامً هو ٣٦٣٣٦٣ كِ

                  
    
  

 

٣٨ ٣٩ ٤١ ٤٠ ٤٣ ٤٢ ٣٨ ٣٦٣ كجم   
٣٦ ٣٦ ٣٨ ٣٩ ٣٧ ٣٦ ٣٦ ٣٦٣ كجم كجم   

ةِ: رورَ نْدَ الضَّ ميعَ عِ أُعيدُ التَّجْ ةِ اآلتِيَةِ؛ وَ ئِلَ سْ نِ األَ أُجيبُ عَ

بْتِ إِلى  بُّ الثّاني مِنَ السَّ هُ الدُّ لَ لى ما أَكَ لُ عَ وَّ بُّ األَ ها الدُّ لَ عامِ الَّتي أَكَ ةُ الطَّ ميَّ مْ تَزيدُ كَ وَّكَ بُّ األَ ها الدُّ لَ عامِ الَّتي أَكَ ةُ الطَّ ميَّ مْ تَزيدُ كَ وَّكَ بُّ األَ ها الدُّ لَ عامِ الَّتي أَكَ ةُ الطَّ يَّ مِّ مْ تَزيدُ كَ ِّكَ ١ 

بِعاءِ؟ رْ األَ
 

لِّ كُ صاتِ  صَّ خَ مُ مِنْ  بَقِيَ  عامِ  الطَّ مِنَ  ا  يلوجرامً كِ مْ  لِّكَ كُ صاتِ  صَّ خَ مُ مِنْ  بَقِيَ  عامِ  الطَّ مِنَ  ا  يلوجرامً كِ مْ  ِّكَ ٢ 

عةِ؟ مُ عةِ؟ الجُ مُ ةِ؟ الجُ عَ مُ َ الجُ عامِ طَ
ل كُ صاتِ  صَّ خَ مُ مِنْ  بَقِيَ  عامِ  الطَّ مِنَ  ا  يلوجرامً كِ مْ  كَ

عامِ طَ
ل كُ صاتِ  صَّ خَ مُ مِنْ  بَقِيَ  عامِ  الطَّ مِنَ  ا  يلوجرامً كِ مْ  كَ

دَ  بٍّ بَعْ دُ
 



ما في  نْهُ بٍّ مِ لِّ دُ ما في  لِكُ نْهُ بٍّ مِ لِّ دُ في  لِكُ ها صيصُ يَّنُ تَخْ تَعَ عامِ الَّتي يَ ةُ الطَّ ميَّ ا كَ عاممَ ةُ الطَّ ميَّ ا كَ عاممَ ةُ الطَّ يَّ مِّ ا كَ ِّمَ ٣ 

؟ بوعِ سْ ءٌ في نِهايةِ األُ يْ ى شَ ؟قَّ بوعِ سْ ءٌ في نِهايةِ األُ يْ ى شَ ؟قَّ بوعِ سْ ءٌ في نِهايَةِ األُ يْ ى شَ ؟َقَّ بوعِ سْ ؟َةِ األُ بوعِ سْ ءٌ في نِهايةِ األُ يْ ى شَ ؟قَّ بوعِ سْ ؟َةِ األُ بوعِ سْ ةِ األُ تَب ءٌ في نِهايالّ يَ يْ ى شَ تَبقَّ ءٌ في نِهايالّ يَ يْ ى شَ قَّ بَ تَ ءٌ في نِهايَالّ يَ يْ ى شَ قَّ ءٌ في نِهايَ يْ ى شَ تَبقَّ ءٌ في نِهايالّ يَ يْ ى شَ قَّ ءٌ في نِهايَ يْ ى شَ قَّ لى أَ بوعٍ عَ لِّ أُسْ كُ
عام ةُ الطَّ يَّ

بوعٍ  لِّ أُسْ كُ
عام ةُ الطَّ يَّ

لى أ بوعٍ عَ لِّ أُسْ لى أكُ عَ
 
 

ما  هُ لَ أَكَ تَينِ  اللَّ ما   هُ لَ أَكَ تَينِ  اللَّ ما   هُ لَ أَكَ يْنِ  تَ اللَّ  ْ عامِ الطَّ عامِ  الطَّ  ِ يتَي مِّ كَ يتَينَ  مِّ كَ تَينَ  يَ مِّ كَ َنَ  بَي قُ  رْ الفَ ا  يمَ مِّ كَ بَينَ  قُ  رْ الفَ ا  يمَ مِّ كَ بَيْنَ  قُ  رْ الفَ ا  ْمَ ٤ 

امِال؟ بوعِ كَ سْ اللَ األُ بَّانِ خِ الدُّ
عام الطَّ  

امِال بوعِ كَ سْ اللَ األُ بَّانِ خِ الدُّ
عام الطَّ  ِ

امِال بوعِ كَ سْ اللَ األُ بَّانِ خِ الدُّ
تَيِ

امِال بوعِ كَ سْ اللَ األُ بَّانِ خِ الدُّ
تَي

امِالً بوعِ كَ سْ اللَ األُ بَّانِ خِ ًالدُّ
 


   

                                    

نْ إجابَتي:  قُ مِ قَّ ، ثُمَّ أَتَحَ حِ دُ ناتِجَ الطَّرْ نْ إجابَتي: أَجِ قُ مِ قَّ ، ثُمَّ أَتَحَ حِ دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

: أَلَةَ اآلتِيَةَ سْ لُّ المَ أَحُ

بَ في     : ناسِ مَ المُ قْ تُبُ الرَّ  أَكْ   

بوعَ  ذا األُسْ عَ هَ مَ جَ ي. وَ بوعِ الْماضِ ةَ في األُسْ عامَّ ةَ الْ ديقَ هِ الحَ نْظيفِ نْدَ تَ ةً عِ غَ بَةً فارِ لْ لٌ ٩٩ عُ عَ عامِ مَ جَ  ١٥
بوعِ الماضي.  هُ في األُسْ عَ مَ ا جَ مّ ثَرَ مِ بَةٍ أَكْ لْ  عُ
بوعَ  ذا األُسْ عَ هَ مَ جَ ي. وَ بوعِ الْماضِ ةَ في األُسْ عامَّ ةَ الْ ديقَ هِ الحَ نْظيفِ نْدَ تَ ةً عِ غَ بَةً فارِ لْ  عُ
بوعِ الماضي.  هُ في األُسْ عَ مَ ا جَ مّ ثَرَ مِ بَةٍ أَكْ لْ  عُ
بوعَ  ذا األُسْ عَ هَ مَ جَ ي. وَ بوعِ الْماضِ ةَ في األُسْ عامَّ ةَ الْ ديقَ هِ الحَ نْظيفِ نْدَ تَ ةً عِ غَ بَةً فارِ لْ  عُ

والَيْ ٢٠٠ بوعَ حَ ذا األُسْ عَ هَ مَ لُ أنَّهُ جَ رَ العامِ دَّ . قَ بَةً لْ  عُ
بوعَ  ذا األُسْ عَ هَ مَ جَ ي. وَ بوعِ الْماضِ ةَ في األُسْ عامَّ ةَ الْ ديقَ هِ الحَ نْظيفِ نْدَ تَ ةً عِ غَ بَةً فارِ لْ  عُ

والَيْ  بوعَ حَ ذا األُسْ عَ هَ مَ لُ أنَّهُ جَ رَ العامِ دَّ . قَ بَةً لْ  عُ
بوعَ  ذا األُسْ عَ هَ مَ جَ ي. وَ بوعِ الْماضِ ةَ في األُسْ عامَّ ةَ الْ ديقَ هِ الحَ نْظيفِ نْدَ تَ ةً عِ غَ بَةً فارِ لْ  عُ

٣١٢
؟ ........................ قولٌ عْ ذا مَ لْ هَ فَهَ

.......................................................................................................................................  : حُ رَ  أَشْ

افٍ  يْتِ نَوَّ دُ بَ عْ يدُ بُ زِ مْ يَ ا.فكَ تْرً مالٍ عنها ١١٨ مِ يْتُ جَ دُ بَ بْعُ يَ ا، وَ تْرً ةِ ٢١٥ مِ سَ رَ دْ نِ المَ افٍ عَ يْتُ نَوّ دُ بَ بْعُ ١٤  يَ
؟      ............................................................ مالٍ يْتِ جَ لَى بَ عَ

٣ ٨ ١
      ١ ٦ ٥ -

١٤ ٤ ١
      ٥ ٧ -

٢٨ ٥ ٠
      ٢ ٤ ٣ -

٣٣ ١ ٩
      ١ ٧ ٥ -

٤

.................... = ٢٢٤ - ١١٥ ٥

.................... = ٨١٢ - ٣٣٤ ٧

.................... = ٥٢١ - ٣٧٥ ٩

....................  = ٣٥٦ - ١٧٨ ٦

....................  = ٤٦٧ - ١٨٢ ٨

....................  = ٦٣٣ - ٢٤٥ ١٠

١١٥ ١         
٢ ٦ ٥ ـــــــــــــ-

٤ ٩

        ٣  ١٢ ٨ ٥
٢ ـــــــــــــ-     
٦ ٢

     -
٤   ١٣   ٩

١ ١ ٢ ـــــــــــــ-
  ٩ ٧

: أَلَةَ اآلتِيَةَ سْ لُّ المَ أَحُ

   

٢ ١ ٦٣ ٨ ٤٦ ٠ ٧١ ٤ ٤

١٠٩١٧٨

٤٧٨٢٨٥

١٤٦

٤

٢
٣٣

٠

٢

ا. ٩٧ مترً

نعم

٣١٢-٩٩=٢١٣؛ وهي قريبة من٢٠٠.

٣٨٨

 بديل المجموعات الصغيرة  


  م الذاتي بدائل التعلّ  
() تدريبات المهارات  
() التدريبات اإلثرائية  




تحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في 
الدرسين (٣ - ٣ ، ٣ - ٤) بإعطائهم:

(٥٥) االختبار القصير (٢)

  



      
    

مٌ  قَّ رَ ا مُ مَ هُ دُ بانِ أَحَ عَّ كَ مُ      
امِ (٤-٩) قَ َرْ رُ باألْ خَ امِ (٠-٥) واآلْ قَ باألرْ

امِ (٤-٩). قَ مانِ باألرْ قَّ رَ بانِ مُ عَّ كَ أو مُ
امِ ( قَ َرْ رُ باألْ خَ ) واآلْ

امِ ( قَ مانِ باألرْ قَّ رَ بانِ مُ عَّ كَ أو مُ
امِ ( قَ َرْ رُ باألْ خَ ) واآلْ امِ ( قَ باألرْ

امِ ( قَ مانِ باألرْ قَّ رَ بانِ مُ عَّ كَ أو مُ
امِ ( قَ باألرْ

٢ : بِينَ دُ الالَّعِ دَ عَ

    
 •. اءَ يْضَ ةٍ بَ قَ رَ لى وَ دَ ٩٩٩ عَ دَ بٍ العَ لُّ العِ تُبُ كُ كْ دَ • يَ دَ بٍ العَ لُّ العِ تُبُ كُ كْ • يَ

  

نَ •  ا مِ نً وَّ كَ ا مُ دً دَ تُبُ عَ كْ بَيْن، ثُمَّ يَ عَّ كَ لُ المُ بُ األَوَّ ي الالَّعِ مِ رْ نَ • يَ ا مِ نً وَّ كَ ا مُ دً دَ تُبُ عَ كْ بَيْن، ثُمَّ يَ عَّ كَ لُ المُ بُ األَوَّ ي الالَّعِ مِ رْ • يَ
ثُمَّ   ، تِهِ قَ رَ وَ فِي   ٩٩٩ دِ  دَ العَ تَ  تَحْ نِ  يْ رَ الظَّاهِ يْن  مَ قْ الرَّ

. حُ طْرَ يَ

نَ •  ا مِ نً وَّ كَ ا مُ دً دَ تُبُ عَ كْ بَيْن، ثُمَّ يَ عَّ كَ بُ الثَّانِي المُ ي الالَّعِ مِ رْ نَ • يَ ا مِ نً وَّ كَ ا مُ دً دَ تُبُ عَ كْ بَيْن، ثُمَّ يَ عَّ كَ بُ الثَّانِي المُ ي الالَّعِ مِ رْ • يَ
ثُمَّ   ، تِهِ قَ رَ وَ فِي   ٩٩٩ دِ  دَ العَ تَ  تَحْ نِ  يْ رَ الظَّاهِ يْن  مَ قْ الرَّ

. حُ طْرَ يَ

نَ •  مِ نَ  وَّ كَ المُ دَ  دَ العَ يَطْرحُ  يثُ  بِحَ  ، لِكَ ذَ بٍ  العِ لُّ  كُ رُ  رِّ كَ نَ • يُ مِ نَ  وَّ كَ المُ دَ  دَ العَ يَطْرحُ  يثُ  بِحَ  ، لِكَ ذَ بٍ  العِ لُّ  كُ رُ  رِّ كَ • يُ
. حِ اتِجِ الطَّرْ نْ نَ يْنِ مِ رَ يْن الظَّاهِ مَ قْ الرَّ

أَنَّ •  ظَنَّ  إِذا  حِ  الطَّرْ نِ  عَ قَّفَ  تَوَ يَ أَنْ  بَيْنِ  الالَّعِ دِ  ألحَ كِنُ  مْ أَنَّ • يُ ظَنَّ  إِذا  حِ  الطَّرْ نِ  عَ قَّفَ  تَوَ يَ أَنْ  بَيْنِ  الالَّعِ دِ  ألحَ كِنُ  مْ • يُ
. كِنُ مْ ا يُ وَ أَقَلُّ مَ يْهِ هُ لَ لَ عَ صَ ي حَ النَّاتِجَ الَّذِ

أَنَّ  ظَنَّ  إِذا  حِ  الطَّرْ نِ  عَ قَّفَ  تَوَ يَ أَنْ  بَيْنِ  الالَّعِ دِ  ألحَ كِنُ  مْ يُ
. كِنُ مْ ا يُ وَ أَقَلُّ مَ يْهِ هُ لَ لَ عَ صَ ي حَ النَّاتِجَ الَّذِ

أَنَّ  ظَنَّ  إِذا  حِ  الطَّرْ نِ  عَ قَّفَ  تَوَ يَ أَنْ  بَيْنِ  الالَّعِ دِ  ألحَ كِنُ  مْ يُ

لَى النَّاتِجِ •  لُ عَ صُ ي يَحْ ذِ بُ الَّ وزُ الالَّعِ فُ لَى النَّاتِجِ • يَ لُ عَ صُ ي يَحْ ذِ بُ الَّ وزُ الالَّعِ فُ • يَ
. األَقَلِّ

لَى النَّاتِجِ  لُ عَ صُ ي يَحْ ذِ بُ الَّ وزُ الالَّعِ فُ يَ
. األَقَلِّ

لَى النَّاتِجِ  لُ عَ صُ ي يَحْ ذِ بُ الَّ وزُ الالَّعِ فُ يَ

طْروحِ•  نَ المَ طْروحُ أَكبرَ مِ انَ المَ طْروحِ• إِذاَ كَ نَ المَ طْروحُ أَكبرَ مِ انَ المَ • إِذاَ كَ
ا. رً اسِ عِبُ خَ نْهُ يكونُ الالَّ  مِ

طْروحِ نَ المَ طْروحُ أَكبرَ مِ انَ المَ إِذاَ كَ
ا. رً اسِ عِبُ خَ نْهُ يكونُ الالَّ  مِ

طْروحِ نَ المَ طْروحُ أَكبرَ مِ انَ المَ إِذاَ كَ

أَنَّ  ظَنَّ  إِذا  حِ  الطَّرْ نِ  عَ قَّفَ  تَوَ يَ أَنْ  بَيْنِ  الالَّعِ دِ  ألحَ كِنُ  مْ يُ
. كِنُ مْ ا يُ وَ أَقَلُّ مَ يْهِ هُ لَ لَ عَ صَ ي حَ النَّاتِجَ الَّذِ

أَنَّ  ظَنَّ  إِذا  حِ  الطَّرْ نِ  عَ قَّفَ  تَوَ يَ أَنْ  بَيْنِ  الالَّعِ دِ  ألحَ كِنُ  مْ يُ
. كِنُ مْ ا يُ وَ أَقَلُّ مَ يْهِ هُ لَ لَ عَ صَ ي حَ النَّاتِجَ الَّذِ

أَنَّ  ظَنَّ  إِذا  حِ  الطَّرْ نِ  عَ قَّفَ  تَوَ يَ أَنْ  بَيْنِ  الالَّعِ دِ  ألحَ كِنُ  مْ يُ

لَى النَّاتِجِ  لُ عَ صُ ي يَحْ ذِ بُ الَّ وزُ الالَّعِ فُ يَ

طْروحِ نَ المَ طْروحُ أَكبرَ مِ انَ المَ إِذاَ كَ






  





قلم، ورقة، مكعبان أحدهما مرقم باألرقام من 
٠-٥، واآلخر باألرقام من ٤-٩

م اللعبة الموجودة صفحة (٧٨) لطالبك، بحيث يتم  قدِّ
اللعب في مجموعات ثنائية داخل الصف؛ لمراجعة 

المفاهيم المقدمة في هذا الفصل.


اللعبة. تعليمات  للطالب  اشرح  •

المساعدة. إلى  منهم  يحتاج  من  اللعب وساعد  أثناء  راقبهم  •


اطلب إلى الطالب تطوير اللعبة؛ الستعمالها في طرح األعداد  •

المكونة من ٤ منازل.




استعمل المستويات المقترحة التالية لتنويع اللعبة مع الطالب 

حسب مستوياتهم:




يمكن للطالب استعمال قطع دينز لتمثيل العدد 

المكون من (٣) أرقام.

 اطلب إلى الطالب اللعب وفق قواعد اللعبة
المكتوبة.


تحد الطالب الفائزين، واطلب إليهم إيجاد 

الفرق بين ناتج الطرح األخير الذي حصل عليه 
كلٌّ منهم، والذي حصل عليه زميله. 

الفرق بين ناتج الطرح األخير الذي حصل عليه 
كلٌّ منهم، والذي حصل عليه زميله. 

الفرق بين ناتج الطرح األخير الذي حصل عليه 

   








إيجاد ناتج طرح أعداد مع وجود أصفار.





 نماذج أوراق نقدية 

قطع دينز

يضاف مستو آخر من الصعوبة إلى خوارزمية الطرح الرئيسة، وذلك 
من  أكثر  ظهور  يعني  وهذا  منه.  المطروح  في  أصفار  عدة  تظهر  عندما 
ض الطالب  عملية إعادة تجميع قبل بدء الطرح. وألن هذه العملية تعرّ
غير  اإلجابات  تمييز  على  يساعده  التقدير  فإن  الخطأ،  في  للوقوع 

ر الفرق. المعقولة عندما يقدّ


استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

        

 
ما هو أكبر عدد يمكن تكوينه باستعمال األعداد

٣٥ ، ٥٠، ٦ مستعمالً عملِيتَي الجمع والطرح؟ 
٣٥+٥٠-٦=٧٩



  



  




  

 نماذج القيم المنزلية. 
وجود  مع  الطرح  م  تعلّ في  صعوبة  يواجهون  الذين  للطالب  اسمح   •
األصفار، استعمال نماذج القيم المنزلية لبيان الخطوات في األسئلة 

من ٧ إلى ١٤

--=

٤٠١ – ٣٧ = ٣٦٤



   

 قطع دينز
اطلب إلى الطالب العمل في مجموعات ثنائية.  •

يستعمل أحدهما قطع دينز لعمل نموذج ألي مسألة من المسائل من  •
٧ - ١٠، بينما يتابعه الطالب اآلخر.

يقوم الطالب اآلخر بتحديد أيٍّ من المسائل التي تمّ تمثيلها.  •
يقوم الطالبان بتبادل األدوار وإعادة الخطوات.  •

 (٦٢ د)  

ه الطالب إلى نشاط الصحة؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل  وجِّ  •
مه.  أثر تعلُّ

ه الطالب إلى نشاط الصحة؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل  وجِّ  
مه.  أثر تعلُّ

ه الطالب إلى نشاط الصحة؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل  وجِّ  

   

المسألة  حل  تدريبات  مستعمالً  وخططها  المسألة  حل  مهارات  م  دعِّ
(٢٤) الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.

    

 
......................... .................................................

٢٤   

                
      

       
هِ بْدُ اللّ ٢٠٠عَ

مودٌ حْ ١٤٧مَ

دٌ عْ ١٧١سَ


                

: سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ المَ :أَحُ سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ المَ أَحُ
ةِ  لَّ السَّ ةِ  رَ كُ مِ  سِ وْ مَ في  بٍ  العِ لُ  أَفْضَ زَ  رَ أَحْ ةِ   لَّ السَّ ةِ  رَ كُ مِ  سِ وْ مَ في  بٍ  العِ لُ  أَفْضَ زَ  رَ أَحْ ةِ   لَّ السَّ ةِ  رَ كُ مِ  سِ وْ مَ في  بٍ  العِ لُ  أَفْضَ زَ  رَ أَحْ ةِ   لَّ السَّ ةِ  رَ كُ مِ  سِ وْ مَ في  بٍ  العِ لُ  أَفْضَ زَ  رَ أَحْ ةِ   لَّ السَّ ةِ  رَ كُ مِ  سِ وْ مَ في  بٍ  العِ لُ  أَفْضَ زَ  رَ أَحْ ةِ   لَّ السَّ ةِ  رَ كُ مِ  سِ وْ مَ في  بٍ  العِ لُ  أَفْضَ زَ  رَ أَحْ ةِ   لَّ السَّ ةِ  رَ كُ مِ  سِ وْ مَ في  بٍ  العِ لُ  أَفْضَ زَ  رَ أَحْ  ١ 
دٌ  هْ فَ زَ  رَ أَحْ حين  في   ، ةً طَ قْ نُ  
ةِ  لَّ السَّ ةِ  رَ كُ مِ  سِ وْ مَ في  بٍ  العِ لُ  أَفْضَ زَ  رَ أَحْ  
دٌ  هْ فَ زَ  رَ أَحْ حين  في   ، ةً طَ قْ نُ  
ةِ  لَّ السَّ ةِ  رَ كُ مِ  سِ وْ مَ في  بٍ  العِ لُ  أَفْضَ زَ  رَ أَحْ  

١٥٠ نَةِ  السَّ هِ  لِهذِ
بٍ  لِ العِ دُ نِقاطِ أَفْضَ دَ مْ يَزيدُ عَ . كَ ةً طَ قْ ١٢٥ نُ

؟ دٍ هْ دِ نِقاطِ فَ دَ لى عَ عَ


هِ  ذِ ةِ هَ ةِ الثَّقافِيَّ سابَقَ كينَ فِي المُ شارِ دُ المُ دَ بَلغَ عَ هِ   ذِ ةِ هَ ةِ الثَّقافِيَّ سابَقَ كينَ فِي المُ شارِ دُ المُ دَ بَلغَ عَ هِ   ذِ ةِ هَ ةِ الثَّقافِيَّ سابَقَ كينَ فِي المُ شارِ دُ المُ دَ بَلغَ عَ هِ   ذِ ةِ هَ ةِ الثَّقافِيَّ سابَقَ كينَ فِي المُ شارِ دُ المُ دَ بَلغَ عَ  ٢ 
ا  بً

دُ ٥٤ طالِ دَ نَةَ ٧٠ طالِبًا، في حين كانَ العَ السَّ
بِ الَّذينَ  الّ دُ الطُّ دَ مْ يَزيدُ عَ يَةِ. كَ

اضِ نَةِ المَ في السَّ
كوا  شارَ الَّذينَ  دِ  دَ عَ لى  عَ نَةَ  السَّ هِ  هذِ كوا  شارَ

؟   يَةَ اضِ ةَ المَ نَ السَّ
 

: قابِلَ لَ المُ وَ دْ الً الجَ مِ تَعْ سْ يْنِ مُ يْنِ اآلتِيَ ؤالَ نِ السُّ أُجيبُ عَ

دِ  دَ عَ لى  عَ الفائِزُ  يْها  لَ عَ لَ  صَ الَّتي حَ واتِ  صْ األَ دُ  دَ عَ يَزيدُ  مْ  كَ دِ   دَ عَ لى  عَ الفائِزُ  يْها  لَ عَ لَ  صَ الَّتي حَ واتِ  صْ األَ دُ  دَ عَ يَزيدُ  مْ  كَ دِ   دَ عَ لى  عَ الفائِزُ  يْها  لَ عَ لَ  صَ الَّتي حَ واتِ  صْ األَ دُ  دَ عَ يَزيدُ  مْ  كَ دِ   دَ عَ لى  عَ الفائِزُ  يْها  لَ عَ لَ  صَ الَّتي حَ واتِ  صْ األَ دُ  دَ عَ يَزيدُ  مْ  كَ  ٣ 
مودٍ؟ حْ واتِ مَ أَصْ



؟   وزَ في االنْتِخاباتِ تّى يَفُ دٌ حَ عْ يْهِ سَ تاجُ إِلَ ا يَحْ تً وْ مْ صَ كَ ؟    وزَ في االنْتِخاباتِ تّى يَفُ دٌ حَ عْ يْهِ سَ تاجُ إِلَ ا يَحْ تً وْ مْ صَ كَ ؟    وزَ في االنْتِخاباتِ تّى يَفُ دٌ حَ عْ يْهِ سَ تاجُ إِلَ ا يَحْ تً وْ مْ صَ كَ ؟    وزَ في االنْتِخاباتِ تّى يَفُ دٌ حَ عْ يْهِ سَ تاجُ إِلَ ا يَحْ تً وْ مْ صَ كَ  ٤ 


: يْنِ تَ يْنِ اآلتِيَ تَ لَ أَ سْ لُّ المَ أَحُ

نْ مِ ونِيَّةٍ  ترُ إِلِكْ بَةٍ  عْ لُ في  رٌ  ياسِ وَ اني  هَ نافَسَ  تَ نْ  مِ ونِيَّةٍ  ترُ إِلِكْ بَةٍ  عْ لُ في  رٌ  ياسِ وَ اني  هَ نافَسَ  تَ نْ  مِ ونِيَّةٍ  ترُ إِلِكْ بَةٍ  عْ لُ في  رٌ  ياسِ وَ اني  هَ نافَسَ  تَ نْ  مِ ونِيَّةٍ  ترُ إِلِكْ بَةٍ  عْ لُ في  رٌ  ياسِ وَ اني  هَ نافَسَ  تَ  ٥ 
ةِ  لَ حَ رْ طَةً في المَ رٌ ١٢٤ نُقْ لَ ياسِ جَّ . فَسَ لَ راحِ ٣ مَ
زَ  رَ أَحْ ، وَ ةِ الثّانِيَةِ لَ حَ رْ طةً في المَ ٢٦٨ نُقْ ٢٦٨األولى وَ ٢٦٨األولى وَ
طَةً  مْ نُقْ . كَ لِ الثَّالثِ راحِ طَةٍ في المَ هاني ٦٠٠ نُقْ
ةِ الثّالِثَةِ  لَ حَ رْ لَ في المَ جِّ رٍ أَنْ يُسَ لى ياسِ بُ عَ يَجِ

 ؟  بَةِ تّى يَفوزَ في اللُّعْ حَ

نُهُ  ثَمَ بًا  حاسِ يَ  تَرِ تَشْ أَنْ  عادُ  سُ رتْ  رَّ قَ نُهُ   ثَمَ بًا  حاسِ يَ  تَرِ تَشْ أَنْ  عادُ  سُ رتْ  رَّ قَ نُهُ   ثَمَ بًا  حاسِ يَ  تَرِ تَشْ أَنْ  عادُ  سُ رتْ  رَّ قَ نُهُ   ثَمَ بًا  حاسِ يَ  تَرِ تَشْ أَنْ  عادُ  سُ رتْ  رَّ قَ  ٦ 
لَتْ  صَ حَ وَ ياالً  رِ  ٦٧٥ تْ  رَ ادَّخَ فَ  ، ياالً رِ  ٩٨٠
 . ياالً ةِ ٥٠ رِ رِ بِقيمَ تْجَ نَ المَ مٍ مِ سْ ةِ حَ لى بِطاقَ عَ
تَطيعَ  تَسْ تّى  عادَ حَ لى سُ ي عَ تَبقّ المُ بْلَغُ  المَ فَما 

 ؟  بَ يَ الحاسِ تَرِ أنْ تَشْ
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يخٍ ٣٠٠ كجم،  ةِ بِطِّ مولَ نُ حُ زْ انَ وَ ا كَ إِذَ
ا  مَ فَ ١٣٤كجم.   ر أُخْ ةٍ  مولَ حُ نُ  زْ وَ وَ

يخٍ  ةِ بِطِّ مولَ نُ حُ زْ انَ وَ ا كَ إِذَ
 ر أُخْ ةٍ  مولَ حُ نُ  زْ وَ وَ

يخٍ  ةِ بِطِّ مولَ نُ حُ زْ انَ وَ ا كَ إِذَ

ا؟ مَ يْهِ نَ زْ قُ بَيْنَ وَ رْ ا؟الْفَ مَ يْهِ نَ زْ قُ بَيْنَ وَ رْ الْفَ

قُ بَيْنَ الوزنَين؟ رْ ما الْفَ
اتِجَ ٣٠٠ - ١٣٤.  دُ نَ أَجِ

ميعَ ةُ ١: أُعيدُ التَّجْ وَ طْ الْخُ



        

حَ ٤ آحادٍ مِنْ ٠ آحادٍ رَ يعُ أَنْ أَطْ تَطِ ال أسْ

يعَ مِ يدُ التَّجْ عِ أُ
ها ميعَ يدَ تَجْ عِ يْ أُ راتٌ لِكَ شَ دُ عَ ال يُوجَ

ئَات راتٍ وَ ٢ مِ شَ ئَات إِلى ١٠ عَ ميعَ ٣ مِ أُعيدُ تَجْ

راتٍ شَ راتٍ إِلى ١٠ آحادٍ  وَ ٩عَ شَ يعَ ١٠ عَ مِ أُعيدُ تَجْ

. ئاتِ مَّ الْمِ ، ثُ راتِ شَ مَّ الْعَ ، ثُ ادَ حُ اآلحَ رَ أَطْ

ميعَ ةُ ٢: أُعيدُ التَّجْ وَ طْ الْخُ

حُ رَ ةُ ٣: أَطْ وَ طْ الْخُ

٣٠٠
١٣٤ -

٢١٠
٣٠٣٠

٩

٣٠٠
١٣٤ -

١٠ ١٠ ٢
٣٠٠٣٠٠٣٠٠

١٠

٩

٣٠٠
١٣٤ -
١٦٦

١٠ ١٠ ٢
٣٠٠٣٠٠

١٠

. حِ رْ دَ نَاتِجَ الطَّ ةٍ كي أَجِ ثَرَ مِنْ مرَّ يعَ أَكْ يدَ التَّجمِ عِ بُ عليَّ أَنْ أُ يانًا يَجِ أَحْ

نَيْنِ ١٦٦ زْ قُ بَيْنَ الوَ رْ نِ الفَ إِذَ

٣٠٠

  

  


م طالب الصف مجموعات رباعية. ثم اطلب إلى أحدهم  قسّ •
المئة  مضاعفات  من  لعددٍ  نموذج  لعمل  دينز  قطع  استعمال 
إلى  مئة  تجميع  بإعادة  آخر  طالب  يقوم  بينما   ،٤٠٠ مثل 

١٠ عشراتٍ واسأل: 
يصبح  عشرةً  كم   ، عشراتٍ  ١٠ إلى  المئة  تجميع  تُعيد  عندما 

. ؟ ١٠ عشراتٍ ؛ ٣ مئاتٍ لديك؟ وكم مئةً
إلى واحدة  عشرة  تجميع  إعادة  ثالث  طالب  إلى  اطلب  •

١٠ آحادٍ.
 ، آحاد   ١٠ مئة؟ وكم  عشرة؟  وكم  لديك؟  يصبح  ا  آحادً كم  •

٩ عشرات ، ٣ مئات.
يساوي النهائي  الناتج  أن  إظهار  الرابع  الطالب  إلى  اطلب  •

. ٤ مئاتٍ  

  


السبورة.  على  الرأسية  بالصورة   ١٣٥  – ٢٠٠ المسألة  اكتب 
للعدد  نموذج  لعمل  دينز  قطع  استعمال  الطالب  إلى  واطلب 

٢٠٠، واسأل:
هل تستطيع طرح ٥ آحاد من ٠ آحاد؟ ال •

إعادة التجميع. إذن، ماذا تحتاج أن تعمل؟ •
إلعادة  عشرات  يوجد  ال  أنه  بما  تبدأ؟ أن  يجب  أين  من  •

. تجميعها، فإننا نُعيد تجميع مئة واحدة إلى ١٠ عشراتٍ
. مئة و ١٠ عشراتٍ ماذا لديك اآلن؟ •

أعيد تجميع عشرة واحدة إلى ١٠ آحادٍ. واآلن ماذا تفعل؟ •
نعم هل تستطيع طرح ١٣٥ من ٢٠٠؟ •

٦٥ ما ناتج الطرح؟ •

اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتبهم ويقرؤوا المسألة الواردة 

في فقرة «»، وراجع معهم مفهوم الفرق، وناقشهم في 

حل المثال ١. 



  

......................... .................................................
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. فارِ جودِ األَصْ عَ وُ ميعِ مَ ةِ التَّجْ نْدَ إِعادَ لِ عِ نازِ لِ المَ وَ دْ تِعانَةُ بِجَ نُ االسْ كِ مْ .يُ فارِ جودِ األَصْ عَ وُ ميعِ مَ ةِ التَّجْ نْدَ إِعادَ لِ عِ نازِ لِ المَ وَ دْ تِعانَةُ بِجَ نُ االسْ كِ مْ يُ

:١٧٦١٧٦ – دُ ٣٠٥٣٠٥ دُ أَجِ أَجِ

. ميعَ ةُ ١: أُعيدُ التَّجْ طْوَ اخلُ

حُ ٦ آحـادٍ مِـنْ ـرَ طيعُ أَنْ أَطْ ـتَ ال أَسْ

نُ  ـراتٌ يُمكِ شَ ـدُ عَ ال يوجَ ٥ آحـادٍ وَ

ميـعَ تَجْ عيـدُ  أُ فَ هـا  يعِ مِ تَجْ ةُ  إِعـادَ

ئَة. راتٍ و٢ مِ شَ ٣ مِئاتٍ إِلى ١٠ عَ

. ميعَ ةُ ٢: أُعيدُ التَّجْ طْوَ اخلُ

. اتِ رشَ ميعَ العَ ْ أُعيدُ جتَ
حُ ةُ ٣: أَطْرَ طْوَ اخلُ

مَّ  ثُ اتِ  رشَ العَ مَّ  ثُ اآلحادَ  حُ  رَ أَطْ
. املِئاتِ

قُ مِنْ إِجابَتي: قَّ تَحَ مَّ أَ ، ثُ حِ رْ دُ ناتِجَ الطَّ أَجِ
١٠٦
٢٨  -


٥٠٣ ١
١٦٧   -


٤٠٥ ٢
٢١٨    -


٦٠١ ٣
٣٧٨   -


٢٠٠ ٤
١٤٥    -


٥ 

٢٠٥
٩٢   -


٣٠٨ ٦
١٧٥   -


٣٠٠ ٧
٥٦    -



٥٠٥ ٨
٩٠   -



٨٠٢ ٩
١٣٢    -


١٠ 

   = ٤١٨– ٤١٨–  =  ٤١٨ =  ٤١٨ ٥٠٠ ١١    = ١٣٨– ١٣٨–  =  ١٣٨ =  ١٣٨ ٢٠٦ ١٢ 
   =٤٨٢=  ٤٨٢  =  – ٨٠١ ١٣    = ١٠٠ =  ٣٣ =  –  =  ٣٣ =   =  –  =   =  ٣٣ =  ٣٣ ١٤ 
   = ٥٢٧– ٥٢٧–  =  ٥٢٧ =  ٥٢٧ ٦٠٧ ١٥   = ١٩– ١٩– ١٩ ٧٠٠ ١٦ 
   = ٩٠٢ -  =  ٨٦٣ =  ٨٦٣ ١٧    = ٤٠٠ -  =  ١٨٩ =  ١٨٩ ١٨ 
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قُ مِنْ إِجابَتي: قَّ تَحَ مَّ أَ ، ثُ حِ رْ دُ ناتِجَ الطَّ قُ مِنْ إِجابَتي:أَجِ قَّ تَحَ مَّ أَ ، ثُ حِ رْ دُ ناتِجَ الطَّ أَجِ
٥٠٣٥٠٣

٨٢  -
 

٦٠٧ ١
٢٣٨  -
 

٧٣٠ ٢
٤٦٧  -
 

٩٠١ ٣
٧١٩  -
 

٣٠٩ ٤
٢٢٣  -
 

٥ 

٢٠٨
٧٥   -

 

٣٠٥ ٦
١٦١   -
 

٤٠٠ ٧
٢٨٦  -
 

٥٠٤ ٨
٣١٦  -
 

٧٠٠ ٩
١٩٩  -
 

١٠ 

   = ٤٥ – ١٠٣ ١١    =٣٣٣– ٣٣٣– ٣٣٣ ٩٠١ ١٢ 
   =٦٥ – ٨٠٠ ١٣    = ٦١٨– ٦١٨– ٦١٨ ٧٠٢ ١٤ 
   = ٧٤ – ٢٠٥ ١٥    = ٤١٢ – ٧٠٠ ١٦ 
   = ٦٠٧ - ٣١ ١٧    = ٨٠٠ - ٤٣٣ ١٨ 

طاةِ. عْ ةِ المُ دَ ا لِلقاعِ قً فْ حِ وَ رْ دُ ناتِجَ الطَّ : أَجِ بْرُ الجَ

      
        

 ٢٠٢
 ٧٠٧
 ٨٠٨

١٩       
        

 ٥٠٠
 ٩٠٠
 ٨٠٠

٢٠       
        

 ٢٠٠
 ١٥٠
 ٦٠٠

٢١ 

: يْنِ تَ يْنِ اآلتِيَ تَ لَ أَ سْ لُّ المَ أَحُ

ةٍ،  رَ بِذْ  ٣٠٠ فيهِ  ورٍ  بُذُ يسَ  كِ بٌ  عَ صْ مُ  تَر اشْ فيهِ   ورٍ  بُذُ يسَ  كِ بٌ  عَ صْ مُ  تَر اشْ فيهِ   ورٍ  بُذُ يسَ  كِ بٌ  عَ صْ مُ  تَر اشْ فيهِ   ورٍ  بُذُ يسَ  كِ بٌ  عَ صْ مُ  تَر اشْ  ٢٢ 

؟  يَتْ في الكيسِ ةً بَقِ رَ مْ بِذْ . كَ ةً رَ نْها ٧٩ بِذْ عَ مِ رَ زَ
ةً  بِذرَ

دائِقِ  الحَ ةِ  راعَ زِ نْ  عَ تابًا  كِ بى  رُ تْ  تَعارَ اسْ دائِقِ   الحَ ةِ  راعَ زِ نْ  عَ تابًا  كِ بى  رُ تْ  تَعارَ اسْ دائِقِ   الحَ ةِ  راعَ زِ نْ  عَ تابًا  كِ بى  رُ تْ  تَعارَ اسْ  ٢٣ 

نْهُ  مِ أَتْ  رَ قَ فَ  ، حاتٍ فَ صَ  ٥٠٤ لى  عَ تَوي  يَحْ
أَ؟  رَ قْ يْها أَنْ تَ لَ ةً بَقِيَ عَ حَ فْ مْ صَ . كَ ةً حَ فْ ٢٤٥ صَ

ةً حَ فْ  صَ

  



  

  إذا كان وزن كيس من القمح ١٠٠ كجم، ووزن كيس آخر 
٤٥ كجم. فما الفرق بين وزنَي الكيسين؟ ٥٥  كجم

  إذا كان وزن كيس من القمح 

 


يمكن أن ينسى بعض الطالب إعادة التجميع أكثر من مرة 
أن  إليهم  اطلب  لذا  ا؛  أصفارً تتضمن  أعداد  طرح  عند 
ثنائية ليتحقق  وا باستعمال قطع دينز في مجموعات  يحلُّ
أن  إليهم  اطلب  لذا  ا؛  أصفارً تتضمن  أعداد  طرح  عند 
ثنائية ليتحقق  وا باستعمال قطع دينز في مجموعات  يحلُّ
أن  إليهم  اطلب  لذا  ا؛  أصفارً تتضمن  أعداد  طرح  عند 

كل طالب من عمل زميله.

اطلب إلى الطالب حل األسئلة من (١) إلى (٦) الواردة في فقرة 
«أتأكد»، وتابع حلولهم. 

م استيعاب الطالب قبل أن يبدؤوا حل  السؤال (٦): يقوّ
أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».


ناتج  إيجاد  في  صعوبات  الطالب  بعض  واجه   

ا اطرح أعداد تتضمن أصفارً طرح أعداد تتضمن أصفارً

 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليمتدريبات إعادة التعليم ١
نموذج  لعمل  النقد  ورق  استعمال  الطالب  إلى  ٢  اطلب 
أن  يجب  بأنه  وذكرهم   ، ٣٧ رياالً  – ٤٠ رياالً  للمسألة 
أثناء  وفي  الطرح،  عملية  إجراء  قبل  التجميع  يعيدوا 
قيامهم بإعادة التجميع، اطلب إليهم تسجيل ما يقومون 

به كما هو موضح أدناه.
١٠  ٣    

٠\٠\   ٤\٤\٤      
      ٧   ٣  -
   ٣     ٠     

من  ذلك  وسجل  التجميع،  بإعادة  قيامهم  أثناء  في  راقبهم 
وما  ا  عمليًّ به  يقومون  ما  بين  الربط  على  مساعدتهم  أجل 

يسجلونه في الورقة.

ابَتي: مثال ١ قُ مِنْ إِجَ قَّ تَحَ مَّ أَ حِ ، ثُ رْ دُ ناتِجَ الطَّ ابَتي: أَجِ قُ مِنْ إِجَ قَّ تَحَ مَّ أَ حِ ، ثُ رْ دُ ناتِجَ الطَّ أَجِ

 . كِتابٍ يَ طالِباتِها ٢٠٠  دِ تُهْ أَنْ  تُريدُ معلمةٌ   

تابًا؟ ا ١٣٧ كِ هَ يْ دَ انَ لَ ا كَ تاجُ إِذَ ا تَحْ مْ كِتابً فَكَ

٥٠٠-٣٨٨ ٨٠٠-٦٨٥ ٧٤٠-٢١١ 

اتِ إِيجادِ ناتِجِ طُوَ حُ خُ رَ   أَشْ

.٥٠٣- ٣٦٦

نْها مِ عَ  زَّ وَ  ، بَطِّيخٍ ثَمرةَ   ٢٠٨ عٌ  زارِ مُ قَطَفَ   

يَتْ  بَقِ ثَمرةً  مْ  كَ  . ثَمرةً  ١٦٩ باعَ  وَ  ، ثمرةً  ٣٢
يْهِ؟  لَدَ

ابَتي: مثال ١ قُ مِنْ إجَ قَّ تَحَ مَّ أَ حِ ، ثُ رْ دُ ناتِجَ الطَّ أَجِ

حُ إِجابَتي: ضِّ ، ثُمَّ أُوَ ةِ يحَ حِ يْرَ الصَّ حِ غَ ةَ الطَّرْ لَ مْ دُ جُ دِّ أُحَ

اتِ التي اتبعتُها. طُوَ حُ الْخُ ضِّ ١٢٨– ١٢٨– ١٢٨، ثُمَّ أُوَ دُ ناتِجَ ٣٠٤    أَجِ

٨٠٢
٧٧  -

٥٠٠-٣١٧ ٣٠٠-٢٢٦ 

قَ  ، وأَنْفَ قَ ريالٍ ، وأَنْفَ قَ ريالٍ أَنْفَ ليٍّ ٢٠٠ ظَةِ عَ فَ حْ إذا كانَ في مِ  
هُ؟ عَ يَ مَ قِ مْ رياالً بَ ، فَكَ نْها ٢٧رياالً مِ

٢٠٨
٦٨  -



٤٠١
٣٧  -

٩٠٢
٨٤  -

٣٠٠
٢١٧  -

٤٠٠
٢٥٦  -



 – –  – – 

 



  

١٤٠

٣٦٤

١١٢١١٥٥٢٩

٨١٨٨٣١٤٤

٧ ثمرات٦٣ كتابًا

٨٥٠-٤٦٤=٤٨٦؛ ألن منزلة المئات 
بقيت كما هى رغم إعادة التجميع.

٧٢٥
١٨٣٧٤

١٧٣ رياالً

١٧٦؛ تابع إجابات الطالب.

انظر الهامش. 

إجابة:

٦)  إجابة ممكنة: ال أستطيع أن أطرح ٦ آحاد من ٣ آحاد، لذا أعيد التجميع، وألنه 
 ١٠ إلى  مئات   ٥ تجميع  أعيد  فإنني  تجميعها  أعيد  لكي  عشرات  توجد  ال 
عشرات وَ ٤ مئات، ثم أعيد تجميع ١٠ عشرات إلى ١٠ آحاد وَ ٩ عشرات 

ا أطرح اآلحاد ثم العشرات ثم المئات فيكون ناتج الطرح هو ١٣٧ وأخيرً

  

......................... .................................................
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جودِ في  وْ دِ المَ دَ لِّ ذِراعٍ مِنَ العَ لى كُ جودِ عَ وْ دِ المَ دَ حِ العَ رْ أْتي بِطَ ا يَ مّ ةٍ مِ حَ وَ رْ لِّ مِ ةَ في كُ ودَ قُ فْ دادَ المَ عْ دُ األَ جودِ في أَجِ وْ دِ المَ دَ لِّ ذِراعٍ مِنَ العَ لى كُ جودِ عَ وْ دِ المَ دَ حِ العَ رْ أْتي بِطَ ا يَ مّ ةٍ مِ حَ وَ رْ لِّ مِ ةَ في كُ ودَ قُ فْ دادَ المَ عْ دُ األَ أَجِ

.( فارِ جودِ األَصْ عَ وُ حِ مَ رْ نْدَ الطَّ ميعِ عِ ةَ التَّجْ يْكَ إِعادَ لَ رْ أَنَّ عَ كَّ ، (تَذَ زِ كَ رْ ).المَ فارِ جودِ األَصْ عَ وُ حِ مَ رْ نْدَ الطَّ ميعِ عِ ةَ التَّجْ يْكَ إِعادَ لَ رْ أَنَّ عَ كَّ ، (تَذَ زِ كَ رْ المَ

جودِ في  وْ دِ المَ دَ لِّ ذِراعٍ مِنَ العَ لى كُ جودِ عَ وْ دِ المَ دَ حِ العَ رْ أْتي بِطَ ا يَ مّ ةٍ مِ حَ وَ رْ لِّ مِ ةَ في كُ ودَ قُ فْ دادَ المَ عْ دُ األَ أَجِ

.( فارِ جودِ األَصْ عَ وُ حِ مَ رْ نْدَ الطَّ ميعِ عِ ةَ التَّجْ يْكَ إِعادَ لَ رْ أَنَّ عَ كَّ ، (تَذَ زِ كَ رْ المَ

جودِ في  وْ دِ المَ دَ لِّ ذِراعٍ مِنَ العَ لى كُ جودِ عَ وْ دِ المَ دَ حِ العَ رْ أْتي بِطَ ا يَ مّ ةٍ مِ حَ وَ رْ لِّ مِ ةَ في كُ ودَ قُ فْ دادَ المَ عْ دُ األَ جودِ في أَجِ وْ دِ المَ دَ لِّ ذِراعٍ مِنَ العَ لى كُ جودِ عَ وْ دِ المَ دَ حِ العَ رْ أْتي بِطَ ا يَ مّ ةٍ مِ حَ وَ رْ لِّ مِ ةَ في كُ ودَ قُ فْ دادَ المَ عْ دُ األَ أَجِ

.( فارِ جودِ األَصْ عَ وُ حِ مَ رْ نْدَ الطَّ ميعِ عِ ةَ التَّجْ يْكَ إِعادَ لَ رْ أَنَّ عَ كَّ ، (تَذَ زِ كَ رْ المَ

جودِ في  وْ دِ المَ دَ لِّ ذِراعٍ مِنَ العَ لى كُ جودِ عَ وْ دِ المَ دَ حِ العَ رْ أْتي بِطَ ا يَ مّ ةٍ مِ حَ وَ رْ لِّ مِ ةَ في كُ ودَ قُ فْ دادَ المَ عْ دُ األَ أَجِ
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: ةٍ عودِيَّ دينَةٍ سُ مِ مَ لى اسْ لَ عَ صُ َحْ ناهُ ألِ حٍ أَدْ لِّ ناتِجِ طَرْ قابِلَ لِكُ فَ المُ رْ طِّ الحَ قَ الخَ تُبُ فَوْ أَكْ  : ةٍ عودِيَّ دينَةٍ سُ مِ مَ لى اسْ لَ عَ صُ َحْ ناهُ ألِ حٍ أَدْ لِّ ناتِجِ طَرْ قابِلَ لِكُ فَ المُ رْ طِّ الحَ قَ الخَ تُبُ فَوْ أَكْ  : ةٍ عودِيَّ دينَةٍ سُ مِ مَ لى اسْ لَ عَ صُ َحْ ناهُ ألِ حٍ أَدْ لِّ ناتِجِ طَرْ قابِلَ لِكُ فَ المُ رْ طِّ الحَ قَ الخَ تُبُ فَوْ أَكْ  : ةٍ عودِيَّ دينَةٍ سُ مِ مَ لى اسْ لَ عَ صُ َحْ ناهُ ألِ حٍ أَدْ لِّ ناتِجِ طَرْ قابِلَ لِكُ فَ المُ رْ طِّ الحَ قَ الخَ تُبُ فَوْ أَكْ  ٥ 



٣٩٤



٣١٧



٧٠٠



١٢٦



٧٩٩



٨٣



١٠٣



٢٧١

                        

ابَتي: نْ إِجَ قُ مِ قَّ حِ ، ثُمَّ أَتَحَ دُ ناتِجَ الطَّرْ  أَجِ

فِّ الثَّانِي ٦٧طَالِبًا.  بِ الصَّ دُ طُالّ دَ عَ ، وَ ةِ ١٠٠طَالِبٍ سَ رَ دْ فِّ الثَّالِثِ فِي المَ بِ الصَّ دُ طُالّ دَ انَ عَ ا كَ إذَ  ١١
فِّ الثَّانِي؟ بِ الصَّ فِّ الثَّالِثِ على طُالّ دُ طُالبِ الصَّ دَ يدُ عَ زِ مْ يَ فَكَ

ه؟ عَ يَ مَ قِ االً بَ يَ مْ رِ ، فَكَ ياالً ةً بـِ ٨٧ رِ اكِهَ  فَ تَرَ .اشْ يالٍ الِدٍ ١٠٠ رِ عَ خَ مَ  ١٢
......................................................................................................................................................................           

....................  = ٤٠٠ - ١٣٨ ٥

....................  = ٧٠٢ - ٣٧٥ ٧

....................  = ٢٠٠ - ١٤٣ ٩

....................  =٦٠٠ - ٤٢٢ ٦

....................  =٣٠١ - ٢٨ ٨

....................  =٨٠٣ - ٣٣٦ ١٠
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بَ في  :  ناسِ مَ المُ قْ تُبُ الرَّ  أَكْ   
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. ١٣رياالً

٣٣ طالبًا.
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ا أطرح اآلحاد ثم العشرات ثم المئات فيكون ناتج الطرح هو  ا أطرح اآلحاد ثم العشرات ثم المئات فيكون ناتج الطرح هو وأخيرً ا أطرح اآلحاد ثم العشرات ثم المئات فيكون ناتج الطرح هو وأخيرً وأخيرً



  

ع أسئلة التدريبات (٧-١٧) باستعمال المستويات اآلتية: نوّ



١٣ ، ١٥ – ٧

١٦ – ٧

١٦ ( األسئلة الزوجية )، ١٧ – ٨

العليا»،  التفكير  مهارات  «مسائل  مناقشة  الطالب  إلى  اطلب 
ها. ولحل السؤال (٨) يمكن أن يجد الطالب أنه من السهل  وحلّ

شرح الخطوات عند استعمال قطع دينز لعمل نموذج للعملية.

اطلب إلى الطالب حل السؤال (٨) في مجلة 
التقويم  بدائل  أحد  باعتباره  السؤال  توظيف هذا  ويمكن  الصف. 

التكويني.

  

 

هل تستطيع طرح ١٢٥ من ١٠٠ ؟  لماذا؟ •
ال ؛ ألن ١٢٥ > ١٠٠  

هل تستطيع طرح ١٢٥ من ٢٠٠ ؟ لماذا؟ •
نعم ؛ ألن ١٢٥ < ٢٠٠  

كيف يمكنك طرح ١٢٥ من ٢٠٠ ، حيث ال يوجد عشرات  •
إجابة ممكنة: أعيد تجميع المئتين  وال آحاد في العدد ٢٠٠؟

إلى مئة و  ٩  عشرات و ١٠ آحاد.



 بديل المجموعات الصغيرة  


  م الذاتي بدائل التعلّ  
() تدريبات المهارات  
() التدريبات اإلثرائية  


 

اطلب إلى الطالب أن يشرحوا كيف ساعدهم 
الدرس السابق على فم الدرس الحالي عند الطرح بوجود 

أصفار.

  








تحديد العملية المناسبة ( الجمع أو الطرح ) لحل المسائل.تحديد العملية المناسبة ( الجمع أو الطرح ) لحل المسائل.





ورقة رسم بياني، بطاقات. 

 إحد الرياضيات  بلغة  الكالمية  المسائل  أو  المواقف  عن  التعبير  إن 
المهارات األساسية في الرياضيات ، والتي يجب أن يمتلكها الشخص. 
رياضية  صيغة  إلى  صعوبتها   مستو كان  مهما  المسألة  ترجم  تُ فعندما 
رمزية ودقيقة، فإنه يمكن تطبيق قواعد الرياضيات لحلها. وهذا الدرس 
هو الخطوة األولى على طريق إيجاد نماذج رياضية مفيدة لمواقف من 
المفتاحية  الكلمات  بعض  رؤية  الطالب  يبدأ  حيث  الحياة.  واقع 
عمليات  إلى  تشير  التي  الكميات  بين  العالقات  لوصف  المستعملة 

رياضية معينة.
مثل: «ما العدد الكلي؟» تعني الجمع، بينما «كم يزيد؟»

و «كم بقي؟» تحتاج إلى الطرح. والقدرة على استعمال الرياضيات 
ا بالقدرة على استعمال اللغة. ترتبط طرديًّ


استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

 
ثم  ٢٥° س،  ا  صباحً  ٨:٠٠ الساعة  الحرارة  درجة  كانت 
عادت  ثم   ، مساءً  ٣:٠٠ الساعة  عند  ١١° س  ارتفعت 
درجة  كانت  فكم   . ليالً  ١١:٠٠ الساعة  ٧° س  وانخفضت 

؟ ٢٩° س الحرارة الساعة ١١:٠٠ ليالً



  






  

 مكعبات األعداد. 
من  عدد  لتكوين  مرات   ٣ األعداد  مكعب  رمي  الطالب  إلى  اطلب   •

٣ أرقام.
ن ذي األرقام  يختار الطالب عددين، أحدهما أكبر من العدد المكوّ  •

الثالثة، واآلخر أقل منه.
إلى  ليصلوا  بالتناوب  والطرح  الجمع  يستعملوا  أن  الطالب  تحدّ   •

ن الذي يسعون إليه في أربع خطوات. العدد المكوّ



   

اطلب إلى الطالب حل بعض المسائل المكتوبة في كتاب التمارين.  •

إذا كان هناك خطأ في حل مسألة، فاطلب إليهم إعادة كتابتها، بحيث   •
ها. تصبح صحيحة ويمكن حلّ

اطلب إليهم تبادل األوراق، والتحقق من صحة الحل.  •

 

المسألة  حل  تدريبات  مستعمالً  وخططها  المسألة  حل  مهارات  م  دعِّ
(٢٨) الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.

  





––

 – –  – – – – 



 
......................... .................................................

٢٨   


                    

سائِلِ اآلتِيَةِ: الًّ مِنَ المَ لُّ كُ أَحُ )، وَ حُ رْ عُ أَمِ الطَّ مْ بُ (الجَ نْسَ يْنِ أَ تَ لِيَّ مَ دُ أَيُّ العَ دِّ سائِلِ اآلتِيَةِ:أُحَ الًّ مِنَ المَ لُّ كُ أَحُ )، وَ حُ رْ عُ أَمِ الطَّ مْ بُ (الجَ نْسَ يْنِ أَ تَ لِيَّ مَ دُ أَيُّ العَ دِّ أُحَ

ها  طولُ ا وَ تْرً تِمِ نْ ها ٤٧ سَ ضُ رْ ةٌ عَ لَ طاوِ ها   ضُ رْ ةٌ عَ لَ طاوِ ها   ضُ رْ ةٌ عَ لَ طاوِ ها   ضُ رْ ةٌ عَ لَ طاوِ ها   ضُ رْ ةٌ عَ لَ طاوِ  ١ 
لى  ةِ عَ اولَ ولُ الطَّ مْ يَزيدُ طُ ا. كَ تْرً تِمِ نْ ٦٥ سَ

ها؟ ضِ رْ عَ

 

ا  كيلوجرامً  ٥٢ هُ  نُ زْ وَ ا  روفً خَ ارٌ  زَّ جَ بَحَ  ذَ هُ   نُ زْ وَ ا  روفً خَ ارٌ  زَّ جَ بَحَ  ذَ هُ   نُ زْ وَ ا  روفً خَ ارٌ  زَّ جَ بَحَ  ذَ هُ   نُ زْ وَ ا  روفً خَ ارٌ  زَّ جَ بَحَ  ذَ  ٢ 
نِ  زْ وَ لى  عَ ا  كيلوجرامً يَزيدُ ٦٨  هُ  نُ زْ وَ الً  جْ عِ وَ

؟ لِ جْ نُ العِ زْ . ما وَ روفِ الخَ

 

هُ  بُ احِ صَ ريدُ  يُ ا.  بَّعً رَ مُ ا  تْرً مِ  ٩٨٥ لٍ  نْزِ مَ ةُ  مِساحَ لٍ   نْزِ مَ ةُ  مِساحَ لٍ   نْزِ مَ ةُ  مِساحَ لٍ   نْزِ مَ ةُ  مِساحَ  ٣ 
أَنْ  ، وَ ادِ جّ بِالسِّ ا  بَّعً رَ مُ ا  تْرً مِ نْهُ ٥٩٨  مِ رِشَ  يَفْ أَنْ 

خامِ  ا مِنَ الرُّ بَّعً رَ ا مُ تْرً مْ مِ . كَ خامِ طَ الباقي بِالرُّ بَلِّ يُ

؟  لِكَ لَّبُ ذَ تَطَ يَ



ةِ  لَ طْ العُ ثناءِ  أَ في  ياالً  رِ  ٥٢٥ اللٌ  جَ رَ  خَ ادَّ اللٌ   جَ رَ  خَ ادَّ اللٌ   جَ رَ  خَ ادَّ اللٌ   جَ رَ  خَ ادَّ  ٤ 
 . ياالً رِ  ٣٧٨ فُ  يوسُ أَخوهُ  رَ  خَ ادَّ وَ  ، ةِ يَّ يْفِ الصَّ

ا؟ عً وانِ مَ خَ رَ األَ خَ ياالً ادَّ مْ رِ كَ



تْ  تَرَ اشْ ، وَ ياالتٍ هُ ٣ رِ نُ ا ثَمَ مً لَ يْفاءُ قَ تْ هَ تَرَ اشْ هُ   نُ ا ثَمَ مً لَ يْفاءُ قَ تْ هَ تَرَ اشْ هُ   نُ ا ثَمَ مً لَ يْفاءُ قَ تْ هَ تَرَ اشْ هُ   نُ ا ثَمَ مً لَ يْفاءُ قَ تْ هَ تَرَ اشْ  ٥ 
ةِ  قةً مِنْ فِئَ رَ تْ لِلبائِعِ وَ طَ أَعْ ا وَ مً لَ هامُ قَ سِ

مْ يَزيدُ  . كَ ياالتٍ يْها ٣ رِ أَعادَ إِلَ ، فَ ياالتٍ ٥ رِ

؟ هامَ مِ سِ لَ نِ قَ يْفاءَ على ثَمَ مِ هَ لَ نُ قَ ثَمَ



نْها نَةٍ، مِ وَّ لَ ةٍ مُ قَ رَ نْدوقٌ ٥٠٠ وَ وي صُ يَحْ نْدوقٌ   وي صُ يَحْ نْدوقٌ   وي صُ يَحْ نْدوقٌ   وي صُ يَحْ  ٦ 
راءَ  ضْ ةً بَيْضاءَ و١٣٥ خَ قَ رَ ١٢٥ وَ

مْ  . كَ راءُ مْ راءَ والباقي أَوراقٌ حَ فْ و١١٥ صَ

؟ نْدوقِ دُ في الصُّ راءَ يوجَ مْ ةً حَ قَ رَ وَ
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ا  نَمَ يْ ، بَ ةٍ مَ ظْ لى ٣٠٠ عَ لِ عَ فْ مُ الطِّ سْ ي جِ تَوِ لى يَحْ لِ عَ فْ مُ الطِّ سْ ي جِ تَوِ يَحْ
لِكَ  ؛ وذَ اتٍ مَ ظْ لَى ٢٠٦ عَ لِ عَ جُ مُ الرَّ سْ ي جِ تَوِ يَحْ
ثْناءِ  ا في أَ هَ ضِ عَ بَعْ ظامِ مَ ضِ العِ تِمُّ التِحامُ بَعْ هُ يَ نَّ ثْناءِ ألَ ا في أَ هَ ضِ عَ بَعْ ظامِ مَ ضِ العِ تِمُّ التِحامُ بَعْ هُ يَ نَّ ألَ

 . ةً يَّ وِ ا قَ ظامً لَ عِ كِّ مِ لِتُشَ سْ وِّ الجِ مُ نُ
ثْناءِ  ا في أَ هَ ضِ عَ بَعْ ظامِ مَ ضِ العِ تِمُّ التِحامُ بَعْ هُ يَ نَّ ألَ

 . ةً يَّ وِ ا قَ ظامً لَ عِ كِّ مِ لِتُشَ سْ وِّ الجِ مُ نُ
ثْناءِ  ا في أَ هَ ضِ عَ بَعْ ظامِ مَ ضِ العِ تِمُّ التِحامُ بَعْ هُ يَ نَّ ألَ

. سائِلَ لَّ الْمَ ) ألَحُ حَ رْ عَ أَوِ الطَّ مْ بَةَ (الْجَ نَاسِ ةَ الْمُ لِيَّ مَ دُ الْعَ دِّ فَ أُحَ وْ ، سَ سِ رْ ا الدَّ في هذَ

لى  عَ لِ  فْ الطِّ مُ  سْ جِ تَوي  يَحْ  ، نْ إِذَ
تَويهِ  يَحْ ما  لى  عَ ةً  يادَ زِ ةً  مَ ظْ عَ  ٩٤

لِ جُ مُ الرَّ سْ جِ

٤٥
٥٢  +

رياالً ٩٧
. اشِ ةِ القِمَ عَ اءِ وقِطْ ذَ راءِ الحِ رياالً لِشِ يَمُ ٩٧ رْ تْ مَ قَ نْفَ نْ أَ إِذَ

؟ لِ جُ مِ الرَّ سْ ظَامِ جِ دِ عِ دَ لَى عَ لِ عَ مِ الطِّفْ سْ ظامِ جِ دُ عِ دَ يدُ عَ زِ مْ يَ كَ  

. ةَ أَلَ سْ مَ لَّ الْ ) ألَحُ حَ عَ أَمِ الطَّرْ مْ لُ (الْجَ مِ تَعْ أَسْ ا سَ اذَ رُ مَ رِّ أُقَ
: حِ مالَ الطَّرْ تِعْ نِي اسْ عْ ةِ تَ ةُ فِي الْمسأَلَ دَ ارِ » الوَ يدُ زِ مْ يَ «كَ

. ةَ أَلَ سْ مَ لَّ الْ ) ألَحُ حَ عَ أَمِ الطَّرْ مْ لُ (الْجَ مِ تَعْ أَسْ ا سَ اذَ رُ مَ رِّ أُقَ
: حِ مالَ الطَّرْ تِعْ نِي اسْ عْ ةِ تَ ةُ فِي الْمسأَلَ دَ ارِ » الوَ يدُ زِ مْ يَ «كَ

. ةَ أَلَ سْ مَ لَّ الْ ) ألَحُ حَ عَ أَمِ الطَّرْ مْ لُ (الْجَ مِ تَعْ أَسْ ا سَ اذَ رُ مَ رِّ أُقَ



ةِ  عَ اءِ قِطْ رَ ، وَ ٥٢ رياالً لِشِ ذاءٍ اءِ حِ رَ يَمُ ٤٥ رياالً لِشِ رْ تْ مَ عَ فَ دَ   
ا؟ عً ا مَ مَ ائِهِ رَ يَمُ لِشِ رْ تْ مَ قَ نْفَ مْ رياالً أَ . كَ اشٍ مَ قُ

: عُ مَ أَجْ نَّنِي سَ نِي أَ تَعْ
ا؟ عً ا مَ مَ ائِهِ رَ يَمُ لِشِ رْ تْ مَ قَ نْفَ مْ رياالً أَ . كَ اشٍ مَ قُ

: عُ مَ أَجْ نَّنِي سَ نِي أَ تَعْ
ا؟ عً ا مَ مَ ائِهِ رَ يَمُ لِشِ رْ تْ مَ قَ نْفَ مْ رياالً أَ . كَ اشٍ مَ قُ

 ": عُ مَ أَجْ نَّنِي سَ نِي أَ :" تَعْ عُ مَ أَجْ نَّنِي سَ نِي أَ تَعْ ا  عً ا " مَ عً ا " مَ عً مَ ةُ  لِمَ كَ
ا؟ عً ا مَ مَ ائِهِ رَ يَمُ لِشِ رْ تْ مَ قَ نْفَ مْ رياالً أَ . كَ اشٍ مَ قُ

ةُ  لِمَ كَ
ا؟ عً ا مَ مَ ائِهِ رَ يَمُ لِشِ رْ تْ مَ قَ نْفَ مْ رياالً أَ . كَ اشٍ مَ قُ

  

٣٠٠
٢٠٦  -

٩٤

١٠ ١٠ ٢
٩

٣٠٠٣٠٠١٠٣٠٠

  

  


م الطالب مجموعات، ثم اطلب إلى بعض المجموعات  م الطالب مجموعات، ثم اطلب إلى بعض المجموعات قسّ قسّ •
تكتب  بينما  أوراقهم،  في  الحياة  واقع  من  مسائل جمع  كتابة 

المجموعات األخر مسائل طرح من واقع الحياة. 
وأن  الصف.  لطالب  مسألتها  قراءة  مجموعة  كل  إلى  اطلب  •

ا. ا أم طرحً د الطالب ما إذا كانت المسألة جمعً يحدّ

  


اختر إحد المسائل التي كتبها الطالب، واعرضها على طالب 

الصف ثم:
اطلب إلى كل طالب حل المسألة. •

ثم اسأل:
ما الحل؟ انظر حلول الطالب •

انظر أعمال الطالب ما المعلومة المهمة؟ •
انظر أعمال الطالب ما العملية التي استعملتها؟ ولماذا؟ •

اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتبهم ويقرؤوا المعلومات الواردة 
والطرح،  الجمع  عمليتي  معهم  وراجع   .«» فقرة  في 

وناقشهم في حل المثالين ١، ٢. 


رهم بأن  يمكن أن يختار بعض الطالب العملية الخطأ؛ لذا ذكّ
يستعملوا معطيات المسألة ليتحققوا من معقولية الجواب.



  

......................... .................................................

٢٦   


                    

ةِ. لَ أَ ةِ يف املَسْ دَ ارِ لِامتِ الوَ رِفَ ذلِكَ مِنَ الكَ نُ أَنْ نَعْ كِ مْ ؟ يُ بَةَ ةَ املُناسِ لِيَّ مَ رِفُ العَ يْفَ نَعْ ةِ.كَ لَ أَ ةِ يف املَسْ دَ ارِ لِامتِ الوَ رِفَ ذلِكَ مِنَ الكَ نُ أَنْ نَعْ كِ مْ ؟ يُ بَةَ ةَ املُناسِ لِيَّ مَ رِفُ العَ يْفَ نَعْ كَ

. ُّ يلِّ دُ الكُ دَ ا، العَ عً ، مَ عٍ ْ ، ناتِجُ مجَ ْموعٌ : جمَ عِ مْ ىل اجلَ لُّ عَ لِامتِ الَّتي تَدُ نَ الكَ مِ .فَ ُّ يلِّ دُ الكُ دَ ا، العَ عً ، مَ عٍ ْ ، ناتِجُ مجَ ْموعٌ : جمَ عِ مْ ىل اجلَ لُّ عَ لِامتِ الَّتي تَدُ نَ الكَ مِ فَ

. ةِ لَ أَ ةِ يف املَسْ دَ ارِ لِامتِ الوَ رِفَ ذلِكَ مِنَ الكَ نُ أَنْ نَعْ كِ مْ ؟ يُ بَةَ ةَ املُناسِ لِيَّ مَ رِفُ العَ يْفَ نَعْ كَ

. ُّ يلِّ دُ الكُ دَ ا، العَ عً ، مَ عٍ ْ ، ناتِجُ مجَ ْموعٌ : جمَ عِ مْ ىل اجلَ لُّ عَ لِامتِ الَّتي تَدُ نَ الكَ مِ فَ

. ةِ لَ أَ ةِ يف املَسْ دَ ارِ لِامتِ الوَ رِفَ ذلِكَ مِنَ الكَ نُ أَنْ نَعْ كِ مْ ؟ يُ بَةَ ةَ املُناسِ لِيَّ مَ رِفُ العَ يْفَ نَعْ ةِ.كَ لَ أَ ةِ يف املَسْ دَ ارِ لِامتِ الوَ رِفَ ذلِكَ مِنَ الكَ نُ أَنْ نَعْ كِ مْ ؟ يُ بَةَ ةَ املُناسِ لِيَّ مَ رِفُ العَ يْفَ نَعْ كَ

. ُّ يلِّ دُ الكُ دَ ا، العَ عً ، مَ عٍ ْ ، ناتِجُ مجَ ْموعٌ : جمَ عِ مْ ىل اجلَ لُّ عَ لِامتِ الَّتي تَدُ نَ الكَ مِ فَ

. ةِ لَ أَ ةِ يف املَسْ دَ ارِ لِامتِ الوَ رِفَ ذلِكَ مِنَ الكَ نُ أَنْ نَعْ كِ مْ ؟ يُ بَةَ ةَ املُناسِ لِيَّ مَ رِفُ العَ يْفَ نَعْ كَ

. ، كمْ بَقِيَ قُ رْ ، الفَ حِ رْ ، ناتِجُ الطَّ مْ يَزيدُ : كَ حِ رْ ىل الطَّ لُّ عَ لِامتِ الَّتي تَدُ مِنَ الكَ وَ

. ُّ يلِّ دُ الكُ دَ ا، العَ عً ، مَ عٍ ْ ، ناتِجُ مجَ ْموعٌ : جمَ عِ مْ ىل اجلَ لُّ عَ لِامتِ الَّتي تَدُ نَ الكَ مِ فَ

. ، كمْ بَقِيَ قُ رْ ، الفَ حِ رْ ، ناتِجُ الطَّ مْ يَزيدُ : كَ حِ رْ ىل الطَّ لُّ عَ لِامتِ الَّتي تَدُ مِنَ الكَ وَ

. ُّ يلِّ دُ الكُ دَ ا، العَ عً ، مَ عٍ ْ ، ناتِجُ مجَ ْموعٌ : جمَ عِ مْ ىل اجلَ لُّ عَ لِامتِ الَّتي تَدُ نَ الكَ مِ فَ

ا؟ غً ا بْقي فارِ دً عَ قْ مْ مَ . كَ مْ هِ دِ اعِ قَ الِسينَ فِي مَ ناكَ ٢٣ طالِبًا جَ هُ ا، وَ دً عَ قْ فِّ ٢٧ مَ ةِ الصَّ فَ رْ في غُ

٢٣– ٢٣– ٢٣ = ٤ دُ ناتِجَ ٢٧ لِكَ أَجِ ، لِذَ حِ رْ لى الطَّ مْ بْقي) عَ (كَ لِماتُ لُّ الكَ تَدُ

ةٍ. غَ دَ فارِ قاعِ بْقى ٤ مَ نْ تَ إِذَ

سائِلِ اآلتِيَةِ: الًّ مِنَ المَ لُّ كُ أَحُ )، وَ حُ رْ عُ أَمِ الطَّ مْ بُ (الجَ نْسَ يْنِ أَ تَ لِيَّ مَ دُ أَيُّ العَ دِّ أُحَ

يَ  نْهِ يُ تّى  أَ حَ رَ يْهِ أَنْ يَقْ لَ ةً بَقِيَ عَ حَ فْ مْ صَ . كَ ةً حَ فْ لى ٩١ صَ تَوي عَ تابٍ يَحْ ةً مِنْ كِ حَ فْ مودٌ ٢٣ صَ أَ حُ رَ قَ مودٌ   أَ حُ رَ قَ مودٌ   أَ حُ رَ قَ مودٌ   أَ حُ رَ قَ  ١ 
؟ تابِ ةَ الكِ قِراءَ



ا؟ عً ما مَ هُ عَ ا مَ قً لْصَ مْ مُ ا، كَ قً لْصَ د ٢١٩ مُ هْ عَ شَ مَ ا، وَ قً لْصَ لْو ٣١٥ مُ عَ سَ مَ   لْو عَ سَ مَ   لْو عَ سَ مَ   لْو عَ سَ مَ  ٢ 

 

هُ ياسينُ  قَ نْفَ موعُ ما أَ جْ بوعِ الثّاني. ما مَ سْ ياالً في األُ ، وَ ٤٩ رِ لِ بوعِ األوَّ سْ ياالً في األُ قَ ياسينُ ٣٧ رِ نْفَ أَ قَ ياسينُ   نْفَ أَ قَ ياسينُ   نْفَ أَ قَ ياسينُ   نْفَ أَ  ٣ 
؟ يْنِ بُوعَ سْ في األُ



......................... .................................................

٢٧   

سائِلِ اآلتِيَةِ: الًّ مِنَ المَ لُّ كُ أَحُ )، وَ حُ رْ عُ أَمِ الطَّ مْ بُ (الجَ نْسَ يْنِ أَ تَ لِيَّ مَ دُ أَيُّ العَ دِّ سائِلِ اآلتِيَةِ:أُحَ الًّ مِنَ المَ لُّ كُ أَحُ )، وَ حُ رْ عُ أَمِ الطَّ مْ بُ (الجَ نْسَ يْنِ أَ تَ لِيَّ مَ دُ أَيُّ العَ دِّ أُحَ

طولُ  وَ ا  تْرً تِمِ نْ سَ  ٣٢ ما  داهُ إِحْ ولُ  طُ تَتانِ  بْ نَ ما   داهُ إِحْ ولُ  طُ تَتانِ  بْ نَ ما   داهُ إِحْ ولُ  طُ تَتانِ  بْ نَ ما   داهُ إِحْ ولُ  طُ تَتانِ  بْ نَ ما   داهُ إِحْ ولُ  طُ تَتانِ  بْ نَ ما   داهُ إِحْ ولُ  طُ تَتانِ  بْ نَ ما   داهُ إِحْ ولُ  طُ تَتانِ  بْ نَ  ١ 
ةِ  تَ بْ ولُ النَّ مْ يَزيدُ طُ . كَ تْراتٍ تِمِ نْ ر ١١٠ سَ خْ األُ

تَةِ األولى؟ بْ ولِ النَّ لى طُ انِيَةِ عَ الثّ

 

هِ  الِدِ نُ وَ زْ انَ وَ ا كَ دَ ٣٥ كجم.إِذَ مَ نُ أَحْ زْ غُ وَ بْلُ يَ دَ   مَ نُ أَحْ زْ غُ وَ بْلُ يَ دَ   مَ نُ أَحْ زْ غُ وَ بْلُ يَ دَ   مَ نُ أَحْ زْ غُ وَ بْلُ يَ  ٢ 
الِدِ  وَ نُ  زْ وَ ا  مَ فَ كجم،   ٤٨ بـِ  نِهِ  زْ وَ ى  لَ عَ يدُ  يَزِ

؟ دَ مَ أَحْ



ةِ  لَ حْ ياالً لِرِ فِّ الثّالِثِ ٤٢٣ رِ بُ الصَّ الّ عَ طُ مَ جَ فِّ الثّالِثِ   بُ الصَّ الّ عَ طُ مَ جَ فِّ الثّالِثِ   بُ الصَّ الّ عَ طُ مَ جَ فِّ الثّالِثِ   بُ الصَّ الّ عَ طُ مَ جَ  ٣ 
راءِ  لِشِ ياالً  رِ  ٢٧٨ نْها  مِ وا  قُ نْفَ أَ  ، ةِ سَ رَ دْ المَ

ياالً بَقِيَ لديهم؟ مْ رِ . كَ ةِ لَ حْ يَاتِ الرِّ اجِ حَ


ا.  تْرً ها ٣٢ مِ ضُ رْ عَ ا وَ تْرً ةٍ ٤٥ مِ ديقَ غُ طولُ حَ بْلُ يَ ةٍ   ديقَ غُ طولُ حَ بْلُ يَ ةٍ   ديقَ غُ طولُ حَ بْلُ يَ ةٍ   ديقَ غُ طولُ حَ بْلُ يَ  ٤ 
ها؟ ضِ رْ لى عَ ةِ عَ ديقَ ا يَزيدُ طولُ الحَ مْ مترً كَ

 

: يْنِ تَ يْنِ اآلتِيَ لَتَ أَ سْ لُّ المَ أَحُ

يخٍ  بَطّ ةَ  رَ بِذْ  ١٥ تِهِ  ديقَ حَ في  رُ  مَ عُ عَ  رَ زَ تِهِ   ديقَ حَ في  رُ  مَ عُ عَ  رَ زَ تِهِ   ديقَ حَ في  رُ  مَ عُ عَ  رَ زَ تِهِ   ديقَ حَ في  رُ  مَ عُ عَ  رَ زَ  ٥ 
موعُ  جْ . ما مَ امٍ مّ ةَ شِ رَ طينٍ و١٣ بِذْ ةَ يَقْ رَ و٢١ بِذْ

؟ رُ مَ عها عُ رَ البُذورِ الَّتي زَ



نُ  لَوْ لَ  وَّ تَحَ ا  إِذَ  ، قاتٍ رَ وَ  ٣٠٩ ةٌ  رَ جَ شَ لُ  مِ تَحْ ةٌ   رَ جَ شَ لُ  مِ تَحْ ةٌ   رَ جَ شَ لُ  مِ تَحْ ةٌ   رَ جَ شَ لُ  مِ تَحْ  ٦ 
إِلى  ريفِ  الخَ لِ  فَصْ في  نْها  مِ ةً  قَ رَ وَ  ١٧١

 ، قالِيِّ تُ رْ البُ نِ  وْ اللَّ إِلى  ةً  قَ رَ وَ و٥٧   ، رِ مَ حْ األَ

إِلى  ةِ  رَ جَ الشَّ راقِ  أَوْ ى مِنْ  بَقّ تَ نُ ما  لَوْ لَ  وَّ تَحَ وَ

ةِ؟ رَ جَ لى الشَّ ةً عَ يَّ نِّ ةً بُ قَ رَ مْ وَ . فكَ نِّيِّ نِ البُ وْ اللَّ




                    

يستعملوا معطيات المسألة ليتحققوا من معقولية الجواب.

ا. كم يقل    مكتبة فيها ٤٠٩ كتب دينية و ٢١٧ كتابًا علميًّ
عدد الكتب العلمية عن عدد الكتب الدينية؟ ٩٢ كتابًا

  دفع سليمان ٣١٥ رياالً ثمنًا للعطور، و ٢٤٧ رياالً ثمنًا 
ا  ثمنً سليمان  دفع  رياالً  كم  اشتراها.  التي  للمالبس 

 رياالً ثمنًا للعطور، و 
ا  ثمنً سليمان  دفع  رياالً  كم  اشتراها.  التي  للمالبس 

  دفع سليمان  رياالً ثمنًا للعطور، و 
ا  ثمنً سليمان  دفع  رياالً  كم  اشتراها.  التي  للمالبس 

  دفع سليمان 

ا؟ ٥٦٢ رياالً للعطور والمالبس معً

  مكتبة فيها 

  دفع سليمان 

 

اطلب إلى الطالب حل األسئلة من (١) إلى (٣) الواردة في فقرة 
«أتأكد»، وتابع حلولهم. 

م استيعاب الطالب قبل أن يبدؤوا حل  السؤال (٣): يقوّ
أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».

  



إجابة:

٨)  إجابة ممكنة: في رحلة مدرسية، شارك (٤٧) طالبًا من الصف الثالث 
في  شارك  الصفين  من  طالبًا  كم  الرابع.  الصف  من  طالبًا   (٥٢) وَ

٤٧+٥٢=٩٩ الرحلة؟ 
شارك في الرحلة (٩٩) طالبًا  

  

......................... .................................................

٢٩   

: ةً حيحَ أْتي صَ ةٍ فيما يَ لَ مْ لُّ جُ بِحُ كُ يثُ تُصْ ةَ (> ، < ، =) في  بِحَ إِشارَ ، وَ ةَ (+ أَوْ -) في  عُ إِشارَ ةَ (+ أَوْ -) في أَضَ عُ إِشارَ أَضَ

<+ ٤ – ٩ ٥ + ٣ ٩ ١ 

+< ٢٤٥       ٦٧٩ ٩٢٥ ٢ 

٢ + ٣ ٣ 

<

٩٤ بوعِ  سْ يّامِ األُ دِ أَ دَ ١٠٠ عَ ٤ 

><+ 

٩ ٧٢ ٣٦ ٢٧   ١٨ ٥ 

+>+<+++=++

٤٥٦ ٢٥ ٢٥ ٤٥٦ ٦ 

+>+=+

٢٩٧ ٢٠٨ ٥٠٥ ٧ 

=<+

١٤٠ دِ ٥٨ دَ ريبُ العَ دِ ٨٧ تَقْ دَ ريبُ العَ تَقْ دِ   دَ ريبُ العَ تَقْ دِ   دَ ريبُ العَ تَقْ دِ   دَ ريبُ العَ تَقْ  ٨ 

. ةً حيحَ ةُ صَ لَ مْ بِحَ الجُ يْ تُصْ يْنِ كَ دَ دَ بْتُ العَ رَّ يْفَ قَ بَيِّنُ فيها كَ ةً أُ يَّ دِ دَ ةً عَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ


      

 
>+<++

>>

                          

ا: مَ لُّهَ ائلِ اآلتِيَةِ ثُمَّ أَحَ سَ نَ المَ لٍّ مِ لِّ كُ ) لِحَ حُ عُ أَوِ الطَّرْ مْ بُ (الْجَ لِيَّتَيْنِ أَنْسَ مَ دُ أَيّ العَ دِّ ا:أُحَ مَ لُّهَ ائلِ اآلتِيَةِ ثُمَّ أَحَ سَ نَ المَ لٍّ مِ لِّ كُ ) لِحَ حُ عُ أَوِ الطَّرْ مْ بُ (الْجَ لِيَّتَيْنِ أَنْسَ مَ دُ أَيّ العَ دِّ أُحَ

: ةِ سَ رَ دْ الِبٍ فِي المَ لِّ طَ ةَ لِكُ يدَ حِ ةَ الوَ لَ ضَّ فَ ةَ المُ اضَ يَ اهُ الرِّ نَ لُ أَدْ وَ دْ حُ الجَ ضِّ وَ يُ

. اءَ رَ مْ ةً حَ رَ ، وَ ١٨ كُ اءَ رَ ضْ ةً خَ رَ ، وَ ١٢ كُ قاءَ رْ راتٍ زَ الِدٍ ٤ كُ نْدَ خَ عِ  ١
؟ .................................................................................................... الِدٍ راتِ خَ دُ كُ دَ ا عَ مَ  

؟  ......................................................................................... ةِ سَ رَ دْ دُ طُالبِ المَ دَ ا عَ مَ  ٣

ا. ارً وَ ا ٤٣ سِ هَ  أُمِّ دَ ا، ولَ ارً وَ نْدَ ١٥ سِ  هِ دَ لَ  ٢
؟ ...................................................... نْدَ رِ هِ اوِ دِ أَسَ دَ لَى عَ اورِ األُمِّ عَ دُ أسَ دَ دُ عَ يْ زِ مْ يَ كَ

ةَ  رَ كُ ةِ وَ ائِرَ ةَ الطَّ رَ لُونَ كُ ضِّ فَ ينَ يُ ذِ وعِ الَّ مُ جْ ةَ اليدِ على مَ رَ كُ ةَ وَ باحَ لُونَ السِّ ضِّ فَ ينَ يُ ذِ وعُ الَّ مُ جْ دُ مَ يْ زِ مْ يَ كَ ةَ   رَ كُ ةِ وَ ائِرَ ةَ الطَّ رَ لُونَ كُ ضِّ فَ ينَ يُ ذِ وعِ الَّ مُ جْ ةَ اليدِ على مَ رَ كُ ةَ وَ باحَ لُونَ السِّ ضِّ فَ ينَ يُ ذِ وعُ الَّ مُ جْ دُ مَ يْ زِ مْ يَ كَ  ٤
؟  ......................................................................................... ةِ الطَّاولَ

ةَ  رَ كُ ةِ وَ ائِرَ ةَ الطَّ رَ لُونَ كُ ضِّ فَ ينَ يُ ذِ وعِ الَّ مُ جْ ةَ اليدِ على مَ رَ كُ ةَ وَ باحَ لُونَ السِّ ضِّ فَ ينَ يُ ذِ وعُ الَّ مُ جْ دُ مَ يْ زِ مْ يَ كَ  
؟   ةِ الطَّاولَ

ةَ  رَ كُ ةِ وَ ائِرَ ةَ الطَّ رَ لُونَ كُ ضِّ فَ ينَ يُ ذِ وعِ الَّ مُ جْ ةَ اليدِ على مَ رَ كُ ةَ وَ باحَ لُونَ السِّ ضِّ فَ ينَ يُ ذِ وعُ الَّ مُ جْ دُ مَ يْ زِ مْ يَ كَ  

      

     

            
      
   
  

ابَتي: نْ إِجَ قُ مِ قَّ حِ ، ثُمَّ أَتَحَ دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ
٢ ٠ ٠
      ٤ ٣ -

٥٣ ٠ ٢
      ١ ٦ ٦ -

٦٤ ٠ ٠
      ٢ ٤ ٨ -

٧

ابَتي: نْ إِجَ قُ مِ قَّ حِ ، ثُمَّ أَتَحَ دُ ناتِجَ الطَّرْ أَجِ

   

الجمع؛ ٣٤.

الطرح؛ ٢٨

الجمع؛ ٢٥٦ طالبًا.

الجمع والطرح؛ ٤٥ طالبًا.

١ ٥ ٧١ ٣ ٦١ ٥ ٢

ا شارك في الرحلة (٩٩) طالبً ) طالبًا) طالبًا  شارك في الرحلة (  

  

ع أسئلة التدريبات (٤-٨) باستعمال المستويات اآلتية: نوّ


٥ – ٤

٧ – ٥
٤ - ٨

العليا»،  التفكير  مهارات  «مسائل  مناقشة  الطالب  إلى  اطلب 
ها. وشجعهم على معرفة كيفية تحديد العملية المناسبة. وحلّ

كتابة حل سؤال (٨) في  الطالب  إلى  اطلب 
التقويم  بدائل  كأحد  السؤال  هذا  توظيف  ويمكن  الصف.  مجلة 

التكويني.

  

 

واقع  من  الطرح  تتضمن  مسألة  كتابة  طالب  كل  إلى  اطلب   •
ها. الحياة وحلّ


 واجه بعض الطالب صعوبات في اختيار الجمع 

أو الطرحأو الطرح

 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليمتدريبات إعادة التعليم ١
٢  ارسم عمودين في بطاقة، أحدهما للجمع واآلخر 

للطرح،  واكتب في كل عمود العبارات التي تدل على 
العملية التي ستستعملها.

في أيّ عمود ستضع «أوجد الفرق»؟ الطرح •
عهم على  اطلب إلى الطالب تقديم عبارات أخر، وشجّ

هم المسائل. الرجوع إلى بطاقاتهم في أثناء حلّ

 فاستمع إلى هؤالء الطالب؛ لتحديد
نقاط ضعفهم وقم بمعالجتها

 بدائل تنويع التعليم  
() تدريبات المهارات  
() التدريبات اإلثرائية  




تحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في 
الدرسين (٣ - ٥ ، ٣ - ٦) بإعطائهم:

(٥٦) االختبار القصير (٣)

  
 

  





 

ةٍ  ـوَ عْ ـةَ دَ سـَةِ ٦٧٧ بِطـاقَ رَ ديـرُ المـدْ عَ مُ زَّ وَ  

. فإِذا كانَ  ةِ رسَ يّ للمدْ تَامِ لِ الخِ فْ ضورِ الحَ لِحُ
 ، دٍ عَ قْ ٨٠٠ مِ ـلِ ـةِ الحفْ ـدِ في قاعَ اعِ دُ المقَ ـدَ عَ

؟ يَةِ تَبَقِّ دِ المُ دُ المقاعِ دَ فَما عَ

ا  يًّ ارِ كَ ا تذْ عً عِ ٢٢٥ طَابَ مْ ةُ إِلَى جَ ارَ تَاجُ سَ   تَحْ

ا  إِذَ . فَ ةِ سَ رَ دْ مَ ضِ الْ رِ عْ ةِ فِي مَ كَ ارَ شَ لِلْمُ
مْ  ا، فَكَ عً تَّى اآلنَ ١٤٧ طَابَ تْ حَ عَ مَ جَ

ها؟ صُ نْقُ ا يَ عً طَابَ

لصقاتِ  المُ دَ  دَ عَ اهُ  نَ أَدْ لُ  وَ دْ الْجَ رُ  ظْهِ يُ  

يْـها ثَالَثـَةُ  لَ ـلَ عَ صَ تِي حَ يـَّةِ الَّ يعِ جِ التَّشْ
لْصقـاتِ  لِّيُّ للمُ كُ دُ الْ ـدَ عَ ا الْ . مَ بٍ طُـالَّ

ا؟ عً الِدٌ مَ ا وائِلٌ وَ خَ يْهَ لَ لَ عَ صَ تِي حَ ا؟الَّ عً الِدٌ مَ ا وائِلٌ وَ خَ يْهَ لَ لَ عَ صَ تِي حَ الَّ

نْ شاطئِ  دفاتٍ مِ عِ صَ مْ دٌ وسعودٌ بِجَ عْ قامَ سَ   

عَ  مَ جَ ، وَ فةً دَ عَ سعدٌ ٧١١ صَ مَ ا جَ إِذَ . فَ البحرِ
 . عَ سعدٌ مَ ا جَ لَى مَ ةً عَ يادَ فةً زِ دَ ودٌ ٢٥ صَ عُ سُ

ودٌ ؟ عُ عَ سُ مَ فةً جَ دَ مْ صَ فَكَ

ا: المثاالن (١، ٢) مَ هُ لُّ مَّ أَحُ ، ثُ يْنِ اآلتيتينِ تَ لَ أَ سْ لٍّ مِنَ المَ لِّ كُ ) لِحَ حُ رْ عُ أَمِ الطَّ مْ بُ (الْجَ نْسَ يْنِ أَ تَ لِيَّ مَ دُ أَيّ الْعَ دِّ أُحَ

: المثاالن (١، ٢) ةَ لَ أَ سْ لُّ المَ مَّ أَحُ سائِلِ اآلتِيَةِ، ثُ لٍّ مِنَ الْمَ لِّ كُ ) لِحَ حُ رْ عُ أَمِ الطَّ مْ بُ (الْجَ نْسَ يْنِ أَ تَ لِيَّ مَ دُ أَيَ الْعَ دِّ أُحَ

. ةِ أَلَ سْ مَ لِّ الْ وَ ما أْحتاجُ إليه لِحَ عَ هُ مْ ما لِبَيَانِ أَنَّ الْجَ لُهُ مِ تَعْ نِ أَسْ يْ بِيرَ عْ تَيْنِ أَوْ تَ لِمَ رُ كَ كُ  أَذْ

ا  نْهَ ؛ مِ يَوانَاتٍ ةً لِحَ ورَ تْ نورةُ ٦٧ صُ طَ تَقَ الْ  

انَاتِ  يَوَ رِ الْحَ وَ دُ صُ دَ ا عَ . مَ يُورٍ ةً ِلطُ ١٩ صورَ
يةِ؟ بَقِّ تَ المُ

يْلَى لَ تْ  قَطَفَ ا  إِذَ فَ  . لٍ نْفُ رَ قَ ةَ  رَ هْ زَ  ١٨ وَ   ، سٍ جِ نَرْ ةَ  رَ هْ زَ  ٣٢ وَ  ، ةً دَ رْ وَ  ٤٥ ةٍ  ديقَ حَ حوضِ  فِي      

؟ ةِ يقَ دِ يَتْ فِي الْحَ قِ تِي بَ اتِ الَّ رَ هْ دُ الزَّ دَ ا عَ ، فَمَ ةِ يَّ رِ هَ زْ مَ ها فِي الْ عَ عٍ لِتَضَ لِّ نَوْ نْ كُ اتٍ مِ رَ هْ  زَ
يْلَى لَ تْ  قَطَفَ ا  إِذَ فَ  . لٍ نْفُ رَ قَ ةَ  رَ هْ زَ  

؟ ةِ يقَ دِ يَتْ فِي الْحَ قِ تِي بَ اتِ الَّ رَ هْ دُ الزَّ دَ ا عَ ، فَمَ ةِ يَّ رِ هَ زْ مَ ها فِي الْ عَ عٍ لِتَضَ لِّ نَوْ نْ كُ اتٍ مِ رَ هْ  زَ
يْلَى لَ تْ  قَطَفَ ا  إِذَ فَ  . لٍ نْفُ رَ قَ ةَ  رَ هْ زَ  

٨

لُّها. ، ثُمَّ أَحُ عَ مْ ا الْجَ لُ فِيهَ مِ تَعْ ياةِ أَسْ نْ واقِعِ الْحَ ةً مِ أَلَ سْ    مَ

  

ا. الجمع؛ ٧٣٦ صدفة.الطرح؛ ٧٨ طابعً

ا، العدد الكلي. إجابة ممكنة: معً

الطرح؛ ٤٨ صورة.

ا. الجمع؛ ٨١ ملصقً

ا. الطرح؛ ١٢٣ مقعدً

٧١ زهرة.

انظر الهامش.

  



 

 

 . حِ ما أَطْرَ نْدَ راتِ عِ شَ عَ ةِ الْ لَ نْزِ ا بِمَ أُ دائِمً دَ أَبْ   

لَيَّ  ح، عَ الطَّرْ أَ  دَ أَبْ أَنْ  بْلَ  قَ ، وَ يانِ بَعْضِ األَحْ في    
 . حِ ما أَطْرَ نْدَ راتِ عِ شَ عَ ةِ الْ لَ نْزِ ا بِمَ أُ دائِمً دَ أَبْ   

لَيَّ  ح، عَ الطَّرْ أَ  دَ أَبْ أَنْ  بْلَ  قَ ، وَ يانِ بَعْضِ األَحْ في    
 . حِ ما أَطْرَ نْدَ راتِ عِ شَ عَ ةِ الْ لَ نْزِ ا بِمَ أُ دائِمً دَ أَبْ   



ةٍ. رَّ نْ مَ ثَرَ مِ يعَ أَكْ مِ يدَ التَّجْ أَنْ أُعِ

رُ  عْ سِ زيدُ  يَ مْ  كَ              

ازِ الثَّاني؟ هَ رِ الجِ عْ لى سِ لِ عَ ازِ األَوَّ هَ الجِ

٢٧ رياالً  ٩ رياالتٍ    
١١٧ رياالً  ١٧ رياالً   

قُ مِنْ إِجابَتي: قَّ تَحَ مَّ أَ ، ثُ حِ رْ دُ ناتِجَ الطَّ أَجِ

 ( حُ رْ الطَّ أَمِ  عُ  مْ (الجَ ب  نْسَ أَ تينِ  ليَّ مَ العَ أَيَّ  دُ  أُحدِّ
ا: مَ هُ لُّ مَّ أَحُ ، ثُ لتينِ اآلتيَتينِ أَ سْ لِحلِّ كلًّ من المَ

 ( حُ رْ الطَّ أَمِ  عُ  مْ (الجَ ب  نْسَ أَ تينِ  ليَّ مَ العَ أَيَّ  دُ  أُحدِّ
ا: مَ هُ لُّ مَّ أَحُ ، ثُ لتينِ اآلتيَتينِ أَ سْ لِحلِّ كلًّ من المَ

 ( حُ رْ الطَّ أَمِ  عُ  مْ (الجَ ب  نْسَ أَ تينِ  ليَّ مَ العَ أَيَّ  دُ  أُحدِّ

ةٍ : ئَ ب مِ رَ ريبِ إلى أَقْ رُ النّاتِجَ بِالتَّقْ دِّ قَ أُ
٦٣٢

١٥١  -

٣٩٤
٢٧١  -

٨٢٠
٦٧٤  -

٨٦٢
٣٠٥  -

٩٢٧
٤٣٩  -

٩٠٠
٥٢٢  -

ارَ  ا أََعَ إِذَ . فَ يَّةٍ ليمِ عْ تٍ تَ دَ ٨ مجالَّ مَ عَ أَحْ مَ  

يَتْ  قِ ةً بَ مْ مجلَّ ا، فكَ نْهَ تٍ مِ هُ ٣مجالَّ ديقَ صَ
هُ؟ عَ مَ

ا  كِتابً ودٌ  مُ حْ مَ أُ  رَ قْ يَ               

ةً  حَ فْ صَ  ٢٤ أَ  رَ قَ ا  إِذَ فَ  . ةً حَ فْ صَ  ٢٨٥ ي  وِ يَحْ
 ، اءِ الثُّالثَ مَ  وْ يَ ةً  حَ فْ صَ  ٣٧ وَ  ، نَيْنِ اإلثْ مَ  وْ يَ
مْ  لَ ةً  حَ فْ مْ صَ فَكَ  ، بِعاءِ األَرْ مَ  وْ يَ ةً  حَ فْ ٤١ صَ وَ

ا؟  أْهَ رَ قْ يَ
١٨٧    ١٠٢  ١٠٢   
٣٠٩    ١٨٣  ١٨٣   

ا  عً نَوْ وي  تَحْ ناهُ  أَدْ ةِ  ورَ الصُّ في  بَةٍ  لْ عُ لُّ  كُ   

زِ  دُ حبَّاتِ اللَّوْ دَ ا عَ . مَ اتِ رَ سَّ كَ مُ نَ الْ ا مِ تَلِفً خْ مُ
ا؟ عً تُقِ مَ سْ والفُ

ارَ  ا أََعَ إِذَ . فَ يَّةٍ ليمِ عْ تٍ تَ دَ  مجالَّ مَ عَ أَحْ مَ  

ا؟ عً تُقِ مَ سْ والفُ

بُ  يَجِ ا  اذَ لِمَ حُ  ضِّ أُوَ  

نْ إجابَتي. قَ مِ قَّ ا أَنْ أَتَحَ لَيَّ دائِمً عَ

       
لِ األَوَّ ازُ هَ ١٠٨الجَ

الثَّاني ازُ هَ ٩١الجَ

 ( ةَ ( المَ عَ ةِ وَ يحَ حِ ةِ الصَّ بَارَ امَ العِ ) أَمَ ةَ ( مَ الَ عُ عَ أَضَ
: اطِئَةِ ةِ الخَ بَارَ امَ العِ أَمَ

٩٠٠
٥٢٢

نْ إجابَتي. قَ مِ قَّ ا أَنْ أَتَحَ لَيَّ دائِمً عَ

       

 

٤٠٠٦٠٠

الجمع؛ ٦٢ حبة.

١٢٣٤٨٨

١٤٦





ب

الطرح؛ ٥ مجالت. ب

٣٧٨
التي  األخطاء  الكتشاف  ممكنة:  إجابة 

يمكن أن أقع فيها.


بناءً على نتائج االختبار، استعمل الجدول اآلتي في مراجعة المفاهيم إلعداد الطالب بشكل مستمر:



 مصادر المعلم عدم فهم خطوات الطرح.خوارزمية الطرح.١ ، ٢
لألنشطة الصفية 

(تدريبات إعادة التعليم)
إيجاد الناتج ثم تقريبه.تقدير ناتج الطرح.٣ ، ٤

٩ – طرح أعداد ضمن ٣ أرقام.٦
ال يعيدون التجميع. يقومون بطرح األعداد الصغيرة

من األعداد الكبيرة دون االهتمام بالترتيب.

حل مسائل لفظية على الطرح.٥، ١٠ - ١٢

- ال يستطيعون قراءة المسائل الكالمية.
- عدم فهم المسائل.

- عدم القدرة على تحديد العملية المطلوبة.
- الخطأ في الحسابات.

عدم القدرة على معرفة كيفية التحقق من الجواب.التحقق من الجواب.١٣




٥٩-٦٠اختيار من متعدد١

٦١-٦٢اختيار من متعدد٢ أ

٦٣-٦٤إجابات مفتوحة قصيرة٢ ب

٦٥-٦٦إجابات مفتوحة قصيرة٣

(٥٨) اختبار المفردات: الفصل الثالث
(٦٨-٧٠) االختبار التراكمي: الفصول ١-٣

هذا  في  الواردة  المفاهيم  ويتضمن  في كل فصل،  "يوجد 
الفصل وما قبله".

(٦٧) الــمــطــولــة اإلجـــابـــات  ذو  الــفــصــل  اخــتــبــار 
تقدير  م  لَّ سُ التقويم  دليل  في  اإلجابات  ملحق  "يتضمن 

لتقويم األداء على هذا االختبار".

 
التقويم  لتنويع  المستويات  المتعددة  الفصل  اختبارات  استعمل 

بحسب االحتياجات الخاصة لطالبك.






 (١٢

   

=٩٠٠٠ + ٤٠٠ + ٥٠ + ٢ 

٩٤٥٢    ٢٥٤٩  ٢٥٤٩  
٩٥٤٢    ٤٩٢٥  ٤٩٢٥  

ةِ  سَ رَ دْ مَ رفُ النّادِي الثَّقافِيُّ فِي الْ يَصْ  

 . اتِهِ تِياجَ طِيَةِ احْ نةِ لِتَغْ ١٢٠٠ ريال في السَّ
مْ رياالً  . فَكَ ه اآلنَ ٩٥٨ رياالً يْ دَ انَ لَ ا كَ إِذَ فَ

ا  النّادِي؟   يَحتاجُ إِليهَ
٣٤٨    ٢٤٢   ٢٤٢         
٣٥٨    ٢٥٢ 

بَةٌ من األصغر إلى األكبر؟ تَّ رَ دادِ اآلتية مُ أَيٌّ األَعْ 

١١٥ ، ١١٩ ، ١٢٢ ، ١٢٧ 
١١٥ ، ١٢٢ ، ١١٩ ، ١٢٧ 

١١٩ ، ١١٥ ، ١٢٢ ، ١٢٧ 
١٢٧ ، ١٢٢ ، ١١٩ ، ١١٥ 

: ةَ يحَ حِ ابَةَ الصَّ تَارُ اإلِجَ أَخْ

أْتِي  يَ ا  مّ مِ أَيٌّ   . ةً مَ نَجْ نْدٍ ١٤٥  هِ تَرِ  فْ دَ لى  عَ  

ي ١٤٥؟   اوِ يُسَ
   ١ +    ٤   ٤ + ٥

١ + ٤٠ + ٥٠٠ 
  ١٠٠ + ٥٠ +   ٤  ٤

١٠٠ + ٤٠ + ٥ 

 . اءٍ ا منْ ثَالثةِ أجزْ ثِّلُ اختِبارً مَ ناهُ يُ لِ أَدْ وَ دْ الْجَ  

 . تِبارِ يَّةَ لِالخْ لِّ كُ جةَ الْ رَ دُ الدَ يْفَ أَجِ كَ

١٨ + ١٦ +١٩ ١٨ × ٣ 
١٩– ١٩– ١٩ ١٨ + ١٦ ١٨ + ١٦ 

ريبِ  قْ نْدَ تَ يرٍ لِنَاتِجِ ٧٢١ - ٢٩٣ عِ دِ قْ لُ تَ أَفْضَ  

: وَ ، هُ ئَةٍ ب مِ يْنِ إلى أَقْرَ دَ دَ عَ الْ
٥٠٠٥٠٠     ٣٠٠   ٣٠٠٣٠٠         
٣٥٠    ٤٠٠ 

في النَّمطِ ١٢ ، ١٨ ، ٢٤ ، ٣٠ ،   

: وَ هُ فِي  هُ عَ بُ ألَضَ ناسِ مُ دُ الْ دَ عَ الْ
٣٨    ٣٤  ٣٤      
٤٠    ٣٦  ٣٦      

       

لُ  وَّ ءُ األَ زْ ١٨الْجُ

ءُ الثّاني  زْ ١٦الْجُ

ءُ الثّالِثُ  زْ ١٩الْجُ

   

جـ

أ

أ

ب
ب

جـ

د مراجعة  الطالب  كتاب  من   ٨٥  ،  ٨٤ الصفحتين  استعمل   •
تراكمية.

الذي  م  التقدّ  مد على  ا  مؤشرً الصفحتين  هاتين  استعمل   •
قه الطالب. حقَّ


صحح إجابات الطالب، وزودهم بالتغذية الراجعة وبأسرع   •

ما يمكن.
حلل نتائج االختبار، وحدد نقاط الضعف لد الطالب وقم   •

بمعالجتها، ووثق عملك في سجل خاص.

االختبار التراكمي: الفصل الثالث (٦٨-٧٠)  
في  الواردة  المفاهيم  ويتضمن  في كل فصل  "يوجد 

الفصول ١-٣".

  



 







ةِ  بِ فِي ثَالثَ ادَ الطُّالَّ دَ ناهُ أَعْ لُ أَدْ وَ دْ رُ الْجَ ظْهِ يُ ةِ    بِ فِي ثَالثَ ادَ الطُّالَّ دَ ناهُ أَعْ لُ أَدْ وَ دْ رُ الْجَ ظْهِ يُ ةِ    بِ فِي ثَالثَ ادَ الطُّالَّ دَ ناهُ أَعْ لُ أَدْ وَ دْ رُ الْجَ ظْهِ يُ   

دُ  دَ عَ زيدُ  يَ مْ  كَ  . ائِيَّةٍ تِدَ ابْ ةٍ  سَ رَ دْ مَ فِي  وفٍ  فُ صُ
طُالبِ  دِ  دَ عَ لى  عَ الثّالِثِ  فِّ  الصَّ بِ  طُالَّ

؟ لِ فِّ األَوَّ الصَّ

يدٌ ١٢٥ عِ دَّ سَ ، عَ يّاراتِ قِ السَّ د طُرُ لى إحْ عَ  

دُ  دَ زيدُ عَ مْ يَ . كَ ةً يّارَ دٌ ٦٧ سَ مَّ حَ دَّ مُ عَ . وَ ةً سيّارَ
ها  دَّ تِي عَ عيدٌ على الَّ ها سَ دَّ تِي عَ يّاراتِ الَّ السَّ

؟   دٌ مًّ حَ مُ
٦٨    ٥٨   ٥٨         

١٩٢    ٦٢   ٦٢         

٣٢٥    ٢٨٥   ٢٨٥         
٣٩٥   ٣١٥  ٣١٥  

ةِ  يانَ مالِ الصِّ لى أَعْ مدٌ ٦٢٥ رياالً عَ حَّ قَ مُ أَنْفَ  

قَ  أَنْفَ عام  الْ ا  هذَ وفي   ، الْماضيِ امِ  عَ الْ فِي 
عامَ  ا الْ قَ في هذَ أَنْفَ مْ رياالً  . كَ يَاالتٍ ٩١٠ رِ

عامِ الْماضي؟ لى الْ ةً عَ يادَ زِ

١٩٤     ١٧   ١٧         
٢٣٣     ٣٩   ٣٩         

ةَ  حُ طَريقَ ضِّ – ٢٦٩، ثُمَّ أُوَ ٣٧٦ : رُ ناتِجَ دِّ أُقَ  

. ديرِ التَّقْ

فِي  ا  يرً صِ عَ وَ فَطَائِرَ  ةِ  سَ رَ دْ مَ الْ بُ  طُالّ باعَ   

بُوا ١٢٥رياالً  سَ ، فَكَ يِّ يْرِ بَقِ الْخَ انِ الطَّ جَ رَ هْ مِ
لِّيُّ  كُ مُ الْ بُهُ سَ كْ انَ مَ ا كَ إِذَ . فَ طَائِرِ فَ يْعِ الْ قابِلَ بَ مُ
يْعِ  نْ بَ بُوا مِ سَ مْ رياالً كَ ، فَكَ يْعِ رياالً نْ بَ بُوا مِ سَ مْ رياالً كَ ، فَكَ نْ ١٤٠رياالً ثَرَ مِ نْ أَكْ ثَرَ مِ أَكْ

حُ إجابَتي. ضِّ ؟ أُوَ يرِ صِ عَ الْ
يْعِ  نْ بَ بُوا مِ سَ مْ رياالً كَ ، فَكَ رياالً

حُ إجابَتي. ضِّ ؟ أُوَ يرِ صِ عَ الْ
يْعِ  نْ بَ بُوا مِ سَ مْ رياالً كَ ، فَكَ رياالً

ةِ  ثَ ثَالَ لَى  عَ لَبِ  العُ دَ  دَ عَ اهُ  نَ أَدْ لُ  وَ دْ الجَ بَيِّنُ  يُ  

ةِ  البِقالَ بُ  احِ عَ صَ ضَ وَ فإذا   ، ةٍ الَ بِقَ فِي  فُوفٍ  رُ
دُ  دَ عَ الْ ا  فَمَ  . فٍّ رَ لِّ  كُ لَى  عَ إضافِيَّةً  بَةً  لْ عُ  ١٢
دِ  دَ عَ يْنَ  بَ قُ  رْ فَ الْ ا  مَ وَ ؟  اآلنَ لَبِ  لِلْعُ لِّيُّ  كُ الْ
فِّ  لى الرَّ دِها عَ دَ عَ فِّ الثّانِي وَ لى الرَّ لَبِ عَ عُ الْ

؟ الثّالِثِ اآلنَ

: ثِّلَ ُمَ بَاتِ ألِ عَّ كَ ا بِالمُ ذجً وَ مُ نَمُ سُ أَرْ  

.٢٥ – ١٣٧

     
لُ وَّ فُّ األَ ٢١٦الصَّ

فُّ الثّانِي ١٩٤الصَّ

فُّ الثّالِثُ ٢٣٣الصَّ

      
١١٦
٢٤٨
٣٦١

. ديرِ التَّقْ

الِيَةِ: ةِ التَّ ئِلَ سْ نِ األَ يبُ عَ أجِ
: ثِّلَ ُمَ بَاتِ ألِ عَّ كَ ا بِالمُ ذجً وَ مُ نَمُ سُ أَرْ  

الِيَةِ: ةِ التَّ ئِلَ سْ نِ األَ يبُ عَ أجِ
: ثِّلَ ُمَ بَاتِ ألِ عَّ كَ ا بِالمُ ذجً وَ مُ نَمُ سُ أَرْ  

الِيَةِ: ةِ التَّ ئِلَ سْ نِ األَ يبُ عَ أجِ

ؤالِ التَّالي: نِ السُّ يبُ عَ ؤالِ التَّالي:أجِ نِ السُّ يبُ عَ أجِ

 

 ٤٠٠-٣٠٠=١٠٠
 أقرب األعداد ألقرب مئة.

. أكثر من ١٥ رياالً

انظر الهامش .

١٦١ ، ١٣

أ

أ

أ







م الطالب: في هذا الصف سيتعلّ

الضرب في عدد مكون من رقم واحد.  •
الضرب في عدد مكون من رقمين.  •

القسمة على عدد مكون من رقم واحد.  •


في هذا الفصل يتعلم الطالب:

الضرب باستعمال النماذج والشبكات والجمع المتكرر.  •
الضرب في ٢، ٤، ٥، ١٠، ٠ ، ١    •

سيتعلم الطالب بعد هذا الفصل:
الضرب في ٣، ٦، ٧، ٨، ٩  •




م الطالب في هذا الصف : تعلّ

تحديد ووصف أنماط عددية وتوسيعها.  •
جمع العدد إلى نفسه.  •

العدُّ القفزي.  •

ا  من ١ × ١ إلى ١٠ × ١٠، ومعظم هذه الحقائق يتم تعليمها دون صعوبة. ويستطيع الطالب استعمال  يوجد ١٠٠ حقيقة ضرب، بدءً
طرائق متنوعة ومختلفة لفهمها.

الضرب جمع متكرر، فعلى سبيل المثال ٤ × ٣ هي نفسها جمع العدد ٤ ثالث مرات  ( ٤ × ٣ = ٤ + ٤ + ٤ = ١٢ ) أو جمع العدد ٣ أربع مرات   •
.(٣ + ٣ + ٣ + ٣ = ١٢)

ويمكن أن يمثَّل الضرب باستعمال الشبكات. فالحقيقة ٤ × ٣ يمكن أن تمثَّل بواسطة شبكة من الصور أو األشياء مرتبة في ٤ أعمدة و٣ صفوف.  •
والعدّ القفزي لعدد هو ضرب ذلك العدد في األعداد ١، ٢، ٣، ...... إلخ. فمن أجل العدّ أربعات نقول: ٤، ٨، ١٢، ١٦، ...... ،  •

رها.  إلى حفظ الحقائق وتذكُّ
، ...... إلخ. فمن أجل العدّ أربعات نقول: 

رها.  إلى حفظ الحقائق وتذكُّ
، ...... إلخ. فمن أجل العدّ أربعات نقول: 

 استعمل هذه الخطط وغيرها لتأكيد مفهوم الضرب؛ فمتابعة التدرب على سياقات متنوعة سيقود الطالب
م الطالب خصائص الضرب يساعد على تهيئتهم لمفاهيم الجبر، مثل حل المعادالت والمتباينات.  إن تعلّ


يشتمل مسرد المصطلحات في الموقع   

www.obeikaneducation.com

 على المفردات الرياضية لهذا الفصل.
عملية تُجر على عددين إليجاد ناتج الضرب، وتُوصف  

 .بالجمع المتكرر

ا ٨ + ٨ + ٨ = ٢٤ مثال: ٣ × ٨ = ٢٤ ويمكن أن تُكتب أيضً

رتـب فـي صفـوف متسـاوية وأعمـدة   أشـياء أو رمـوز تُ
 .متساوية

 .العدد المضروب في عدد آخر 

 .جواب مسألة الضرب 

 ترتيب األعداد المضروبة ال يغير 
 .الناتج

 عند ضرب أي عدد في  
٨×١=٨=١×٨ مثل:  نفسه  العدد  ذلك  هو  الناتج  فإن   ،١ العدد 



 إذا ضرب أي عدد في الصفر فإن الناتج 
 ا. مثل: ٠× ٥ = ٠ يكون صفرً

circlecircle
بطاقات المفردات المصورة: استعمل بطاقات  استعمل بطاقات 
الفصل  مفردات  لتقديم  المصورة  الفصل المفردات  مفردات  لتقديم  المصورة  المفردات 

بطريقة: ( التعريف / مثال / سؤال ).

  







الشبكات  استعمال 
ــج  ــات ـــاد ن ـــج إلي

الضرب.









ورق مربعات، أقالم 

تلوين.


قطع عد


 مصادر األنشطة 
الصفية

 مسألة اليوم

 دون المتوسط دون المتوسط
 سريعو التعلم








ناتج الضرب  إيجاد 
في العدد ٢


ورق مربعات، خط أعداد، 

بطاقات.


قطع عد


 مصادر األنشطة 
الصفية

 مسألة اليوم

 الموهوبون الموهوبون
 سريعو التعلم





   






استعمال 
النماذج 

الستكشاف 
الضرب. معنى 


×


مكعبات متداخلة.











  






 





إيجاد ناتج الضرب 
في العدد ٥


جهاز عرض الشفافيات، 
شفافيات، خط األعداد، 

بطاقات.


قطع عد


 مصادر المعلم 
لألنشطة الصفية

 مسألة اليوم

 دون المتوسط دون المتوسط
 سريعو التعلم









ناتج الضرب  إيجاد 
في  العدد ٤


قطع عد


 مصادر األنشطة 

الصفية
 مسألة اليوم

 الموهوبونالموهوبون
 سريعو التعلم
 الربط مع التربية الفنية











ـــل الــمــســائــل  ح
المعلومات  بتحديد 

الزائدة أو الناقصة.


 مصادر األنشطة 

الصفية
 مسألة اليوم

 الموهوبونالموهوبون
 سريعو التعلم

 الربط مع الصحة



  
















إيجاد ناتج الضرب 
في العدد ١٠


لوحة المئات، نماذج
أوراق نقدية من فئـة 

. ، و١٠ رياالتٍ ٥ رياالتٍ


 مصادر األنشطة 
الصفية

 مسألة اليوم

 دون المتوسطدون المتوسط
سريعو التعلم

 الربط مع العلوم












إيجاد ناتج الضرب 
في الصفر وفي 

الواحد.




.
    

.


جهاز  مــربــعــات،  ورق 
ـــرض الــشــفــافــيــات،  ع

شفافيات.


قطع عد.


 مصادر األنشطة 
الصفية

 مسألة اليوم

 دون المتوسط دون المتوسط
سريعو التعلم

 الربط مع العلوم









اختيار الخطة 
المناسبة لحل 

المسألة.

بطاقات.
 قطع 

عد.


 مصادر األنشطة 
الصفية

 مسألة اليوم

 الموهوبون الموهوبون
  سريعو التعلم





     



  






هناك ثالثة سباقات في الجري لقطع المسافات في األلعاب هناك ثالثة سباقات في الجري لقطع المسافات في األلعاب 
األولمبية: ٣ كيلومترات، و٥ كيلومترات، و١٠ كيلومترات.
سباق،  كل  في  ميداليات  على  العبين  ثالثة  حصل  إذا  سباق،    كل  في  ميداليات  على  العبين  ثالثة  حصل  إذا    •
ا ركض الفائزون في سباق ٣ كلم،  وسباق  فكم كيلومترً

٥ كلم، وسباق ١٠ كلم؟
  اكتب جمل ضرب تعبّر عن إجاباتك

٣ × ٣ = ٩؛ ٣ × ٥ = ١٥؛ ٣ × ١٠ = ٣٠  


ورقة  •

قلم رصاص قلم رصاص   • 




اخلط ثالث مالعق من دهان أزرق بثالث أخر من دهان أحمر   •
في كوب بالستيكي، واكتب جملة ضرب تعبِّر عن عدد مالعق في كوب بالستيكي، واكتب جملة ضرب تعبِّر عن عدد مالعق 

الدهان التي استعملتها. ٢ × ٣ = ٦
اخلط خمس مالعق من دهان أصفر،  بخمس أخر من دهان   •
أحمر، وبخمس من دهان أبيض، ثم اكتب جملة ضرب تعبّر عن 

عدد مالعق الدهان الكلية. ٣ ×  ٥ = ١٥
استمر في تكوين مزيج األلوان باستعمال العدد نفسه من المالعق   •

لكل لون أضفته، ثم اكتب جملة ضرب لكل مزيج كونته.


دهانات  •

أكواب بالستيكية  •
مالعق طعام بالستيكية  •

فرشاة ألوان  •
ورقة  •

قلم رصاص  •

فردي
ي بصر


يضاعف  أن  وعليه  ا،  كثيرً ويجوع  أستراليا،  في  الصغير  البطريق  يعيش 
البطارق الصغيرة  الفترة تأكل  البطارق الصغيرة وزنه قبل سقوط ريشه وتغييره. وفي هذه  الفترة تأكل  وزنه قبل سقوط ريشه وتغييره. وفي هذه 

ة أسابيع. ة أسابيع.مثل وزنها من الطعام كل يوم ويستمر ذلك عدّ مثل وزنها من الطعام كل يوم ويستمر ذلك عدّ
الطعام  كمية  فما  كيلوجرام.   ١ حوالي  الصغير  البطريق  وزن  كان  إذا   •
ا؟  التي تأكلها خمسة بطارق في يوم واحد، وسبعة بطارق، و١٤بطريقً
لعمل  العدّ  قطع  واستعمل  إجاباتك،  عن  تعبّر  ضرب  جمل  اكتب 
 ١ × ٥ = ٥ ر خاصية الضرب في العدد ١ نماذج لذلك. مالحظة: تذكّ

كجم؛١ × ٧ = ٧ كجم؛ ١ × ١٤ = ١٤ كجم.


ورقة  •

قلم رصاص  •

فردي
منطقي

فردي
منطقي

  



  









    

دِ  حَ ا ألَ رً رِّ تَكَ ا مُ عً مْ ثِّلُ جَ مَ يُ ، وَ يْنِ دَ دَ لى عَ  عَ رَ ةٌ تُجْ لِيَّ مَ : هو عَ بُ رْ الضَّ
 . يْنِ دَ دَ الْعَ

ناكِبِ  عَ ، لِلْ نْ . إِذَ لٍ جُ ا ٨ أَرْ نْهَ لٍّ مِ ، لِكُ ناكِبَ يْكَ ٤ عَ رِضْ أَنَّ لَدَ  افْ  
 . الً جْ ها  ٤ ×  ٨ أَوْ ٣٢ رِ لِّ كُ

       
�  . بِ رْ ومَ الضَّ هُ فْ فُ مَ شِ تَكْ أَسْ
� . بِ رْ دَ نَاتِجَ الضَّ جِ اتِ ألَ بَكَ الشَّ نْماطَ وَ األَ اذِجَ وَ لُ النَّمَ مِ تَعْ أَسْ
ادِ ٢ ، ٤ ، ٥ ، ١٠ ، ٠ ، ١ . � دَ عْ رِبُ بِاألَ أَضْ
�  . هُ دَ واعِ قَ بِ وَ رْ ائِصَ الضَّ صَ لُ خَ مِ تَعْ أَسْ
�  . ةِ يَاتِ النّاقِصَ طَ عْ الْمُ ةِ وَ ائِدَ يَاتِ الزّ طَ عْ ديدِ الْمُ ةً بِتَحْ لَ أَ سْ لُّ مَ أَحُ

 . هُ دَ واعِ قَ بِ وَ رْ ائِصَ الضَّ صَ لُ خَ مِ تَعْ أَسْ
 . ةِ يَاتِ النّاقِصَ طَ عْ الْمُ ةِ وَ ائِدَ يَاتِ الزّ طَ عْ ديدِ الْمُ ةً بِتَحْ لَ أَ سْ لُّ مَ أَحُ

 . هُ دَ واعِ قَ بِ وَ رْ ائِصَ الضَّ صَ لُ خَ مِ تَعْ أَسْ





     

  

 


يتخيل الطالب أنهم يديرون محالًّ لبيع الفاكهة، ويستعملون الضرب، 

والجمع الستيفاء ثمن ما يبيعونه للزبائن.
يختارونها  الفاكهة  من  مجموعة  الطالب  من  مجموعة  كل  تحضر   •
أناناس. ويستعملون أقالم  فراولة،  تفاح،  القائمة اآلتية: عنب،  من 
التلوين والبطاقات لرسم الفاكهة التي أحضروها، بحيث يُرسم نوع 

واحد على كل بطاقة.
 ، ا لألنواع التي اختاروها: عنب ٣رياالتٍ يضع الطالب أسعارً  •

، وفراولة ٢ريال، وأناناس ٢ريال. وتكتب  وتفاح ٣رياالتٍ
ا) كل مجموعة ما باعته وكميته بالكيلوجرامات،  (افتراضً

ويستعملون الضرب لحساب ثمن الوحدات من كل نوع من 
الفاكهة، ثم الجمع لحساب الثمن الكلي لمجموعة الفاكهة التي 

باعوها .

  





إعالنات دوريّة، نماذج أوراق نقد. 
الثمن  إيجاد  أنه عند  الضرب  الذين سيتعلمون  للطالب  اشرح 
ة أشياء، كلٌّ منها له سعر مختلف، يُستعمل الجمع.  ي لعدّ ة أشياء، كلٌّ منها له سعر مختلف، يُستعمل الجمع. الكلّ ي لعدّ الكلّ
الثمن  إيجاد  أنه عند  الضرب  الذين سيتعلمون  للطالب  اشرح 
ة أشياء، كلٌّ منها له سعر مختلف، يُستعمل الجمع.  ي لعدّ الكلّ
الثمن  إيجاد  أنه عند  الضرب  الذين سيتعلمون  للطالب  اشرح 

الجمع  يُستعمل  نفسه،  السعر  لها  أشياء  عدة  ثمن  إيجاد  وعند 
المتكرر أو الضرب.

م طالب الصف ٤ مجموعات. قسّ  •
اطلب إلى كل مجموعة أن تجد الثمن الكلّي لعدة أشياء لها   •

 أشياء سعر كلٍّ منها رياالن.
اطلب إلى كل مجموعة أن تجد الثمن الكلّي لعدة أشياء لها   

 أشياء سعر كلٍّ منها رياالن.
اطلب إلى كل مجموعة أن تجد الثمن الكلّي لعدة أشياء لها   

السعر نفسه؛ مثل ٥
ا مختلفة من مجموعة أشياء أسعارها  أعطِ كل مجموعة أعدادً  •

مختلفة.
النقد واألنماط إليجاد  أوراق  نماذج  استعمال  إليهم  اطلب   •

الثمن الكلي.
واطلب   ،(٨٤) الصفحة  الطالب  كتاب  إلى  الطالب  ه  وجّ  •

إليهم أن يقرؤوا الفقرة في أعلى الصفحة واسأل:
اذكر بعض األمثلة على مخلوقات لها أرجل. إجابة ممكنة:   •
له  اإلنسان  أرجل،   ٤ له  الحصان  أرجل،   ٨ له  األخطبوط 

رجالن.
مجموعات  في  موجودة  أشياء  على  األمثلة  بعض  اذكر   •
متساوية في البقالة ومحل بيع المالبس؟ إجابة ممكنة: علبة 

أقالم، وعلبة ورق الحمام، وعلبة من الجوارب.


يتطلب  الحياة  واقع  من  مسألة  يكتبوا  أن  الطالب  إلى  اطلب 
يوضحوا  وأن  ها،  حلَّ إِليهم  اطلب  ثم  الضرب،  استعمال  حلها 
يتطلب  الحياة  واقع  من  مسألة  يكتبوا  أن  الطالب  إلى  اطلب 
يوضحوا  وأن  ها،  حلَّ إِليهم  اطلب  ثم  الضرب،  استعمال  حلها 
يتطلب  الحياة  واقع  من  مسألة  يكتبوا  أن  الطالب  إلى  اطلب 

الضرب  بين  العالقة  باستعمال  المسألة  حل  يمكن  كيف 
والجمع.

م المفردات مستعمالً الخطوات اآلتية:  قدِّ
 عندما نضرب، فإننا نجمع العدد إلى نفسه عدة 

مرات.
على  يكون  فإنه  كتب،   ٥ رفٍّ  كل  على  كان  إذا   

٤ رفوف ٢٠ كتابًا.
 أعط مثاالً من واقع الحياة على عملية الضرب.

  



    ِب رْ الضَّ هومِ  مفْ لَ  وْ حَ وماتِي  لُ عْ مَ نْظيمِ  تَ لى  عَ نِي  دَ اعِ لِتُسَ ةَ  يَّ وِ طْ الْمَ هِ  هذِ لُ  مَ نِيَعْ دَ اعِ لِتُسَ ةَ  يَّ وِ طْ الْمَ هِ  هذِ لُ  مَ نِيَعْ دَ اعِ لِتُسَ ةَ  يَّ وِ طْ الْمَ هِ  هذِ لُ  مَ طأَعْ الْمَ هِ  هذِ لُ  مَ َعْ

. وَّ قَ قِ المُ رَ مِنَ الوَ A4 ٍأُ بورقةٍ واحدة بْدَ . أَ ِ
نِي دَ اعِ لِتُسَ ةَ  يَّ وِ ْ

أُ بورقةٍ واحدةٍ  بْدَ . أَ ِ
نِي دَ اعِ لِتُسَ ةَ  يَّ وِ ْ

ه قائِقِ حَ أُ بورقةٍ واحدةٍ وَ بْدَ . أَ هِ قائِقِ حَ أُ بورقةٍ واحدةٍ وَ بْدَ . أَ ِ

نْ  ةً مِ قَ رَ وِي وَ أَطْ 

ما  فِها طوليًا كَ نْتَصَ مُ
حٌ أدناه. ضَّ وَ وَ مُ هُ

وانِبِ  دَ جَ وِي أَحَ وِي  أَطْ وِي  أَطْ أَطْ 

ارِ ٥سم،  دَ قْ ةِ بِمِ قَ رَ الْوَ
افَّ  وَ قُ الْحَ لْصِ مَّ أُ ثُ

ارِ  دَ قْ ةِ بِمِ قَ رَ الْوَ
افَّ  وَ قُ الْحَ لْصِ مَّ أُ ثُ

ارِ  دَ قْ ةِ بِمِ قَ رَ الْوَ

الجانبية.

ي الجيوب  مِّ أُسَ 

 ، لِ صْ روسِ الْفَ ماءِ دُ بِأَسْ
. هُ تُ مْ لَّ ا تَعَ لُ مَ جِّ مَّ أُسَ ثُ

 ، لِ صْ روسِ الْفَ ماءِ دُ بِأَسْ
. هُ تُ مْ لَّ ا تَعَ لُ مَ جِّ مَّ أُسَ ثُ

 ، لِ صْ روسِ الْفَ ماءِ دُ بِأَسْ

اتِ وَ طُ رُ الْخُ رِّ كَ أُ 

لَ  مَ عْ (١–٣) ألَ
. رَ مطويات أُخْ




 








  


ه الطالب من خالل التعليمات في الصفحة (٨٧) من كتاب الطالب  وجّ
لعمل منظمات أفكار حول الضرب (١)، ويمكنهم استعمال مطوياتهم 

للدراسة والمراجعة.
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تعرض أهداف الفصل، ويستطيع المعلم تسجيل 

درجة إتقان الطالب لكل هدف.

  




    

         

: (مهارة سابقة) عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

: (مهارة سابقة) رِ رِّ تَكَ عِ الْمُ مْ مالِ الْجَ تِعْ يْنِ بِاسْ تَ يْنِ اآلتِيَ تَ لَ أَ سْ لُّ الْمَ أَحُ

ما  نْهُ مِ لٍّ  كُ في   ، انِ بَقَ طَ ادَ  عَ سُ   لَدَ  

نَ  ةً مِ مْ قِطْعَ . كَ ويتِ كَ بَسْ نَ الْ ٤ قِطَعٍ مِ
يْها؟  دَ ويتِ لَ كَ البَسْ

بِ  لْعَ مَ لَ الْ وْ دٌ حَ مَّ حَ كُضُ مُ رْ يَ  

ةً  رَ وْ مْ دَ . كَ مِ يَوْ راتٍ فِي الْ وْ ٣ دَ
؟ يْنِ مَ وْ كُضُ في يَ رْ يَ

٥، ١٠، ١٥،  ،  ، ٣٠ 

   ،٣، ٦، ٩،  ، ١٥ 

٢٠، ٣٠،   ، ٥٠ 

١٢ ،  ، ٢،  ، ٦ ، ٨    ، ٨ ، ١٢ ، ١٦ ،   

 ، ٦ ، ١٢ ،   ، ٢٤ 
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٢ + ٢ + ٢ + ٢ 

١٠ + ١٠ + ١٠ + ١٠ 

٤ + ٤ 

٠ + ٠ + ٠ 

بَ فِي   : (مهارة سابقة) ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ مَّ أَكْ ، ثُ طَ دُ النَّمَ أُحدِّ

٥ + ٥ + ٥ 

: (مهارة سابقة) بَةَ نَاسِ عِ الْمُ مْ ةَ الجَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

  ١ + ١ + ١ + ١ + ١ 



  

٨٨١٥
٤٠٠٥

النمط: أضيف ٥؛ ٢٠، ٢٥

النمط: أضيف ٢؛ ٤، ١٠

النمط: أضيف ٣؛ ١٢، ١٨

النمط: أضيف ٤؛ ٤، ٢٠

النمط: أضيف ١٠؛ ١٠، ٤٠

النمط: أضيف ٦؛ ١٨، ٣٠

٤+٤+٤=٦١٢+٦=٥١٢+٥+٥=١٥

٦ دورات٨ قطع

يستعمل في الدرسان (٤-١)، (٤-٧)

يستعمل في الدرس (٤-٧)

يستعمل في الدروس (٤-٢)، (٤-٣)،
(٤-٦) ،(٤-٥)      

يستعمل في الدرس (٤-١)


الطالب  ن  تمكُّ من  تحقق  الفصل،  بدء  الطالب قبل  ن  تمكُّ من  تحقق  الفصل،  بدء  قبل 
من المتطلبات السابقة مستعمالً أحد مصادر 

التقويم التشخيصي اآلتية:

 
 كتاب الطالب (٨٨)

 
 دليل التقويم (٧٣)
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ا على نتائج التقويم التشخيصي ، استعمل الجدول التالي لمعرفة أخطاء الطالب ومعالجتها: اعتمادً














لمعرفة  الطالب  ــؤالء  ه إلــى  استمع   •
الخطأ،  إجاباتهم  إلى  أدت  التي  األسباب 
حل  على  وساعدهم  بمعالجتها،  وقم 
 أخر مرة  التشخيصي  التقويم  أسئلة 

.مستعمالً أحد المصادر األخر

تصحيح أخطاء الطالب.  •
اختيار أحد المصادر التالية:  •

الربط مع المواد األخر. (٨٦ هـ)  
مشروع الفصل. (٨٦)  
التقديم للفصل. (٨٦)  

تصحيح أخطاء الطالب.  •
اختيار أحد المصادر التالية:  •

الربط مع المواد األخر. (٨٦ هـ)  
مشروع الفصل. (٨٦)  
التقديم للفصل. (٨٦)  

  





  

نشاط : اطلب إلى الطالب استعمال ٢٠ مكعبًا لعمل نموذج 
للنشاط الموجود في كتاب الطالب، وتحقق أنهم قد كونوا 

 مجموعات في كلٍّ منها ٤ مكعبات، ثم شجعهم على 
للنشاط الموجود في كتاب الطالب، وتحقق أنهم قد كونوا 

 مجموعات في كلٍّ منها 
للنشاط الموجود في كتاب الطالب، وتحقق أنهم قد كونوا 

٥
استعمال الجمع المتكرر إليجاد المجموع الكلّي بدالً من عدّ 

ا. ا واحدً المكعبات واحدً

  

 
لعمل  متداخالً  مكعبًا   ١٢ استعمال  الطالب  إلى  اطلب   •

مجموعات متساوية، في كلٍّ منها مكعبان ثم اسأل:
ما عدد المجموعات؟   ٦ •

ما عدد المكعبات في كل مجموعة؟   ٢ •
ها؟   ١٢ ما عدد المكعبات في المجموعات كلّ •

إجابة ممكنة: بالعدّ اثنينات. اشرح كيف وجدت الناتج الكلي؟ •


استعمال النماذج الستكشاف معنى الضرب.


×       


مكعبات متداخلة.

      
                
         

    

بِ رْ ةُ الضَّ لَ مْ بِجُ رْ ةُ الضَّ لَ مْ جُ
بِ ( × ) رْ ةُ الضَّ ارَ بِ ( × )إِشَ رْ ةُ الضَّ ارَ إِشَ
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 ، ائِبَ قَ ي ٥ حَ نْدِ عِ
دُ  . أَجِ يبَةٍ ٤ أَقْالمٍ قِ لِّ حَ فِي كُ

ا. هَ يعِ مِ دَ األقْالم جَ دَ عَ
دُ  . أَجِ  أَقْالمٍ

ا. هَ يعِ مِ دَ األقْالم جَ دَ عَ
دُ  . أَجِ  أَقْالمٍ

 . المِ قْ دَ األَ دَ دَ عَ باتِ ألجِ عَّ كَ لُ الْمُ مِ تَعْ أَسْ

ا  جً نُ نَموذَ وِّ كَ أُ

 . المِ قْ دَ األَ دَ دَ عَ باتِ ألجِ عَّ كَ لُ الْمُ مِ تَعْ أَسْ

ا  جً نُ نَموذَ وِّ كَ أُ

 . المِ قْ دَ األَ دَ دَ عَ باتِ ألجِ عَّ كَ لُ الْمُ مِ تَعْ أَسْ

    
وعاتٍ في  مُ جْ ـِ ٥ مَ ل
. باتٍ عَّ كَ نْها ٤ مُ كلٍّ مِ

. رَ رِّ تَكَ عَ الْمُ مْ الً الْجَ مِ تَعْ سْ باتِ مُ عَّ كَ دَ الْمُ دَ دُ عَ أَجِ     

ا يأتي: مَ ارُ كَ تِصَ نِي االخْ نُ كِ مْ يُ وَ

بَاتِ عَّ كَ دَ الْمُ دَ عَ ةٍ  وعَ مُ جْ لِّ مَ بَاتِ فِي كُ عَّ كَ دِ الْمُ دَ عَ اتِ  وعَ مُ جْ دُ الْمَ دَ عَ
٢٠  =             ٥       ×               ٤  

. بِ رْ ةِ الضَّ لَ مْ .بِجُ بِ رْ ةِ الضَّ لَ مْ بِجُ ةُ ٥ × ٤ = ٢٠ لَ مْ ى الجُ مَّ تُسَ وَ   

٢٠ =  ٤  +  ٤  +  ٤  +  ٤  +  ٤

      

بِ رْ ةُ الضَّ ارَ بِإِشَ رْ ةُ الضَّ ارَ إِشَ
ا . مً لَ مِ = ٢٠ قَ الَ قْ دُ األَ دَ نْ عَ إِذَ



  

     


  



  






  : بَةَ نَاسِ بِ الْمُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ مَّ أَكْ ، ثُ يَّ لِّ باتِ الْكُ عَّ كَ دَ الْمُ دَ دَ عَ جِ لُ النَّماذِجَ ألَ مِ تَعْ أَسْ

نْها  لٍّ مِ وعاتٍ في كُ مُ جْ ٨ مَ 

. بانِ عَّ كَ مُ

نْها  لٍّ مِ وعاتٍ في كُ مُ جْ ٦ مَ 

. باتٍ عَّ كَ ٤ مُ

نْها  لٍّ مِ وعاتٍ في كُ مُ جْ ٥ مَ 

. باتٍ عَّ كَ ٥ مُ

نْها  لٍّ مِ وعاتٍ في كُ مُ جْ ٤ مَ 

 . باتٍ عَّ كَ ٥ مُ

ما  نْهُ لٍّ مِ تانِ في كُ وعَ مُ جْ مَ  

. باتٍ عَّ كَ ٣ مُ
نْها  لٍّ مِ وعاتٍ في كُ مُ جْ ٣ مَ 

. باتٍ عَّ كَ ٤ مُ
ةٌ فيها دَ ةٌ واحِ وعَ مُ جْ مَ  

. باتٍ عَّ كَ ٥ مُ

. بِ رْ عِ والضَّ مْ ةَ بينَ الجَ القَ حُ العَ ضِّ   أُوَ

    



   

  

٦
٢×٣

١٢
٣×٤

٥
١×٥

١٦
٨×٢

٢٥
٥×٥

٢٤
٦×٤

٢٠
٤×٥

إجابة ممكنة: الضرب جمع متكرر.

أجمع العدد نفسه بشكل متكرر. 
بالعد القفزي. 

انظر الهامش

  
؟  بِ رْ اتِجِ الضَّ ادِ نَ لى إيجَ عُ عَ مْ ني الْجَ دُ اعِ يْفَ يُسَ كَ  

؟   اطِ نَ النَّشَ ةِ ( ٣ ) مِ طْوَ باتِ فِي الْخُ عّ كَ لِّيَّ لِلْمُ كُ دَ الْ دَ عَ دُ الْ يْفَ أَجِ كَ  
؟  بِ رْ اتِجِ الضَّ ادِ نَ لى إيجَ عُ عَ مْ ني الْجَ دُ اعِ يْفَ يُسَ كَ  
ةِ (  طْوَ باتِ فِي الْخُ عّ كَ لِّيَّ لِلْمُ كُ دَ الْ دَ عَ دُ الْ يْفَ أَجِ كَ  

؟  بِ رْ اتِجِ الضَّ ادِ نَ لى إيجَ عُ عَ مْ ني الْجَ دُ اعِ يْفَ يُسَ كَ  


 . ةٍ يَ تَساوِ وعاتٍ مُ مُ جْ بًا في مَ عَّ كَ  لِتَوزيعِ ٢٠  مُ رَ ةً أُخْ حُ طَريقَ رَ أَشْ  

  رَ رائقَ أُخْ فَ طَ شِ تَكْ سْ باتِ ألَ عَّ كَ لُ المُ مِ تَعْ أَسْ     
 . يَةٍ تَساوِ اتٍ مُ وعَ مُ جْ بًا في مَ عَّ كَ زيعِ ٢٠ مُ لِتَوْ

دَ  دَ عَ اتِ وَ وعَ مُ جْ دَ الْمَ دَ لِ عَ وَ دْ لُ في الْجَ جِّ أُسَ وَ
يَةٍ.  تَساوِ اتٍ مُ وعَ مُ جْ بًا في مَ عَّ كَ  مُ

دَ  دَ عَ اتِ وَ وعَ مُ جْ دَ الْمَ دَ لِ عَ وَ دْ لُ في الْجَ جِّ أُسَ وَ
يَةٍ.  تَساوِ اتٍ مُ وعَ مُ جْ بًا في مَ عَّ كَ زيعِ  مُ لِتَوْ

دَ  دَ عَ اتِ وَ وعَ مُ جْ دَ الْمَ دَ لِ عَ وَ دْ لُ في الْجَ جِّ أُسَ وَ
زيعِ  لِتَوْ

دَ  دَ لُ الْعَ جِّ مَّ أُسَ ، ثُ ةٍ وعَ مُ جْ لِّ مَ بَاتِ في كُ عَّ كَ الْمُ
. باتِ عَّ كَ مُ يَّ لِلْ لِّ الْكُ

       
        

       



أجمع العدد نفسه بشكل متكرر. 
بالعد القفزي. 

انظر الهامش

 
»؛ لتقويم استيعاب الطالب المفهوم الوارد »؛ لتقويم استيعاب الطالب المفهوم الوارد »؛ لتقويم استيعاب الطالب المفهوم الوارد  استعمل أسئلة «

في األنشطة.

  



استعمل األسئلة من ٤ إلى ١١ تحت عنوان «أتأكد»؛ لتقويم قدرة 
لتمثيل  واألشياء  المحسوسة  النماذج  استعمال  على  الطالب 

حقائق الضرب.

 
الجمع  بين  للتقريب  «أتأكد»؛  فقرة  من   ١١ السؤال  استعمل 

المتكرر والضرب.


ا  مكعبً  ٢٤ من  متساوية  مجموعات  تكوين  الطالب  إلى  اطلب 
بطرائق مختلفة، وتسجيل النتائج في جدول كما في الخطوة ( ٣) 

(صفحة ٩٠).
د عليهم أن عدد المكعبات متساوٍ في المجموعات جميعها،  وأكّ
الناتج  إليجاد  الضرب  أو  المتكرر،  الجمع  استعمال  ويمكنهم 

الكلّي.

 

إجابة:

إجابة ممكنة:  ١٠×٢=٢٠،    (٣
 ،٢×١٠=٢٠

٤×٥=٢٠

  








استعمال الشبكات إليجاد ناتج الضرب.


 ،  ،  ، 


ورق مربعات، أقالم تلوين. 

قطع عد

غالبًا ما يكون الجمع المتكرر نقطة بداية لتطوير مفاهيم الضرب، وإن 
فكرة ضم عدد قليل من المجموعات المتكافئة مدخل مقبول على أنها 
ع باعتبارها خوارزمية يُرجع إليها عند الضرب، وإذا حصل ذلك  ال تُشجَّ

فسيستعملها الطالب فترة طويلة حتى تثبت عدم كفاءتها.


استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

        

 
الكرات  من  عدد  ومعه  حمراء.  زجاجية  كرة   ١٨ بدر  مع 
خضراء  كرات  ا  أيضً ومعه  الحمراء،  من   ٥ بـِ  أكثر  الزرقاء 

أكثر بـ ٧ من الزرقاء. كم كرة معه؟ ٧١ كرة



  






  

 ورق مربعات قياس ١٠ × ١٠
على  لتساعدهم   ١٠  ×  ١٠ قياس  مربعات  ورق  الطالب  على  ع  وزّ  •

ترتيب قطع العدّ في شبكات.
من  لألسئلة  نماذج  لعمل  وقصها  الشبكات،  تحديد  إليهم  اطلب   •

٥ إلى ٧
ثم اطلب إليهم كتابة جملة الضرب داخل كل شبكة تمّ قصها.  •



   

 قطع عد
اطلب إلى الطالب تكوين شبكة من صفين، في كل صف ٦ قطع عد.   •
وإيجاد شبكات أخر للعدد ١٢ نفسه، مثل ٦ صفوف في كلٍّ منها 

٢، أو ٣ صفوف في كلٍّ منها ٤، أو ٤ صفوف في كلٍّ منها ٣
. أعد النشاط باستعمال ١٨ قطعة عدّ  •

   

م مهارات حل المسألة وخططها مستعمالً تدريبات حل المسألة (٨) دعِّ
الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.



XX 
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٨   


                    

: سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ المَ :أَحُ سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ المَ أَحُ
إلى  هِ  فِّ صَ بَ  طُالّ ياتِ  ياضِ الرِّ لِّمُ  عَ مُ عَ  زَّ وَ إلى   هِ  فِّ صَ بَ  طُالّ ياتِ  ياضِ الرِّ لِّمُ  عَ مُ عَ  زَّ وَ إلى   هِ  فِّ صَ بَ  طُالّ ياتِ  ياضِ الرِّ لِّمُ  عَ مُ عَ  زَّ وَ إلى   هِ  فِّ صَ بَ  طُالّ ياتِ  ياضِ الرِّ لِّمُ  عَ مُ عَ  زَّ وَ إلى   هِ  فِّ صَ بَ  طُالّ ياتِ  ياضِ الرِّ لِّمُ  عَ مُ عَ  زَّ وَ إلى   هِ  فِّ صَ بَ  طُالّ ياتِ  ياضِ الرِّ لِّمُ  عَ مُ عَ  زَّ وَ إلى   هِ  فِّ صَ بَ  طُالّ ياتِ  ياضِ الرِّ لِّمُ  عَ مُ عَ  زَّ وَ  ١ 
 . بٍ طُالّ  ٤ ةٍ  موعَ جْ مَ لِّ  كُ في  وعاتٍ  مُ جْ ٥ مَ
 . لّيَّ لِلطُّالبِ دَ الكُ دَ دَ العَ َجِ وائِرَ ألِ ةَ دَ بَكَ مُ شَ سُ أَرْ
 . بٍ طُالّ  
 . لّيَّ لِلطُّالبِ دَ الكُ دَ دَ العَ َجِ وائِرَ ألِ ةَ دَ بَكَ مُ شَ سُ أَرْ
 . بٍ طُالّ  

 

دٍ  احِ لِّ وَ صاصٍ لِكُ بٍ ٣ أَقْالمِ رَ تَر ٤ طُالّ اشْ   تَر اشْ   تَر اشْ   تَر اشْ  ٢ 
لّيَّ  دَ الكُ دَ دَ العَ َجِ وائِرَ ألِ ةَ دَ بكَ مُ شَ سُ أَرْ  . مْ نْهُ مِ

 . لِألَقْالمِ
 

بَزِ ٦ أَطْباقٍ  خْ يِّ في المَ لْوِ فِّ العُ لى الرَّ دُ عَ يُوجَ بَزِ   خْ يِّ في المَ لْوِ فِّ العُ لى الرَّ دُ عَ يُوجَ بَزِ   خْ يِّ في المَ لْوِ فِّ العُ لى الرَّ دُ عَ يُوجَ بَزِ   خْ يِّ في المَ لْوِ فِّ العُ لى الرَّ دُ عَ يُوجَ  ٣ 
لِيِّ  فْ فِّ السُّ لى الرَّ عَ ، وَ كاتٍ عَ نْها ٥ كَ لٍّ مِ في كُ

دُ  دَ انَ عَ . إِذا كَ بَقٍ لِّ طَ كاتٍ في كُ عَ ٦ كَ
ا  بَقً مْ طَ ا، كَ يً تَساوِ يْنِ مُ فَّ لى الرَّ كاتِ عَ عَ الكَ

؟   لِيِّ فْ فِّ السُّ لى الرَّ دُ عَ يُوجَ
 

؟ فٍّ لِّ رَ لى كُ دُ عَ ةً يُوجَ كَ عْ مْ كَ كَ  
   

نَ  هُ مِ سَ دَ نَفْ دَ رأْفَتَ العَ نْ طَاللٍ وَ لٌّ مِ تَر كُ اشْ نَ   هُ مِ سَ دَ نَفْ دَ رأْفَتَ العَ نْ طَاللٍ وَ لٌّ مِ تَر كُ اشْ نَ   هُ مِ سَ دَ نَفْ دَ رأْفَتَ العَ نْ طَاللٍ وَ لٌّ مِ تَر كُ اشْ نَ   هُ مِ سَ دَ نَفْ دَ رأْفَتَ العَ نْ طَاللٍ وَ لٌّ مِ تَر كُ اشْ  ٤ 
فَطائِرَ   ٦ طَاللٌ  بَزَ  فَخَ  . طائِرِ الفَ دادِ  عْ إلِ زِ  رَ الكَ
أْفَتُ  عَ رَ زَّ ؛ ووَ اتٍ زَ رَ نْها ٣ كَ لٍّ مِ لَى كُ عَ عَ ضَ وَ وَ
مْ  ي. كَ لى ٣ فَطائِرَ بِالتَّساوِ زٍ عَ رَ نْ كَ هِ مِ يْ دَ ا لَ مَ

ةٍ؟  لِّ فَطيرَ لى كُ عَ عَ ضَ ةً وَ زَ رَ كَ
  

ما؟ نْهُ لٌّ مِ لَ كُ مَ تَعْ ةً اسْ زَ رَ مْ كَ كَ  
   

نْ  هُ مِ سَ دَ نَفْ دَ كٌ العَ بارَ مُ لِكُ عِصامٌ وَ مْ يَ نْ   هُ مِ سَ دَ نَفْ دَ كٌ العَ بارَ مُ لِكُ عِصامٌ وَ مْ يَ نْ   هُ مِ سَ دَ نَفْ دَ كٌ العَ بارَ مُ لِكُ عِصامٌ وَ مْ يَ نْ   هُ مِ سَ دَ نَفْ دَ كٌ العَ بارَ مُ لِكُ عِصامٌ وَ مْ يَ  ٥ 
عَ  ضَ ، وَ ترونِيَّةِ لِكْ طُواناتِ األَلْعابِ اإلِ أُسْ

ي.  ناديقَ بِالتَّساوِ طُواناتِهِ في ٧ صَ عِصامٌ أُسْ
ضعَ في  طْ وَ قَ نادِيقَ فَ لِكُ ٣ صَ يَمْ كٌ فَ بارَ ا مُ أَمَّ
لِكُ  مْ ةً يَ طُوانَ مْ أُسْ . كَ طُواناتٍ نْها ٧ أُسْ لٍّ مِ كُ

ا؟ عً نانِ مَ االثْ
   

نْها  لٍّ مِ وفٍ في كُ فُ نْ ٤ صُ ةً مِ بَكَ مادٌ شَ لَ عِ كَّ شَ نْ   ةً مِ بَكَ مادٌ شَ لَ عِ كَّ شَ نْ   ةً مِ بَكَ مادٌ شَ لَ عِ كَّ شَ نْ   ةً مِ بَكَ مادٌ شَ لَ عِ كَّ شَ  ٦ 
ييْنِ  رَ تَينِ أُخْ بَكَ لَ شَ كِّ ريدُ أَنْ يَشَ يُ ، وَ ةٍ يَّ دِ ٤ قِطَعٍ نَقْ
لى أنْ  ، عَ ةِ يَّ دِ طَعِ النَّقْ نَ القِ هِ مِ سِ دِ نَفْ دَ مالِ العَ تِعْ بِاسْ
ييْنِ  رَ تَينِ أُخْ بَكَ لَ شَ كِّ ريدُ أَنْ يَشَ يُ ، وَ ةٍ يَّ دِ  قِطَعٍ نَقْ
لى أنْ  ، عَ ةِ يَّ دِ طَعِ النَّقْ نَ القِ هِ مِ سِ دِ نَفْ دَ مالِ العَ تِعْ بِاسْ
ييْنِ  رَ تَينِ أُخْ بَكَ لَ شَ كِّ ريدُ أَنْ يَشَ يُ ، وَ ةٍ يَّ دِ  قِطَعٍ نَقْ

ةٍ.  دَ احِ دٍ وَ ةِ نَقْ نْ قِطْعَ ثَرُ مِ فٍّ أَكْ لِّ صَ يَكونَ في كُ
لى أنْ  ، عَ ةِ يَّ دِ طَعِ النَّقْ نَ القِ هِ مِ سِ دِ نَفْ دَ مالِ العَ تِعْ بِاسْ
ةٍ.  دَ احِ دٍ وَ ةِ نَقْ نْ قِطْعَ ثَرُ مِ فٍّ أَكْ لِّ صَ يَكونَ في كُ
لى أنْ  ، عَ ةِ يَّ دِ طَعِ النَّقْ نَ القِ هِ مِ سِ دِ نَفْ دَ مالِ العَ تِعْ بِاسْ

. تَيْنِ بَكَ فُُ الشَّ أَصِ





  



           

ابَ  وَ بَتْ أَكْ تَّ رَ ، فَ ةً لَ فْ يْلى حَ تْ لَ أَقامَ
ةِ في ٣ لَ اوِ ى الطّ لَ يرِ عَ صِ الْعَ

فٍّ  لِّ صَ تْ في كُ عَ ضَ وَ ، وَ وفٍ فُ فٍّ صُ لِّ صَ تْ في كُ عَ ضَ وَ ، وَ وفٍ فُ صُ
ها؟ لِّ كوابِ كُ دُ األَ دَ ا عَ . مَ وابٍ ٥ أَكْ

      
             

   

    
ةُ ةُبَكَ بَكَ ةُالشََّّ ةُالشبَكَ بَكَ َّالشَّ

لُ وامِ وامِلُالْعَ وامِلُالْعَ وامِلُالْعَ الْعَ
بِ رْ بَِّ رْ بِناتجُ الضناتجُ الضَّ رْ بِناتجُ الضَّ رْ بَِّ رْ بِناتجُ الضَّ رْ َّ

الِ  ةُ اإلِبْدَ يَّ الِ خاصِّ ةُ اإلِبْدَ يَّ الِ خاصِّ ةُ اإلِبْدَ يَّ خاصِّ
بِ رْ َّ

الِ  ةُ اإلِبْدَ يَّ خاصِّ
بِ رْ َّ

بِ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ بِلِعَ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ لِعَ
الِ  ةُ اإلِبْدَ يَّ خاصِّ

بِ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ لِعَ
الِ  ةُ اإلِبْدَ يَّ الِ خاصِّ ةُ اإلِبْدَ يَّ خاصِّ

بِ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ لِعَ
الِ  ةُ اإلِبْدَ يَّ خاصِّ
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 . ةً بَكَ ةً شَ بَكَ ةً شَ بَكَ َ ى مَّ ةٍ يُسَ يَ اوِ تَسَ دةٍ مُ مِ يَةٍ وأَعْ اوِ تَسَ وفٍ مُ فُ ابِ في صُ وَ كْ تِيبَ األَ إِنَّ تَرْ
تِمُّ  يَ تِي  الَّ دادُ  عْ األَ ى  مَّ وتُسَ  . بِ رْ الضَّ ناتجِ  إيجادِ  لى  عَ نِي  دُ اعِ سَ تُ تِمُّ وهي  يَ تِي  الَّ دادُ  عْ األَ ى  مَّ وتُسَ  . بِ رْ الضَّ ناتجِ  إيجادِ  لى  عَ نِي  دُ اعِ سَ تُ تِمُّ وهي  يَ تِي  الَّ دادُ  عْ األَ ى  مَّ وتُسَ  . بِ رْ الضَّ ناتجِ  إيجادِ  لى  عَ نِي  دُ اعِ سَ تُ وهي 

ى مَّ ةٍ يُسَ يَ اوِ تَسَ دةٍ مُ مِ يَةٍ وأَعْ اوِ تَسَ وفٍ مُ فُ ابِ في صُ وَ كْ تِيبَ األَ إِنَّ تَرْ
تِمُّ  يَ تِي  الَّ دادُ  عْ األَ ى  مَّ وتُسَ  . بِ رْ الضَّ ناتجِ  إيجادِ  لى  عَ نِي  دُ اعِ سَ تُ وهي 

ى مَّ ةٍ يُسَ يَ اوِ تَسَ دةٍ مُ مِ يَةٍ وأَعْ اوِ تَسَ وفٍ مُ فُ ابِ في صُ وَ كْ تِيبَ األَ إِنَّ تَرْ

. بِ رْ بِناتجَ الضَّ رْ ناتجَ الضَّ
تِمُّ  يَ تِي  الَّ دادُ  عْ األَ ى  مَّ وتُسَ  . بِ رْ الضَّ ناتجِ  إيجادِ  لى  عَ نِي  دُ اعِ سَ تُ وهي 

بِ رْ ناتجَ الضَّ
تِمُّ  يَ تِي  الَّ دادُ  عْ األَ ى  مَّ وتُسَ  . بِ رْ الضَّ ناتجِ  إيجادِ  لى  عَ نِي  دُ اعِ سَ تُ وهي 

دُ النّاتِجُ  دَ ى الْعَ مَّ ، ويُسَ
تِمُّ  يَ تِي  الَّ دادُ  عْ األَ ى  مَّ وتُسَ  . بِ رْ الضَّ ناتجِ  إيجادِ  لى  عَ نِي  دُ اعِ سَ تُ وهي 

دُ النّاتِجُ  دَ ى الْعَ مَّ ، ويُسَ
تِمُّ  يَ تِي  الَّ دادُ  عْ األَ ى  مَّ وتُسَ  . بِ رْ الضَّ ناتجِ  إيجادِ  لى  عَ نِي  دُ اعِ سَ تُ وهي 

وامِلَ وامِلَعَ لَعَ بُها  رْ ضَ

لَةِ ؟ اوِ ى الطّ لَ مْ كوبًا عَ  كَ     
 . ةٍ بَكَ لِ شَ مَ دِّ لِعَ عَ الْعَ لَ قِطَ مِ تَعْ نِي أَنْ أَسْ نُ كِ مْ يِّ يُ لِّ وابِ الْكُ كْ دِ األَ دَ ادِ عَ إلِيجَ

. عٍ نْها ٥ قِطَ لٍّ مِ فوفٍ في كُ ةُ ٣ صُ بَكَ رُ الشَّ هِ ظْ تُ
٣ × ٥ = ١٥ ، نْ إِذَ

ا نْهَ مِ ةٍ  دَ واحِ لِّ  كُ في  يَةٍ  تَساوِ مُ اتٍ  وعَ مُ جْ مَ  ٣ في  وابِ  كْ األَ دَ  دَ عَ أَنَّ  أَيْ 
ي ١٥ كوبًا .  اوِ وابٍ يُسَ ٥ أَكْ



       

٥

٣

رِبُ  أَضْ    عُ مَ  أَجْ   

١٥  =  ٥  × ٣ ٥ + ٥ + ٥ = ١٥
ب رْ نَاتج الضَّ امِل  عَ امِل  عَ

  

  

           
رباعية.  في مجموعات  العمل  الطالب  إلى  اطلب  •

يمثلوا  أن  إليهم  واطلب   ، عدّ قطعة   ٢٤ مجموعة  كل  أعط  •
حقيقة ضرب ناتجها يساوي٢٤

اطلب إليهم ترتيب قطع العدّ في ٤ مجموعات في كلٍّ منها •
الشفافيات  عرض  جهاز  على  اعرضها  ثم  ومثِّلها،  قطع   ٦

واسأل:
٢٤ ما عدد القطع في المجموعات جميعها؟ •

كل  في  صفوف،   ٤ من  نة  مكوّ شبكة  في  القطع  ترتيب  أعد  •
صف ٦ قطع.

٤ صفوف ما عدد الصفوف ؟ •
٦ قطع ما عدد القطع في كل صف؟ •

٢٤ قطعة ها؟ ما عدد القطع كلّ •

  


رتب ١٥ قطعة عدّ على جهاز عرض الشفافيات في

٣ صفوف، في كل صف ٥ قطع واسأل:
٣ صفوف ما عدد الصفوف؟ •

٥ قطع ما عدد القطع في كل صف؟ •
ما جملة الجمع التي تمثل الشبكة؟ وما ناتج الجمع؟ •

٥ +٥+ ٥ = ١٥  
ما جملة الضرب التي تمثل الشبكة؟ وما ناتج الضرب؟ •

٣ × ٥ = ١٥  
. ر النشاط بـ ٥ صفوف، في كل صفٍّ ٣ قطع عدّ كرّ  •

اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتبهم ويقرؤوا المعلومات  الواردة 
 ، ، :وقدم لهم المفاهيم اآلتية ،«» في فقرة
 ،. وناقش معهم حل 

المثالين ١، ٢



  



دِ  دَ عَ ادِ  إليجَ بٍ  رْ ضَ تَيْ  لَ مْ جُ تُبُ  أَكْ  

لٍ  لُّ طِفْ ا كانَ كُ  أَطْفالٍ إِذَ
دِ  دَ عَ ادِ  إليجَ بٍ  رْ ضَ تَيْ  لَ مْ جُ تُبُ  أَكْ  
لٍ  لُّ طِفْ ا كانَ كُ  أَطْفالٍ إِذَ
دِ  دَ عَ ادِ  إليجَ بٍ  رْ ضَ تَيْ  لَ مْ جُ تُبُ  أَكْ  

عَ ٥ مِ مَ الَ األَعْ
؟  يْنِ لَمَ لُ عَ مِ يَحْ

تِي  ر الَّ لِيَّةُ األُخْ مَ عَ ا الْ  مَ

يَّةَ  قُ خاصِّ قِّ ا وتُحَ هَ فُ رِ أَعْ
حُ إجابتي. ضِّ ال؟ أُوَ بْدَ اإلِ
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 . بِ رْ يِّرُ نَاتجَ الضَّ غَ وبَةِ ال يُ رُ ضْ ادِ الْمَ دَ عْ تِيبِ األَ يِيرَ تَرْ نِي أَنَّ تَغْ بِ تَعْ رْ بَِّ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ الِ لِعَ ةِ الضِبْدَ لِيَّ مَ الِ لِعَ بِِبْدَ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ الِ لِعَ بِِبْدَ رْ بَِّ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ الِ لِعَ بِِبْدَ رْ َّ ةُ اإل يَّ ةُ اإلِّ يَّ ةِ الضِّ لِيَّ مَ الِ لِعَ ةُ اإلِبْدَ يَّ ةِ الضِّ لِيَّ مَ الِ لِعَ ِبْدَ ةُ اإلخاص يَّ ةُ اإلخاصِّ يَّ ِّ
١٢       =  ٤    × ا      ٣  =       ١٢               أيضً  ٣    ×  ٤      

عامل      عامل       ناتج الضربعامل      عامل     ناتج الضرب  

 

اتِهِ.  حَ فَ  صَ دَ رُ إحْ اوِ جَ لُ الْمُ كْ ثِّلُ الشَّ مَ يُ ، وَ رٍ وَ بُومُ صُ لْ عادَ أَ نْدَ سُ عِ
ةٍ. حَ فْ لِّ صَ رِ في كُ وَ دِ الصُّ دَ ادِ عَ بٍ إلِيجَ رْ تَيْ ضَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

اتِهِ.  حَ فَ  صَ دَ رُ إحْ اوِ جَ لُ الْمُ كْ ثِّلُ الشَّ مَ يُ ، وَ رٍ وَ بُومُ صُ لْ عادَ أَ نْدَ سُ عِ
ةٍ. حَ فْ لِّ صَ رِ في كُ وَ دِ الصُّ دَ ادِ عَ بٍ إلِيجَ رْ تَيْ ضَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

اتِهِ.  حَ فَ  صَ دَ رُ إحْ اوِ جَ لُ الْمُ كْ ثِّلُ الشَّ مَ يُ ، وَ رٍ وَ بُومُ صُ لْ عادَ أَ نْدَ سُ عِ 









                               

×         ٨          ٤               =    ٢         ×        ٨          ٢                     =        ٤        

. المثاالن (١، ٢) بَةَ نَاسِ بِ الْمُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

   

       

  

٢×٣=٢٦×٦=١٢

الجمع؛ مثال ٣+٥=٥+٥٣×٢=١٠ ، ٢×٥=١٠


وأعمدة  صفوف  في  للقطع  الطالب  ترتيب  من  تأكد    

بشكل صحيح عند عمل نموذج للشبكة.

  أعدت سعاد فطائر لحم، ورتبتها في ٣ صفوف، في كلٍّ 
منها ٧ فطائر. كم فطيرة أعدت؟ ٢١ فطيرة

  رتَّب أحمد علب العصير في ٨ صفوف، في كل صف 
علب  عدد  إليجاد  ضرب  جملتي  اكتب  علب.   ٤

العصير. ٨ × ٤ = ٣٢ ؛   ٤ × ٨ = ٣٢



 صفوف، في كلٍّ 
 




 قد يواجه بعض الطالب صعوبات في 
إيجاد العدد المجهول؛ لذا اطلب إليهم إحاطة كلٍّ من الناتج 
 قد يواجه بعض الطالب صعوبات في 
إيجاد العدد المجهول؛ لذا اطلب إليهم إحاطة كلٍّ من الناتج 
 قد يواجه بعض الطالب صعوبات في 

هو  المجهول  العدد  أن  لهم  وبيّن  بدائرة.  المعلوم  والعدد 
ط بدائرة. الذي لم يُحَ

!

في  الواردة   (٤) إلى   (١) من  األسئلة  حل  الطالب  إلى  اطلب 
فقرة «أتأكد»، وتابع حلولهم. 

يبدؤوا  أن  قبل  الطالب  استيعاب  م  يقوّ  :(٤) السؤال 
حل أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».


استعمال  في  صعوبات  الطالب  بعض  واجه   

الشبكات لعمل نموذج للضرب،

 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليمتدريبات إعادة التعليم ١
وأقالم  مربعات،  ورق  استعمال  الطالب  إلى  ٢  اطلب 
تلوين لتظليل الصفوف واألعمدة، واطلب إليهم تحديد 

الشبكة وكتابة جملة الضرب داخلها.

  

......................... .................................................

٦   


                    

دَ ٢ × ٣ وَ ٣٣ × ٢ جِ ألَ
جِ املِ النَّامذِ تِعْ املِ النَّامذِجِبِاسْ تِعْ بِاسْ

دٍّ  عَ عِ  قِطَ  ٣ ام  نْهُ مِ لٍّ  كُ يف   ِ نيْ فَّ صَ لُ  مَ أَعْ
املِ النَّامذِجِ تِعْ بِاسْ

ام  نْهُ مِ لٍّ  كُ يف   ِ نيْ فَّ صَ لُ  مَ أَعْ
املِ النَّامذِجِ تِعْ بِاسْ

ثيلِ ٢ × ٣ لِتَمْ

ةِ قَ رَ الوَ مِ وَ لَ املِ القَ تِعْ بِاسْ

بِ ْ نَاتِجُ الرضَّ فٍّ   لِّ صَ دُ يف كُ دَ فٍّ  لعَ لِّ صَ دُ يف كُ دَ فوفِ   ا  لعَ دُ الصُّ دَ عَ

٦  =  ٣  × ٢

دٍّ  تا عَ عَ نْها قِطْ لٍّ مِ فوفٍ يف كُ لُ ٣ صُ مَ أَعْ وَ
ثيلِ ٣ × ٢ لِتَمْ

بِ ْ نَاتِجُ الرضَّ فٍّ   لِّ صَ دُ يف كُ دَ فٍّ  لعَ لِّ صَ دُ يف كُ دَ فوفِ   ا  لعَ دُ الصُّ دَ عَ

٦  =  ٢ × ٣

بٍ  رْ ةِ ضَ لَ مْ تابَةِ جُ لِكِ ةَ اإلِبْدال  يَّ اصِّ لُ خَ مِ تَعْ أَسْ مَّ  ثُ لَها،  ةِ  وافِقَ المُ ةِ  بَكَ الشَّ بٍ وَ رْ ةِ ضَ لَ مْ لِّ جُ بَيْنَ كُ طٍّ  بِخَ لُ  أَصِ

ةٍ: لِفَ تَ خْ مُ

٥ × ٣ = ١٥ ١ 

=×

٣ × ٦ = ١٨ ٢ 

=×

٥ × ٤ = ٢٠ ٣ 

=×

......................... .................................................

٧   

: بَةَ ناسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ مَّ أَكْ ةٍ، ثُ بَكَ لِّ شَ ثيلِ كُ دِّ لِتَمْ عَ العَ لُ قِطَ مِ تَعْ :أَسْ بَةَ ناسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ مَّ أَكْ ةٍ، ثُ بَكَ لِّ شَ ثيلِ كُ دِّ لِتَمْ عَ العَ لُ قِطَ مِ تَعْ أَسْ

١ 

=×

٢ 

=×

٣ 

=×

: بَ في  ناسِ دَ المُ دَ تُبُ العَ أَكْ ، وَ بِ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ ةَ اإلِبْدالِ لِعَ يَّ اصِّ لُ خَ مِ تَعْ أَسْ

٢ × ٣ = ٦ ٤ 

٢ = ٦ × 

٥ × ٠ = ٠ ٥ 

٥ = ٠ × 

٨ × ٦ = ٤٨ ٦ 

٤٨ =   × ٦

٧ × ٤ = ٢٨ ٧ 

٧ = ٢٨ × 

٢ × ٥ = ١٠ ٨ 

١٠ =    × ٥

٥ × ٩ = ٤٥ ٩ 

٤٥ =   × ٩

٨ × ٣ = ٢٤ ١٠ 

٢٤ =   × ٣

٩ × ٤ = ٣٦ ١١ 

٩ = ٣٦ × 

١ × ٨ = ٨ ١٢ 

٨ =   × ٨

٧ × ٨ = ٥٦ ١٣ 

٧ = ٥٦ × 

٦ × ٧ = ٤٢ ١٤ 

٦ = ٤٢ × 

٩ × ٦ = ٥٤ ١٥ 

٥٤ =   × ٦


                  

  



 . بِ رْ اتِجَ الضَّ دَ نَ بَكاتُ ألَجِ نِي الشَّ دُ يْفَ تُساعِ كَ  

: بَ فِي  ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ ، وَ الِ ةَ اإلِبْدَ يَّ اصِّ لُ خَ مِ تَعْ أَسْ   

؟ بُوعٍ بُ فِي أُسْ رَ ا تَشْ بً وْ مْ كُ ميًّا. كَ وْ لِيبِ يَ نَ الْحَ يْنِ مِ بَ وْ ربُ مها كُ تشْ  

الِ  بْدَ يَّةِ اإلِ ضيحِ خاصِّ دادَ ٣ ، ٤ ، ١٢ لِتَوْ سالِمٍ األَعْ لِيٍّ وَ نْ عَ لٌّ مِ لَ كُ مَ تَعْ ا اسْ  إذَ       
ا؟ اذَ لِمَ ؟ وَ ةً حيحَ تُهُ صَ لَ مْ ما كانَتْ جُ نْهُ نْ مِ ، فَمَ بِ رْ لِيَّةِ الضَّ مَ لِعَ

ةِ. رَ اوِ جَ مُ ةِ الْ بَكَ نِ الشَّ بِّرُ عَ عَ بٍ تُ رْ لَةَ ضَ مْ تُبُ جُ  أَكْ      

: رُ مْ مَ األَ ا لَزِ ةَ إِذَ بَكَ لُ الشَّ مِ تَعْ أَسْ ، وَ ألَةَ سْ لُّ الْمَ أَحُ


×
×


×



: المثاالن (١، ٢) بَةَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ



 : بَةَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ : أَكْ بَةَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ : أَكْ بَةَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ : أَكْ بَةَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ : أَكْ بَةَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ : أَكْ بَةَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

٥ × ٢ = ١٠ 

١٠ =     × ٢
  ٣ × ٥ = ١٥ 

  ٣ = ١٥ × 
٣ × ٩ = ٢٧ 

 = ٩ × ٣

  

٣×٦=١٨

٥٥٢٧

٢×٢=٤
٤×٤=١٦

٣×٧=٢١

١٤ كوبًا

علي هو الذي استعمل خاصية اإلبدال،
بينما سالم بين عالقة الضرب بالجمع.

إجابة ممكنة: باستعمال الشبكات يمكنني أن أجعل عدد الصفوف هو العامل األول، والعامل الثاني 
هو عدد األعمدة، وبالتالي يكون الناتج هو عدد المربعات في هذه الشبكة.

  

نوّع أسئلة التدريبات (٥-١٤) باستعمال المستويات اآلتية: 

ليا "،  العُ التفكير  مهارات  "مسائل  مناقشة  الطالب  إلى  اطلب 
ناتج  إليجاد  شبكات  رسم  كيفية  معرفة  على  شجعهم  ها.  وحلّ

١٢ ÷ ٣ ≠ ضرب: ٣ × ٤

السؤال (١٤)  كتابة حل  الطالب  إلى  اطلب   
في مجلة الصف، كما يمكنك استعماله في التقويم التكويني. 

  


السبورة.  مثل ٥ × ٧ = ٣٥ على  اكتب جملة ضرب  •

هل ترتيب األعداد في جملة الضرب مهم؟ ما جملة الضرب  •
األخر التي يمكنك كتابتها باستعمال األعداد ٥، ٧، ٣٥؟

  ال؛ ٧ × ٥ = ٣٥ 



٥-٦ ، ٨-٩ ، ١١
٦، ٨ - ١٣
٦ - ١٤ ( األسئلة الزوجية )، ١٣


أخبـر الطـالب أن درسـهم اآلتـي سـيكون عـن «الضـرب فـي 
العـدد ٢»، واطلـب إليهم أن يشـرحوا كيف يمكن أن يسـاعدهم 
الدرس الحالي عن الشـبكات والضرب على فهم الدرس اآلتي. 

  

......................... .................................................

٩   


            

 •. تَنيِ بَكَ لِ الشَّ مَ . أَلْوانٍ لِعَ تَنيِ بَكَ لِ الشَّ مَ تارُ ٤ أَلْوانٍ لِعَ تارُ • أَخْ • أَخْ

 • •. ةٍ بَكَ لِّ شَ نَنيِ لِكُ وْ لُ لَ مِ تَعْ أَسْ .وَ ةٍ بَكَ لِّ شَ نَنيِ لِكُ وْ لُ لَ مِ تَعْ أَسْ وَ

: ةِ لَ مْ هِ الجُ ذِ ثيلِ هَ ةَ لِتَمْ بكَ نُ الشَّ ، ثُمَّ أُلَوِّ ةٍ بَكَ لِّ شَ تَ كُ بِ تَحْ رْ ةَ الضَّ لَ مْ لُ جُ مِ أُكْ

.( فِّ ِ الصَّ نارصِ دِ عَ دَ ىل عَ لُّ عَ دُ الثّاينِ فيَدُ دَ ا العَ ، أمّ فوفِ دِ الصُّ دَ ىل عَ لُّ عَ دُ لُ يَ دُ األَوَّ دَ (العَ

ها.  سَ لَ نَفْ وامِ الً العَ مِ تَعْ سْ ْتَلِفةً مُ بٍ خمُ ْ ْلَةَ رضَ تُبَ مجُ َكْ بِ ألِ ْ لِيَّةِ الرضَّ مَ بْدالِ لِعَ يَّةَ اإلِ اصِّ لُ خَ مِ تَعْ ثُمَّ أَسْ

. ِ يَنيْ تَساوِ ةٍ مُ بَكَ لِّ شَ ْتَ كُ بِ حتَ ْ ا الرضَّ ونَ ناجتِ ِبُ أَنْ يَكُ جيَ وَ

نْ     ٣ × ٢ = ٢ × ٣ نْ         إذَ نْ     ٦    إذَ نْ         إذَ نْ      =     إذَ و٢ × ٣    إذَ  ٣ × ٢ = ٦ : ثالٌ مِ

١ 

  = ٢ × ٧

=× 
×=  ×

 

٢ 

  = ٤ × ٥

=× 
×=  ×

  

 



......................................................................................................

...................................................

مْ  رودِ بـ ١٣. كَ قُ دِ الْ دَ لَى عَ زيدُ عَ نَ الطّيورِ يَ ا مِ دً دَ دَ عَ شاهَ ، وَ يَوانِ ةِ الحَ ديقَ ا في حَ دً نْصورٌ ١٤ قِرْ دَ مَ شاهَ  ٩
؟ .................................................................................................... نْصورٌ دَ مَ ا شاهَ طائِرً

بَسونَ  لْ يَ الَّذينَ ال  بِ  الطُّالّ دُ  دَ ا عَ فَمَ  ، نَظّاراتٍ بَسونَ  لْ يَ مْ  نْهُ مِ ا كانَ ٦  إذَ فِّ ٢٠ طالبًا.  دُ في الصَّ يوجَ  ١٠
؟  ......................................................................................... النَّظّاراتِ

ما:  أَلَتَيْنِ اآلتِيَتَيْنِ ثُمَّ أَحلُّهُ سْ نَ المَ لٍّ مِ لِّ كُ ) لِحَ حُ عُ أَوِ الطَّرْ مْ بُ (الْجَ لِيَّتَيْنِ أَنْسَ مَ دُ أَيّ العَ دِّ أُحَ

                      
      

بَ فِي  : ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ ، وَ الِ بْدَ يَّةَ اإلِ اصِّ لُ خَ مِ تَعْ أَسْ
٣ × ٦ = ١٨ × ٣ = ١٨ ٥

 = ٦ × ٨ ٨ × ٦ = ٤٨ ٧

٧ × ٤ = ٢٨  ٤ ×  ×  = ٢٨ ٦

٥ × ٢ = ١٠   × ٥ = ١٠ ٨

  : بَةَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ :  أَكْ بَةَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

١٢

...................................................

٤ ٣

    

طرح، ٢٠ - ٦ = ١٤ طالبًا ال يلبس نظارة.

ا. جمع، عدد الطيور = ١٤ + ١٣ = ٢٧ طائرً

٦٧

٤٨٢

٢ × ٦ = ٢١٢ × ٣ = ٦

٣ × ٩ = ٣٢٧ × ٤ = ١٢

 بـديـل المجموعات  
 الصغيرة

 م الذاتي   بديلي التعلّ


() تدريبات المهارات  
() التدريبات اإلثرائية  




  








إيجاد ناتج الضرب في العدد إيجاد ناتج الضرب في العدد ٢٢





ورق مربعات، خط أعداد، بطاقات. 

قطع عد

سيتعرف الطالب في هذا الدرس طرائق عديدة لعمل نموذج للضرب، 
مثل: رسم صورة، العدّ القفزي، استعمال الشبكات.

، عند تمثيل ٤ × ٢ تستطيع استعمال ما يأتي: فمثالً
 مجموعات، في كلٍّ منها شيئان.

 تستطيع استعمال ما يأتي:
 مجموعات، في كلٍّ منها شيئان.

 تستطيع استعمال ما يأتي:
رسم صورة تظهر فيها ٤  •

العدّ القفزي بـ ٢، وذلك بالعد اثنينات ٤ مرات:   ٢، ٤، ٦، ٨  •
استعمال شبكة من ٤ صفوف وعمودين.  •


استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

         

 
تبت مقاعد مسرح على النحو التالي: رُ

الثاني،  الصف  في  و٨  األول،  الصف  في  مقاعد   ٤
فكم  النمط،  هذا  استمر  إذا  الثالث،  الصف  في  و١٢ 

ا سيكون عدد المقاعد في الصف الخامس؟ ٢٠مقعدً



  






  

شبكات نقطية من صفين عدد النقاط في الصف: ٥٠، ٧٥، ١٠٠  •
ا من الشبكات. أعط الطالب عددً  •

اطلب إليهم تحديد عدد النقط في كلٍّ منها ( ١٠٠، ١٥٠، ٢٠٠ )   •
( مثل ٢ × ٧٥ = ١٥٠ ، ٧٥ × ٢ = ١٥٠ ).  



   

 ورق، أقالم تلوين.
إليجاد  تُستعمل  التي  المختلفة  الخطط  عرض  الطالب  إلى  اطلب   •
المتكافئة،  المجموعات  مثل:   ،٢ العدد  في  الضرب  حقائق  نواتج 
الشبكات، العدّ القفزي على خط األعداد، خاصية اإلبدال. واطلب 

إليهم استعمال أقالم التلوين لتكوين أعمال جذابة.
اطلب إلى الطالب تكوين قائمة منظمة من حقائق الضرب   •

في العدد ٢

 

المسألة  حل  تدريبات  مستعمالً  وخططها  المسألة  حل  مهارات  م  دعِّ
(١٢) الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.

  

 
......................... .................................................

١٢   


      

: لَةَ أَ سْ لُّ المَ مَّ أَحُ أْتي، ثُ ا يَ مّ قِفٍ مِ وْ لِّ مَ بٍ لِكُ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبُ جُ :أَكْ ةَ لَ أَ سْ لُّ المَ مَّ أَحُ أْتي، ثُ ا يَ مّ قِفٍ مِ وْ لِّ مَ بٍ لِكُ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

ما   . تانِ دَ رْ وَ نْها  مِ لٍّ  كُ في  ريَّاتٍ  هْ زَ  ٨ يْتِنا  بَ في  يْتِنا   بَ في  يْتِنا   بَ في  يْتِنا   بَ في  يْتِنا   بَ في  يْتِنا   بَ في   ١ 
؟ ريَّاتِ هْ ودِ في الزَّ رُ موعُ الوُ جْ مَ

×

ةً  دَ رْ  وَ

. إِذا كانَ  يصٍ لِّ أَصَ تَينِ في كُ رَ مُ بَذْ يَ رْ تْ مَ عَ رَ زَ ٢ 

؟ تْ عَ رَ ةً زَ رَ مْ بَذْ ، كَ صٍ ها ٦ أُصُ يْ دَ لَ
×

ةً  رَ  بَذْ

لٍّ  نْدَ كُ انَ عِ ا كَ الِدٍ ٧ أَفْرادٍ، إذَ ائِلَةِ خَ دُ أَفْرادِ عَ دَ عَ الِدٍ   ائِلَةِ خَ دُ أَفْرادِ عَ دَ عَ الِدٍ   ائِلَةِ خَ دُ أَفْرادِ عَ دَ عَ الِدٍ   ائِلَةِ خَ دُ أَفْرادِ عَ دَ عَ  ٣ 
؟ مْ هِ يْ ا لدَ ازً مْ قفَّ . فكَ ازاتِ فّ نَ القُ جٌ مِ وْ مْ زَ نْهُ مِ

×

ا  جً وْ  زَ

مْ  . كَ ياالتٍ نْ فِئَةِ ٥ رِ تَينِ مِ قَ رَ بائِعِ وَ فَعَ أَبي لِلْ دَ ٤ 

؟ بائِعِ فَعَ أَبي لِلْ ياالً دَ رِ

×

ياالتٍ   رِ

لِّ  لى كُ تْ عَ مَ سَ ، فرَ تَينِ حَ فْ يمُ صَ رِ تْ  مَ دَ تَخْ اسْ لِّ   لى كُ تْ عَ مَ سَ ، فرَ تَينِ حَ فْ يمُ صَ رِ تْ  مَ دَ تَخْ اسْ لِّ   لى كُ تْ عَ مَ سَ ، فرَ تَينِ حَ فْ يمُ صَ رِ تْ  مَ دَ تَخْ اسْ لِّ   لى كُ تْ عَ مَ سَ ، فرَ تَينِ حَ فْ يمُ صَ رِ تْ  مَ دَ تَخْ اسْ  ٥ 
تْ  مَ سَ رَ ةً  دَ رْ وَ مْ  كَ  . داتٍ رْ وَ  ٩ ما  نْهُ مِ ةٍ  حَ فْ صَ

؟ يمُ رِ
×

ةً  دَ رْ  وَ

؟ خاصٍ ةِ أَشْ عَ بَ ا ألَرْ اقً مْ سَ كَ ؟  خاصٍ ةِ أَشْ عَ بَ ا ألَرْ اقً مْ سَ كَ ؟  خاصٍ ةِ أَشْ عَ بَ ا ألَرْ اقً مْ سَ كَ ؟  خاصٍ ةِ أَشْ عَ بَ ا ألَرْ اقً مْ سَ كَ  ٦ 

×

يقانٍ   سِ
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ولِ صُ دِ الْفُ بَ أَحَ الَّ مٌ طُ لِّ عَ عَ مُ زَّ وَ
يَةٍ، اوِ تَسَ وعاتٍ مُ مُ جْ انِي مَ فِي ثَمَ

لِ  مَ ؛ لِعَ نْها طالِبانِ لٍّ مِ  في كُ
لبةِ  دُ الطَّ دَ ا عَ . مَ نِّيٍّ وعٍ فَ رُ شْ لبةِ مَ دُ الطَّ دَ ا عَ . مَ نِّيٍّ وعٍ فَ رُ شْ مَ
لِ  مَ ؛ لِعَ نْها طالِبانِ لٍّ مِ  في كُ
لبةِ  دُ الطَّ دَ ا عَ . مَ نِّيٍّ وعٍ فَ رُ شْ مَ
لِ  مَ ؛ لِعَ نْها طالِبانِ لٍّ مِ  في كُ

م؟  هِ يعِ مِ جَ

ولِ صُ دِ الْفُ بَ أَحَ الَّ مٌ طُ لِّ عَ عَ مُ زَّ وَ
يَةٍ، اوِ تَسَ وعاتٍ مُ مُ جْ انِي مَ فِي ثَمَ

لِ  مَ ؛ لِعَ نْها طالِبانِ لٍّ مِ  في كُ
لبةِ  دُ الطَّ دَ ا عَ . مَ نِّيٍّ وعٍ فَ رُ شْ لبةِ مَ دُ الطَّ دَ ا عَ . مَ نِّيٍّ وعٍ فَ رُ شْ مَ
لِ  مَ ؛ لِعَ نْها طالِبانِ لٍّ مِ  في كُ
لبةِ  دُ الطَّ دَ ا عَ . مَ نِّيٍّ وعٍ فَ رُ شْ مَ
لِ  مَ ؛ لِعَ نْها طالِبانِ لٍّ مِ  في كُ

مُ  سْ رَ وَ ةٍ،  بَكَ شَ ينُ  وِ تَكْ نْها  مِ ٢؛  دِ  دَ الْعَ فِي  بِ  رْ لِلضَّ ةٌ  دَّ عِ طرائقُ  نَاكَ  هُ
ةٍ. ورَ صُ

لِّ  كُ في  كانَ  إِذا  الثَّمانِي  موعاتِ  جْ الْمَ فِي  الب  الطُّ دُ  دَ عَ ا  مَ       
؟  ةٍ طالِبَانِ موعَ جْ مَ



    

. ةً بَكَ نُ شَ وِّ كَ  أُ   
نَةً مِنْ ٨٨ صفوف  صفوف  وَّ كَ ةً مُ بَكَ لُ شَ مَ نَةً مِنْ    أَعْ وَّ كَ ةً مُ بَكَ لُ شَ مَ    أَعْ

نْها   نْها  في كلٍّ مِ نْها  في كلٍّ مِ في كلٍّ مِ
: تَانِ عَ : قِطْ تَانِ عَ  قِطْ

. ةً ورَ مُ صُ سُ .َرْ ةً ورَ مُ صُ سُ .َرْ ةً ورَ مُ صُ سُ .َرْ ةً ورَ مُ صُ سُ . أَرْ ةً ورَ مُ صُ سُ َرْ       
 : نَانِ ئَانِ اثْ يْ نْها شَ لٍّ مِ وعاتٍ في كُ مُ جْ :  مَ نَانِ ئَانِ اثْ يْ نْها شَ لٍّ مِ وعاتٍ في كُ مُ جْ مُ ٨٨ مَ سْْْْْْْْ أَرْ مُ    سْْْْْْْْ أَرْ   

ا لِ = ٨ × ٢ = ١٦ طالبً صْ ب الْفَ الّ دُ طُ دَ نْ ؛ عَ لِ = إِذَ صْ ب الْفَ الّ دُ طُ دَ نْ ؛ عَ إِذَ

XX XXXX XX
XX XXXX XX
X
X

X
X X X

XX XXXX XX
XX XXXXX XX
X
X

X
X X X

١ ٦  =  ٢  +  ٢  +  ٢  +  ٢  +  ٢  +  ٢  +  ٢  +  ٢

١ ٦ =  ٢ +٢ +٢ +٢ +٢ +٢ +٢ +٢

  

  

         
على  ضرب  جملة  واكتب  ثالثية،  مجموعات  الطالب  م  قسّ •

السبورة؛ مثل ٥ × ٢
نموذج  لعمل  العدّ  قطع  استعمال  الطالب  أحد  إلى  اطلب  •
ورق  باستعمال  لشبكة  نموذج  عمل  آخر  وإلى  للضرب، 
خط  على  القفزي  العدّ  استعمال  ثالث  وإلى  المربعات، 
األعداد. وبعد أن يجدوا ناتج الضرب، يقارنوا بين إجاباتهم 

عن األسئلة اآلتية:
٥ ما عدد المجموعات ؟ •

كم شيئًا في كل مجموعة؟ ٢ •

١٠ كم شيئًا في المجموعات كلها؟ •

  


ة للنشاط السابق، ثم اطلب  ع الطالب على اختيار أفضل خطّ شجّ

ة. إليهم تكرار الحقيقة دون استعمال الخطّ
ا لـ ٤ × ٢، ثم أخفه واسأل: اطلب إليهم أن يعملوا نموذجً

٨ ما ناتج ٤ × ٢ ؟ •
 ،٢ في  الضرب  ناتج  إليجاد  خطته  طالب  كل  يستعمل  عندما 

اطلب إليهم أن يكرروا هذه الحقيقة حتى يحفظوها ثم اسأل:
ما ناتج ٢ × ٤؟ كيف عرفت؟  •

٨ ؛ خاصية اإلبدال لعملية الضرب.
الضرب  لعملية  اإلبدال  خاصية  تساعدهم  كيف  الطالب  اسأل 

على الحساب ذهنيًّا.

اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتبهم، ويقرؤوا المعلومات الواردة 
في  وناقشهم  الضرب،  مفهوم  معهم  وراجع   «» فقرة   في 

حل المثالين ١، ٢



  

......................... .................................................

١٠   


      

: يْنِ دَ دَ بِ عَ رْ دَ ناتِجَ ضَ جِ َ دادِ ألِ عْ طِّ األَ لى خَ يَّ عَ زِ فْ دَّ القَ لُ العَ مِ تَعْ :أَسْ يْنِ دَ دَ بِ عَ رْ دَ ناتِجَ ضَ جِ َ دادِ ألِ عْ طِّ األَ لى خَ يَّ عَ زِ فْ دَّ القَ لُ العَ مِ تَعْ أَسْ

دَ ناتِجَ ٦٦ ×  × ٢ جِ دَ ناتِجَ ألَ جِ تَنيِ ألَ دَ حْ ولِ وَ ، بِطُ دادِ عْ طِّ األَ ىل خَ زاتٍ عَ فَ نْها ٢، أوْ ٦ قَ لٍّ مِ ْموعاتٍ يف كُ : ٦ جمَ رُ كِّ فَ أُ
نها. لٍّ مِ لِكُ

٦× ٢ = ١٢

دَ ناتِجَ ٣ × ٢ جِ نْها.ألَ لٍّ مِ تَنيِ لِكُ دَ حْ زاتٍ بِطولِ وَ فَ ، أو ٣ قَ انِ نْرصُ نْها عُ لٍّ مِ ْموعاتٍ يف كُ : ٣ جمَ رُ كِّ فَ أُ

٣× ٢ = ٦

01234679 8 5

: لِكَ رُ ذَ مْ لَّبَ األَ دادِ إِذا تَطَ عْ طِّ األَ ا بِخَ ينً تَعِ سْ بِ مُ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

  = ٤ × ٢ ١   = ٧ × ٢ ٢   = ٢ × ٩ ٣ 

  = ٥ × ٢ ٤   = ٢ × ٦ ٥   = ٢ × ٣ ٦ 

  = ٢ × ٢ ٧   = ٢ × ٤ ٨   = ٩ × ٢ ٩ 

  = ١ × ٢ ١٠   = ٨ × ٢ ١١   = ٦ × ٢ ١٢ 

  = ٢ × ٧ ١٣   = ٣ × ٢ ١٤   = ٢ × ٥ ١٥ 

......................... .................................................

١١   


      

أْتي: ا يَ مّ بٍ مِ رْ لَةِ ضَ أَ سْ لِّ مَ لِّ كُ ةً لِحَ ورَ ةً أَو صُ بَكَ مُ شَ سُ أْتي:أَرْ ا يَ مّ بٍ مِ رْ لَةِ ضَ أَ سْ لِّ مَ لِّ كُ ةً لِحَ ورَ ةً أَو صُ بَكَ مُ شَ سُ أَرْ
٧٧

٢ ×



٩ ٢ ١

٢ ×



٤ ٣

٢ ×



٢ ٤

٧ ×



٥ ٥

٢ ×



٦ ٦

٢ ×



٢

١ ×



٢ ٨ ٧

٩ ×



٢ ٩

٢ ×



٨ ١٠

٢ ×



٢ ١١

٦ ×



٢ ١٢

٤ ×



  = ٣ × ٢ ١٣   = ٢ × ٣ ١٤   = ٥ × ٢ ١٥ 

  = ٢ × ٥ ١٦   = ٩ × ٢ ١٧   = ٢ × ٩ ١٨ 

  = ٢ × ٨ ١٩   = ٢ × ٧ ٢٠   = ٢ × ٤ ٢١ 

  = ٦ × ٢ ٢٢   = ٧ × ٢ ٢٣   = ٨ × ٢ ٢٤ 

  = ٢ × ٢ ٢٥   = ٢ × ٥ ٢٦   = ٤ × ٢ ٢٧ 

  = ٧ × ٢ ٢٨   = ٨ × ٢ ٢٩   = ١ × ٢ ٣٠ 

ما: هُ لُّ مَّ أَحُ ، ثُ يْنِ تَ يْنِ اآلتِيَ لتَ أَ سْ لٍّ مِنَ المَ بٍ لِكُ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

ا  مْ يَومً .كَ ابِيعَ ةَ ٦ أسَ دَّ ةِ مُ باحَ ريقُ السِّ بُ فَ رَّ يَتدَ ةَ   دَّ ةِ مُ باحَ ريقُ السِّ بُ فَ رَّ يَتدَ ةَ   دَّ ةِ مُ باحَ ريقُ السِّ بُ فَ رَّ يَتدَ ي  ي   ٣١ 

تَ  لِمْ ةِ إِذا عَ دَّ هِ المُ ذِ اللَ هَ ريقُ خِ بُ الفَ رَّ تَدَ يَ سَ
؟ عِ بوُ سْ بُ يومينِ في األُ رَّ تَدَ نَّهُ يَ أَ

 =×

مْ  لَّ يَومٍ. كَ يْنِ كُ تَ ةَ ساعَ دَّ مِ مُ دَ ةِ القَ رَ ريقُ كُ بُ فَ رَّ تَدَ يَ مْ   لَّ يَومٍ. كَ يْنِ كُ تَ ةَ ساعَ دَّ مِ مُ دَ ةِ القَ رَ ريقُ كُ بُ فَ رَّ تَدَ يَ مْ   لَّ يَومٍ. كَ يْنِ كُ تَ ةَ ساعَ دَّ مِ مُ دَ ةِ القَ رَ ريقُ كُ بُ فَ رَّ تَدَ يَ ي  ي   ٣٢ 

؟ بْتِ ريقُ مِنْ يَومِ الثُّالثاءِ إلى السَّ بُ الفَ تَدرَّ ةً يَ اعَ سَ
مْ  لَّ يَومٍ. كَ يْنِ كُ تَ ةَ ساعَ دَّ مِ مُ دَ ةِ القَ رَ ريقُ كُ بُ فَ رَّ تَدَ َ

ريقُ مِنْ يَومِ الثُّالثاءِ إلى الس بُ الفَ تَدرَّ ةً يَ اعَ سَ
مْ  لَّ يَومٍ. كَ يْنِ كُ تَ ةَ ساعَ دَّ مِ مُ دَ ةِ القَ رَ ريقُ كُ بُ فَ رَّ تَدَ َ
؟ بْتِ ريقُ مِنْ يَومِ الثُّالثاءِ إلى السَّ بُ الفَ تَدرَّ ةً يَ اعَ ؟سَ بْتِ َّ

=×

  



ان.  لَمَ لِّ طالِبٍ قَ عَ كُ بٍ مَ ١٠ طُالّ 

ها؟  لِّ دُ األقْالم كُ دَ ا عَ مَ
ا  لُهَ مِ تَعْ تِي أَسْ ةَ الَّ تَلِفَ خْ مُ ائِقَ الْ حُ الطَّرَ ضِّ أُوَ  

دِ ٢. دَ بِ للعَ رْ قائِقَ الضَّ رَ حَ كَّ ألَتَذَ

نْها ٢ نْها ٤٢ جمموعاتٍ يف كلٍّ مِ نْها ٣٢ جمموعاتٍ يف كلٍّ مِ وفٍ يف كلٍّ مِ فُ ٥ صُ

: المثاالن (١، ٢) رُ مْ مَ األَ ا لَزِ مَ إِذَ سْ ةَ أَوِ الرَّ بَكَ الً الشَّ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

بِ في ٢. رْ ادِ نَاتِجِ الضَّ يَّ إلِيجَ زِ فْ قَ دَّ الْ لَ الْعَ مِ تَعْ ني أَنْ أَسْ نُ كِ مْ ويُ

لِّ  عُ في كُ طَ يَقْ ؛ فَ بُوعِ سْ يّامٍ فِي األُ تَهُ ٣ أَ اجَ رّ بًا دَ اكِ ةِ رَ سَ رَ دْ دٌ إلَى الْمَ مَّ حَ بُ مُ هَ يَذْ
َيّامِ الثَّالثَةِ؟  عُ في األ طَ ا يَقْ تْرً مْ كيلومِ . كَ يْنِ تْرَ ومِ يلُ م كِ يَوْ

لِّ  عُ في كُ طَ يَقْ ؛ فَ بُوعِ سْ يّامٍ فِي األُ  أَ
َيّامِ الثَّالثَةِ؟  عُ في األ طَ ا يَقْ تْرً مْ كيلومِ . كَ يْنِ تْرَ ومِ يلُ م كِ يَوْ

لِّ  عُ في كُ طَ يَقْ ؛ فَ بُوعِ سْ يّامٍ فِي األُ  أَ

تِي  الَّ تْراتِ  الْكيلومِ دِ  دَ إليجادِ عَ . وَ دِ احِ الْوَ مِ  يَوْ الْ فِي  يْنِ  تْرَ دٌ كيلومِ مَّ حَ مُ طعُ  يَقْ
بِ ٣ × ٢.  رْ دُ نَاتِجَ ضَ ، أَجِ يّامٍ  أَ

تِي  الَّ تْراتِ  الْكيلومِ دِ  دَ إليجادِ عَ . وَ دِ احِ الْوَ مِ  يَوْ الْ فِي  يْنِ  تْرَ دٌ كيلومِ مَّ حَ مُ طعُ  يَقْ
بِ  رْ دُ نَاتِجَ ضَ ، أَجِ يّامٍ  أَ

تِي  الَّ تْراتِ  الْكيلومِ دِ  دَ إليجادِ عَ . وَ دِ احِ الْوَ مِ  يَوْ الْ فِي  يْنِ  تْرَ دٌ كيلومِ مَّ حَ مُ طعُ  يَقْ
ها في ٣ عُ طَ يَقْ

تِي  الَّ تْراتِ  الْكيلومِ دِ  دَ إليجادِ عَ . وَ دِ احِ الْوَ مِ  يَوْ الْ فِي  يْنِ  تْرَ دٌ كيلومِ مَّ حَ مُ طعُ  يَقْ
ها في  عُ طَ يَقْ

تِي  الَّ تْراتِ  الْكيلومِ دِ  دَ إليجادِ عَ . وَ دِ احِ الْوَ مِ  يَوْ الْ فِي  يْنِ  تْرَ دٌ كيلومِ مَّ حَ مُ طعُ  يَقْ

أُ ٢ ، ٤ ، ٦. رَ مَّ أَقْ ، ثُ تانِ دَ حْ نْها وَ لٍّ مِ يَةٍ في كُ تَساوِ اتٍ مُ زَ فْ دُّ ٣ قَ أَعُ
. يّامٍ ةِ أَ تْراتٍ في ثَالثَ تَهُ ٣ × ٢ = ٦ كيلومِ اجَ رَّ ا دَ بً اكِ دٌ رَ مَّ حَ عُ مُ طَ ، يَقْ نْ إِذَ



بِ في  رْ ادِ نَاتِجِ الضَّ يَّ إلِيجَ زِ فْ قَ دَّ الْ لَ الْعَ مِ تَعْ ني أَنْ أَسْ نُ كِ مْ ويُ

          

     



٦
٢ ×

٢
٢ ×

٩
٢ ×

٨
٢ ×





:  المثاالن (١، ٢) بَةَ نَاسِ بِ الْمُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

  

١٢٤١٨١٦

ا ٢٠ قلمً

٥×٢=٣١٠×٢=٤٦×٢=٨

أعد اثنينات أو باستعمال الشبكة بالرسم 
أو تكرارالجمع أو استعمال النماذج.

منها  كلٍّ  في  مجموعات،   ٦ صفه  طالب  المعلم  م    قسّ
طالبان. ما عدد طالب الصف؟ ١٢

يعمل  كان  إذا  عمله.  إلى  ا  يوميًّ كيلومترين  سعد     يسير 
٥ أيام في األسبوع، فما عدد الكيلومترات التي يقطعها في 

. األسبوع؟ ١٠ كيلو متراتٍ





 
أن  الطالب  إدراك  من  تحقق   ،٢  ×  ٣ قيمة  إيجاد  عند   
العامل األول يدلهم على عدد القفزات التي يقفزونها على خط 

األعداد، والعامل الثاني يدلهم على طول القفزة.

 


على  المسألة  الطالب  بعض  يفسر  قد   
ب على  أنها ٢ + ٣، وليس ٢ + ٢ + ٢. اطلب إليهم التدرّ

قراءة األسئلة، وفهمها قبل البدء في إجراء الضرب.

!

في  الواردة   (٩) إلى   (١) من  األسئلة  حل  الطالب  إلى  اطلب 
فقرة «أتأكد»، وتابع حلولهم. 

يبدؤوا  أن  قبل  الطالب  استيعاب  م  يقوّ  :(٩) السؤال 
حل أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».


 واجه بعض الطالب صعوبات في تذكر حقائق 

ضرب العدد  ٢
 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليمتدريبات إعادة التعليم ١
٢  اطلب إلى الطالب عمل بطاقات خاطفة، وكتابة حقيقة 

ضرب على أحد وجهي البطاقة مثل: ٣ × ٢ = ٦، 
وعلى الوجه اآلخر الحقيقة نفسها دون إجابة، مثل 

٣ × ٢

  

......................... .................................................

١٣   


        

؟ قامُ رْ هِ األَ ذِ ما هَ ا، فَ مً قْ ثِّلُ رَ مَ ةِ يُ كالِ اآلتِيَ شْ لٍ مِنَ األَ كْ لُّ شَ ؟كُ قامُ رْ هِ األَ ذِ ما هَ ا، فَ مً قْ ثِّلُ رَ مَ ةِ يُ كالِ اآلتِيَ شْ لٍ مِنَ األَ كْ لُّ شَ كُ

١٢ = 

٢ = ١٠

١٤ = 

؟ لٍ كْ لُّ شَ هُ كُ لُ ثِّ مَ مُ الَّذي يُ قْ ا الرَّ مَ

=
=
=
=
=
=
=

        

  : بَةَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

١٢

............................................................

............................................................

 : رُ مَ األَمْ ا لَزِ مَ إِذَ سْ ةَ أَوِ الرَّ بَكَ الً الشَّ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ اتِجَ الضَّ دُ نَ أَجْ

  : رُ مَ األَمْ ا لَزِ اذِجَ إِذَ لُ النَّمَ مِ تَعْ أَسْ ، وَ أَلَتَيْنِ اآلتِيَتَيْنِ سْ لُّ المَ أَحُ

٥
  ٢ ×

٣٢
  ٣ ×

٤٤
  ٢ ×

٥٧
  ٢ ×

٦

.................... = ٢ × ٨ ٢ × ٢ = ....................٧ ٦ × ٢ = ....................٨ ٩

الدٍ؟  نًا لـ ٤ أَوْ أُذُ ا وَ مْ ذِراعً كَ  ١٠
........................................................................

؟  تْ زَ فَ ةً قَ زَ فْ مْ قَ دِ ١٢، فَكَ دَ تّى العَ تْ حَ دَّ إذا عَ . فَ زيَّ باالثنينَاتِ فْ دَّ القَ ةً العَ لَ مِ تَعْ سْ بْلِ مُ ادُ بِالحَ عَ زُ سُ فِ قْ تَ  ١١
........................................................................

٤ ×   ٧     = ٢٨ ١٢
٧ ×  = ٢٨

١٢ =  ٦ × ٢ ١٣
٦ = ١٢× 

١٥ =   ٥ × ٣ ١٤
٥ = ١٥× 

بَ فِي   : ناسِ دَ المُ دَ تُبُ العَ أَكْ ، وَ الِ بْدَ يَّةَ اإلِ اصِّ لُ خَ مِ تَعْ أَسْ

    

٢×٨= ١٦

٥×٢= ١٠

١٠

٤٢٣

٦٨١٤
١٦٤١٢

٤×٤= ١٦

٦×٢= ١٢    ،        ٦ قفزات

  



مْ  كَ فَ  ، لٍ جُ أَرْ  ٨ بوتِ  نْكَ عَ لِلْ كانَ  ا  إذَ  

؟ يْنِ وتَ بُ نْكَ الً لِعَ جْ رِ
؟  يِنْ ائِرَ ا لِطَ ناحً مْ جَ كَ  

. نِ يَاالَ مْ رِ نْهُ مِ دٍ  لِّ واحِ عَ كُ ، مَ بٍ الَّ ةُ طُ ثَالثَ  

 . بِ الثَّالثةِ الَّ دُ الريَاالتِ مع الطُ دَ ا عَ مَ
. نِ يَاالَ مْ رِ نْهُ مِ دٍ  لِّ واحِ عَ كُ ، مَ بٍ الَّ ةُ طُ ثَالثَ  

 . بِ الثَّالثةِ الَّ دُ الريَاالتِ مع الطُ دَ ا عَ مَ
. نِ يَاالَ مْ رِ نْهُ مِ دٍ  لِّ واحِ عَ كُ ، مَ بٍ الَّ ةُ طُ ثَالثَ ؟   يْنِ بَّعَ رَ ا لِمُ عً لْ مْ ضِ كَ  

: المثاالن (١، ٢) رُ مْ مَ األَ ا لَزِ لُ النَّماذِجَ إِذَ مِ تَعْ أَسْ ، وَ ائِلَ اآلتيةَ سَ لُّ الْمَ أَحُ

يْنَ  ها بَ ونُ ناتِجُ يْثُ يَكُ ، بِحَ بِ رْ لِيَّةِ الضَّ مَ لَى عَ يَاةِ عَ اقِعِ الْحَ نْ وَ ةً مِ أَلَ سْ تُبُ مَ  أَكْ         

يْنِ ١١ وَ ١٩. دَ دَ عَ الْ

دِ ٢.  دَ بِ في العَ رْ لِيَّةَ الضَّ مَ نُ عَ مَّ تَضَ يَاةِ تَ اقِعِ الْحَ نْ وَ ةً مِ أَلَ سْ مَ 

: المثاالن (١، ٢) بَةَ نَاسِ بِ الْمُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

: المثاالن (١، ٢) رُ مْ مَ األَ ا لَزِ مَ إِذَ سْ ةَ أَوِ الرَّ بَكَ الً الشَّ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجْ

٢ × ٧ ٢ × ٩ ١٠ × ٢ ٢ × ٨ 

٢
٥  ×

٢
٣  ×

٥
٢  ×

٤
٢  ×



نْهام ٢ جمموعتَانِ يف كلٍّ مِ



نْها ٢ اتٍ يف كلٍّ مِ ٦ جمموعَ



نْها ٢ وفٍ يف كلٍّ مِ فُ ٤ صُ

  

١٠٦١٠٨
١٤١٨٢٠١٦

٦
٨

٤
١٦

ا لد سارة؟ إجابة ممكنة: لد سارة حقيبتان على كلٍّ منهما ٧ أقالم. فكم قلمً

إجابة ممكنة: لد كل من هاشم وسعد ٨ قطع من البسكويت. 
كم قطعة بسكويت معهما؟

٤×٢=٦٨×٢=٢١٢×٢=٤

  

 

لتقويم فهم الطالب حقائق ضرب العدد ٢، اكتب حقيقة   •
للعدد ٢ على السبورة، واطلب إليهم إيجاد الناتج، مثل

٨ × ٢  
١٦ ما ناتج الضرب؟ •

استعمل خاصية اإلبدال واكتب الحقيقة ٢ × ٨  •
١٦ ما ناتج الضرب ؟ •

أحد  التي  الضرب  حقائق  جميع  كتابة  الطالب  إلى  اطلب   •
لها  (التي  المتشابهة  الحقائق  تجميع  ثم  العدد(٢)،  عامليها 

الناتج نفسه) بعضها إلى بعض.

  

ع أسئلة التدريبات (١٠-٢٦) باستعمال المستويات اآلتية: نوّ



١٠ - ١٨، ٢٣
١١ ، ١٢، ١٧-٢٣
١١–٢٥ (األسئلة الفردية)، ٢٦

ليا»،  العُ التفكير  مهارات  «مسائل  مناقشة  الطالب  إلى  اطلب 
«المسألة  حل  في  التخمين  استعمال  عليهم  واقترح  ها.  وحلّ

المفتوحة».

السؤال (٢٦)  كتابة حل  الطالب  إلى  اطلب   
في مجلة الصف، كما يمكنك استعماله في التقويم التكويني. 

 ،ا من التدريبات فأعط مزيدً
ومثّل حقائق الضرب بالصور، 

ثم بالشبكات.
 بدائل تنويع التعليم  

() تدريبات المهارات  
() التدريبات اإلثرائية  




  








إيجاد ناتج الضرب في العدد ٤





قطع عد

من المفيد ربط المفاهيم والمهارات الجديدة بمعارف الطالب السابقة؛ 
مرتين.  اثنين،  في  الضرب  أنه  على  أربعة  في  الضرب  اعتبار  فيمكن 
أن  يمكنه  اثنينات،  القفزي  بالعد  الطالب  قيام  إلى ذلك، عند  باإلضافة 
ا وينطق اآلخر، وبذلك يكون قد نطق بمضاعفات األربعة؛  يهمش عددً
  ،٢٦ ، ٢٢ ، ٢٤ ، ١٨ ، ٢٠ ، ١٤ ، ١٦ ، ١٠ ، ١٢ ، ٦، ٨ ، أي: ٢ ، ٤
ا  ، ٣٤ ، ٣٦ ......... لذا فإن أهمية هذا الدرس رياضيًّ ٣٠ ، ٣٢ ، ٢٨

هي إدراك الطالب العالقة بين العددين ٢، ٤


استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

        

 
 . قرر عامر أن يالقي صديقه أحمد الساعة ٢:٤٥ مساءً

فإذا تأخر ٣٠ دقيقة عن الموعد، ففي أي ساعة قابل صديقه؟ 
٣:١٥  مساءً



  






  

 لوحة المئات، ورقة. 
لوحة  على   ( الصفر  من  ابتداءً   ) أربعات  العد  الطالب  إلى  اطلب   •

المئات، وظلّل مضاعفات العدد ٤ ( مثل ٤، ٨، ١٢، .... ).
في  تظهر  لم   ٤ للعدد   أخر مضاعفات  عشرة  يكتبوا  أن  هم  وتحدّ  

اللوحة     ( ١٠٤ ، ١٠٨ ..... وهكذا ).
على  المظللة  لألعداد  أنماط  عن  يبحثوا  أن  الطالب  إلى  اطلب   •
المظللة  أكبر عدد ممكن مثل: جميع األعداد  اللوحة. وأن يسجلوا 
هي أعداد زوجية ( أيْ أن جميع مضاعفات العدد ٤ هي أعداد زوجية 

)، ومنازل اآلحاد تعيد نفسها ( ٤، ٨، ٢، ٦، ٠، ٤، ٨، .... ). 
اطلب إلى الطالب المشاركة في مناقشة هذه األنماط.  •



   

 مكعب أعداد.
اطلب إلى الطالب رمي مكعب األرقام فيظهر عدد على الوجه   •
العلوي، ثم يجدون ناتج ضرب ذلك العدد في ٤. فعلى سبيل 

المثال، إذا ظهر العدد ٣ على الوجه العلوي 
للمكعب سيكون المطلوب هو إيجاد ناتج 

م  م الطالب مجموعات ثنائية، ونظِّ . قسّ
للمكعب سيكون المطلوب هو إيجاد ناتج 

م  م الطالب مجموعات ثنائية، ونظِّ . قسّ
للمكعب سيكون المطلوب هو إيجاد ناتج 

٣ × ٤
المسابقة اآلتية: 

يرمي أحد الطالبين المكعب، ويتسابقان في كتابة 
حقيقة ضرب العدد الظاهر في العدد ٤ وإيجاد 

الناتج، ثم يتناوبان في رمي المكعب.

 (٨٦ هـ)  

الدرس،  مفهوم  الستكشاف  الفنية؛  التربية  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  •
مه.  ونقل أثر تعلُّ

الدرس،  مفهوم  الستكشاف  الفنية؛  التربية  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  
مه.  ونقل أثر تعلُّ

الدرس،  مفهوم  الستكشاف  الفنية؛  التربية  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  

   

المسألة  حل  تدريبات  مستعمالً  وخططها  المسألة  حل  مهارات  م  دعِّ
(١٦) الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.

    

 × × × × × × × × 

 
......................... .................................................

١٦   


      

ها: لُّ مَّ أَحُ أْتي، ثُ لَةٍ في ما يَ أَ سْ لِّ مَ بٍ لِكُ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبُ جُ ها:أَكْ لُّ مَّ أَحُ أْتي، ثُ لَةٍ في ما يَ أَ سْ لِّ مَ بٍ لِكُ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

نْ مِ أَلْعابٍ  دينَةِ  مَ طارِ في  القِ بَةِ  عْ لُ ةُ  كَّ نُ سِ وَّ تَكَ تَ نْ  مِ أَلْعابٍ  دينَةِ  مَ طارِ في  القِ بَةِ  عْ لُ ةُ  كَّ نُ سِ وَّ تَكَ تَ نْ  مِ أَلْعابٍ  دينَةِ  مَ طارِ في  القِ بَةِ  عْ لُ ةُ  كَّ نُ سِ وَّ تَكَ تَ نْ  مِ أَلْعابٍ  دينَةِ  مَ طارِ في  القِ بَةِ  عْ لُ ةُ  كَّ نُ سِ وَّ تَكَ تَ نْ  مِ أَلْعابٍ  دينَةِ  مَ طارِ في  القِ بَةِ  عْ لُ ةُ  كَّ نُ سِ وَّ تَكَ تَ نْ  مِ أَلْعابٍ  دينَةِ  مَ طارِ في  القِ بَةِ  عْ لُ ةُ  كَّ نُ سِ وَّ تَكَ تَ نْ  مِ أَلْعابٍ  دينَةِ  مَ طارِ في  القِ بَةِ  عْ لُ ةُ  كَّ نُ سِ وَّ تَكَ تَ  ١ 
 . تارٍ نْها ٧ أَمْ ءٍ مِ زْ لِّ جُ ةٍ طُولُ كُ تَقيمَ سْ زاءٍ مُ ٤ أَجْ

ميعِها؟ ةِ جَ تَقيمَ سْ زاءِ المُ ما طُولُ األَجْ

×

ا تْرً  مِ

نْها  مِ لٍّ  كُ في   ، لِلَّعِبِ قِطَاراتٍ   ٤ الِكٍ  مَ نْدَ  عِ الِكٍ   مَ نْدَ  عِ الِكٍ   مَ نْدَ  عِ  ٢ 
؟ الكٍ نْدَ مَ بةَ قِطارٍ عِ رَ مْ عَ . كَ باتٍ رَ ٦ عَ

×

ةً بَ رَ  عَ

ا، و٤ قِطَعٍ  تْرً نْتِمِ يطُها ٣٥ سَ حِ ةٌ مُ ورَ نْدي صُ عِ ٣ 

نْها مِ ةِ  دَ احِ الوَ طُولُ  فٍ  رَ خْ زَ مُ إِطَارٍ  قِ  رَ وَ نْ  مِ
اطَةِ  حَ طارِ إلِ قُ اإلِ رَ ي وَ فِ كْ لْ يَ . هَ تْراتٍ نْتِمِ ٩ سَ

إِجابَتي.  رُ  فَسِّ أُ ةِ؟  ورَ الصُّ

  =×
 

<

دادِ  عْ إلِ الطُّالبِ  نَ  مِ موعاتٍ  جْ مَ  ٤ تْ  عَ تَطَوَّ تْ   عَ تَطَوَّ تْ   عَ تَطَوَّ تْ   عَ تَطَوَّ  ٤ 
ةٍ  موعَ جْ مَ لُّ  كُ تْ  دَّ أَعَ إِذا   . ضِ رِ عْ لِلمَ لَوحاتٍ 
تْها  دَّ أَعَ تي  الَّ اللَّوحاتِ  دُ  دَ عَ فَما   ، لَوحاتٍ  ٨

؟ بَعُ موعاتُ األَرْ جْ المَ

=×

ةً حَ وْ  لَ

في  نِ  لَوَّ المُ زِ  رَ الخَ نَ  مِ ةٍ  رَ وِ أَسْ  ٤ نَبُ  يْ زَ نَعُ  تصْ نَبُ   يْ زَ نَعُ  تصْ نَبُ   يْ زَ نَعُ  تصْ  ٥ 
رُ  ؟ أُفَسِّ نَعُ في ٦ ساعاتٍ ا تَصْ وارً مْ سِ . كَ ةِ اعَ السَّ

إِجابَتي.

ا وارً =× سِ

، في  نِ لَوَّ زِ المُ رَ نَ الخَ رَ مِ عادُ ٥ أَساوِ تْ سُ نَعَ صَ عادُ   تْ سُ نَعَ صَ عادُ   تْ سُ نَعَ صَ  ٦ 
قاءَ  رْ زَ ةً  زَ رَ خَ مْ  كَ  . قاءَ رْ زَ زاتٍ  رَ خَ  ٤ نْها  مِ لٍّ  كُ

؟ لَتْ مَ تَعْ اسْ

×

قاء رْ ةً زَ زَ رَ  خَ
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ــةٌ  ــنَ ــاحِ ــلُ  شَ ــمِ ــحْ تَ
كانَ  ا  ــإِذَ .فَ ــاراتٍ ــيّ ٥سَ

؟ سِ مْ اتِ الْخَ يّارَ ةً لِلسَّ لَ جَ مْ عَ كَ ، فَ التٍ جَ ؟ عَ سِ مْ اتِ الْخَ يّارَ ةً لِلسَّ لَ جَ مْ عَ كَ ، فَ التٍ جَ ةِ ٤ عَ دَ ةِ الْواحِ يّارَ ةِ لِلسَّ دَ ةِ الْواحِ يّارَ لِلسَّ

    

رائِق  لَ الطّ مِ تَعْ ني أَنْ أَسْ نُ كِ مْ بِ في العدد ٤، يُ رْ إليجادِ نَاتِجِ الضَّ
بِ في العدد ٢. رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ ها فِي عَ تُ بَعْ تِي اتَّ ا الَّ هَ سَ نَفْ

بِ في العدد  رْ إليجادِ نَاتِجِ الضَّ
بِ في العدد  رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ ها فِي عَ تُ بَعْ تِي اتَّ ا الَّ هَ سَ نَفْ

بِ في العدد  رْ إليجادِ نَاتِجِ الضَّ

سِ  مْ ةً لِخَ لَ جَ مْ عَ ، فَكَ التٍ جَ ةِ ٤ عَ دَ ةِ الْواحِ يّارَ انَ لِلسَّ ا كَ إِذَ    
؟ اتٍ يّارَ سَ

دِّ عِ الْعَ مالِ قِطَ تِعْ ا بِاسْ جً لُ نَموذَ مَ أَعْ    ِّد عِ الْعَ مالِ قِطَ تِعْ ا بِاسْ جً لُ نَموذَ مَ دِّأَعْ عِ الْعَ مالِ قِطَ تِعْ ا بِاسْ جً لُ نَموذَ مَ دِّأَعْ عِ الْعَ مالِ قِطَ تِعْ ا بِاسْ جً لُ نَموذَ مَ دِّأَعْ عِ الْعَ مالِ قِطَ تِعْ ا بِاسْ جً لُ نَموذَ مَ دِّأَعْ عِ الْعَ مالِ قِطَ تِعْ ا بِاسْ جً لُ نَموذَ مَ دِّأَعْ عِ الْعَ مالِ قِطَ تِعْ ا بِاسْ جً لُ نَموذَ مَ أَعْ

عٍ  عٍ  قِطَ نْها٤٤ قِطَ ةٍ مِ وعَ مُ جْ لُّ مَ وي كُ موعاتٍ تَحْ جْ سِ مَ مْ عِ في خَ دُ الْقِطَ دَ نْهاعَ ةٍ مِ وعَ مُ جْ لُّ مَ وي كُ موعاتٍ تَحْ جْ سِ مَ مْ عِ في خَ دُ الْقِطَ دَ عَ
. ةً عَ . قِطْ ةً عَ  قِطْ

نْها ةٍ مِ وعَ مُ جْ لُّ مَ وي كُ موعاتٍ تَحْ جْ سِ مَ مْ عِ في خَ دُ الْقِطَ دَ عَ
. ةً عَ  قِطْ

نْها ةٍ مِ وعَ مُ جْ لُّ مَ وي كُ موعاتٍ تَحْ جْ سِ مَ مْ عِ في خَ دُ الْقِطَ دَ عَ
ي ٢٠ اوِ ي يُسَ اوِ يُسَ

ةً مُ صورَ سُ ةًأرْ مُ صورَ سُ أرْ       
دَ ناتِجَ  ٥ × ٤. جِ رَ ألَ رِّ تَكَ عَ الْمُ مْ لُ الْجَ مِ تَعْ دَ ناتِجَ  أَسْ جِ رَ ألَ رِّ تَكَ عَ الْمُ مْ لُ الْجَ مِ تَعْ دَ ناتِجَ  أَسْ جِ رَ ألَ رِّ تَكَ عَ الْمُ مْ لُ الْجَ مِ تَعْ أَسْ

٤       +        ٤         +     ٤        +      ٤       +       ٤     =  ٢٠            

. ةً لَ جَ التِ = ٥ × ٤ = ٢٠ عَ جَ دُ الْعَ دَ ، عَ نْ إِذَ

    

  

  

         
كل  وأعط  مجموعات،  في  العمل  الطالب  إلى  اطلب  •

 . مجموعة ٢٤ قطعة عدّ
مثل: السبورة  على   ٢ للعدد  الضرب  حقائق   إحد اكتب  •

٦ × ٢ = ١٢، واطلب إلى أحدهم مضاعفتها واسأل:
٢٤ ما ناتج ١٢ + ١٢؟ •

٢٤ ما ناتج ٦ × ٤ ؟ •
والتحقق من  نموذج،  لعمل  العد  استعمال قطع  إليهم  اطلب  •

أن ٦ × ٤ هو ٢٤
للعدد ٢،   أخر ضرب  حقائق  باستعمال  النشاط  أعد  •

وضاعفها إليجاد حقائق الضرب للعدد ٤

  


على  قطعتان  منها  كلٍّ  في  العد،  قطع  من  مجموعات   ٥ اعرض 

جهاز عرض الشفافيات واسأل:
المجموعات؟ وكم قطعة عدّ في كل مجموعة؟ وما  ما عدد  •

٥، ٢، ١٠ عدد قطع العد جميعها؟
جهاز  إلى  عدّ  قطعتا  منها  كلٍّ  في   أخر مجموعات   

عدد قطع العد جميعها؟
جهاز  إلى  عدّ  قطعتا  منها  كلٍّ  في   أخر مجموعات   

عدد قطع العد جميعها؟
٥ أضف 

 مجموعات، في كلٍّ منها ٤ قطع واسأل:
جهاز  إلى  عدّ  قطعتا  منها  كلٍّ  في   أخر مجموعات   

 مجموعات، في كلٍّ منها 
جهاز  إلى  عدّ  قطعتا  منها  كلٍّ  في   أخر مجموعات   

العرض لتظهر ٥
ما ناتج ١٠ + ١٠ ؟  ٢٠ •

ما ناتج ٥ × ٤ ؟  ٢٠ •

اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتبهم ويقرؤوا المسألة في فقرة 
. وناقشهم في حل   وراجع معهم ،«»

المثال.




ـا  نموذجً عملـوا  قـد  الطــالب  أن  مـن  تأكــد  
لكل  سيارات،   ٥ لتمثل  قطع   ٤ منها  كلٍّ  في   ، مجموعاتٍ  ٥ لـ 

سيارة ٤ عجالت.

تقف ٦ سيارات في موقف. ما عدد عجالتها؟ ٢٤  

 



  

......................... .................................................

١٤   


      

دُ ناتِجَ ٤ × ٥٥ أَجِ

املِ النَّامذِجِ تِعْ املِ النَّامذِجِبِاسْ تِعْ بِاسْ

لَمِ القَ ةِ وَ قَ رَ املِ الوَ تِعْ بِاسْ

موعُ املَجْ فٍّ   لِّ صَ دُ يف كُ دَ العَ فوفِ  ددُ الصُّ عَ

٢٠  =  ٥  ×  ٤

أْ تي: ا يَ مّ لٍّ مِ بِ في كُ رْ ةَ إلِيجادِ نَاتِجِ الضَّ ورَ لُ الصُّ مِ تَعْ أَسْ

١ 

  = ٤ × ٦

٢ 

  = ٤ × ٥

٣ 

  = ٤ × ٩

أْتي: ا يَ مّ لٍّ مِ بِ في كُ رْ ةً إلِيجادِ ناتِجِ الضَّ ورَ مُ صُ سُ ا أَو أَرْ جً لُ نَموذَ مِ تَعْ أَسْ

  = ٤ × ٧ ٤   = ٤ × ٤ ٥   = ٤ × ٣ ٦ 

  = ٣ × ٤ ٧   = ٤ × ٢ ٨   = ٤ × ١ ٩ 

  = ٤ × ٥ ١٠   = ٩ × ٤ ١١   = ٤ × ٨ ١٢ 

  = ٧ × ٤ ١٣   = ٤ × ٩ ١٤   = ٨ × ٤ ١٥ 

  = ٢ × ٤ ١٦   = ٦ × ٤ ١٧   = ١ × ٤ ١٨ 

......................... .................................................

١٥   


      

أْتي: ا يَ مّ لٍّ مِ بِ في كُ رْ ةً إلِيجادِ ناتِجِ الضَّ ورَ مُ صُ ا أَو أَرسُ جً لُ نَموذَ تَعمِ أْتي:أَسْ ا يَ مّ لٍّ مِ بِ في كُ رْ ةً إلِيجادِ ناتِجِ الضَّ ورَ مُ صُ ا أَو أَرسُ جً لُ نَموذَ تَعمِ أَسْ

١١

٤ ×



٨ ١

٤ ×



٤ ٢

٢ ×



٣ 

٥

٤ ×



٤ ٤

٩ ×



٤ ٥

٦ ×



٦ 

  = ٢ × ٤ ٧   = ٤ × ٦ ٨   = ٤ × ٤ ٩ 

  = ٨ × ٤ ١٠   = ٥ × ٤ ١١   = ٧ × ٤ ١٢ 

  = ٤ × ٢ ١٣   = ٦ × ٤ ١٤   = ٤ × ٥ ١٥ 

  = ٤ × ١ ١٦   = ٩ × ٤ ١٧   = ٤ × ٨ ١٨ 

  = ٣ × ٤ ١٩   = ٤ × ٣ ٢٠   = ١ × ٤ ٢١ 

ما: هُ لُّ مَّ أَحُ ، ثُ يْنِ تَ يْنِ اآلتِيَ لتَ أَ سْ لٍّ مِنَ المَ بٍ لِكُ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

دِ في  قاعِ المَ نَ  وفٍ مِ فُ نْ ٤ صُ لُ مِ صْ الفَ نُ  وَّ تَكَ يَ نْ   لُ مِ صْ الفَ نُ  وَّ تَكَ يَ نْ   لُ مِ صْ الفَ نُ  وَّ تَكَ يَ تَ  يَ  ٢٢ 

؟ لِ صْ ا في الفَ دً عَ قْ مْ مَ . كَ دَ قاعِ نْها ٩ مَ فٍّ مِ لِّ صَ نْها ٩كُ فٍّ مِ لِّ صَ ٩كُ

×

ا دً عَ قْ مَ 

فٍّ  صَ لِّ  كُ في  وفٍ  فُ صُ  ٤ في  الطُّالبُ  قفَ  وَ ٢٣ 

يَّةٍ  ماعِ ةٍ جَ ورَ تِقاطِ صُ لِكَ اللْ ذَ ؛ وَ بٍ نْها ٧ طُالّ مِ
ةِ؟ ورَ رُ في الصُّ يظْهَ مْ طَالِبًا سَ . كَ مْ هُ لَ

×

الِبًا  طَ

  



ها؟  عُ بَةٍ يَضَ لْ مْ عُ ا، فَفي كَ لَمً هُ ٢٨ قَ عَ ا كانَ مَ إذَ . فَ بَةٍ لْ ةِ أَقْالمٍ في عُ عَ بَ لَّ أَرْ بْدُ اللهِ كُ عُ عَ يَضَ  

؟  ةَ يقَ هِ الطَّرِ ذِ لُ هَ اذا أُفَضِّ يِّنُ لِمَ دَ ناتج ٤ × ٦. ثُمَّ أُبَ َجِ ا ألِ لُهَ مِ تَعْ ةً أَسْ يقَ حُ طَرِ رَ  أَشْ         

ابَتي.  حُ إِجَ رَ ؟ أَشْ ةٌ حيحَ تُهُ صَ ما إِجابَ نْهُ نْ مِ دٍ ناتج ٨×٤. مَ يْ دٍ وزَ مَّ حَ ن مُ دَ كلٌّ مِ جَ دٍ ناتج ٨ أَوْ يْ دٍ وزَ مَّ حَ ن مُ دَ كلٌّ مِ جَ ٨ أَوْ        

لُّها . دِ ٤، ثُمَّ أَحُ دَ عَ بَ فِي الْ رْ نُ الضَّ مَّ تَضَ ياةِ تَ اقِعِ الْحَ نْ وَ ةً مِ أَلَ سْ    مَ

ناكَ ٤٨ كانَ هُ . وَ بٍ ةِ طُالّ عَ بَ عُ ألَرْ تَّسِ فٍّ يَ لُّ صَ انَ كُ ا كَ إِذَ . فَ دِ قاعِ مَ نَ الْ وفٍ مِ فُ ا ٩ صُ بٍ فِيهَ حافِلَةُ طُالّ  

؟ وبُ الْحافِلَةِ كُ مْ رُ كِنُهُ مْ بِ الَّذينَ ال يُ دُ الطُّالّ دَ ا عَ طالِبًا، فَمَ
ناكَ  كانَ هُ . وَ بٍ ةِ طُالّ عَ بَ عُ ألَرْ تَّسِ فٍّ يَ لُّ صَ انَ كُ ا كَ إِذَ . فَ دِ قاعِ مَ نَ الْ وفٍ مِ فُ  صُ

؟ وبُ الْحافِلَةِ كُ مْ رُ كِنُهُ مْ بِ الَّذينَ ال يُ دُ الطُّالّ دَ ا عَ طالِبًا، فَمَ
ناكَ  كانَ هُ . وَ بٍ ةِ طُالّ عَ بَ عُ ألَرْ تَّسِ فٍّ يَ لُّ صَ انَ كُ ا كَ إِذَ . فَ دِ قاعِ مَ نَ الْ وفٍ مِ فُ ا  صُ بٍ فِيهَ حافِلَةُ طُالّ  

؟ وبُ الْحافِلَةِ كُ مْ رُ كِنُهُ مْ بِ الَّذينَ ال يُ دُ الطُّالّ دَ ا عَ طالِبًا، فَمَ
ا  بٍ فِيهَ حافِلَةُ طُالّ  

: مثال ١ رُ مْ مَ األَ ا لَزِ مَ إِذَ سْ الً النَّماذِجَ أَوِ الرَّ مِ تَعْ سْ بٍ مُ رْ ةَ الضَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

نْ  نُ مِ وَّ تَكَ لُّ كِتَابٍ يَ ا كانَ كُ إِذَ . فَ تُبٍ أَ خالِدٌ ٨ كُ رَ قَ أَ خالِدٌ ٨  رَ قَ  ٨ 

؟ الِدٌ ا خَ أَهَ رَ تِي قَ ولِ الَّ صُ فُ دُ الْ دَ ا عَ ، فَمَ ولٍ ٤فُصُ

: مثال ١ رُ مْ مَ األَ ا لَزِ مَ إِذَ سْ ةَ أَوِ الرَّ بَكَ الً الشَّ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

٤ × ١٠ ٦ × ٤  ٤
٤  ×

٤
٥  ×

: مثال ١ رُ مْ مَ األَ ا لَزِ مَ إِذَ سْ الً النَّماذِجَ أَوِ الرَّ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ
٣
٤  ×

٨ × ٤ ٤
٧  ×

٤ × ٩ 

٧×٤ اتِجَ  نَ ــدُ  أَجِ يْفَ  كَ  
اتِجِ ٧×٢. ةِ نَ فَ رِ عْ بِمَ


×





×



  

١٦٢٠٤٠

١٢
٣٢

٢٨
٣٦

٩×٤=٣٦؛ ١٢ طالبًا.

تكرار الجمع؛ يمكن العد أربعات.

محمد؛ ألن زيد 
جمع العاملين 

بدالً من ضربهما.

إجابة ممكنة: (٦) طاوالت لكل منها (٤) أرجل. كم رجالً في الطاوالت جميعها؟ ٦×٤=٢٤

٢٤

٦) إجابة ممكنة: ناتج ٧×٢ في العدد ٢ هو نفسه ناتج ٧×٤.

٤ ×  =٢٨؛ ٧علب.

٣٢فصالً


 يمكن أن يضرب بعض الطالب ٤×١٠
ويحصلوا على ٤ بدالً من ٤٠ بيِّن لهم الفرق بين ٤×١
مختلفة  خطط  استعمال  إليهم  واطلب   ،٤×١٠ و 

للتمييز بين جملتي الضرب.

!

اطلب إلى الطالب حل األسئلة من (١) إلى (٦) الواردة في فقرة 
«أتأكد»، وتابع حلولهم. 

م استيعاب الطالب قبل أن يبدؤوا حل  السؤال (٦): يقوّ
أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».


في  الضرب  في  صعوبات  الطالب  بعض  واجه   

العدد ٤

 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليم ١
٢ للعدد  الضرب  حقائق  استعمال  الطالب  إلى  ٢  اطلب 
إليجاد حقائق الضرب للعدد ٤، واستعمل المثال اآلتي:

صف  كل  في  البرتقال،  من  صفوف   ٤ صندوق  يحوي 
٩ برتقاالت. فكم برتقالة في الصندوق؟ 

ابحث عن حقيقة معروفة وضاعفها إليجاد ناتج ٤ × ٩  •
بما أن ٤ ضعف ٢ ، فإن، ٤ × ٩ ضعف ٢ × ٩

٤ × ٩  =  ٢ × ٩  +  ٢ × ٩ = ١٨ + ١٨ = ٣٦ : أيْ أنّ





 ×

 ×

إذن ٤ × ٩ = ٣٦، أيْ أنه في الصندوق ٣٦ برتقالة.
ا  تحقق من أن الطالب قد فهموا أنهم ضاعفوا عامالً واحدً  •

فقط، وهو العدد ٢
  

......................... .................................................

١٧   


          

G3-C04-66A
G3-C04-67AG3-C04-68A

بوطأَفْعى طُ أُخْ

G3-C04-39A رٌ نَمِ
G3-C04-64A بٌ نْدُ جُ

G3-C04-65A

فيلٌ

نْها: ؤالٍ مِ لِّ سُ بٍ لِكُ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبُ جُ مَّ أَكْ ، ثُ يَواناتِ ةَ بالحَ قَ لِّ تَعَ ةَ المُ يَ ةَ اآلتِ ئِلَ سْ أُ األَ رَ قْ أَ

؟ نادِبَ ةِ جَ بَعَ رْ َ ا ألِ ناحً مْ جَ كَ ؟  نادِبَ ةِ جَ بَعَ رْ َ ا ألِ ناحً مْ جَ كَ ؟  نادِبَ ةِ جَ بَعَ رْ َ ا ألِ ناحً مْ جَ كَ ؟  نادِبَ ةِ جَ بَعَ رْ َ ا ألِ ناحً مْ جَ كَ  ١ 

ةٍ نِحَ =× أَجْ

ةٍ؟ لَ ةِ فِيَ بَعَ رْ َ ا ألِ ومً طُ رْ مْ خُ كَ ةٍ؟  لَ ةِ فِيَ بَعَ رْ َ ا ألِ ومً طُ رْ مْ خُ كَ ةٍ؟  لَ ةِ فِيَ بَعَ رْ َ ا ألِ ومً طُ رْ مْ خُ كَ ةٍ؟  لَ ةِ فِيَ بَعَ رْ َ ا ألِ ومً طُ رْ مْ خُ كَ  ٢ 

راطيمَ =× خَ

؟ ةِ  أَفاعٍ بَعَ رْ َ اً ألِ أْسَ مْ رَ كَ ؟  ةِ  أَفاعٍ بَعَ رْ َ اً ألِ أْسَ مْ رَ كَ ؟  ةِ  أَفاعٍ بَعَ رْ َ اً ألِ أْسَ مْ رَ كَ ؟  ةِ  أَفاعٍ بَعَ رْ َ اً ألِ أْسَ مْ رَ كَ  ٣ 

. وسٍ ؤُ =× رُ

؟ نادِبَ ةِ جَ بَعَ رْ َ الً ألِ جْ مْ رِ كَ ؟  نادِبَ ةِ جَ بَعَ رْ َ الً ألِ جْ مْ رِ كَ ؟  نادِبَ ةِ جَ بَعَ رْ َ الً ألِ جْ مْ رِ كَ ؟  نادِبَ ةِ جَ بَعَ رْ َ الً ألِ جْ مْ رِ كَ  ٤ 

الً جْ =× رِ

؟ النٍ زْ ةِ غِ عَ الً لِتسْ جْ مْ رِ كَ ؟  النٍ زْ ةِ غِ عَ الً لِتسْ جْ مْ رِ كَ ؟  النٍ زْ ةِ غِ عَ الً لِتسْ جْ مْ رِ كَ ؟  النٍ زْ ةِ غِ عَ الً لِتسْ جْ مْ رِ كَ  ٥ 

. الً جْ ٩ ×= رِ
؟ بوطاتٍ طُ ةِ أُخْ بَعَ رْ َ مْ رِجالً ألِ كَ ؟  بوطاتٍ طُ ةِ أُخْ بَعَ رْ َ مْ رِجالً ألِ كَ ؟  بوطاتٍ طُ ةِ أُخْ بَعَ رْ َ مْ رِجالً ألِ كَ ؟  بوطاتٍ طُ ةِ أُخْ بَعَ رْ َ مْ رِجالً ألِ كَ  ٦ 

الً جْ =× رِ

ةِ نُمورٍ؟ بَعَ رْ َ الً ألِ جْ مْ رِ كَ ؟  ةِ نُمورٍ بَعَ رْ َ الً ألِ جْ مْ رِ كَ ؟  ةِ نُمورٍ بَعَ رْ َ الً ألِ جْ مْ رِ كَ ؟  ةِ نُمورٍ بَعَ رْ َ الً ألِ جْ مْ رِ كَ  ٧ 

. الً جْ =× رِ

ةٍ؟ لَ ةِ فِيَ الً لِثَالثَ جْ مْ رِ كَ ةٍ؟  لَ ةِ فِيَ الً لِثَالثَ جْ مْ رِ كَ ةٍ؟  لَ ةِ فِيَ الً لِثَالثَ جْ مْ رِ كَ ةٍ؟  لَ ةِ فِيَ الً لِثَالثَ جْ مْ رِ كَ  ٨ 

. الً جْ =× رِ

ةٍ؟ لَ زالَينِ و ٣ فِيَ الً لِغَ جْ مْ رِ كَ زالَينِ و   الً لِغَ جْ مْ رِ كَ زالَينِ و   الً لِغَ جْ مْ رِ كَ زالَينِ و   الً لِغَ جْ مْ رِ كَ  ٩ 

. الً جْ رِ    

؟ ينِ بوطَ طُ أُخْ بَينِ وَ نْدُ الً لِجُ جْ مْ رِ كَ ؟  ينِ بوطَ طُ أُخْ بَينِ وَ نْدُ الً لِجُ جْ مْ رِ كَ ؟  ينِ بوطَ طُ أُخْ بَينِ وَ نْدُ الً لِجُ جْ مْ رِ كَ ؟  ينِ بوطَ طُ أُخْ بَينِ وَ نْدُ الً لِجُ جْ مْ رِ كَ  ١٠ 

=×=×

 . الً جْ =+ رِ =+

=×=×=×

        

 : رُ مَ األَمْ ا لَزِ مَ إِذَ سْ الً النَّماذِجَ أَوِ الرَّ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ اتِجَ الضَّ دُ نَ أَجِ
٤
٢ ×

١٦
٤ ×

٢٣
٤ ×

٣٤
٧ ×

٤

٤
٥ ×

٥٤
٩ ×

٦٧
  ٤ ×

٧٤
٨ ×

٨

....................  = ٢ × ٤ ٩

....................  = ٤ × ٣ ١٢

....................  = ٤ × ٤ ١٠

....................  = ٤ × ١٠ ١٣

....................  = ٦ × ٤ ١١

....................  = ٤ × ١ ١٤

  : رُ مَ األَمْ مَ إِذا لَزِ سْ ستعمالً النَّماذِجَ أَوِ الرَّ بِ مُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ
؟  يّاراتٍ ةً  لـِ ٥ سَ لَ جَ مْ عَ ١٥  كَ

........................................................................

؟  ابِينَ عَ يْنًا لـِ ٤ ثَ مْ عَ ١٦  كَ
........................................................................

؟  ابِ في ٤ صنَاديقَ عَ دُ األَلْ دَ ا عَ ، فمَ ابٍ عَ وي ٦ أَلْ نْدوقٍ يَحْ لُّ صُ انَ كُ ا كَ إِذَ  ١٧
........................................................................

.................... = ٦ × ٢ ٢٢ .................... = ٢ × ٨ ٢١

.................... = ٩ × ٢ ٢ × ٤ = ....................١٨ ٢ × ١٠ = ....................١٩ ٢٠

.................... = ٧ × ٢ ٢٣

: رُ مَ األَمْ ا لَزِ مَ إِذَ سْ الً النَّماذِجَ أَوِ الرَّ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ اتِجَ الضَّ دُ نَ أَجِ

    

٨٢٤١٢٢٨

٢٠٣٦٢٨٣٢

٨١٦٢٤

١٢

١٨٨٢٠

١٦١٢١٤

٤٠٤

٥×٤= ٢٠

٤×٢= ٨

٤×٦= ٢٤

  






اطلب إلى الطالب أن يشرحوا كيف ساعدهم درس الضرب في العدد ٢

على تعلم درس اليوم.

 المثال اإلضافي، ومثله
بالصور، واستعمل الجمع 

المتكرر
 بدائل تنويع التعليم  

() تدريبات المهارات  
() التدريبات اإلثرائية  




  

 
على  قطع   ٤ منها  كلٍّ  في  العد،  قطع  من  صفوف   ٩ اعرض   •

جهاز عرض الشفافيات ثم اسأل: 
عدد  وما  صف؟  كل  في  القطع  عدد  وما  الصفوف؟  عدد  ما  •

٩، ٤، ٣٦ القطع جميعها؟ 
على   ٣٦  =  ٤  ×  ٩ العددية  الجملة  واكتب   ، العدّ قطع  أبعد   •

٣٦ السبورة واسأل: ما ناتج ٩ × ٤ ؟

  

ع أسئلة التدريبات (٧-١٥) باستعمال المستويات اآلتية: نوّ



٧، ٩، ١٠
١٢ – ٦
١١، ١٣- ١٥

العليا»،  التفكير  مهارات  «مسائل  مناقشة  الطالب  إلى  اطلب 
وحلها. وشجعهم على إيجاد طريقة إليجاد ناتج ضرب عددين.

في   (١٥) السؤال  حل  كتابة  الطالب  إلى  اطلب   
مجلة الصف. ويمكنك استعماله في التقويم التكويني. 

تحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في 
الدروس (٤ - ١ إلى ٤ - ٣) بإعطائهم:

االختبار القصير (١) (٧٥)

  



ْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةاْلَمـاْلَمـاْلَمـْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِة لِّ َحـلِّ لِّ لِّ َحـلِّ َحـلِّ َحـلِّ لِّ لِّ َحـلِّ َحـَحـَحـلِّ لِّ لِّ لِّ لِّ لِّ  ـهارُة َمـهارُة ـهارُة ـهارُة َمـهارُة َمـهارُة َمـهارُة ـهارُة ـهارُة َمـهارُة مَمََمـهارُة ـهارُة ـهارُة 





حل المسائل بتحديد المعلومات الزائدة أو الناقصة. 


استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

 
يدفع عثمان ٢٠ رياالً لشراء ٥ تذاكر ألعاب. إذا أراد أن 

يشتري ١٥ تذكرة، فكم رياالً سيدفع؟ 
٦٠ رياالً




  

ورقة 
اطرح على الطالب المسألة اآلتية:   •

مساء،   ٤:٣٠ الساعة  األولى  الحافلة  تنطلق 
، بينما  وتقطع ٦٦ كم، وتحمل ١٠٦ طالبٍ
األصفر  اللون  ذات  الثانية  الحافلة  تنطلق 
عدد  ما  طالبًا.   ١١٢ حاملةً  ٥:٠٢مساءً 

الطالب في الحافلتين؟ ٢١٨ طالبًا.

المعلومات  وتعيين  الزائدة،  المعلومات  شطب  الطالب  إلى  اطلب   •
الالزمة لحل المسألة.

على  وعرضها  زائدة  معلومات  تتضمن  مسائل  تكوين  إليهم  اطلب   •
هم في أن يستعملوا األلوف والماليين في  طالب الصف لحلها. تحدّ

مسائلهم.



   

ورقة، وقلم رصاص. 
لحلها،  كافية  معلومات  تتضمن  ال  مسألة  كتابة  الطالب  إلى  اطلب   •

ومسألة تتضمن معلومات زائدة.
واطلب إليهم تبادل المسائل فيما بينهم؛ لتحديد المعلومات الناقصة   •
التي يحتاجون إليها لحل المسألة، وإبعاد المعلومات الزائدة، ثم حل 

المسألة.

 (٨٦ هـ)  

ه الطالب إلى نشاط الصحة؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل  وجِّ  •
مه.  أثر تعلُّ

ه الطالب إلى نشاط الصحة؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل  وجِّ  
مه.  أثر تعلُّ

ه الطالب إلى نشاط الصحة؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل  وجِّ  

  

  



                               



ا. بَاحً ةِ صَ سَ رَ دْ بُ إِلَى الْمَ الَّ بُ الطُ هَ يَذْ
، ةِ سَ رَ دْ بَ إلَى الْمَ الّ لُ الطُّ نْقُ يّاراتٍ تَ ناكَ ٤ سَ ا كانَ هُ إِذَ ناكَ فَ ا كانَ هُ إِذَ ناكَ فَ ُ

فِّ  الصَّ فِي  بِ  الّ الطُّ فُ  نِصْ كانَ  وَ  ، بٍ الّ طُ  ٩ لُ  نْقُ تَ ةٍ  يّارَ سَ لُّ  كُ كانَتْ  وَ  
؟  بَعِ رْ اتِ األَ يّارَ بُونَ فِي السَّ كَ بِ الَّذينَ يَرْ الّ دُ الطُّ دَ ما عَ ، فَ لِ وَّ األَ

فِّ  الصَّ فِي  بِ  الّ الطُّ فُ  نِصْ كانَ  وَ  ، بٍ الّ طُ  
؟  بَعِ رْ اتِ األَ يّارَ بُونَ فِي السَّ كَ بِ الَّذينَ يَرْ الّ دُ الطُّ دَ ما عَ ، فَ لِ وَّ األَ

فِّ  الصَّ فِي  بِ  الّ الطُّ فُ  نِصْ كانَ  وَ  ، بٍ الّ طُ  

ها؟  فُ رِ تِي أَعْ يَاتُ الَّ طَ عْ ما الْمُ

ا.  بَاحً ةِ صَ سَ رَ دْ بُ إِلَى الْمَ الَّ بُ الطُ هَ •  يَذْ  

 . بٍ الّ لُ ٩ طُ نْقُ نْها تَ لٌّ مِ يّاراتٍ كُ ةِ في ٤ سَ سَ رَ دْ بُ إلَى الْمَ الّ بُ الطُّ هَ •  يَذْ  

. لِ وَّ فِّ األَ بِ فِي الصَّ الّ فُ الطُّ •  نِصْ  

؟ وبُ لُ طْ ا الْمَ مَ
. بَعِ رْ يّاراتِ األَ كبونَ فِي السَّ بِ الَّذينَ يَرْ الّ دُ الطُّ دَ •  عَ

ها؟  فُ رِ تِي أَعْ يَاتُ الَّ طَ عْ ما الْمُ

لَةِ؟ أَ سْ لِّ الْمَ ةُ لِحَ يَّ رورِ يَاتُ الضَّ طَ عْ ا الْمُ رُ مَ رِّ قَ أُ
 : يَ ةُ هِ يَّ رورِ يَاتُ الضَّ طَ عْ الْمُ

 . يّاراتِ دُ السَّ دَ •  عَ
ةٍ. يّارَ لُّ سَ هم كُ لُ نْقُ بِ الَّذينَ تَ الّ دُ الطُّ دَ •  عَ

لَةِ؟ أَ سْ لِّ الْمَ ةُ لِحَ يَّ رورِ يَاتُ الضَّ طَ عْ ا الْمُ رُ مَ رِّ قَ أُ
 : يَ ةُ هِ يَّ رورِ يَاتُ الضَّ طَ عْ الْمُ

دِ  دَ يّاراتِ في عَ دَ السَّ دَ رِبُ عَ ، نَضْ بَعِ رْ يّاراتِ األَ هم السَّ لُ نْقُ بِ الَّذينَ تَ الّ دِ الطُّ دَ ادِ عَ إليجَ
ةٍ.  يّارَ ُّ سَ

دِ  دَ يّاراتِ في عَ دَ السَّ دَ رِبُ عَ ، نَضْ بَعِ رْ يّاراتِ األَ هم السَّ لُ نْقُ بِ الَّذينَ تَ الّ دِ الطُّ دَ ادِ عَ إليجَ
ةٍ.  يّارَ ُّ سَ

دِ  دَ يّاراتِ في عَ دَ السَّ دَ رِبُ عَ ، نَضْ بَعِ رْ يّاراتِ األَ هم السَّ لُ نْقُ بِ الَّذينَ تَ الّ دِ الطُّ دَ ادِ عَ إليجَ
ل هم كُ لُ نْقُ لَّذينَ تَ

دِ  دَ يّاراتِ في عَ دَ السَّ دَ رِبُ عَ ، نَضْ بَعِ رْ يّاراتِ األَ هم السَّ لُ نْقُ بِ الَّذينَ تَ الّ دِ الطُّ دَ ادِ عَ إليجَ
ل هم كُ لُ نْقُ لَّذينَ تَ

دِ  دَ يّاراتِ في عَ دَ السَّ دَ رِبُ عَ ، نَضْ بَعِ رْ يّاراتِ األَ هم السَّ لُ نْقُ بِ الَّذينَ تَ الّ دِ الطُّ دَ ادِ عَ إليجَ
ةٍ.  يّارَ لُّ سَ هم كُ لُ نْقُ ةٍ. لَّذينَ تَ يّارَ ُّ سَ

دِ  دَ يّاراتِ في عَ دَ السَّ دَ رِبُ عَ ، نَضْ بَعِ رْ يّاراتِ األَ هم السَّ لُ نْقُ بِ الَّذينَ تَ الّ دِ الطُّ دَ ادِ عَ إليجَ
ةٍ.  يّارَ ُّ سَ

دِ  دَ يّاراتِ في عَ دَ السَّ دَ رِبُ عَ ، نَضْ بَعِ رْ يّاراتِ األَ هم السَّ لُ نْقُ بِ الَّذينَ تَ الّ دِ الطُّ دَ ادِ عَ إليجَ
ل هم كُ لُ نْقُ لَّذينَ تَ

دِ  دَ يّاراتِ في عَ دَ السَّ دَ رِبُ عَ ، نَضْ بَعِ رْ يّاراتِ األَ هم السَّ لُ نْقُ بِ الَّذينَ تَ الّ دِ الطُّ دَ ادِ عَ إليجَ
ةٍ.  يّارَ ُّ سَ

دِ  دَ يّاراتِ في عَ دَ السَّ دَ رِبُ عَ ، نَضْ بَعِ رْ يّاراتِ األَ هم السَّ لُ نْقُ بِ الَّذينَ تَ الّ دِ الطُّ دَ ادِ عَ إليجَ
بِ ا الّ الطُّ

دِ  دَ يّاراتِ في عَ دَ السَّ دَ رِبُ عَ ، نَضْ بَعِ رْ يّاراتِ األَ هم السَّ لُ نْقُ بِ الَّذينَ تَ الّ دِ الطُّ دَ ادِ عَ إليجَ
بِ ا الّ الطُّ

دِ  دَ يّاراتِ في عَ دَ السَّ دَ رِبُ عَ ، نَضْ بَعِ رْ يّاراتِ األَ هم السَّ لُ نْقُ بِ الَّذينَ تَ الّ دِ الطُّ دَ ادِ عَ إليجَ

٣٦    =  ٩  ×  ٤
بَعِ = ٣٦ طالبًا. رْ يَّاراتِ األَ هم السَّ لُ نْقُ ينَ تَ بِ الَّذِ الَّ دُ الطُّ دَ ن عَ إذَ

دِ  دَ يّاراتِ في عَ دَ السَّ دَ رِبُ عَ ، نَضْ بَعِ رْ يّاراتِ األَ هم السَّ لُ نْقُ بِ الَّذينَ تَ الّ دِ الطُّ دَ ادِ عَ إليجَ
بِ ا الّ الطُّ

دِ  دَ يّاراتِ في عَ دَ السَّ دَ رِبُ عَ ، نَضْ بَعِ رْ يّاراتِ األَ هم السَّ لُ نْقُ بِ الَّذينَ تَ الّ دِ الطُّ دَ ادِ عَ إليجَ
بِ ا الّ الطُّ

دِ  دَ يّاراتِ في عَ دَ السَّ دَ رِبُ عَ ، نَضْ بَعِ رْ يّاراتِ األَ هم السَّ لُ نْقُ بِ الَّذينَ تَ الّ دِ الطُّ دَ ادِ عَ إليجَ

. حيحٌ وابَ صَ إنَّ الْجَ ا أَنَّ ٩ + ٩ + ٩ + ٩ = ٣٦ فَ ، بِمَ لَّ عُ الْحَ أُراجِ

: ةُ ائِدَ ياتُ الزّ طَ عْ الْمُ
ةِ. سَ رَ عدُ المدْ وْ  مَ
: ةُ ائِدَ ياتُ الزّ طَ عْ الْمُ
ةِ. سَ رَ عدُ المدْ وْ  مَ
: ةُ ائِدَ ياتُ الزّ طَ عْ الْمُ

•
بِ فِي الّ فُ الطُّ  نِصْ
. ةِ سَ رَ عدُ المدْ وْ  مَ

بِ فِي الّ فُ الطُّ  نِصْ
. ةِ سَ رَ عدُ المدْ وْ  مَ

•
. لِ وَّ فِّ األَ    الصَّ

بِ فِي الّ فُ الطُّ  نِصْ
. لِ وَّ فِّ األَ    الصَّ

بِ فِي الّ فُ الطُّ  نِصْ

  

  

  
ا،  أدبيًّ كتابًا   ٧٨ أحمد   لد السبورة:  على  اآلتية  المسألة  اكتب 
 لد  : خالد  قال  الرياضيات.  في  كتابًا  و٢٦  ا،  علميًّ كتابًا  و٣٢ 
أحمد ٥٣٦ كتابًا، وقال سعيد لد أحمد ١٣٦ كتابًا، من منهما 

إجابته صائبة؟ 
ما الخطة التي يمكنك استعمالها لحل هذه المسألة؟ •

تحقق لمعرفة أي اإلجابتين معقولة.  
أيُّ اإلجابات معقولة؟ إجابة سعيد معقولة. •

إجابة ممكنة: ألنه قدر الكتب كما يأتي: كيف عرفت؟ •
٨٠ + ٣٠ + ٣٠ = ١٤٠  

  

 ،  ٩٩ الصفحة  في  المسألة  يقرؤوا  أن  الطالب  إلى  اطلب 
وأرشدهم إلى خطوات حل المسألة.

استعمل األسئلة الموجودة في كتاب الطالب وراجع 

معهم المعطيات والمطلوب.

اطلب إليهم مناقشة خططهم بعضهم مع بعض.

أرشدهم إلى تحديد المعلومات التي يحتاجون إليها 

لحل المسألة وهي: 

السيارات. ٤ عدد  •

تنقلهم كل سيارة ٩ الذين  الطالب  عدد  •

أن  من  للتحقق  المسألة؛  إلى  الرجوع  إليهم  اطلب 
الجواب يتمشى مع المعطيات واسأل: 

هل نحتاج إلى معرفة متى يدق جرس المدرسة؟  •
ال

هل نحتاج إلى معرفة أن نصف الطالب من الصف  •
األول؟ ال


في  صعوبة  الطالب  بعض   لد كان  إذا    
حل  ومحاولة  تركه،  إليهم  فاطلب  البياني،  التمثيل  تفسير 

المسألة من دونه.

!



  

......................... .................................................

١٨   


                                              

ةِ اقِصَ ةِ أَوِ النَّ ائِدَ ياتِ الزَّ طَ عْ ديدُ المُ ةِتَحْ اقِصَ ةِ أَوِ النَّ ائِدَ ياتِ الزَّ طَ عْ ديدُ المُ تَحْ

أُ  بْدَ ، يَ ةِ صَّ تِهاءِ احلِ ىل انْ قائِقَ عَ رورِ ٥ دَ دَ مُ بعْ ، وَ ةً قيقَ رُّ ٤٥ دَ تَمِ تَسْ ا وَ باحً ةَ ١٠ صَ اعَ يَّاتِ السَّ ياضِ ةُ الرِّ صَّ أُ حِ بْدَ ةَ تَ اعَ يَّاتِ السَّ ياضِ ةُ الرِّ صَّ أُ حِ بْدَ تَ
؟ لومِ لِ العُ مَ عْ ةُ نَشاطِ مَ دَّ ةَ ١١:٥٠. فَام مُ اعَ نْتَهي السَّ ، الَّذي يَ لومِ لِ العُ مَ عْ نَشاطُ مَ

ةُ ١ طْوَ الخُ

مُ هَ أَفْ
ا. يِّدً الَ جَ ؤَ مُ السُّ أَفْهَ

. لومِ لِ العُ مَ عْ ةُ نَشاطِ مَ دَّ ؟ مُ ا املَطْلوبُ مَ

ةُ ٢ طْوَ الخُ
طِّطُ أُخَ

. طَّةَ احلَلِّ عُ خُ أَضَ

. تِهِ ايَ هنِ لومِ وَ لِ العُ مَ عْ ةِ نَشاطِ مَ قْتَ بِدايَ دُ وَ أَجِ

: لِّ ةَ لِلْحَ طَياتِ الالَّزمَ دُ املُعْ دِّ أُحَ

ةَ ١٠:٠٠ اعَ يَّاتِ السَّ ياضِ ةُ الرِّ صَّ أُ حِ بْدَ تَ

. ةً قيقَ ياضيّاتِ ٤٥ دَ ةُ الرِّ صَّ رُّ حِ تَمِ تَسْ

. قائِقَ سِ دَ مْ لِكَ بِخَ دَ ذَ لومِ بَعْ لِ العُ مَ عْ أُ نَشاطِ مَ بْدَ يَ

ةَ ١١:٥٠ اعَ لومِ السَّ لِ العُ مَ عْ ي نَشاطُ مَ نْتَهِ يَ

ةُ ٣ طْوَ الخُ
لُّ أَحُ

. ذُ اخلُطَّةَ أُنَفِّ

١٠:٤٥ ةً  ةً  دَقيقَ دَ ٤٥ دَقيقَ يّاتِ ١٠:٠٠ بَعْ ياضِ ةِ الرِّ صَّ تِهاءِ حِ ةَ انْ اعَ دُ سَ أَجِ

١٠:٥٠ دَ ٥ دَقائِقَ  دَقائِقَ  دَ ٥ دَقائِقَ ١٠:٤٥ بَعْ لومِ بَعْ لِ العُ مَ عْ أُ نَشاطُ مَ بْدَ يَ

. ةً دَ ةً واحِ ١١:٥٠ = ساعَ ؟  ١٠:٥٠ لومِ لِ العُ مَ عْ ةُ نَشاطِ مَ دَّ ا مُ مَ

. ةٌ دَ ةٌ واحِ لومِ ساعَ لِ العُ مَ عْ ةُ نَشاطِ مَ دَّ مُ

ةُ ٤ طْوَ الخُ
قُ قَّ َ أَحتَ

. ةِ ابَ جَ نَ اإلِ قُ مِ قَّ َ أَحتَ

. ةَ حيحَ طَياتِ الصَّ لْتُ املُعْ مَ تَعْ نِي اسْ نْ أَنَّ دُ مِ أَتأَكَّ

......................... .................................................

٢٠   


                                            

: تْ دَ جِ ائِدةَ إنْ وُ ةَ أَوِ الزَّ اقِصَ لوماتِ النَّ عْ تُبُ المَ أَكْ ، وَ سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ المَ :أَحُ تْ دَ جِ ائِدةَ إنْ وُ ةَ أَوِ الزَّ اقِصَ لوماتِ النَّ عْ تُبُ المَ أَكْ ، وَ سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ المَ أَحُ

٢:٤٥ ةِ  اعَ السَّ نَ  مِ قائِهِ  دِ أَصْ عَ  مَ دُ  مَ أَحْ عِبَ  لَ ةِ   اعَ السَّ نَ  مِ قائِهِ  دِ أَصْ عَ  مَ دُ  مَ أَحْ عِبَ  لَ ةِ   اعَ السَّ نَ  مِ قائِهِ  دِ أَصْ عَ  مَ دُ  مَ أَحْ عِبَ  لَ ةِ   اعَ السَّ نَ  مِ قائِهِ  دِ أَصْ عَ  مَ دُ  مَ أَحْ عِبَ  لَ ةِ   اعَ السَّ نَ  مِ قائِهِ  دِ أَصْ عَ  مَ دُ  مَ أَحْ عِبَ  لَ ةِ   اعَ السَّ نَ  مِ قائِهِ  دِ أَصْ عَ  مَ دُ  مَ أَحْ عِبَ  لَ ةِ   اعَ السَّ نَ  مِ قائِهِ  دِ أَصْ عَ  مَ دُ  مَ أَحْ عِبَ  لَ  ١ 

تَراحَ  اسْ أَنْ  دَ  عْ بَ وَ  ،٤:١٥ ةِ  اعَ السَّ تّى  حَ
باتِهِ  اجِ وِ لَّ  حَ أَ  دَ بَ ةً  قيقَ دَ ةَ  رَ شْ عَ سَ  مْ خَ ةَ  دَّ مُ
باتِهِ  اجِ لِّ وَ نْ حَ دُ مِ مَ تَهى أَحْ تى انْ . فَمَ يَّةِ سِ رَ دْ المَ

؟ سيَّةِ رَ دْ المَ




ةِ  اعَ السَّ نْدَ  عِ هُ  لَ ديقٍ  صَ ةِ  لِزيارَ ليٌّ  عَ بَ  هَ ذَ ةِ   اعَ السَّ نْدَ  عِ هُ  لَ ديقٍ  صَ ةِ  لِزيارَ ليٌّ  عَ بَ  هَ ذَ ةِ   اعَ السَّ نْدَ  عِ هُ  لَ ديقٍ  صَ ةِ  لِزيارَ ليٌّ  عَ بَ  هَ ذَ ةِ   اعَ السَّ نْدَ  عِ هُ  لَ ديقٍ  صَ ةِ  لِزيارَ ليٌّ  عَ بَ  هَ ذَ  ٢ 

ثُمَّ  ةٍ،  دَ احِ وَ ةٍ  اعَ سَ ةَ  دَّ مُ هُ  نْدَ عِ يَ  قِ بَ وَ  ،٣:٠٠
نْدَ  لَها عِ صَ اشيًا فَوَ ةِ مَ امَّ تَبَةِ العَ كْ بَ إلى المَ هَ ذَ
نُ  مَ الزَّ ما   . ةً قِصَّ أَ  رَ قَ وَ فَجلَسَ   ٤:٢٠ ةِ  اعَ السَّ
ه  يقِ دِ صَ بَيتِ  نْ  مِ يِ  شْ المَ في  هُ  قَ رَ تَغْ اسْ الَّذي 

؟ تَبَةِ كْ إِلى المَ


 

ةِ  اعَ السَّ نْدَ  عِ شاءِ  العَ ةِ  مائِدَ إِلى  ةُ  مَ بَاسِ تْ  لَسَ جَ ةِ   اعَ السَّ نْدَ  عِ شاءِ  العَ ةِ  مائِدَ إِلى  ةُ  مَ بَاسِ تْ  لَسَ جَ ةِ   اعَ السَّ نْدَ  عِ شاءِ  العَ ةِ  مائِدَ إِلى  ةُ  مَ بَاسِ تْ  لَسَ جَ ةِ   اعَ السَّ نْدَ  عِ شاءِ  العَ ةِ  مائِدَ إِلى  ةُ  مَ بَاسِ تْ  لَسَ جَ  ٣ 

ةِ  اعَ السَّ نْدَ  عِ ها  طَعامَ تْ  أنْهَ وَ  ، ساءً مَ  ٧:٠٠
ةِ ٨:٣٠،  اعَ تَّى السَّ تْ حَ سَ رَ ، ثُمَّ دَ ساءً ٧:٤٥ مَ
ةِ ٩:٠٠ الساعَ تَّى  حَ آنَ  رْ القُ أَتِ  رَ قَ لِكَ  ذَ دَ  بعْ وَ

؟ ةِ راسَ ةُ في الدِّ مَ تْهُ باسِ قْتُ الَّذي قَضَ ا الوَ مَ




سيَّةٍ  رَ دْ مَ يَّةٍ  رحِ سْ مَ ةِ  دَ شاهَ لِمُ عيسى  بَ  هَ ذَ سيَّةٍ   رَ دْ مَ يَّةٍ  رحِ سْ مَ ةِ  دَ شاهَ لِمُ عيسى  بَ  هَ ذَ سيَّةٍ   رَ دْ مَ يَّةٍ  رحِ سْ مَ ةِ  دَ شاهَ لِمُ عيسى  بَ  هَ ذَ سيَّةٍ   رَ دْ مَ يَّةٍ  رحِ سْ مَ ةِ  دَ شاهَ لِمُ عيسى  بَ  هَ ذَ  ٤ 

دَ  بعْ وَ ا،  رً صْ عَ  ٣:٣٠ اعةَ  السَّ ها  ضُ رْ عَ أَ  دَ بَ
يتِهِ  ا إِلى بَ ائِدً ةً مَشى عَ رَ بَاشَ حيَّةِ مُ رَ سْ تِهاءِ المَ انْ
نُ  مَ الزَّ ما   ، ساءً مَ  ٦:٢٥ ةِ  اعَ السَّ نْدَ  عِ هُ  لَ صَ فَوَ

؟ يِ إِلى البَيتِ شْ قَه في المَ رَ تَغْ الَّذي اسْ



  



ةِ اآلتِيَةِ:  ئِلَ سْ نِ األَ ةِ، أُجيبُ عَ ابِقَ ةِ السّ حَ فْ ةِ فِي الصَّ لَ أَ سْ وعِ إلَى الْمَ جُ بِالرُّ

يْفَ  رُ كَ كُ الِ ٢. وأَذْ ؤَ نِ السُّ تِي عَ عُ إجابَ أُراجِ  

ابَتي؟ ةِ إجَ حَّ نْ صِ قُ مِ قَّ أَتَحَ
ـةَ  يَّ ــرورِ الضَّ لُومــاتِ  عْ مَ الْ فُ  ـرِ أَعْ يْـفَ  كَ  

؟ ةِ أَلَ سْ مَ ةِ في الْ يَّ رورِ يْر الضَّ لوماتِ غَ عْ مَ الْ وَ

 ، طْ قَ يّاراتٍ فَ دُ ٣٦ طالِبًا وَ ٣ سَ جَ وْ هُ يُ ضُ أَنَّ أَفْرِ  

ةٍ؟  يّارَ لِّ سَ بَ في كُ كَ رْ ضُ أَنْ يَ تَرَ فْ مْ طالِبًا يُ فَكَ

 . مٍ دَ قَ ةِ  رَ كُ اةِ  بارَ لِمُ دُخولٍ  بِطاقاتُ  دَ  مَ أَحْ عَ  مَ  

عَ  مَ وَ ــى.  أُولَ ــةً  جَ رَ دَ نْها  مِ ةٌ  رَ شْ عَ انَ  كَ ا  ــإِذَ فَ
 . مٍ دَ قَ ةِ  رَ كُ اةِ  بارَ لِمُ دُخولٍ  بِطاقاتُ  دَ  مَ أَحْ عَ  مَ  
عَ  مَ وَ ــى.  أُولَ ــةً  جَ رَ دَ نْها  مِ ةٌ  رَ شْ عَ انَ  كَ ا  ــإِذَ فَ
 . مٍ دَ قَ ةِ  رَ كُ اةِ  بارَ لِمُ دُخولٍ  بِطاقاتُ  دَ  مَ أَحْ عَ  مَ  

يْن.  تَ رَّ ه مَ عَ تِي مَ بِطَاقاتِ الَّ دِ الْ دَ ثْلُ عَ هِ مِ ديقِ صَ
؟  دَ مَ يقِ أَحْ دِ عَ صَ ةً مَ مْ بِطاقَ فَكَ

دَ  دَ عَ اءِ وَ انِ البَيْضَ صَ مْ دَ القُ دَ بَيِّنُ عَ مُ التَّالي يُ سْ الرَّ  

مْ  . فَكَ البِسِ لٍّ لِبَيْعِ المَ حِ اءِ فِي مَ قَ رْ انِ الزَّ صَ مْ القُ
ا  ، إِذَ قَ رَ رَ أَزْ آخَ يَضَ وَ يصٍ أَبْ اءُ قَمِ رَ لِّفُ شِ يُكَ سَ
مْ  . فَكَ البِسِ لٍّ لِبَيْعِ المَ حِ اءِ فِي مَ قَ رْ انِ الزَّ صَ مْ القُ
ا  ، إِذَ قَ رَ رَ أَزْ آخَ يَضَ وَ يصٍ أَبْ اءُ قَمِ رَ لِّفُ شِ يُكَ سَ
مْ  . فَكَ البِسِ لٍّ لِبَيْعِ المَ حِ اءِ فِي مَ قَ رْ انِ الزَّ صَ مْ القُ

نُ  ثَمَ وَ االً  يَ رِ  ٦٧ يَضِ  األَبْ يصِ  مِ القَ نُ  ثَمَ انَ  كَ
؟  االً يَ قِ ٧٥ رِ رَ األَزْ

لوماتِ  عْ تَ المَ ا تَحْ طًّ عُ خَ ت ، وأَضَ دَ جِ ةَ إِنْ وُ اقِصَ اتِ النَّ ومَ لُ عْ تُبُ الْمَ سائِلِ اآلتِيَةِ، أَكْ الًّ مِنَ الْمَ لُّ كُ أَحُ
: تْ دَ الزائِدةِ إِنْ وجِ

ا،  تْرً نْتِمِ ى ٥٨ سَ لْمَ زامِ سَ  طُولُ حِ    

زيدُ  يَ مْ  كَ ا.  تْرً نْتِمِ سَ  ٤٨ تِها  أُخْ زامِ  حِ طُولُ  وَ
ى  لْمَ زامِ سَ  طُولُ حِ

تِها  أُخْ زامِ  حِ طُولُ  وَ
ى  لْمَ زامِ سَ  طُولُ حِ

تِها؟ زامِ أُخْ لى حِ ى عَ لْمَ زامِ سَ طُولُ حِ
تِها  أُخْ زامِ  حِ طُولُ  وَ

تِها؟ زامِ أُخْ لى حِ ى عَ لْمَ زامِ سَ طُولُ حِ
تِها  أُخْ زامِ  حِ طُولُ  وَ

ؤالِ  السُّ ةَ  كِتابَ أُعيدُ   

، ثُمَّ  هِ لِّ ةِ لِحَ مَ زِ طَياتِ الالّ عْ مُ ةِ الْ ابِِعِ بِإضافَ الرَّ
. لُّهُ أَحُ

، ثُمَّ  هِ لِّ ةِ لِحَ مَ زِ طَياتِ الالّ عْ مُ ةِ الْ ابِِعِ بِإضافَ الرَّ
. لُّهُ أَحُ

، ثُمَّ  هِ لِّ ةِ لِحَ مَ زِ طَياتِ الالّ عْ مُ ةِ الْ ابِِعِ بِإضافَ الرَّ

ا  اهَ تَرَ تِي اشْ ياءِ الَّ ةٌ بِاألَشْ ناهُ قائِمَ ولِ أَدْ دْ فِي الْجَ  

؟ بائِعُ هُ الْ ادَ لَ مْ رياالً أَعَ . كَ تَبَةِ كْ مَ نَ الْ رٌ مِ نَاصِ

اءُ قَ رْ انُ الزَّ صَ القُمْ

اءُ انُ البَيْضَ صَ القُمْ

دِ دَ العَ
      ٠        ٥        ١٠       ١٥     ٢٠       ٢٥

     
المٌ ٢أَقْ
راقٌ ١أَوْ

ليدٍ قُ تَجْ رَ ٣وَ

ةِ اآلتِيَةِ:  ئِلَ سْ نِ األَ ةِ، أُجيبُ عَ ابِقَ ةِ السّ حَ فْ ةِ فِي الصَّ لَ أَ سْ وعِ إلَى الْمَ جُ بِالرُّ

  

١٢+١٢+١٢=٣٦انظر الهامش

١٠ سنتمترات

بحاجة إلى معرفة كمية النقود التي أعطاها ناصر للبائع.

بحاجة إلى معرفة عدد البطاقات التي كانت مع أحمد.

. ١٤٢ رياالً

٤ رياالت

إذا  المكتبة.  بعد كلمة  السؤال  إلى  إجابة ممكنة: يضاف 
أعطى ناصر البائع ١٠ رياالت ، فكم رياالً أعاد له البائع؟

١٢طالبًا

  

......................... .................................................

٢١   


        

لْغازِ اآلتِيَةِ: لِّ األَ ةَ لِحَ مَ زِ طَ الالَّ طَ الخُ بِ وَ رْ قائِقَ الضَّ لُ حَ مِ تَعْ لْغازِ اآلتِيَةِ:أَسْ لِّ األَ ةَ لِحَ مَ زِ طَ الالَّ طَ الخُ بِ وَ رْ قائِقَ الضَّ لُ حَ مِ تَعْ أَسْ

لي؟ وامِ ي ٢٢ + ٦، فما عَ ةِ يُساوِ لي الثَّالثَ وامِ بِ عَ رْ لُ ضَ اصِ رٍ و ٨، وحَ فْ يْنَ صِ بَ لي  وامِ عَ ١ 



بِ  رْ ضَ لُ  اصِ وحَ  ،٦ ي  يُساوِ راتِ  شَ العَ مِ  قْ رَ نْ  مِ اآلحادِ  قْمِ  رَ حِ  طَرْ اتِجُ  نَ ؛  يْنِ مَ قْ رَ نْ  مِ نٌ  وَّ كَ مُ دٌ  دَ عَ أَنا  ي   يُساوِ راتِ  شَ العَ مِ  قْ رَ نْ  مِ اآلحادِ  قْمِ  رَ حِ  طَرْ اتِجُ  نَ ؛  يْنِ مَ قْ رَ نْ  مِ نٌ  وَّ كَ مُ دٌ  دَ عَ أَنا  ي   يُساوِ راتِ  شَ العَ مِ  قْ رَ نْ  مِ اآلحادِ  قْمِ  رَ حِ  طَرْ اتِجُ  نَ ؛  يْنِ مَ قْ رَ نْ  مِ نٌ  وَّ كَ مُ دٌ  دَ عَ أَنا  ي   يُساوِ راتِ  شَ العَ مِ  قْ رَ نْ  مِ اآلحادِ  قْمِ  رَ حِ  طَرْ اتِجُ  نَ ؛  يْنِ مَ قْ رَ نْ  مِ نٌ  وَّ كَ مُ دٌ  دَ عَ أَنا   ٢ 

نْ أَنا؟ ا، فَمَ رً فْ ي صِ يْنِ يُساوِ مَ قْ الرَّ



نْ أَنا؟ ي ١٦، فَمَ سِ بِي في نَفْ رْ لُ ضَ اصِ ي يُساوي ٨، وحَ سِ عَ نَفْ عِي مَ مْ دٌ ناتِجُ جَ دَ أَنا عَ ي يُساوي   سِ عَ نَفْ عِي مَ مْ دٌ ناتِجُ جَ دَ أَنا عَ ي يُساوي   سِ عَ نَفْ عِي مَ مْ دٌ ناتِجُ جَ دَ أَنا عَ ي يُساوي   سِ عَ نَفْ عِي مَ مْ دٌ ناتِجُ جَ دَ أَنا عَ  ٣ 



 ، ي األَخيرِ قْمِ ثْلُ رَ لُ مِ ي األَوَّ قْمِ رَ ، وَ رٌ فْ بِها صِ رْ لُ ضَ اصِ ها ١٠، وحَ وعُ مُ جْ قامٍ مَ نْ ٣ أَرْ نٌ مِ وَّ كَ دٌ مُ دَ أَنا عَ نْ   نٌ مِ وَّ كَ دٌ مُ دَ أَنا عَ نْ   نٌ مِ وَّ كَ دٌ مُ دَ أَنا عَ نْ   نٌ مِ وَّ كَ دٌ مُ دَ أَنا عَ  ٤ 

نْ أَنا؟ فمَ



. لِّ ها في الحَ مالُ تِعْ كِنُ اسْ مْ تي يُ طَّةَ الَّ رُ الخُ كُ أذْ ، وَ بٍ رْ لِيَّةِ ضَ مَ ا لِعَ زً غْ تُبُ لُ أَكْ  . لِّ ها في الحَ مالُ تِعْ كِنُ اسْ مْ تي يُ طَّةَ الَّ رُ الخُ كُ أذْ ، وَ بٍ رْ لِيَّةِ ضَ مَ ا لِعَ زً غْ تُبُ لُ أَكْ  . لِّ ها في الحَ مالُ تِعْ كِنُ اسْ مْ تي يُ طَّةَ الَّ رُ الخُ كُ أذْ ، وَ بٍ رْ لِيَّةِ ضَ مَ ا لِعَ زً غْ تُبُ لُ أَكْ  . لِّ ها في الحَ مالُ تِعْ كِنُ اسْ مْ تي يُ طَّةَ الَّ رُ الخُ كُ أذْ ، وَ بٍ رْ لِيَّةِ ضَ مَ ا لِعَ زً غْ تُبُ لُ أَكْ  ٥ 

 



                                                

تَ  تَحْ طًّا  عُ خَ أَضَ وَ  ، تْ دَ جِ إِنْ وُ ةَ  النَّاقِصَ لُوماتِ  عْ المَ تُبُ  أَكْ  ، اآلتِيَةِ سائِلِ  الْمَ نَ  مِ الًّ  لُّ كُ أَحُ
: تْ دَ جِ ةَ إِنْ وُ ائِدَ عْلوماتِ الزَّ المَ

؟  يْنِ نًا لِإلطارَ فَعَ ثَمَ مْ دَ . فَكَ نُها ١٢٠ رياالً ةٍ ثَمَ اجَ نِ لِدرّ يْ دُ إِطارَ مَ تَر أَحْ اِشْ  ٥
.................................................................

لُّ  انَتْ كُ ا كَ . إذَ عكاتِ نْعَ ١٠ كَ عادُ صُ تُريدُ سُ  ١
ةٍ  كَ عْ لِّ كَ رُ كُ عْ سِ ، وَ يْنِ تَ زَ وْ تاجُ إلى مَ ةٍ تَحْ كَ عْ كَ
لَ  مَ لِتَعْ تاجُ  تَحْ زٍ  وْ مَ بَّةَ  حَ مْ  فَكَ  ، يــاالً ١٥ رِ

؟  عكاتٍ ١٠ كَ
.................................................................

لِّ طَالِبٍ  ا لِكُ دً ا واحِ لَمً يَ قَ تَرِ شْ لِّمٌ أَنْ يَ عَ أَرادَ مُ  ٢
إذا كانَتْ  هُ ٢٩ طالِبًا. فَ دُ دَ فِّ البَالِغِ َعَ فِي الصَّ
وي ١٢ بَةٍ تَحْ لْ لُّ عُ ، وكُ لَبٍ بَاعُ في عُ األَقْالمُ تُ

هُ  دُ دَ فِّ البَالِغِ َعَ فِي الصَّ
وي  بَةٍ تَحْ لْ لُّ عُ ، وكُ لَبٍ بَاعُ في عُ األَقْالمُ تُ

هُ  دُ دَ فِّ البَالِغِ َعَ فِي الصَّ

يُعيدُ  سَ ياالً  رِ مْ  فَكَ  ، ياالً ٣٢ رِ ها  رُ عْ وسِ ا  لَمً قَ
؟  يالٍ طاهُ ١٠٠ رِ لِّمِ إِذا أَعْ عَ البائِعُ إلى المُ

.................................................................

 تَر اشْ . وَ ياالتٍ فاتِرَ بـ ٤ رِ تَر صالِحٌ ٤ دَ اِشْ  ٣
 ، ياالتٍ هِ بـ ٨ رِ سِ عِ نَفْ نَ النَّوْ فاتِرَ مِ خالِدٌ ٤ دَ
ها  سِ نَفْ فاتِرِ  نَ الدَّ عيدٌ ٦ مِ تَر سَ في حينِ اشْ
لِ  أَفْضَ لى  عَ لَ  صَ حَ مْ  هُ أَيُّ فَ  . يــاالً بـ ١٢  رِ

؟  دِ تَرِ الْواحِ فْ نًا للدَّ فَعَ ثَمَ مْ دَ كَ ؟ وَ رٍ عْ سِ
..................................................................

نْها  مِ أَقْالمٍ   ٦ طى  أَعْ ا.  لَمً قَ  ١٢ عليٍّ   لَد  ٤
ميرٍ  عَ سَ دُ مَ الَ يُوجَ . وَ رَ مَ  أَقْالمٍ لِعُ
نْها  مِ أَقْالمٍ   
ميرٍ  عَ سَ دُ مَ الَ يُوجَ . وَ رَ مَ  أَقْالمٍ لِعُ
نْها  مِ أَقْالمٍ   

، و٣ عيدٍ لِسَ
؟  ليٍّ عَ عَ يَ مَ قِ ا بَ لَمً مْ قَ . فَكَ أَقْالمٌ

ميرٍ  عَ سَ دُ مَ الَ يُوجَ . وَ رَ مَ  أَقْالمٍ لِعُ
؟  ليٍّ عَ عَ يَ مَ قِ ا بَ لَمً مْ قَ . فَكَ أَقْالمٌ

ميرٍ  عَ سَ دُ مَ الَ يُوجَ . وَ رَ مَ  أَقْالمٍ لِعُ

.................................................................

.................... = ٢ × ٤ ٦

.................... = ٨ × ٤ ٩

.................... = ٦ × ٤ ٧

.................... = ٤ × ٥ ١٠

.................... = ٩ × ٤ ٨

.................... = ٤ × ٧ ١١

ا يأتي:  مّ لٍّ مِ بِ في كُ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

    

٢٠ حبة موز.

٣ أقالم

٤ رياالت

المعلومات الناقصة: ثمن اإلطار.

٨٢٤٣٦

٣٢٢٠٢٨

صالِحٌ ،  ريال واحد

  


ال  مسائل  لحل  للطالب  فرصة   ٧ إلى   ٤ من  األسئلة  تقدم   •

تتضمن معلومات كافية، أو تتضمن معلومات زائدة.
: اليحتوي على معلومات كافية، تحقق من أن  السؤال ٤ مثالً  •
إليها  يحتاجون  التي  الناقصة  المعلومات  دوا  حدَّ قد  الطالب 

لحل المسألة.

  

 

في  اللفظية  المسألة  إلى   أخر مرة  النظر  الطالب  إلى  اطلب 
الصفحة األولى من الدرس واسأل:

عدد السيارات،  عدد  ما المعلومات الضرورية لحل المسألة؟ •
الطالب في كل سيارة.

وقت دقّ الجرس، وحقيقة  ما المعلومات التي ال حاجة لها؟ •
أن نصف عددهم في الصف األول.

 استعمل األسئلة من ١ إلى ٣؛ لتحليل خطة 
حل المسألة ومناقشتها.


 واجه بعض الطالب صعوبة في حذف المعلومات 

الزائدة
 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليمتدريبات إعادة التعليم ١
شطب  إليهم  واطلب  التدريبات،  مسائل  الطالب  ٢  أعط 
الضرورية  المعلومات  وتحديد  الزائدة،  المعلومات 

الناقصة

 فأعط مسائل متنوعة؛ لتحديد
المعلومات الزائدة والناقصة.

 بدائل تنويع التعليم  
() تدريبات المهارات  
() التدريبات اإلثرائية  




تحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في 
الدروس (٤ - ١ إلى ٤- ٤) بإعطائهم:

(٧٨) اختبار منتصف الفصل

  

إجابة:

إجابة ممكنة: أفكر في المطلوب إيجاده في المسألة، وأحدد   (١
المستخدمة  وغير  ضرورية)،  (معلومات  المستخدمة  المعطيات 

(معلومات غير ضرورية).








إيجاد ناتج الضرب في العدد إيجاد ناتج الضرب في العدد ٥





أعداد؛  خط  شفافية،  الشفافيات،  عرض  جهاز   

بطاقات. 

قطع عد

ألن الطالب يعرفون العدّ خمسات منذ السنوات الدراسية المبكرة، فإن 
الضرب في ٥ لن يمثّل مشكلة بالنسبة لهم. 

مهمة   ٥ العدد  في  الضرب  حقائق   إحد في  الثاني  العدد  معرفة   ٨
فرصة  الدرس  هذا  تيح  يُ كما  األعداد.  القفزي على خط  بالعد  لتمثيلها 
تعين  عندما  ا  وضوحً أكثر  تصبح  حيث  األنماط.  وهي   أخر رياضية 

مضاعفات العدد ٥ على خط األعداد أو تظلل على لوحة المئات.


استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

         

 
يفكر نبيل في عددين حاصل ضربهما ٢٤، 

ومجموعهما ١١، فما العددان؟ ٣، ٨



  






  

 مكعب أرقام، نماذج أوراق نقدية.
م الطالب مجموعات ثنائية، ثم اطلب إلى أحدهما رمي مكعب  قسِّ  •
األرقام، وإلى الطالب اآلخر تمثيل العدد الظاهر على المكعب بعدد 

من نماذج ورق النقد من فئة ٥ رياالت.

اطلب إليهم حساب كمية النقود، واستعمل نماذج الرياالت وخاصية   •
اإلبدال في عملية الضرب لكتابة جملتي ضرب تظهران النتيجة.



   

 بطاقات
اطلب إلى الطالب العمل في مجموعات من طالبين.  •

واطلب إليهم عمل بطاقات لحقائق الضرب في العدد ٥، بحيث   •
يظهر على أحد وجهي البطاقة حقيقة من حقائق الضرب في ٢ أو ٣

أو ٥، مثل ٣ × ٥ ويظهر على الوجه اآلخر جملة الضرب كاملة:
٣ × ٥ = ١٥

بحيث  الطاولة،  البطاقات، ووضعها على  الطالب خلط  إلى  اطلب   •
تكون جملة الضرب الكاملة إلى أسفل. ثم اطلب إلى كل طالب أخذ 
بطاقة وإعطاء الناتج. فإذا كانت إجابته صحيحة فإنه يحتفظ بالبطاقة، 

ويسحب بطاقة أخر، ويستمر اللعب حتى تنتهي البطاقات. 

 

المسألة  حل  تدريبات  مستعمالً  وخططها  المسألة  حل  مهارات  م  دعِّ
(٢٤) الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.

     

 
......................... .................................................

٢٤   


      

ها: لُّ مَّ أَحُ أْتي، ثُ لَةٍ في ما يَ أَ سْ لِّ مَ بٍ لِكُ رْ ةَ ضَ لَ مْ ها:أَكتُبُ جُ لُّ مَّ أَحُ أْتي، ثُ لَةٍ في ما يَ أَ سْ لِّ مَ بٍ لِكُ رْ ةَ ضَ لَ مْ أَكتُبُ جُ

لٍّ  عَ في كُ . تُريدُ أنْ تَضَ ريَّاتٍ هْ لْو ٥ زَ لَد سَ   لْو لَد سَ   لْو لَد سَ   لْو لَد سَ   لْو لَد سَ   لْو لَد سَ   لْو لَد سَ  ١ 
لْو؟ تَاجُ إِليها سَ ةً تَحْ دَ رْ مْ وَ ، كَ تَينِ دَ رْ نْها وَ مِ

×

 ورود

تْ في  سَ رَ غَ ، وَ ةِ راعَ صٍ لِلزِّ رامُ ٦ أُصُ تْ مَ تَرَ اشْ رامُ   تْ مَ تَرَ اشْ رامُ   تْ مَ تَرَ اشْ رامُ   تْ مَ تَرَ اشْ  ٢ 
. ورٍ نْها ٥ بُذُ لٍّ مِ كُ

؟ رامُ تْ مَ سَ رَ ةً غَ رَ مْ بَذْ كَ  
×

 بذرة

مْ  نْهُ مِ لٍّ  لِكُ  ، فْرادٍ أَ  ٤ نْ  لْمانَ مِ ائِلَةُ سَ نُ عَ وَّ تَكَ تَ نْ   لْمانَ مِ ائِلَةُ سَ نُ عَ وَّ تَكَ تَ نْ   لْمانَ مِ ائِلَةُ سَ نُ عَ وَّ تَكَ تَ نْ   لْمانَ مِ ائِلَةُ سَ نُ عَ وَّ تَكَ تَ  ٣ 
ةِ  يَ ذِ نَ األَحْ ا مِ وجً مْ زَ . كَ ةِ يَ ذِ نَ األَحْ واجٍ مِ زْ ٥ أَ

؟ مْ يهِ دَ لَ

×

ا من األحذية  زوجً

بائِعِ طَى لِلْ ا أَعْ . إذَ راتٍ تَر أَبي ٥ كُ اشْ تَر أَبي   اشْ تَر أَبي   اشْ تَر أَبي   اشْ  ٤ 
دْ  عِ مْ يُ لَ ، وَ ياالتٍ نْ فِئَةِ ٥ رِ ةٍ مِ يَّ دِ ٨ أَوراقٍ  نَقْ

؟ راتِ نًا لِلْكُ فَعَ أَبي ثَمَ مْ دَ يْئًا. كَ يهِ البائِعُ شَ إلَ

×

 رياالً

 . تَالتٍ ةٍ ٥ بَ دَ رْ لِّ وَ داتٍ لِكُ رْ ريدُ ٧وَ تْ تَغْ مَ سَ رَ ريدُ   تْ تَغْ مَ سَ رَ ريدُ   تْ تَغْ مَ سَ رَ ريدُ   تْ تَغْ مَ سَ رَ  ٥ 
؟ ريدُ تْ تَغْ مَ سَ ةً رَ تَلَ مْ بَ كَ

×

 بتلة

دِ  نُ الواحِ مٍ ثَمَ سْ فاتِرَ رَ ةُ ٨ دَ لِّمَ عَ تِ المُ تَرَ اشْ ةُ   لِّمَ عَ تِ المُ تَرَ اشْ ةُ   لِّمَ عَ تِ المُ تَرَ اشْ ةُ   لِّمَ عَ تِ المُ تَرَ اشْ  ٦ 
نْ  تَينِ مِ قَ رَ تْ لِلبائِعِ وَ فَعَ ا دَ ، إِذَ ياالتٍ نْها ٥ رِ مِ

يْئًا؟ يْها البائِعُ شَ يُعيدُ إِلَ لْ سَ . فهَ ياالً فِئَةِ ٢٠ رِ

=+=×
 =
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بِ في ٥. رْ ةٍ لِلضَّ ريقَ ثَرُ مِنْ طَ دُ أَكْ تَوجَ

 . بَّاتٍ فٍّ ٥ حَ لِّ صَ في كُ ، وَ يخِ بِطِّ وفِ مِنْ الْ فُ لِ ٦ صُ قْ  فِي الْحَ   
؟ لِ قْ فِي الْحَ

فٍّ  لِّ صَ في كُ ، وَ يخِ بِطِّ وفِ مِنْ الْ فُ  صُ
؟ لِ قْ فِي الْحَ

فٍّ  لِّ صَ في كُ ، وَ يخِ بِطِّ وفِ مِنْ الْ فُ  صُ
ةً يخَ مْ بِطِّ كَ

لِ  قْ  فِي الْحَ
ةً يخَ مْ بِطِّ كَ

لِ  قْ  فِي الْحَ

بِ ٦ × ٥. رْ دُ نَاتِجَ الضَّ ، أَجِ يخِ بِطّ بَّاتِ الْ دِ حَ دَ ةِ عَ فَ رِ عْ بِ لِمَ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ ، أَجِ يخِ بِطّ بَّاتِ الْ دِ حَ دَ ةِ عَ فَ رِ عْ لِمَ
؟ لِ قْ فِي الْحَ

بِ  رْ دُ نَاتِجَ الضَّ ، أَجِ يخِ بِطّ بَّاتِ الْ دِ حَ دَ ةِ عَ فَ رِ عْ لِمَ
؟ لِ قْ فِي الْحَ

                                                           



فٍّ  صَ لِّ  كُ في  كانَ  ا  إِذَ فَ  . يخِ بِطِّ الْ مِنْ  فوفٍ  صُ  ٦ لٌ  قْ حَ وي  يَحْ
؟  لِ قْ ةً فِي الْحَ يخَ مْ بِطِّ كَ ، فَ بَّاتِ حَ

فٍّ  صَ لِّ  كُ في  كانَ  ا  إِذَ فَ  . يخِ بِطِّ الْ مِنْ  فوفٍ  صُ  
؟  لِ قْ ةً فِي الْحَ يخَ مْ بِطِّ كَ ، فَ بَّاتِ حَ

فٍّ  صَ لِّ  كُ في  كانَ  ا  إِذَ فَ  . يخِ بِطِّ الْ مِنْ  فوفٍ  صُ  
٥

فٍّ  صَ لِّ  كُ في  كانَ  ا  إِذَ فَ  . يخِ بِطِّ الْ مِنْ  فوفٍ  صُ لٌ   قْ حَ وي  يَحْ

   

  ٦٦٦٦ ×  ×  ×  × ٥٥ = ٣٠٣٠٣٠٣٠                                                           

. ةً يخَ . بِطّ ةً يخَ لِذلِكَ ٦ × ٥ = ٣٠ بِطّ

دِّ  عَ الْعَ لُ قِطَ مِ تَعْ أَسْ    
ا جً وذَ لَ نَمُ مَ عْ َ ألِ

ةً ورَ مُ صُ سُ أَرْ       

رَ رِّ تَكَ عَ الْمُ مْ لُ الْجَ مِ تَعْ رَأَسْ رِّ تَكَ عَ الْمُ مْ لُ الْجَ مِ تَعْ أَسْ
٥ + ٥ + ٥ + ٥ + ٥ + ٥ = ٣٠

  

  

 
ا  العد خمساتٍ حتى يصلوا إلى ٣٥، بدءً اطلب إلى الطالب   •

من العدد ٥، واطلب إليهم تتبع عدد القفزات واسأل:
٥ ما العدد الذي تعدّ به؟ •

٧ ما عدد الخمسات التي عددتها حتى وصلت إلى ٣٥؟ •
إذن  خمسات،  العد  عند  قفزات   ٧ يوجد  أنه  لهم  بيِّن   •

٧ × ٥= ٣٥
العرض.  جهاز  باستعمال  األعــداد  خط  على  ذلك  وضح   •
واطلب إلى الطالب العد حتى يصلوا إلى ٣٠، ٤٠، ٤٥، ثم 

تحقق من أنهم يعرفون عدد القفزات لكل ناتج.

  


ن ٣ مجموعات، في كلٍّ منها ٥ قطع عد، واعرضها باستعمال  كوّ

جهاز العرض ثم اسأل: 

٣ ما عدد المجموعات؟ •

٥ ما عدد القطع في كل مجموعة؟ •

٥، ١٠، ١٥ عدّ خمسات إليجاد الناتج الكلي. •

١٥ ما عدد القطع في المجموعات كلها؟ •

نة من ٥ قطع؛ لتكوين ٤ مجموعات  أضف مجموعة أخر مكوّ
النشاط لخمس  ثم كرر هذا  السابقة.  من ٥ قطع، وأعد األسئلة 

مجموعات وست مجموعات.

اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتبهم، ويقرؤوا المسألة في فقرة 
حل  في  وناقشهم  الشبكة،  مفهوم  معهم  راجع  ثم  «أستعد». 

المثالين ١، ٢




يكون  أن  إما  الضرب  ناتج  في  اآلحاد  أن رقم  لهم  أكد  
ا أو خمسة، ويمكن للطالب أن يستعملوا النمط للتحقق من  صفرً

إجاباتهم.



  

......................... .................................................

٢٢   


      

بِ في ٥ رْ يجادِ نَواتِجِ الضَّ دادِ إلِ طِّ األَعْ لى خَ يِّ عَ زِ فْ دِّ القَ تِعْمالُ العَ كِنُ اسْ مْ بِ في يُ رْ يجادِ نَواتِجِ الضَّ دادِ إلِ طِّ األَعْ لى خَ يِّ عَ زِ فْ دِّ القَ تِعْمالُ العَ كِنُ اسْ مْ يُ

دَ ناتِجَ ٤٤ ×  × ٥ َجِ دَ ناتِجَ ألِ َجِ ألِ

٤ × ٥ = ٢٠

نْها. لٍّ مِ داتٍ لِكُ حَ زاتٍ بِطولِ ٥ وَ فَ ، أو ٤ قَ َ نارصِ نْها ٥ عَ لٍّ مِ وعاتٍ يف كُ ْمُ : ٤ جمَ رُ أُفَكِّ

02 14 36 58 7101214161820 91113151719

دَ ناتِجَ ٣ × ٥ َجِ ألِ

٣ × ٥ = ١٥

نْها. لٍّ مِ داتٍ لِكُ حَ زاتٍ بِطولِ ٥ وَ فَ ، أو ٣ قَ َ نارصِ نْها ٥ عَ لٍّ مِ ْموعاتٍ يف كُ : ٣ جمَ رُ أُفَكِّ

: لِكَ رُ ذَ دادِ إِذا تَطَلَّبَ األَمْ طِّ األَعْ ينًا بِخَ تَعِ سْ بِ مُ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

  = ٢ × ٥ ١   = ٤ × ٥ ٢   = ٧ × ٥ ٣ 

  = ٥ × ٥ ٤   = ٥ × ٩ ٥   = ١ × ٥ ٦ 

  = ٦ × ٥ ٧   = ٥ × ٢ ٨   = ٥ × ٨ ٩ 

  = ٥ × ٦ ١٠   = ٣ × ٥ ١١   = ٥ × ١ ١٢ 

  = ٥ × ٧ ١٣   = ٥ × ٣ ١٤   = ٨ × ٥ ١٥ 

  = ٩ × ٥ ١٦   = ٥ × ١٠ ١٧   = ٥ × ٤ ١٨ 

......................... .................................................

٢٣   


      

: بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ ، ثُمَّ أَجِ ورٍ دٍّ أَو بِصُ طَعِ عَ أْتي بِقِ ا يَ مّ الًّ مِ ثِّلُ كُ :أُمَ بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ ، ثُمَّ أَجِ ورٍ دٍّ أَو بِصُ طَعِ عَ أْتي بِقِ ا يَ مّ الًّ مِ ثِّلُ كُ أُمَ

٥

٢ ×



٥ ١

٩ ×



١٠ ٢

٥ ×



٥ ٣

٥ ×



٨ ٤

٥ ×



٥ 

٣

٥  ×



٥ ٦

٨ ×



٥ ٧

٦ ×



٧ ٨

٥ ×



٩ ٩

٥ ×



١٠ 

  = ٥ × ٧ ١١   = ٤ × ٥ ١٢   = ٢ × ٥ ١٣ 

هم؟ يعُ مِ هُ الطُّالبُ جَ فعَ ا دَ وعُ مَ مُ جْ ا مَ . مَ ياالتٍ م ٥ رِ نْهُ لٌّ مِ فَعَ كُ دَ ةٍ وَ لَ حْ كَ ١٠ طُالبٍ في رِ تَرَ اشْ كَ   تَرَ اشْ كَ   تَرَ اشْ كَ   تَرَ اشْ  ١٤ 


يْها؟ تاجُ إِلَ ةً نَحْ يْضَ مْ بَ ، فكَ كاتٍ عْ نَعَ ٨ كَ نا أَنْ نَصْ دْ . إِذا أَرَ اتٍ ةٍ إِلى ٥ بَيضَ كَ عْ ةُ كَ فَ صْ تاجُ وَ تَحْ ةٍ إِلى   كَ عْ ةُ كَ فَ صْ تاجُ وَ تَحْ ةٍ إِلى   كَ عْ ةُ كَ فَ صْ تاجُ وَ تَحْ ةٍ إِلى   كَ عْ ةُ كَ فَ صْ تاجُ وَ تَحْ  ١٥ 



كِنُ  مْ يُ ، وَ سِ بِطاقاتٍ مْ لى خَ بَةِ البَالُوناتِ عَ عْ نْ يَفوزُ في لُ لُّ مَ لُ كُ صُ ي، يَحْ الهِ دينةِ المَ ةٍ بِمَ قَ سابَ في مُ ١٦ 

؟ ةً رونَ بِطاقَ شْ ا إِذا كانَ لَديَّ عِ زُ بِهَ وْ لَيَّ الفَ بَةً عَ عْ مْ لُ ةٍ. كَ بيرَ يَةٍ كَ مْ ها بِدُ لَ تَبْدِ سْ ةً أَنْ يَ عُ ٤٥ بِطاقَ مَ نْ يَجْ لِمَ


أْتي: ا يَ مّ لٍّ مِ قودَ في كُ فْ دَ المَ دَ دُ العَ : أَجِ بْرُ الجَ

٤٥ =   × ٥ ٥ = ٣٠ ١٧ ×  ٢٥ ١٨ =   × ٥ ١٩ 

  



بِ  رْ قائِقِ الضَّ رُ حَ كُّ لُ تَذَ هُ ا يَسْ اذَ لِمَ 

قائِقِ  حَ رِ  كُّ تَذَ نْ  مِ ثَرَ  أَكْ  ٥ في 
؟  رَ دادِ األُخْ بِ في األَعْ رْ الضَّ

: المثاالن (١، ٢) رُ مْ مَ األَ ا لَزِ ةً إِذَ ورَ مُ صُ سُ ، أَوْ أَرْ جٍ لِ نَموذَ مَ دِّ لِعَ عَ الْعَ الً قِطَ مِ تَعْ سْ ، مُ بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

لى  عَ ويتِ  كَ بَسْ الْ نَ  مِ ا  قِطَعً أُمٌّ  ــتْ  عَ زَّ وَ   

 ، مْ ٥قِطَعٍ نْهُ لٌ مِ ذَ كُ ا أَخَ إِذَ . فَ ةِ الدِها الثّالثَ أَوْ
 . حُ ذلِكَ ضِّ تْ ؟ أُوَ عَ زَّ ةً وَ مْ قِطْعَ فَكَ

٣
٥  ×

٥
٨  ×

٥
٥  ×

٥
٧  ×



                    
      

بِ في ٥ . رْ دَ نَواتِجَ الضَّ جِ َ نْماطَ ألِ لَ األَ مِ تَعْ ا أَنْ أَسْ نِي أَيْضً نُ كِ مْ ما يُ كَ

؟ هُ عَ مْ رياالً مَ .كَ يَاالتٍ ةِ رِ سَ مْ ةٍ مِنْ فِئَةِ خَ يَّ دِ اتٍ نَقْ رقَ دَ ٤ وَ مَ عَ أَحْ مَ   
دَ ناتِجَ ٤ × ٥. جِ ةٍ ألَ يَّ دِ قةٍ نَقْ رَ لِّ وَ اتِ لِكُ سَ مْ دُّ بِالْخَ أَعُ

٢٠ ١٥ ١٠ ٥   

ابَاتِ  طَ فِي اإلِجََ ظُ النَّمَ أُالحِ
١ × ٥ = ٥

٢ × ٥ = ١٠
٣ × ٥ = ١٥
٤ × ٥ = ٢٠

. دَ ٤ × ٥ = ٢٠ رياالً مَ عَ أَحْ ، مَ نْ إِذَ



          

بِ يَكونُ  رْ اتِجِ الضَّ ادِ فِي نَ قْمُ اآلحَ رَ
. ةً سَ مْ ا أَوْ خَ رً فْ ا صِ دائِمً

  

١٥٤٠٢٥
٣٥

إجابة ممكنة؛ ألن نواتج الضرب تكون آحادها ١٥ ، أجد ٥×٣
ل تذكرها. ا يسهِّ ا أو خمسة ممَّ إما صفرً

صف كل  في  البطيخ،  من  صفوف   ٨ ــزارع  م   يملك 
٥ بطيخات. فما عدد البطيخ في المزرعة؟ ٤٠ بطيخة

  مع ليلى ٩ أوراق نقدية من فئة ٥ رياالت. كم رياالً معها؟ 
٤٥ رياالً





 

  

ع أسئلة التدريبات (٦-١٧) باستعمال المستويات اآلتية: نوّ



٦ - ١٠ ، ١٢ ، ١٥
٦ - ١١ ، ١٣ - ١٦
٧ - ١٧ (األسئلة الفردية)، ١٦

العليا»،  التفكير  مهارات  «مسائل  مناقشة  الطالب  إلى  اطلب 
ها. وإذا واجهتهم صعوبات في السؤال (١٧)، فاطلب إليهم  وحلّ

إيجاد ناتج ٥ × ٦ باستعمال كل استراتيجية ممكنة.

وا السؤال (١٨)    اطلب إلى الطالب أن يحلُّ
في مجلة الصف، كما يمكنك استعماله في 

التقويم التكويني. 

اطلب إلى الطالب حل األسئلة من (١) إلى (٦) الواردة في فقرة 
«أتأكد»، وتابع حلولهم. 

م استيعاب الطالب قبل أن يبدؤوا حل  السؤال (٦): يقوّ
أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».


في  الضرب  في  صعوبات  الطالب  بعض  واجه   

العدد ٥،

 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليم ١
٢  اطلب إلى الطالب كتابة حقائق الضرب في العدد ٥ من
ا تحت   في مجلة الصف، وضع خطًّ

  اطلب إلى الطالب كتابة حقائق الضرب في العدد 
ا تحت   في مجلة الصف، وضع خطًّ

  اطلب إلى الطالب كتابة حقائق الضرب في العدد 
٠ × ٥ إلى ١٠ × ٥

منزلة اآلحاد في كل ناتج ليالحظوا النمط. 
وبيِّن لهم أن رقم اآلحاد في جميع النواتج إما ٠ أو ٥

  

......................... .................................................

٢٥   


    

ي  فِ ياءَ تَكْ ةَ أَشْ يْئيْنِ أو ثَالثَ يْئًا أو شَ نَّا شَ دٍ مِ احِ لُّ وَ رَ كُ لى أَنْ يُحضِ ، عَ حلةٍ دقاءَ في رِ عَ ٤ أَصْ هابَ مَ ي الذَّ عَ َنْوِ هابَ مَ ي الذَّ عَ َنْوِ هابَ مَ ي الذَّ عَ أَنْوِ هابَ مَ ي الذَّ َنْوِ

دارُ  قْ ا مِ مَ نَ الطَّعامِ وَ مْ مِ نْهُ ديقٍ مِ لُّ صَ رُ كُ ضِ يُحْ اذا سَ فَ مَ رِ ةِ اآلتِيَةِ ألَعْ ئِلَ نِ األَسْ . أُجيبُ عَ ةِ سَ مْ قاءِ الخَ دِ دارُ لِألَصْ قْ ا مِ مَ نَ الطَّعامِ وَ مْ مِ نْهُ ديقٍ مِ لُّ صَ رُ كُ ضِ يُحْ اذا سَ فَ مَ رِ ةِ اآلتِيَةِ ألَعْ ئِلَ نِ األَسْ . أُجيبُ عَ ةِ سَ مْ قاءِ الخَ دِ لِألَصْ

. ةَ بَيِّنُ اإلِجابَ ةً تُ دِيَّ دَ ةً عَ لَ مْ تُبُ جُ . أَكْ ذلِكَ

البَطاطِس  قائِقِ  رَ نْ  مِ ياسٍ  أَكْ  ٤ يادٌ  زِ رُ  ضِ يُحْ سَ يادٌ   زِ رُ  ضِ يُحْ سَ يادٌ   زِ رُ  ضِ يُحْ سَ  ١ 
؟ رُ ضِ يُحْ ا سَ مْ كِيسً ، كَ صٍ خْ لِّ شَ لِكُ

 =×

نْ  مِ نْها  مِ لٌّ  كُ نُ  وَّ تَكَ تَ طائِرَ  شَ  ٥ فُؤادٌ  رُ  ضِّ يُحَ سَ فُؤادٌ   رُ  ضِّ يُحَ سَ فُؤادٌ   رُ  ضِّ يُحَ سَ فُؤادٌ   رُ  ضِّ يُحَ سَ  ٢ 
ةُ  ريحَ شَ مِ وَ نَ اللَّحْ بْزٍ بِها ٣ قِطَعٍ مِ تَي خُ ريحَ شَ
تاجُ إليها فُؤادُ  بْزٍ يَحْ ةَ خُ ريحَ مْ شَ دةٍ، كَ احِ بْنٍ وَ جُ
ةُ  ريحَ شَ مِ وَ نَ اللَّحْ  قِطَعٍ مِ
تاجُ إليها فُؤادُ  بْزٍ يَحْ ةَ خُ ريحَ مْ شَ دةٍ، كَ احِ بْنٍ وَ جُ
ةُ  ريحَ شَ مِ وَ نَ اللَّحْ  قِطَعٍ مِ

؟ طائِرِ دادِ الشَّ عْ إلِ
=×

تاجُ إليها؟ مِ يَحْ نَ اللَّحْ ةً مِ مْ قِطْعَ كَ  

=×

؟ بْنِ نَ الجُ ةً مِ ريحَ مْ شَ وكَ  
=×

ةٍ  لَ فَراوِ بَّاتِ  حَ  ٦ صٍ  خْ شَ لِّ  لِكُ ليٌّ  عَ رُ  ضِ يُحْ سَ صٍ   خْ شَ لِّ  لِكُ ليٌّ  عَ رُ  ضِ يُحْ سَ صٍ   خْ شَ لِّ  لِكُ ليٌّ  عَ رُ  ضِ يُحْ سَ صٍ   خْ شَ لِّ  لِكُ ليٌّ  عَ رُ  ضِ يُحْ سَ  ٣ 
بَّةَ  حَ مْ  كَ  ، شٍ مِ شْ مِ بّاتِ  حَ و٥  زٍ  رَ كَ بّاتِ  حَ و٩ 

؟ ليٌّ رُ عَ ضِ يُحْ ةٍ سَ لَ فَراوِ

=×

   ؟ زٍ رَ بَّةَ كَ مْ حَ وكَ ؟     زٍ رَ بَّةَ كَ مْ حَ وكَ  

؟   شٍ مِ شْ بَّةَ مُ مْ حَ وكَ  

 . صٍ خْ لِّ شَ نَ الماءِ لِكُ رُ صالِحٌ ٨ أَكوابٍ مِ ضِ يُحْ سَ رُ صالِحٌ ٨  ضِ يُحْ سَ رُ صالِحٌ ٨  ضِ يُحْ سَ رُ صالِحٌ   ضِ يُحْ سَ  ٤ 
؟ رُ ضِ يُحْ نَ الماءِ سَ ا مِ مْ كوبً كَ

 =×

؟  رُ ضِ أُحْ ويتٍ سَ كَ ةَ بَسْ مْ قِطْعَ ، كَ صٍ خْ لِّ شَ ويتِ لِكُ كَ نَ البَسْ رُ ٧ قِطَعٍ مِ ضِ أُحْ سَ ٥ 

=×

 =×

=×

        

: رُ مَ األَمْ ا لَزِ ورةً إِذَ مُ صُ ، أَوْ أَرسُ جٍ لِ نَموذَ مَ دِّ لِعَ الً قِطَعَ العَ مِ تَعْ سْ ، مُ بِ رْ اتِجَ الضَّ دُ نَ أَجِ
٥
٢ ×

١٥
٩ ×

٢٥
٤ ×

٣٥
٧ ×

٤

٧
٥ ×

٥٥
٨ ×

٦٥
١ ×

٧٥
٦ ×

٨

لِّ  تٍ لِكُ االَ يَ خولِ ٥ رِ ةِ الدُّ كِرَ رُ تَذْ عْ يْثُ سِ ، حَ ابِ عَ نَةِ األلْ يْ دِ هابَ إِلَى مَ اصِ الذَّ خَ نَ األشْ ةٌ مِ موعَ جْ تُريدُ مَ  ١٧
تاجونَ  ةً يَحْ يّارَ مْ سَ ، فَكَ دَ قاعِ ةٍ ٤ مَ يَّارَ لِّ سَ في كُ دُ الكِبارِ ٢، وَ دَ عَ الدِ ٦، وَ دُ األَوْ دَ إذا كانَ عَ . فَ صٍ خْ شَ

؟  مْ لِهِ إليْها لِنَقْ
.................................................................

تَطِيْعُ  سْ يبَةً يَ قِ مْ حَ . فَكَ ياالتٍ نْ فِئَةِ ١٠ رِ ةً مِ ديَّ ا نَقْ اقً هُ أَورَ عَ رَ مَ ضَ ، وأَحْ يَّةٍ سِ رَ دْ ائِبَ مَ قَ راءَ حَ ي شِ امِ ريدُ سَ يُ  ١٨
؟  يَ تَرِ شْ أنْ يَ

.................................................................

مْ  ، فَكَ يَاالتٍ يْهِ البائِعُ ٤ رِ أَعادَ إِلَ ، فَ يَاالتٍ ةٍ من فِئَةِ ٥ رِ ديَّ قَاتٍ نَقْ رَ بائِعِ ٩ وَ فَعَ لِلْ دَ ، وَ بَةً عْ امي لُ تَر سَ اِشْ  ١٢
؟  ............................................... بَةِ نُ اللُّعْ رياالً ثَمَ

بائِعِ  فَعَ لِلْ دَ ، وَ بَةً عْ امي لُ تَر سَ اِشْ  
؟   بَةِ نُ اللُّعْ رياالً ثَمَ

بائِعِ  فَعَ لِلْ دَ ، وَ بَةً عْ امي لُ تَر سَ اِشْ  

تَ  تَحْ طًّا  عُ خَ ، وأَضَ تْ دَ جِ إنْ وُ ةَ  النَّاقِصَ لُوماتِ  عْ المَ تُبُ  أَكْ  ، اآلتِيَةِ سائِلِ  المَ نَ  مِ الًّ  لُّ كُ أَحُ
: تْ دَ جِ ةِ إنْ وُ عْلوماتِ الزائِدَ المَ

.................... = ٦ × ٥ ٣ × ٥ = ....................٩ ٥ × ٥ = ....................١٠ ١١

بَ في  :  ناسِ د المُ دَ تُبُ العَ أَكْ    بَ في ناسِ د المُ دَ تُبُ العَ أَكْ    بَ في ناسِ د المُ دَ تُبُ العَ أَكْ

.................... ٨ ×   = ٤٠ ١٣.................... ٥ ×   = ٢٥ ١٤

.................... ٧ ×   = ٣٥ ١٥.................... ٥ ×   = ٤٥ ١٦

    

١٠

٣٥

٣٠١٥

٥

 ٢  (سيارتان)

المعلومات الناقصة : ثمن الحقيبة، عدد األوراق النقدية مع سامي.

٥

٥٩

٢٥

٤١ رياالً

٤٥

٤٠

٢٠

٥

٣٥

٣٠

  



: المثاالن (١، ٢) رُ مْ مَ األَ ا لَزِ ةً إِذَ ورَ مُ صُ سُ ، أَوْ أَرْ جٍ لِ نَموذَ مَ دِّ لِعَ عَ الْعَ الً قِطَ مِ تَعْ سْ ، مُ بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

رُ  عْ كانَ سِ ، وَ يَ ٤ أَقْالمٍ تَرِ شْ ادَ أَنْ يَ ا أَرَ إِذَ . فَ تٍ االَ يَ نْ فِئَةِ ٥ رِ ةٍ مِ يَّ دِ قَاتٍ نَقْ رَ بَعُ وَ رٍ أَرْ عَ بَدْ مَ    

رُ إجابَتي. ؟ أُفَسِّ هُ عَ ي مَ ذِ بْلغُ الَّ مَ ي الْ فِ كْ لْ يَ . فَهَ تٍ االَ يَ دِ ٦ رِ لَمِ الْواحِ قَ الْ

 ، ـوفٍ فُ إِلَـى ٥ صُ ةٌ  فَطيـرَ تْ  ـمَ قُسِّ   

دُ  ـدَ ـا  عَ . مَ ـفٍّ ٤ قِطَـعٍ لِّ صَ فـي كُ
لِّها؟ طَعِ كُ قِ الْ

ا  إِذَ فَ  . يٍّ يَاضِ رِ راضٍ  تِعْ اسْ فِي  طاِلبًا   ٨٢ كَ  تَرَ اشْ   

لِّ  كُ فِي  انَ  كَ وَ  ، وفٍ فُ صُ  ٥ فِي  مْ  هُ ضُ بَعْ طَفَّ  اصْ
؟ طَفَّ مْ يَصْ مْ طالِبًا لَ ، فَكَ بٍ فٍّ ٩ طُالّ صَ

اتِجِ ٥ × ٦ : ادِ نَ لى إِيجَ ني عَ دُ تِي ال تُساعِ دِ الطَّريقةَ الَّ دِّ    أُحَ

ةٍ ورَ مُ صُ سْ رَ ةٍ بَكَ لُ شَ مَ عَ ريبُ التَّقْ يُّ زِ فْ قَ دُّ الْ الْعَ

. الَمِ ا فِي الْعَ ارً ارِ انْتِشَ هَ زْ اعِ األَ نْوَ ثَرِ أَ دُ مِنْ أَكْ رْ الْوَ

لَى  دِ عَ رْ وَ نَ الْ ةٍ مِ اقَ راءِ بَ نْدَ شِ دٌ عِ مَّ حَ لُ مُ صُ    يَحْ

ةً  دِيَّ دَ ةً عَ لَ مْ تُبُ جُ . أَكْ دٌ احِ هُ ريالٌ وَ رُ دْ مٍ  قَ صْ ةً خَ دِيَّ دَ ةً عَ لَ مْ تُبُ جُ . أَكْ دٌ احِ هُ ريالٌ وَ رُ دْ مٍ  قَ صْ خَ
 تَرَ اشْ ا  إِذَ دٌ  مَّ حَ مُ رُ  فِّ وَ يُ رياالً  مْ  كَ ا  فِيهَ يِّنُ  أُبَ تَرَ اشْ ا  إِذَ دٌ  مَّ حَ مُ رُ  فِّ وَ يُ رياالً  مْ  كَ ا  فِيهَ يِّنُ  أُبَ
ةً  دِيَّ دَ ةً عَ لَ مْ تُبُ جُ . أَكْ دٌ احِ هُ ريالٌ وَ رُ دْ مٍ  قَ صْ خَ
 تَرَ اشْ ا  إِذَ دٌ  مَّ حَ مُ رُ  فِّ وَ يُ رياالً  مْ  كَ ا  فِيهَ يِّنُ  أُبَ
ةً  دِيَّ دَ ةً عَ لَ مْ تُبُ جُ . أَكْ دٌ احِ هُ ريالٌ وَ رُ دْ مٍ  قَ صْ خَ

دِ. رْ وَ نَ الْ اقَاتٍ مِ ٥ بَ

    ٥ × ١٠     ٤ × ٥  ٨ × ٥ 

بِ  رْ قْمُ اآلحادِ في ناَتِجِ الضَّ ونَ رَ كِنُ أَنْ يَكُ مْ لْ يُ دِ ٥، هَ دَ بُ في العَ رِ ما أَضْ نْدَ     عِ

تِي. ابَ حُ إِجَ ضِّ  ؟ أُوَ
بِ  رْ قْمُ اآلحادِ في ناَتِجِ الضَّ ونَ رَ كِنُ أَنْ يَكُ مْ لْ يُ ، هَ

تِي. ابَ حُ إِجَ ضِّ  ؟ أُوَ
بِ  رْ قْمُ اآلحادِ في ناَتِجِ الضَّ ونَ رَ كِنُ أَنْ يَكُ مْ لْ يُ ، هَ

دُ ٢ دَ وُ العَ هَ

٥
٢  ×

٧
٥  ×

٥
٦  ×



  

١٠٣٠ ٣٥
٤٠٥٠٢٠

٢٠ قطعة

٥×١ ريال = ٥ رياالت

التقريب

٣٧ طالبًا

ال؛ ألن مع بدر ٤×٥=٢٠ رياالً

انظر الهامش

، و٢٠<٢٤ وتكلفة شراء ٤ أقالم=٤×٦ =٢٤ رياالً

إجابة:
في  اآلحاد  رقم  يكون   ٥ العدد  في  الضرب  عند  ممكنة:  إجابة  ١٨)   ال، 

ا أو خمسة. الناتج صفرً

  

 

ن ٦ مجموعات، في كلٍّ منها ٥ قطع عد، واعرضها على  كوّ  •
جهاز عرض الشفافيات. 

٣٠ ٥  ×  ٦ إليجاد  خمسات  العد  الطالب  إلى  اطلب   •
واسأل: 

٣٠، باستعمال خاصية اإلبدال  ما ناتج ٥ × ٦؟ كيف عرفت؟ •
لعملية الضرب.


اكتب ٩ × ٥ على السبورة. واطلب إلى الطالب كتابة الناتج في 

بطاقة. ثم اجمع البطاقات عند خروجهم من غرفة الصف.


 قد يبدأ بعض الطالب التفكير في إيجاد جملة 
بأن  رهم  ذكّ لذا  الورد؛  باقات  من  عدد  شراء  تكلفة  تبين  ضرب 

المطلوب هو إيجاد مقدار التوفير.

!

 بـديـل المجموعات  
 الصغيرة

 بديل المجموعات الصغيرة  
()  
() تدريبات المهارات  
() التدريبات اإلثرائية  




 

تحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في 
الدرسين (٤ - ٤ ، ٤- ٥) بإعطائهم:

(٧٦) االختبار القصير (٢)

  








إيجاد ناتج الضرب في العدد ١٠





لوحة المئات، نماذج أوراق نقدية 

. من فئة ٥ رياالتٍ و١٠ رياالتٍ

ما  ا  نادرً ألنهم  الطالب؛   لد مفضل   ١٠ العدد  في  الضرب  جدول 
المنزلية  للقيم  مهم  أنه  إال  وبالرغم من سهولته  فيه.  يجدون صعوبات 
ناتج  إيجاد  في  طرائقهم  إلى  الطالب  يرجع  أكبر.  أعداد  في  والضرب 

الضرب بسهولة، وذلك بوضع «صفر عن يمين العدد».


استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

        

 
اشتر جميل ٥ دفاتر بسعر ٥ رياالتٍ للدفتر الواحد، وأعطى 
. كم رياالً يرجع  البائع ثالث ورقات نقدية من فئة ١٠ رياالتٍ

له البائع؟ ٥ رياالتٍ



  






  

فئة  بتدريبات إضافية. أعطهم نماذج أوراق نقد من  لتزويد الطالب   •
١٠ رياالت، حيث يمكنهم استعمالها للعد عشرات، وإيجاد نواتج 

.( ١٠ – الضرب في األسئلة ( ٧



   

 بطاقات مكتوب عليها مسائل متنوعة على حقائق الضرب في 
األعداد ٢، ٤، ١٠ ( دون كتابة الناتج ).

يلعب طالبان لعبة البطاقات. أعطهم مجموعة من البطاقات مكتوبًا   •
عليها حقائق الضرب في األعداد ٢، ٤، ١٠

بطاقة  منهم  كلٌّ  ويرمي  بالتساوي،  بينهما  البطاقات  الطالبان  يقسم   
عليها حقائق الضرب في األعداد 

بطاقة  منهم  كلٌّ  ويرمي  بالتساوي،  بينهما  البطاقات  الطالبان  يقسم   
عليها حقائق الضرب في األعداد 

•
ي  ي ناتجَ ويأخذ الطالب ذو الناتج األكبر البطاقتين. وفي حالة تَساوِ
الضرب ( مثل ٤ × ٤ ، ٢ × ٨ ) يرمي كل طالب بطاقة أخر حتى 

يربح أحدهما.
في  البطاقات  من  عدد  أكبر  على  يحصل  الذي  الطالب  هو  الرابح:    •

النهاية، عندما يقرر المعلم التوقف.

 (٨٦ هـ)  

ونقل  الدرس،  مفهوم  العلوم؛ الستكشاف  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  •
مه.  أثر تعلُّ

ونقل  الدرس،  مفهوم  العلوم؛ الستكشاف  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  
مه.  أثر تعلُّ

ونقل  الدرس،  مفهوم  العلوم؛ الستكشاف  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  

   

المسألة  حل  تدريبات  مستعمالً  وخططها  المسألة  حل  مهارات  م  دعِّ
(٢٨) الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.



 
......................... .................................................

٢٨   


      

لُّها: أْتي، ثُمَّ أَحُ ا يَ مَّ أَلَةٍ مِ سْ لِّ مَ بٍ لِكُ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبُ جُ لُّها:أَكْ أْتي، ثُمَّ أَحُ ا يَ مَّ أَلَةٍ مِ سْ لِّ مَ بٍ لِكُ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

لٍّ  ماشِ طولُ كُ نَ القُ يَّاطٌ ١٠ قِطَعٍ مِ تَر خَ اشْ يَّاطٌ   تَر خَ اشْ يَّاطٌ   تَر خَ اشْ يَّاطٌ   تَر خَ اشْ يَّاطٌ   تَر خَ اشْ يَّاطٌ   تَر خَ اشْ يَّاطٌ   تَر خَ اشْ  ١ 
تَر؟ ماشِ اشْ نَ القُ ا مِ تْرً مْ مِ . كَ تارٍ  أَمْ

لٍّ  ماشِ طولُ كُ نَ القُ  قِطَعٍ مِ
تَر؟ ماشِ اشْ نَ القُ ا مِ تْرً مْ مِ . كَ تارٍ  أَمْ

لٍّ  ماشِ طولُ كُ نَ القُ  قِطَعٍ مِ
نْها ٣ مِ

 =×

لُ  يأكُ قُرودٍ،  يَواناتِ ١٠  ةٍ لِلحَ ديقَ دُ في حَ يُوجَ يَواناتِ   ةٍ لِلحَ ديقَ دُ في حَ يُوجَ يَواناتِ   ةٍ لِلحَ ديقَ دُ في حَ يُوجَ يَواناتِ   ةٍ لِلحَ ديقَ دُ في حَ يُوجَ  ٢ 
لُ  أكُ تَ ةً  وزَ مَ مْ  كَ  . اليَومِ في  يْنِ  تَ زَ وْ مَ نْها  مِ لٌّ  كُ

؟ ها في اليَومِ يعُ مِ رودُ جَ القُ

=×

لِّ  كُ فِي   ، طَوابِقَ  ١٠ نْ  مِ ةٌ  نَ وَّ كَ مُ نِيَّةٌ  كَ سَ ةٌ  ارَ مَ عِ نْ   مِ ةٌ  نَ وَّ كَ مُ نِيَّةٌ  كَ سَ ةٌ  ارَ مَ عِ نْ   مِ ةٌ  نَ وَّ كَ مُ نِيَّةٌ  كَ سَ ةٌ  ارَ مَ عِ نْ   مِ ةٌ  نَ وَّ كَ مُ نِيَّةٌ  كَ سَ ةٌ  ارَ مَ عِ  ٣ 
ةِ؟ ةً فِي العِمارَ قَّ مْ شَ . كَ قٍ قَ طابِقٍ ٤ شُ

  =×

نْها مِ لٍّ  كُ في  صيرٍ  عَ ناديقَ  صَ  ٩ خالِدٌ   تَر اشْ خالِدٌ    تَر اشْ خالِدٌ    تَر اشْ خالِدٌ    تَر اشْ  ٤ 
تَر؟ صيرٍ اشْ بَةَ عَ لْ مْ عُ . كَ لَبٍ ١٠ عُ

=×

نَتِهِ إِلى  احِ ةٍ في شَ رَّ لَّ مَ رافٍ كُ دُ ١٠ خِ مَ لُ أَحْ نْقُ يَ دُ   مَ لُ أَحْ نْقُ يَ دُ   مَ لُ أَحْ نْقُ يَ دُ   مَ لُ أَحْ نْقُ يَ  ٥ 
اتٍ  رّ وقِ ٦ مَ بَ إلى السُّ هَ إِذا ذَ . فَ نامِ وقِ األَغْ سُ

؟ نَةِ احِ لَ في الشَّ وفٍ نَقَ رُ مْ خَ ، كَ رِ هْ ذا الشَّ في هَ

=×

دِ  ا ألَحَ وضً رْ يٌّ لِألَطْفالِ عَ فِيهِ رْ جٌ تَ نامَ رْ ضُ بَ رِ عْ يَ دِ   ا ألَحَ وضً رْ يٌّ لِألَطْفالِ عَ فِيهِ رْ جٌ تَ نامَ رْ ضُ بَ رِ عْ يَ دِ   ا ألَحَ وضً رْ يٌّ لِألَطْفالِ عَ فِيهِ رْ جٌ تَ نامَ رْ ضُ بَ رِ عْ يَ دِ   ا ألَحَ وضً رْ يٌّ لِألَطْفالِ عَ فِيهِ رْ جٌ تَ نامَ رْ ضُ بَ رِ عْ يَ  ٦ 
رجُ  هِّ دمُ المُ قِّ ، ويُ رِ هْ اتٍ في الشَّ رَّ جينَ ١٠ مَ رِّ هَ المُ
طْ  قَ م ٦ أَلْعابٍ فَ ا قَدَّ ةٍ، إذَ رَّ لِّ مَ ٣ أَلْعابٍ في كُ
َلعابِ  دِ األْ دَ نْ عَ لِكَ عَ لُّ ذَ قِ مْ يَ بِكَ ي. فَ اضِ رَ المَ هْ الشَّ
طْ  قَ  أَلْعابٍ فَ
َلعابِ  دِ األْ دَ نْ عَ لِكَ عَ لُّ ذَ قِ مْ يَ بِكَ ي. فَ اضِ رَ المَ هْ الشَّ
طْ  قَ م  أَلْعابٍ فَ دَّ ا قَ ةٍ، إذَ رَّ لِّ مَ  أَلْعابٍ في كُ
َلعابِ  دِ األْ دَ نْ عَ لِكَ عَ لُّ ذَ قِ مْ يَ بِكَ ي. فَ اضِ رَ المَ هْ الشَّ

م  دَّ ا قَ ةٍ، إذَ رَّ لِّ مَ  أَلْعابٍ في كُ

؟ رٍ هْ لِّ شَ ةً في كُ ادَ بُها عَ لْعَ تي يَ الَّ

=×
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؟  دٌ مَّ حَ ها مُ دَّ تِي عَ ابعِ الَّ دُ األَصَ دَ ا عَ  مَ  
بِ ١٠ × ٣ رْ دَ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

؟  دٌ مَّ حَ ها مُ دَّ تِي عَ ابعِ الَّ دُ األَصَ دَ ا عَ  مَ
بِ  رْ دَ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

؟  دٌ مَّ حَ ها مُ دَّ تِي عَ ابعِ الَّ دُ األَصَ دَ ا عَ  مَ

بِ في ١٠ رْ نْدَ الضَّ طَ عِ ظُ النَّمَ أُالحِ وَ
بِ  رْ دَ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

بِ في  رْ نْدَ الضَّ طَ عِ ظُ النَّمَ أُالحِ وَ
بِ  رْ دَ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

١٠ × ١ = ١٠
١٠ × ٢ = ٢٠
١٠ × ٣ = ٣٠
١٠ × ٤ = ٤٠
١٠ × ٥ = ٥٠

ادِ  إليجَ . وَ دادِ عْ طِّ األَ لى خَ يِّ عَ زِ فْ قَ دِّ الْ نْدَ الْعَ ا عِ طَ أَيْضً ظُ النَّمَ حِ أُالَ
نْها  مِ ةٍ  دَ لِّ واحِ دارُ كُ قْ يَةٍ، مِ تَساوِ مُ اتٍ  زَ فْ قَ دَّ ثَالثَ  أَعُ نَاتِجِ ١٠ × ٣ 

. رِ فْ ئًا مِنَ الصِّ تَدِ بْ ١٠، مُ

١٠ ٥ ٠٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥

١٠ ، ٢٠ ، ٣٠   
طُ أَنَّ ١٠ × ٣ = ٣٠ يِّنُ النَّمَ بَ يُ

ا. بَعً دٌ ٣٠ إصْ مَّ حَ دَّ مُ ، عَ نْ إِذَ

ئِ آثارَ  اطِ ى الشَّ لَ هِ عَ يْرِ ثْناءِ سَ دٌ في أَ مَّ حَ دَ مُ اهَ شَ
في  أَصابِعَ   ١٠ كانَتْ  فَ ابِعَ  صَ األَ دَّ  عَ فَ  . دامٍ أَقْ
ئِ آثارَ  اطِ ى الشَّ لَ هِ عَ يْرِ ثْناءِ سَ دٌ في أَ مَّ حَ دَ مُ اهَ شَ

كانَتْ  فَ ابِعَ  صَ األَ دَّ  عَ فَ  . دامٍ أَقْ
ئِ آثارَ  اطِ ى الشَّ لَ هِ عَ يْرِ ثْناءِ سَ دٌ في أَ مَّ حَ دَ مُ اهَ شَ

ةِ  ا في ثَالثَ بَعً مْ إِصْ . كَ دامِ قْ جٍ مِنْ آثارِ األَ وْ لِّ زَ ةِ كُ ا في ثَالثَ بَعً مْ إِصْ . كَ دامِ قْ جٍ مِنْ آثارِ األَ وْ لِّ زَ كُ
كانَتْ  فَ ابِعَ  صَ األَ دَّ  عَ فَ  . دامٍ أَقْ

ةِ  ا في ثَالثَ بَعً مْ إِصْ . كَ دامِ قْ جٍ مِنْ آثارِ األَ وْ لِّ زَ كُ
كانَتْ  فَ ابِعَ  صَ األَ دَّ  عَ فَ  . دامٍ أَقْ

؟ واجٍ أَزْ
ةِ  ا في ثَالثَ بَعً مْ إِصْ . كَ دامِ قْ جٍ مِنْ آثارِ األَ وْ لِّ زَ كُ

؟ واجٍ أَزْ
ةِ  ا في ثَالثَ بَعً مْ إِصْ . كَ دامِ قْ جٍ مِنْ آثارِ األَ وْ لِّ زَ كُ

ئِ آثارَ  اطِ ى الشَّ لَ هِ عَ يْرِ ثْناءِ سَ دٌ في أَ مَّ حَ دَ مُ اهَ شَ

اتِجِ  يعِ نَوَ مِ مُ اآلحادِ في جَ قْ رَ

رُ فْ وَ الصَّ بِ هُ رْ الضَّ

هُ سُ دُ نَفْ دَ الْعَ

        
د ١٠. دَ بِ في العَ رْ دَ نَواتِجَ الضَّ جِ َ نْماطُ ألِ نِي األَ دُ تُساعِ

  

  

......................... .................................................

٢٦   


      

بِ في ١٠ رْ ينَ بِالنَّماذِجِ لِلضَّ تَعِ نُ أَنْ نَسْ كِ مْ بِ في يُ رْ ينَ بِالنَّماذِجِ لِلضَّ تَعِ نُ أَنْ نَسْ كِ مْ يُ

٦ × ١٠ = ١٦٠ × ١٠

٢٧٠ × ١٠

٣٨٠ × ١٠

٤٩٠ × ١٠

١٠٠

: رُ ذلِكَ مْ لَّبَ األَ نْماطَ إِذا تَطَ الً النَّماذِجَ أَوِ األَ مِ تَعْ سْ أْتي مُ ا يَ مّ لٍّ مِ بِ في كُ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

١٠

٢ ×



١٠ ١

٧ ×



١٠ ٢

٨ ×



١٠ ٣

٤ ×



١٠ ٤

٩ ×



٥ 

  = ١٠ × ٣ ٦   = ١٠ × ١ ٧   = ١٠ × ٧ ٨ 

  = ١٠ × ١٠ ٩   = ١٠ × ٦ ١٠   = ١١      ١٠ × ٥ 

......................... .................................................

٢٧   


      

: رُ ذلِكَ مْ لَّبَ األَ نْماطَ إِذا تَطَ الً النَّماذِجَ أَوِ األَ مِ تَعْ سْ أْتي مُ ا يَ مّ لٍّ مِ بِ في كُ رْ دُ ناتِجَ الضَّ رُ ذلِأَجِ مْ لَّبَ األَ نْماطَ إِذا تَطَ الً النَّماذِجَ أَوِ األَ مِ تَعْ سْ أْتي مُ ا يَ مّ لٍّ مِ بِ في كُ رْ دُ ناتِجَ الضَّ :أَجِ رُ ذلِكَ مْ لَّبَ األَ نْماطَ إِذا تَطَ الً النَّماذِجَ أَوِ األَ مِ تَعْ سْ أْتي مُ ا يَ مّ لٍّ مِ بِ في كُ رْ دُ ناتِجَ الضَّ :أَجِ كَ
١٠١٠

٣ ×



١٠ ١

٦ ×



١٠ ٢

٨ ×



١٠ ٣

٩ ×



٤ 

١٠

٤ ×



٢ ٥

١٠ ×



١٠ ٦

٥ ×



١٠ ٧

٧ ×



٨ 

  = ١٠ × ٢ ٩   = ١٠ × ٦ ١٠    = ٨ ×١٠ ١١ 

  = ١٠ × ١٠ ١٢   = ٤ × ١٠ ١٣   = ١٠ × ٧ ١٤ 

  = ٥ × ١٠ ١٥   = ٣ × ١٠ ١٦   = ٩ × ١٠ ١٧ 

: رِ جاوِ رِ المُ وَ ثيلِ بِالصُّ لى التَّمْ ا عَ تِمادً ةَ اعْ سائِلَ اآلتِيَ لُّ المَ أَحُ

  ةِ؟   دَ حْ لَ نادِي الوَ صَ تٍ حَ وْ مْ صَ لى كَ عَ لى   عَ لى   عَ  ١٨ 

  روبَةِ؟   لَ نادِي العُ صَ تٍ حَ وْ مْ صَ لى كَ عَ ١٩ 

؟ حِ سْ ذا المَ كوا في هَ خاصِ الَّذينَ شارَ شْ دُ األَ دَ ا عَ مَ ٢٠ 

 
=×+×+×

    

ةُ دَ حْ الوَ

روبَةُ العُ

ةُ البُطولَ

١٠ ثِّلُ مَ ) تُ لُّ ( : كُ تاحُ فْ المِ
واتٍ واتٍأَصْ واتٍأَصْ واتٍأَصْ واتٍأَصْ أَصْ

لُّ ( : كُ تاحُ فْ المِ
واتٍ أَصْ

لُّ ( : كُ تاحُ فْ المِ

    

 
رياالتٍ   ٥ فئتي  من  الطالب  على  نقد  أوراق  نماذج  ع  فئتي وزِّ من  الطالب  على  نقد  أوراق  نماذج  ع  وزِّ  •

و١٠ رياالتٍ ثم اسأل:
؟  رياالتٍ  ١٠ فئة  النقد  ورقة  في  رياالتٍ   ٥ فئة  من  ورقة  كم  •

ورقتان
: اطلب إليهم أخذ ٤ أوراق نقدية فئة ٥ رياالتٍ  •

٢٠ ما ناتج ٤ × ٥ ؟ •
٢٠ ما ناتج ٢ × ١٠ ؟ •

. كرر باستعمال ٦ قطع نقدية فئة ٥ رياالتٍ  •

  


٤ رياالت، ثم اسأل:  اعرض على الطالب

٤ ما عدد الرياالت؟ •

٤٠ رياالً ما ناتج ٤ × ١٠ رياالت؟ •

٤٠  ،   ٤٠ ما ناتج ٤ × ١٠ ، ١٠ × ٤؟ •

اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتبهم، ويقرؤوا المسألة الواردة 
في فقرة «» وراجع معهم مفهوم النمط، وناقشهم في 

حل المثال ١.


لعمل  أو  القفزي،  للعدّ  ا  نموذجً رياالت  الـ ١٠  استعمال  يمكن 
األعداد  خط  يساعد  أن  ويمكن   ١٠ طولها  متساوية  قفزات 

الطالب على استعمال قفزات متساوية إليجاد حقائق الضرب.

ا ما عدد أصابع أيدي سعاد وأختاها؟ ٣٠ إصبعً 

 



  













  























ائِل ١٢-١٤: سَ ر في حلِّ المَ اوِ جَ يانِيَّ المُ بَ مَ الْ سْ لُ الرَّ مِ تَعْ أَسْ
؟  ةِ عَ بَ الدِ األَرْ عَ األَوْ مْ رياالً مَ كَ  

ا؟ نْهَ دٍ مِ دَ بَرِ عَ أَكْ ودِ وَ نَ النُّقُ دٍ مِ دَ يْنَ أَقَلِّ عَ قُ بَ رْ فَ ا الْ مَ  

دِ  دَ نٍ وعَ سَ عَ حَ تِي مَ دِ النُّقودِ الَّ دَ يْنَ عَ نُ بَ ارِ أُقَ    

الً: (> ، < ، = ).  مِ تَعْ سْ لِيٍّ مُ عَ عَ تِي مَ النُّقودِ الَّ

ا يأتي:  أَ فِيمَ طَ بِ الخَ رْ ةَ الضَّ لَ مْ دُ جُ دِّ أُحَ   

 × ×  ×  × ×  ×  × ×  ×  × × 

قائِقِ  نْ حَ ونُ مِ تَكُ ها ٢٥ ال  ناتِجُ تِي  الَّ بِ  رْ ةَ الضَّ قيَقَ أَنَّ حَ يْفَ  ضحِّ كَ ها       أُوَ ناتِجُ تِي  الَّ بِ  رْ ةَ الضَّ قيَقَ أَنَّ حَ يْفَ  ضحِّ كَ       أُوَ

بِ في ١٠. رْ الضَّ
ها  ناتِجُ تِي  الَّ بِ  رْ ةَ الضَّ قيَقَ أَنَّ حَ يْفَ  ضحِّ كَ       أُوَ

ا؟ عً رافاتِ والبَطاتِ مَ الً لِلزَّ جْ مْ رِ . كَ ، وَ ١٠بطاتٍ رافاتٍ يَواناتِ ٥زَ ةِ الْحَ ديقَ في حَ  

 : رُ مْ مَ األَ ا لَزِ نْماطَ أَوِ النَّماذِجَ إِذَ الً األَ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

١٠
٦  ×

              ١٠
١٠  ×

       ١٠ × ٣       ٢ × ١٠

بِ  رْ قائِقُ الضَّ نِي حَ دُ اعِ يْفَ تُسَ  كَ

قائِقِ  ةِ حَ فَ رِ عْ لى مَ للعدد ٥ عَ
بِ للعدد ١٠؟ رْ بِ للعدد الضَّ رْ الضَّ

ةً  قَ رَ وَ مْ  كَ  . ٩٠رياالً بـِ  بِسَ  الَ مَ خالِدٌ    تَرَ اشْ  

؟ نُ المالبِسِ تٍ ثمَ االَ يَ نْ فِئَةِ ١٠رِ ةً مِ يَّ دِ نَقْ

: رُ مْ مَ األَ ا لَزِ نْماطَ أَوِ النَّماذِجَ إِذَ الً األَ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ
١٠

٤  ×
              ١٠

٢  ×
       ١٠ × ٧       ٥ × ١٠

  

٢٠

١٠٠٦٠
٣٠٢٠

٢٧٠ رياالً

٩٠>٣٠

٦٠ رياالً

١٠×١=٥×١

ا. إجابة ممكنة: كل حقائق الضرب للعدد ١٠ يكون رقم اآلحاد فيها صفرً

٤٠
٧٠٥٠

٩ ورقات
انظر الهامش

٤٠ رِجالً

إجابة:

الضرب  حقائق  مضاعفة  عليك  يجب  لذا  العشرة،  نصف  الخمسة   (٦
في ٥ لمعرفة حقائق الضرب في ١٠

  

ع أسئلة التدريبات (٧-١٦) باستعمال المستويات اآلتية: نوّ



١٠ ، ١٢، ١٣ – ٧
٧ - ١١ ، ١٤ ، ١٥
١٠– ١٦ (األسئلة الزوجية)، ١٥

العليا»،  التفكير  مهارات  «مسائل  مناقشة  الطالب  إلى  اطلب 
وحلها. وشجعهم على إعطاء مثال أو مثالين على السؤال (١٦).

وا السؤال (١٦)،    اطلب إلى الطالب أن يحلُّ
ويكتبوا حله في مجلة الصف. كما يمكنك 

استعماله في التقويم التكويني. 


ا  ناتجً الطالب ١٠  بعض  يكتب  أن  يمكن  
ـِ ١٠ × ١٠ ؛ لذا اطلب إليهم عدّ  األصفار في كل عدد،  ل

ونبههم إلى أن ناتج الضرب ١٠ × ١٠ فيه صفران.
١٠ × ١٠ = ١٠٠

!

في  الواردة   (٦) إلى   (١) من  األسئلة  حل  الطالب  إلى  اطلب 
فقرة «أتأكد»، وتابع حلولهم. 

يبدؤوا  أن  قبل  الطالب  استيعاب  م  يقوّ  :(٦) السؤال 
حل أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».


في  الضرب  في  الطالب صعوبات  بعض  واجه   

العدد ١٠
 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليمتدريبات إعادة التعليم ١
 ، عشراتٍ العد  إليهم  واطلب  المئات،  لوحة  ٢  أعطهم 
المربع األول  إلى أن  وتظليل كل مربع يعدونه. ونبههم 
المظلل هو ناتج ١ × ١٠، بينما الثاني ٢ × ١٠... وهكذا.

  

......................... .................................................

٢٩   


      

لُّها: ا يأْتي، ثُمَّ أَحُ أَلَةٍ ممَّ سْ لِّ مَ بٍ لِكُ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبُ جُ لُّها:أَكْ ا يأْتي، ثُمَّ أَحُ أَلَةٍ ممَّ سْ لِّ مَ بٍ لِكُ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

؟ امِ في ١٠ أَسابِيعَ دُ األَيَّ دَ ا عَ مَ امِ في   دُ األَيَّ دَ ا عَ مَ امِ في   دُ األَيَّ دَ ا عَ مَ امِ في   دُ األَيَّ دَ ا عَ مَ امِ في   دُ األَيَّ دَ ا عَ مَ امِ في   دُ األَيَّ دَ ا عَ مَ امِ في   دُ األَيَّ دَ ا عَ مَ  ١ 

=×

ي  ةٍ يُساوِ رَ شَ بِهِ في عَ رْ لُ ضَ اصِ دُ الَّذي حَ دَ ا العَ مَ ي   ةٍ يُساوِ رَ شَ بِهِ في عَ رْ لُ ضَ اصِ دُ الَّذي حَ دَ ا العَ مَ ي   ةٍ يُساوِ رَ شَ بِهِ في عَ رْ لُ ضَ اصِ دُ الَّذي حَ دَ ا العَ مَ ي   ةٍ يُساوِ رَ شَ بِهِ في عَ رْ لُ ضَ اصِ دُ الَّذي حَ دَ ا العَ مَ  ٢ 
في  قائِقِ  الدَّ دَ  دَ عَ أَو  ةِ  قِيقَ الدَّ في  الثَّوانِي  دَ  دَ عَ

؟ ةِ اعَ السَّ
=×

ي  ةٍ يُساوِ رَ شَ بِهِ في عَ رْ لُ ضَ اصِ دُ الَّذي حَ دَ ا العَ مَ ي   ةٍ يُساوِ رَ شَ بِهِ في عَ رْ لُ ضَ اصِ دُ الَّذي حَ دَ ا العَ مَ ي   ةٍ يُساوِ رَ شَ بِهِ في عَ رْ لُ ضَ اصِ دُ الَّذي حَ دَ ا العَ مَ ي   ةٍ يُساوِ رَ شَ بِهِ في عَ رْ لُ ضَ اصِ دُ الَّذي حَ دَ ا العَ مَ  ٣ 
؟ رِ إِبْريلَ هْ امِ شَ دَ أَيّ دَ عَ

=×

ـةٍ  عَ بَ هِ فـي أَرْ بـِ رْ ـلُ ضَ اصِ دُ الَّـذي حَ ـدَ ـا العَ مَ ـةٍ   عَ بَ هِ فـي أَرْ بـِ رْ ـلُ ضَ اصِ دُ الَّـذي حَ ـدَ ـا العَ مَ ـةٍ   عَ بَ هِ فـي أَرْ بـِ رْ ـلُ ضَ اصِ دُ الَّـذي حَ ـدَ ـا العَ مَ ـةٍ   عَ بَ هِ فـي أَرْ بـِ رْ ـلُ ضَ اصِ دُ الَّـذي حَ ـدَ ـا العَ مَ  ٤ 
ـنْ فِئَةِ  قاتٍ مِ رَ ياالتِ فـي وَ دَ الرِّ ـدَ ي عَ يُسـاوِ

؟ ياالتٍ ١٠ رِ
=×

ي  ةٍ يُساوِ رَ شَ بِهِ في عَ رْ لُ ضَ اصِ دُ الَّذي حَ دَ ا العَ مَ ي   ةٍ يُساوِ رَ شَ بِهِ في عَ رْ لُ ضَ اصِ دُ الَّذي حَ دَ ا العَ مَ ي   ةٍ يُساوِ رَ شَ بِهِ في عَ رْ لُ ضَ اصِ دُ الَّذي حَ دَ ا العَ مَ ي   ةٍ يُساوِ رَ شَ بِهِ في عَ رْ لُ ضَ اصِ دُ الَّذي حَ دَ ا العَ مَ  ٥ 
؟ ياالً سينَ رِ مْ ةِ الخَ قَ رَ ياالتِ في وَ دَ الرِ دَ عَ

=×

ي  هِ يُساوِ سِ بِهِ في نَفْ رْ لُ ضَ اصِ دُ الَّذي حَ دَ ا العَ مَ ي   هِ يُساوِ سِ بِهِ في نَفْ رْ لُ ضَ اصِ دُ الَّذي حَ دَ ا العَ مَ ي   هِ يُساوِ سِ بِهِ في نَفْ رْ لُ ضَ اصِ دُ الَّذي حَ دَ ا العَ مَ ي   هِ يُساوِ سِ بِهِ في نَفْ رْ لُ ضَ اصِ دُ الَّذي حَ دَ ا العَ مَ  ٦ 
؟ يالِ لَالتِ في الرِّ دَ الهَ دَ عَ
=×

بِــهِ في ١٠ ــرْ ــلُ ضَ ــاصِ ــذي حَ دُ الَّ ــدَ ــا الــعَ مَ بِــهِ في   ــرْ ــلُ ضَ ــاصِ ــذي حَ دُ الَّ ــدَ ــا الــعَ مَ بِــهِ في   ــرْ ــلُ ضَ ــاصِ ــذي حَ دُ الَّ ــدَ ــا الــعَ مَ بِــهِ في   ــرْ ــلُ ضَ ــاصِ ــذي حَ دُ الَّ ــدَ ــا الــعَ مَ  ٧ 
ي ٢٠؟ يُساوِ

=×

ي  ةٍ يُساوِ رَ شَ بِهِ في عَ رْ لُ ضَ اصِ دُ الَّذي حَ دَ ا العَ مَ ي   ةٍ يُساوِ رَ شَ بِهِ في عَ رْ لُ ضَ اصِ دُ الَّذي حَ دَ ا العَ مَ ي   ةٍ يُساوِ رَ شَ بِهِ في عَ رْ لُ ضَ اصِ دُ الَّذي حَ دَ ا العَ مَ ي   ةٍ يُساوِ رَ شَ بِهِ في عَ رْ لُ ضَ اصِ دُ الَّذي حَ دَ ا العَ مَ  ٨ 
ارِ ٢٠؟ دَ قْ لى ٦٠ بِمِ زيدُ عَ ا يَ دً دَ عَ

=×

ةَ  لَ مْ تُبُ جُ أَكْ ، وَ ةِ ابِقَ سائِلِ الثَّماني السَّ أَنْظُرُ إِلى المَ ةَ   لَ مْ تُبُ جُ أَكْ ، وَ ةِ ابِقَ سائِلِ الثَّماني السَّ أَنْظُرُ إِلى المَ ةَ   لَ مْ تُبُ جُ أَكْ ، وَ ةِ ابِقَ سائِلِ الثَّماني السَّ أَنْظُرُ إِلى المَ ةَ   لَ مْ تُبُ جُ أَكْ ، وَ ةِ ابِقَ سائِلِ الثَّماني السَّ أَنْظُرُ إِلى المَ  ٩ 
ما. لْهُ مِ تَعْ مْ أَسْ ةٍ لَ رَ شَ بٍ في عَ رْ ضَ

=×

دٍ في ١٠؟ دَ بِ أَيِّ عَ رْ لِ ضَ اصِ قْمُ اآلحادِ في حَ ما رَ دٍ في   دَ بِ أَيِّ عَ رْ لِ ضَ اصِ قْمُ اآلحادِ في حَ ما رَ دٍ في   دَ بِ أَيِّ عَ رْ لِ ضَ اصِ قْمُ اآلحادِ في حَ ما رَ دٍ في   دَ بِ أَيِّ عَ رْ لِ ضَ اصِ قْمُ اآلحادِ في حَ ما رَ  ١٠ 

  

        

 : رُ مَ األَمْ ا لَزِ الً األَنْماطَ أَوِ النَّماذِجَ إِذَ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ اتِجَ الضَّ دُ نَ أَجِ

١ ٠
    ٢ ×

١١ ٠
    ٩ ×

٢١ ٠
    ٤ ×

٣١ ٠
    ٨ ×

٤١ ٠
    ٥ ×

٥

١ ٠
    ٣ ×

٦٧
    ١ ٠ ×

٧١ ٠
    ١ ×

٨٤
    ١ ٠ ×

٩١ ٠
    ٦ ×

١٠

؟  رافٍ الٍ و٥ خِ مَ الً لـِ ١٠ جِ جْ مْ رِ كَ  ١٧
............................................................

؟  راتٍ قَ ا لـِ ١٠ بَ نً أُذُ يْنًا وَ مْ عَ كَ  ١٨
............................................................

.................... = ٥ × ٤ ٧ × ٥ = ....................١٩ ٥ × ٥ = ....................٢٠ ٢١

.................... = ٩ × ٥ ٢ × ٥ = ....................٢٥ ٥ × ٨ = ....................٢٦ ٢٧

.................... = ٥ × ٦ ٥ × ١ = ....................٢٢ ٥ × ٣ = ....................٢٣ ٢٤

: بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

.................... = ٨ × ١٠ ١٠ × ٧ = ....................١١ ٩ × ١٠ = ....................١٢ ١٣

.................... = ١٠ × ١٠ ٥ × ١٠ = ....................١٤ ٦ × ١٠ = ....................١٥ ١٦

: بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

    

٢٠

٣٠

٨٠٧٠٩٠

١٠٠٥٠

الً جْ ٦٠ رِ

٢٠ عينًا وأذنًا

٢٠٣٥٢٥

٣٠٥١٥

٤٥١٠٤٠

٦٠

٩٠

٧٠

٤٠

١٠

٨٠

٤٠

٥٠

٦٠

  



   

 

نماذج  استعمال  يمكنهم  كيف  يبيِّنوا  أن  الطالب  إلى  اطلب   •
عدد  يبيِّن  نموذج  لعمل  رياالتٍ   ١٠ فئة  من  النقد  أوراق 

 . الرياالت الموجودة في ٧ أوراق من فئة ١٠ رياالتٍ
، لذلك يمكنك  إجابة ممكنة: كل ورقة نقد تساوي ١٠ رياالتٍ  
 ،١٠، ٢٠، ٣٠ : استعمال أوراق النقد هذه للعد عشرات. عدّ
. ٤٠، ٥٠، ٦٠، ٧٠ لبيان أن ٧ أوراق نقدية تساوي ٧٠ رياالً


١٠ أذرع  عدد  إيجاد  يمكنهم  كيف  توضيح  الطالب  إلى  اطلب 

من قناديل البحر، إذا كان لكل قنديل ١٠ أذرع.




  بـديـل المجموعات 
 الصغيرة

 م الذاتي   بدائل التعلّ
() تدريبات المهارات  
() التدريبات اإلثرائية  




تحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في 
الدرسين  (٤ - ٤ إلى ٤- ٦) بإعطائهم:

(٧٦) االختبار القصير (٢)

  



ْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةاْلَمـاْلَمـاْلَمـْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِة لِّ َحـلِّ لِّ لِّ َحـلِّ َحـلِّ َحـلِّ لِّ لِّ َحـلِّ َحـَحـَحـلِّ لِّ لِّ لِّ لِّ لِّ  ـِتْقَصاُء اْسـِتْقَصاُء ـِتْقَصاُء ـِتْقَصاُء اْسـِتْقَصاُء اْسـِتْقَصاُء اْسـِتْقَصاُء ـِتْقَصاُء ـِتْقَصاُء اْسـِتْقَصاُء اْساْساْسـِتْقَصاُء ـِتْقَصاُء ـِتْقَصاُء  





اختيار الخطة المناسبة لحل المسألة.


بطاقات 

قطع عد


استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

 
ا بتكرار كلمة حساب. ما الحرف رقم  ن هشام نمطً كوّ

٥٠ في النمط؟
ح س ا ب  ح س ا ب .... الحرف س.




  

ورقة 
معهم الصف  طالب  سيأخذ  الدرس:  لمسألة  اآلتي  البديل  م  قدِّ  •

٩ حقائب، في كل حقيبة ٤ أصناف من الطعام.
في هذه الحالة سيتم ضرب عدد فردي ( ٩ ) في عدد زوجي ( ٤ )،   •
مساعدتك  الطالب  إلى  اطلب   .(  ٣٦  ) ا  زوجيًّ ا  عددً الناتج  فيكون 
ا. ا زوجيًّ على استنتاج العالقة اآلتية:  عدد فردي × عدد زوجي = عددً
يكتبوا  منتصفها، وأن  ا من  الورق عموديًّ إليهم طيَّ قطعة من  اطلب   •
ا  على األعمدة «تحقق» أو «ال تحقق». ثم أعط الطالب ٥ دقائق تقريبً

ليفكروا في حقائق الضرب التي تحقق أو ال تحقق هذه القاعدة.
أعطهم وقتًا كافيًا ليفكروا في حقائق ضرب تحقق أو ال تحقق قاعدتي   •
ا. الضرب التاليتين: فردي × فردي = فرديًّا، زوجي × زوجي= زوجيًّ



   

بطاقات 
في  أو  الحيوانات،  حديقة  إلى  السبورة:  على  اآلتية  العبارات  اكتب   •

المزرعة، أو إلى المتجر، أو في المدرسة، أو في رحلة الصف.
إلى الطالب اختيار عبارة وعمليتين لكتابة مسألة كالمية من  اطلب   •

خطوتين في بطاقة.
واطلب إليهم حل المسألة في بطاقة أخر، ووضع رمز مشترك في   •
في  المسائل  وضع  إليهم  اطلب  ثم  حلها،  وبطاقة  المسألة،  بطاقة 

صندوق، وحلولها في صندوق آخر.
من  والتحقق  المسائل،  صندوق  من  مسألة  حل  الطالب  إلى  اطلب   •

ها. حلِّ

  

  



 –
                        

الئي في  مَ زُ تاذِي وَ عَ أُسْ بُ مَ هَ فَ أذْ وْ ، وسَ فِّ الثّالِثِ  أنَا طالِبٌ فِي الصَّ 
. باتٍ جَ ةٍ ٥وَ لِّ حافِظَ امِ في كُ عَ نا ٦حافِظاتٍ لِلطَّ عَ ذُ مَ نأْخُ ةٍ، وسَ لَ حْ رِ

؟ تِّ باتِ في الحافِظاتِ السِّ جَ ددُ الوَ  ما عَ

اتٍ افِظَ مْ ٦ حَ هُ عَ بُ مَ الَّ ذُ الطُّ أْخُ فَ يَ وْ •  سَ
. عامِ باتٍ مِنَ الطَّ جَ ةٍ ٥ وَ افِظَ لِّ حَ •  في كُ

. عامِ باتِ الطَّ جَ يَّ لِوَ لِّ دَ الْكُ دَ دُ الْعَ أَجِ
. عامِ باتٍ مِنَ الطَّ جَ  وَ

. عامِ باتِ الطَّ جَ يَّ لِوَ لِّ دَ الْكُ دَ دُ الْعَ أَجِ
. عامِ باتٍ مِنَ الطَّ جَ  وَ

  •

 •

. ةِ أَلَ سْ مَ لِّ الْ ةٍ لِحَ ورَ مِ صُ سْ طَّةَ رَ لُ خُ مِ تَعْ . أَسْ ةِ أَلَ سْ مَ لِّ الْ ةٍ لِحَ ورَ مِ صُ سْ طَّةَ رَ لُ خُ مِ تَعْ  أَسْ

. ةَ لَ أَ سْ ثِّلُ الْمَ مَ ةً تُ ورَ مُ صُ سُ أَرْ
ةُ أَنَّ  ورَ يِّنُ الصُّ بَ تُ

٦ × ٥ = ٣٠
بَةً  جْ بُ ٣٠وَ الّ ذُ الطُ أْخُ فَ يَ وْ نْ سَ إِذَ

. عامِ مِنَ الطَّ

. ةَ لَ أَ سْ ثِّلُ الْمَ مَ ةً تُ ورَ مُ صُ سُ أَرْ
ةُ أَنَّ  ورَ يِّنُ الصُّ بَ تُ

: لِّ ةِ الْحَ حَّ قِ مِنْ صِ قُّ رَ لِلتِّحَ رِّ تَكَ عَ الْمُ مْ لُ الْجَ مِ تَعْ . أَسْ لَّ عُ الْحَ اجِ رَ أُ
٥ + ٥ + ٥ + ٥ + ٥ + ٥  =  ٣٠

. قولٌ عْ مَ حيحٌ وَ لُّ صَ نْ الْحَ إِذَ

الئي في  مَ زُ تاذِي وَ عَ أُسْ بُ مَ هَ فَ أذْ وْ ، وسَ فِّ الثّالِثِ  أنَا طالِبٌ فِي الصَّ

   

  

  
اكتب المسألة اآلتية على السبورة: 

لدار  بها  ع  للتبرّ جمع علي وأحمد وسعيد أصناف طعام متنوعة 
ما عدد  ا.  ا، وجمع سعيد ٣٢ صنفً األيتام. فجمع علي ٢٥ صنفً

األصناف التي جمعوها كلها؟األصناف التي جمعوها كلها؟
أيُّ خطة يمكن أن تستعملها لحل المسألة؟ •

ال يوجد معطيات كافية لحل المسألة.  
ما المعلومات الناقصة؟ عدد األصناف التي جمعها أحمد. •

الطعام،  أصناف  من  أحمد  جمعه  ما  افتراض  إليهم  اطلب  •
وحل المسألة.

  

وأرشدهم  الدرس،  بداية  في  المسألة  قراءة  الطالب  إلى  اطلب 
ها. إلى خطوات حلِّ

وأرشدهم  الدرس،  بداية  في  المسألة  قراءة  الطالب  إلى  اطلب 
ها. إلى خطوات حلِّ

وأرشدهم  الدرس،  بداية  في  المسألة  قراءة  الطالب  إلى  اطلب 

المعطيات  الطالب  مع  راجع  األسئلة،  باستعمال 
والمطلوب.

اطلب إليهم مناقشة خططهم.

المسألة،  لحل  صورة  رسم  خطة  استعمال  إلى  أرشدهم 
واسأل: 

٦ حقائب ما عدد الحقائب؟ •

٥ وجبات  ما عدد الوجبات في كل حقيبة؟ •

٣٠ ما ناتج ٦ × ٥ ؟ •

اطلب إلى الطالب مراجعة المسألة؛ للتحقق من أن 
الجواب يتماشى مع المعطيات: 

نعم،  ذلـــك.   ــح  وض صحيح؟  ــواب  ج وجبة   ٣٠ هــل  •
إجابة ممكنة: ٦ مجموعات، في كلٍّ منها ٥ وجبات هو ٣٠




المعطيات  تحديد  في  صعوبة  الطالب  بعض  يجد  قد 
المسألة  قراءة  إليهم  اطلب  لذا  المسألة؛  في  والمطلوب 
والتعبير عنها بلغتهم الخاصة، ثم وضع خط تحت المعطيات، 

ودائرة حول المطلوب .

!

  

......................... .................................................
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وزَ  مْ كُ ا، كَ صً خْ ائِلَةِ ١٦ شَ دُ أَفْرادِ العَ دَ إِذا كانَ عَ . فَ ةِ شاءٍ لِلعائِلَ دادِ عَ عْ ةً إلِ كَ مَ ةٍ و ٣٩ سَ رَ وزَ ذُ ةٍ و  كُ رَ وزَ ذُ  أَيب ٢٤ كُ رتَ اشْ

ا؟ دًَ احِ ا وَ وزً صٍ كُ خْ لُّ شَ لَ كُ ناوَ بْقى إِذا تَ ةٍ يَ رَ ا؟ذُ دًَ احِ ا وَ وزً صٍ كُ خْ لُّ شَ لَ كُ ناوَ بْقى إِذا تَ ةٍ يَ رَ ذُ

ةُ ١ طْوَ الخُ

مُ هَ أَفْ
ا. يّدً أَلةَ جَ مُ املَسْ أَفْهَ

؟ طَياتُ ا املُعْ مَ

ةٍ.•  رَ وزَ ذُ  كُ  أَيب  رتَ اشْ

 •. شاءِ ةً لِلعَ كَ مَ  سَ   رتَ اشْ وَ

ا.•  صً خْ  شَ ةِ  َ دُ أَفْرادِ األُرسْ دَ عَ

 •.  دِ  دَ املَطلوبُ إِجيادُ عَ

ةُ ٢ طْوَ الخُ
طِّطُ أُخَ

طَياتِ•  ثِّلُ املُعْ أُمَ

ةً•  ورَ مُ صُ سُ ةً• أَرْ ورَ مُ صُ سُ • أَرْ

طٍ•  نْ نَمَ ثُ عَ طٍ• أَبْحَ نْ نَمَ ثُ عَ • أَبْحَ

. لِّ بَةً لِلحَ ناسِ طَّةً مُ تارُ خُ أَخْ

. طَياتِ ديدِ املُعْ أُ بِتَحْ دَ ، أَبْ ةً ورَ مَ صُ سُ كِنُ أَنْ أَرْ مْ يُ

قوليَّةِ  عْ مَ نْ  مِ قُ  قَّ َ أَحتَ وَ ةَ  أَلَ املَسْ لُّ  أَحُ ثُمَّ   ، تِيبِ بِالرتَّ احلَلِّ  طُواتِ  خُ ذُ  أُنَفِّ
. احلَلِّ

......................... .................................................
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تُها: لْ مَ تَعْ ةَ الَّتي اسْ طَّ رُ الخُ كُ مَّ أَذْ ، ثُ ةَ لَ أَ سْ لَّ المَ حُ َ طِ اآلتِيَةِ ألِ طَ د الخُ لُ إِحْ مِ تَعْ ها:أَسْ تُ لْ مَ تَعْ ةَ الَّتي اسْ طَّ رُ الخُ كُ مَّ أَذْ ، ثُ ةَ لَ أَ سْ لَّ المَ حُ َ طِ اآلتِيَةِ ألِ طَ د الخُ لُ إِحْ مِ تَعْ أَسْ

؟ اناتِ يوَ هِ الحَ ذِ الً لِهَ جْ مْ رِ . كَ تَيْنِ دَجاجَ ا وَ ساحً دٌ ١٢ تِمْ مَّ حَ أَ مُ رَ دٌ   مَّ حَ أَ مُ رَ دٌ   مَّ حَ أَ مُ رَ دٌ   مَّ حَ أَ مُ رَ دٌ   مَّ حَ أَ مُ رَ  ١ 
 

يُعيدُ  مْ سَ . كَ ياالتٍ نْها ١٠ رِ ةِ مِ دَ نُ الواحِ صيرٍ ثَمَ لَبِ عَ لٌ ٤ عُ تَر فَيصَ اشْ لٌ   تَر فَيصَ اشْ لٌ   تَر فَيصَ اشْ لٌ   تَر فَيصَ اشْ  ٢ 

؟ ياالً هُ ٤٠ رِ فعَ لَ يهِ البائِعُ إِذا دَ إِلَ


. مٍ وْ لَّ يَ شِّ كُ نَ القَ مٍ مِ زَ يَواناتِ ٦ حُ ةِ الحَ ديقَ دُ في حَ احِ يلُ الوَ لُ الفِ أكُ يَ يَواناتِ   ةِ الحَ ديقَ دُ في حَ احِ يلُ الوَ لُ الفِ أكُ يَ يَواناتِ   ةِ الحَ ديقَ دُ في حَ احِ يلُ الوَ لُ الفِ أكُ يَ يَواناتِ   ةِ الحَ ديقَ دُ في حَ احِ يلُ الوَ لُ الفِ أكُ يَ  ٣ 

؟ لَّ يَومٍ لُ كُ تأْكُ شِّ سَ نَ القَ ةً مِ مَ زْ مْ حُ ، كَ ةِ ٣ فِيَلَةٍ يقَ دِ إِذا كانَ في الحَ فَ  


نَ  ا مِ جً وْ طَّاطيَّةً و١٧ زَ ةً مَ رَ شَ ، و ٤٨ حَ تِيكيَّةً يَةً بالسْ مْ تْ ٥٩ دُ عَ مَ ا جَ ى، إِذَ مَ عَ الدُّ مَ هامُ أَنْ تَجْ بُّ سِ تُحِ تْ   عَ مَ ا جَ ى، إِذَ مَ عَ الدُّ مَ هامُ أَنْ تَجْ بُّ سِ تُحِ تْ   عَ مَ ا جَ ى، إِذَ مَ عَ الدُّ مَ هامُ أَنْ تَجْ بُّ سِ تُحِ تْ   عَ مَ ا جَ ى، إِذَ مَ عَ الدُّ مَ هامُ أَنْ تَجْ بُّ سِ تُحِ  ٤ 

؟ هامْ ا سِ تْهَ عَ مَ تِي جَ ى الَّ مَ دُ الدُّ دَ ا عَ . فَمَ يَّةً يَةً قُماشِ مْ ةِ و١٣ دُ يَ ذِ األَحْ


 . فٍّ ٥ قِطَعٍ لِّ صَ ، في كُ فوفٍ نْها إلى ٥ صُ بَقٍ مِ لَّ طَ تْ كُ مَ قَسَّ لْو، وَ نَ الحَ يْنِ مِ عَ بَّ رَ ينِ مُ بَقَ ي طَ تْ أُمّ بَزَ خَ نْها إلى   بَقٍ مِ لَّ طَ تْ كُ مَ قَسَّ لْو، وَ نَ الحَ يْنِ مِ عَ بَّ رَ ينِ مُ بَقَ ي طَ تْ أُمّ بَزَ خَ نْها إلى   بَقٍ مِ لَّ طَ تْ كُ مَ قَسَّ لْو، وَ نَ الحَ يْنِ مِ عَ بَّ رَ ينِ مُ بَقَ ي طَ تْ أُمّ بَزَ خَ خ   ٥ 

؟ يَتْ قِ ةً بَ مْ قِطْعَ ، فكَ ا ٥ قِطَعٍ نْهَ لتْ مِ إِذا أَكَ


لَةِ: أَ لِّ املَسْ طُ حَ طَ خُ

ثِّلُها•  أُمَ

ةً•  ورَ مُ صُ سُ ةً• أَرْ ورَ مُ صُ سُ • أَرْ

طٍ•  نْ نَمَ ثُ عَ طٍ• أَبْحَ نْ نَمَ ثُ عَ • أَبْحَ

  



 : لةَ أَ سْ لَّ الْمَ حُ َ بَةَ ألِ ةَ المنَاسِ طَّ تَارُ الخُ أَخْ

ينةِ  دِ ولِ مَ ةِ دُخُ رَ كَ نًا لِتذْ ياالً ثَمَ ينةِ رِ دِ ولِ مَ ةِ دُخُ رَ كَ نًا لِتذْ ياالً ثَمَ دٌ ٢٠٢٠رِ مَّ حَ فَعَ مُ دَ دٌ   مَّ حَ فَعَ مُ دَ  

بَـةَ طَعـامٍ كما فِي  جْ لِ وَ نـاوَ . فـإِذا تَ ـابِ عَ األَلْ
نْ  ثَرَ مِ بةِ أَكْ جْ نًا للْوَ فَعَ ثَمَ ـلْ دَ ناهُ ، فَهَ ةِ أَدْ ائِمَ قَ الْ
بَـةَ طَعـامٍ كما فِي  جْ لِ وَ نـاوَ . فـإِذا تَ ـابِ عَ األَلْ
نْ  ثَرَ مِ بةِ أَكْ جْ نًا للْوَ فَعَ ثَمَ ـلْ دَ ناهُ ، فَهَ ةِ أَدْ ائِمَ قَ الْ
بَـةَ طَعـامٍ كما فِي  جْ لِ وَ نـاوَ . فـإِذا تَ ـابِ عَ األَلْ

حُ إجابَتي. ضِّ ؟ أُوَ خولِ ةِ الدُّ كِرَ نِ تَذْ ثَمَ

 . هِ سِ عِ نَفْ نَ النَّوْ فاتِرَ مِ عَ فُؤادٍ ٧ دَ  مَ      
عَ  ضَ ووَ  ، يزانٍ مِ ةِ  كِفَّ في  نْها  مِ ةً  سَ مْ خَ عَ  ضَ وَ
 . هِ سِ عِ نَفْ نَ النَّوْ فاتِرَ مِ  دَ
عَ  ضَ ووَ  ، يزانٍ مِ ةِ  كِفَّ في  نْها  مِ ةً  سَ مْ خَ عَ  ضَ وَ
 . هِ سِ عِ نَفْ نَ النَّوْ فاتِرَ مِ عَ فُؤادٍ  دَ  مَ
عَ  ضَ ووَ  ، يزانٍ مِ ةِ  كِفَّ في  نْها  مِ ةً  سَ مْ خَ عَ  ضَ وَ

عَ فُؤادٍ   مَ  
عَ  ضَ ووَ  ، يزانٍ مِ ةِ  كِفَّ في  نْها  مِ ةً  سَ مْ خَ عَ  ضَ وَ

  

الٍ  لْصَ صَ بَةَ  لْ عُ وَ يْنِ  تَرَ فْ دَ   رَ األُخْ ةِ  الكِفَّ فِي 
عَ  ضَ ووَ  ، يزانٍ مِ ةِ  كِفَّ في  نْها  مِ ةً  سَ مْ خَ عَ  ضَ وَ
الٍ  لْصَ صَ بَةَ  لْ عُ وَ يْنِ  تَرَ فْ دَ   رَ األُخْ ةِ  الكِفَّ فِي 
عَ  ضَ ووَ  ، يزانٍ مِ ةِ  كِفَّ في  نْها  مِ ةً  سَ مْ خَ عَ  ضَ وَ

تَرِ  فْ الدَّ نُ  زْ وَ انَ  كَ ا  إِذَ فَ  . تانِ كِفَّ الْ نَتِ  تَوازَ فَ
الٍ  لْصَ صَ بَةَ  لْ عُ وَ يْنِ  تَرَ فْ دَ   رَ األُخْ ةِ  الكِفَّ فِي 
تَرِ  فْ الدَّ نُ  زْ وَ انَ  كَ ا  إِذَ فَ  . تانِ كِفَّ الْ نَتِ  تَوازَ فَ
الٍ  لْصَ صَ بَةَ  لْ عُ وَ يْنِ  تَرَ فْ دَ   رَ األُخْ ةِ  الكِفَّ فِي 

بَةُ  لْ عُ نُ  تَزِ ا  رامً جِ مْ  فَكَ ا،  رامً جِ  
تَرِ  فْ الدَّ نُ  زْ وَ انَ  كَ ا  إِذَ فَ  . تانِ كِفَّ الْ نَتِ  تَوازَ فَ
بَةُ  لْ عُ نُ  تَزِ ا  رامً جِ مْ  فَكَ ا،  رامً جِ  
تَرِ  فْ الدَّ نُ  زْ وَ انَ  كَ ا  إِذَ فَ  . تانِ كِفَّ الْ نَتِ  تَوازَ فَ

٧٥ دِ  احِ وَ الْ
؟  لْصالِ ؟ الصَّ لْصالِ الصَّ

وَ ٨ سيَّاراتٍ  اء،  يْضَ بَ ١٥سيَّارةً  قِفِ  وْ المَ فِي   

مْ  كَ  . ــوانِ األَلْ ةَ  تَلِفَ خْ مُ ١٢سيَّارةً  وَ اء،  دَ ــوْ سَ
؟  قِفِ وْ سيَّارةً فِي المَ

في  واضٍ  ٦أحْ ينَةِ  الزِّ ماكِ  أسْ لِبيْعِ  مَحلٍّ  في    

لُّ بعض  . فإِذا باعَ المحِ كاتٍ مَ سَ
في  واضٍ  أحْ
لُّ بعض  . فإِذا باعَ المحِ كاتٍ مَ سَ
في  واضٍ  أحْ ينَةِ  الزِّ ماكِ  أسْ لِبيْعِ  مَحلٍّ  في    
لُّ بعض  . فإِذا باعَ المحِ كاتٍ مَ سَ

ينَةِ  الزِّ ماكِ  أسْ لِبيْعِ  مَحلٍّ  في    
نها ٥ لِّ مِ كُ

ينَةِ  الزِّ ماكِ  أسْ لِبيْعِ  مَحلٍّ  في    
نها  لِّ مِ كُ

ينَةِ  الزِّ ماكِ  أسْ لِبيْعِ  مَحلٍّ  في    

كةً  مَ مْ سَ ، فَكَ كةً مَ هِ ٢٢سَ يْ دَ يَ لَ قِ األسماك وبَ
؟  بَاعَ

لصقاتٍ  ن مُ تْ مِ عَ مَ ا جَ مُ بِتَمثِيلِ مَ الَ قامَتْ أحْ  

عِ  مْ بِجَ نَانُ  حَ قامَتْ  وَ  ، ــاهُ نَ أَدْ ولِ  دْ الجَ فِي 
ا  قً لصَ مُ مْ  فكَ ــالُم.  أَحْ تْ  عَ مَ جَ ا  مَ فِ  عْ ضِ

؟  نَانُ تْ حَ عَ مَ جَ

         
 •   
 •     
 •       

IQƒJÉØdG

شطائر..................  ١٥ رياالً
ا .................. ٨  رياالت بَطَاطَ
صريٌ .................. ٧ رياالت عَ

الِ  ؤَ وع إلَى السُّ جُ  بالرُّ

. طْلُوبِ ابِ المَ سَ حُ طريِقةَ حِ ضِّ ، أُوَ سِ امِ الخَ

اتٌ راشَ فَ
لٌ نَحْ

ورٌ هُ زُ

مُ الَ ا أحْ تُهَ قَاتُ الَّتِي مجعَ مُامللصَ الَ ا أحْ تُهَ قَاتُ الَّتِي مجعَ امللصَ
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٨ سمكات. 

. ٣٥ سيارةً

ا. ٢٢ ملصقً

ا. ٢٢٥ جرامً

نعم ؛ ألنه دفع ٣٠ رياالً ثمنًا للطعام.

انظر الهامش.
  

 

اطرح المسألة اآلتية على الطالب:  •
تذكرة  كل  ثمن  كان  إذا  ألعاب.  تذاكر   ٤ أحمد   اشتر  

. فكم يُعيد إليه البائع إذا دفع ١٠٠ريال ؟  ٥ رياالتٍ
ماذا تعلم؟ اشتر أحمد ٤ تذاكر، ثمن كل تذكرة ٥ رياالت،   •

ودفع ١٠٠ ريال.
ما المطلوب إيجاده؟ مقدار النقود التي أعادها البائع  •

ما حل المسألة؟ ٨٠ رياالً  •

  


خطوات  على  ليتدربوا  للطالب  فرصة  تعطي   :(١-٥) األسئلة 

حل المسألة. 
السيارات  أن  إلى  اإلشارة  الضروري  من  يكون   :(١) السؤال 

مختلفة األلوان ليس من بينها ال األسود وال األبيض.


في  الضرب  في  صعوبات  الطالب  بعض  واجه   

العدد ١٠،
 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليمتدريبات إعادة التعليم ١
٢  اطلب إلى الطالب رسم صورة لحقيبة من مسألة التقديم 
في كتاب الطالب، ثم استعمال قطع العد لتمثيل كل وجبة 

من الطعام.

  

......................... .................................................
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ةٍ  لِفَ تَ خْ مُ قٍ  رُ طُ بَعِ  رْ بِأَ اءِ  األَعضَ تِيبُ  تَرْ ني  نُ كِ مْ يُ يْفَ  فكَ ا،  دً رْ فَ  ٢٠ مِنْ  نُ  وَّ يَتكَ راضٍ  تِعْ اسْ ريقِ  فَ قائِدَ  نْتُ  كُ مِنْ لَو  نُ  وَّ يَتكَ راضٍ  تِعْ اسْ ريقِ  فَ قائِدَ  نْتُ  كُ لَو 

ةً مِنْ ١ أو ٢٠. وعَ مُ جْ لُ مَ مِ تَعْ ال أَسْ يَةٍ وَ تَساوِ وعاتٍ مُ مُ جْ فوفٍ أَو مَ نُ مِنْ صُ وَّ تَكَ بَكاتٍ تَ لُ شَ كِّ يثُ أُشَ ةً مِنْ بِحَ وعَ مُ جْ لُ مَ مِ تَعْ ال أَسْ يَةٍ وَ تَساوِ وعاتٍ مُ مُ جْ فوفٍ أَو مَ نُ مِنْ صُ وَّ تَكَ بَكاتٍ تَ لُ شَ كِّ يثُ أُشَ بِحَ

. تيبٍ لِّ تَرْ بٍ لِكُ رْ ةَ ضَ لَ مْ جُ عٍ وَ مْ ةَ جَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

 عِ  مْ ةُ الجَ لَ مْ جُ ١ 

 بِ  رْ ةُ الضَّ لَ مْ جُ  

 عِ  مْ ةُ الجَ لَ مْ جُ عِ   مْ ةُ الجَ لَ مْ جُ عِ   مْ ةُ الجَ لَ مْ جُ عِ   مْ ةُ الجَ لَ مْ جُ  ٢ 

 بِ  رْ ةُ الضَّ لَ مْ جُ  

 عِ  مْ ةُ الجَ لَ مْ جُ عِ   مْ ةُ الجَ لَ مْ جُ عِ   مْ ةُ الجَ لَ مْ جُ عِ   مْ ةُ الجَ لَ مْ جُ  ٣ 

 بِ  رْ ةُ الضَّ لَ مْ جُ  

 عِ  مْ ةُ الجَ لَ مْ جُ عِ   مْ ةُ الجَ لَ مْ جُ عِ   مْ ةُ الجَ لَ مْ جُ عِ   مْ ةُ الجَ لَ مْ جُ  ٤ 

 بِ  رْ ةُ الضَّ لَ مْ جُ  



ما؟ تِالفِ بَينَهُ هُ االخْ جْ ما وَ ةِ ٥ × ٤؟ وَ بَكَ ةِ ٤ × ٥ والشَّ بَكَ هِ بَينَ الشَّ بَ هُ الشَّ جْ ا وَ مَ ةِ   بَكَ هِ بَينَ الشَّ بَ هُ الشَّ جْ ا وَ مَ ةِ   بَكَ هِ بَينَ الشَّ بَ هُ الشَّ جْ ا وَ مَ ةِ   بَكَ هِ بَينَ الشَّ بَ هُ الشَّ جْ ا وَ مَ  ٥ 



                                          

 : أَلَةَ سْ لَّ المَ َحُ بَةَ ألِ طَّةَ المنَاسِ تَارُ الْخُ أخْ

لِلْكِبَارِ  خولِ  الدُّ ةِ  كِرَ تَذْ رُ  عْ سِ كانَ  ا  إِذَ  . ساءً مَ ةَ  ابِعَ الرَّ ةَ  اعَ السّ فِ  تْحَ المُ إِلَى  لٌ  جُ رَ وَ أَطْفالٍ   ٤ بَ  هَ ذَ  ١
مْ  ، فَكَ ها العاديِّ رِ عْ فَ سِ ساءً نِصْ ةِ مَ ادِسَ ةِ السّ اعَ بْلَ السّ ها قَ رُ عْ ، وسِ الِ ٥ ريِاالتٍ لِألَطْفَ ، وَ ١٠ ريِاالتٍ

؟ نًا لِلتَّذاكِرِ فَعوا ثَمَ ياالً دَ رِ
....................................................................................

؟ سيلِ غَ ةِ الْ لَّ البِسَ في سَ ةَ مَ مْ قِطْعَ ا. فَكَ ، و١٢ قَميصً ، و١٠ أَثْوابٍ سيلِ ١٤بِنْطَاالً غَ ةِ الْ لَّ في سَ  ٢
.....................................................................................

بًا  نَ مْ أَرْ ، فَكَ مٍ وْ لَّ يَ ا كُ وتً تْكُ كَ بََيْنِ وَ نَ بيعُ أَرْ لُّ يَ حَ انَ المَ ا كَ إِذَ . فَ اماتٍ مَ تَاْكِيتَ و ٩ حَ انِبَ و٤ كَ لٍّ ٨ أَرَ حَ في مَ لٍّ ٨  حَ في مَ  ٨ ٣
؟ امٍ  أَيَّ

بًا  نَ مْ أَرْ ، فَكَ مٍ وْ لَّ يَ ا كُ وتً تْكُ كَ بََيْنِ وَ نَ بيعُ أَرْ لُّ يَ حَ انَ المَ ا كَ إِذَ . فَ اماتٍ مَ  حَ
؟ امٍ  أَيَّ

بًا  نَ مْ أَرْ ، فَكَ مٍ وْ لَّ يَ ا كُ وتً تْكُ كَ بََيْنِ وَ نَ بيعُ أَرْ لُّ يَ حَ انَ المَ ا كَ إِذَ . فَ اماتٍ مَ  حَ
دَ ٤ لِّ بَعْ حَ يَبْقى في المَ ا سَ وتً تْكُ مْ كَ كَ وَ

بًا  نَ مْ أَرْ ، فَكَ مٍ وْ لَّ يَ ا كُ وتً تْكُ كَ بََيْنِ وَ نَ بيعُ أَرْ لُّ يَ حَ انَ المَ ا كَ إِذَ . فَ اماتٍ مَ  حَ
دَ  لِّ بَعْ حَ يَبْقى في المَ ا سَ وتً تْكُ مْ كَ كَ وَ

بًا  نَ مْ أَرْ ، فَكَ مٍ وْ لَّ يَ ا كُ وتً تْكُ كَ بََيْنِ وَ نَ بيعُ أَرْ لُّ يَ حَ انَ المَ ا كَ إِذَ . فَ اماتٍ مَ  حَ

.....................................................................................

؟ هِ سِ عِ نَفْ نَ النَّوْ ابٍ مِ عَ نُ ٣ أَلْ مْ يَكونُ ثَمَ . كَ بَةٍ عْ اءِ لُ رَ نًا لِشِ ياالً ثَمَ دُ ٥٠ رِ مَ فَعَ أَحْ دَ  ٤
.....................................................................................

.................... = ١٠ × ٤ ٨ × ١٠ = ....................٥ ١٠ × ٧ = ....................٦ ٧

.................... = ٩ × ١٠ ١٠ × ٦ = ....................٨ ٥ × ١٠ = ....................٩ ١٠

: بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

        
ثِّلُها •  أُمَ
ةً •  مُ صورَ سُ ةً • أَرْ مُ صورَ سُ • أَرْ
طٍ•  نْ نَمَ ثُ عَ طٍ• أَبْحَ نْ نَمَ ثُ عَ • أَبْحَ

    

١٥ رياالً

٣٦ قطعة

صفر أرنب  وَ  صفر كتكوت

١٥٠ رياالً

٤٠٨٠٧٠

٩٠٦٠٥٠

 ا من المسائل وناقش  فأعط مزيدً
ها مع الطالب. خطط حلِّ

 بديلي تنويع التعليم  
() تدريبات المهارات  
() التدريبات اإلثرائية  




إجابة:

٦)  جمع الملصقات التي تمثل عدد الفراشات والنحل والزهور، ثم 
ضرب ناتج جمعها في العدد ٢، وعليه فإن

ا عدد الملصقات = ١١ × ٢ = ٢٢ ملصقً

  








إيجاد ناتج الضرب في الصفر وفي الواحد.إيجاد ناتج الضرب في الصفر وفي الواحد.


 ، 


ورق مربعات، جهاز عرض الشفافيات، شفافيات.

قطع عدّ

يفضل الطالب الضرب في العدد ١، بينما يسبب لبعضهم الضرب في 
الصفر بعض االنزعاج؛ ألنهم في هذا المستو يعتقدون أن الرياضيات 
هي غالبًا عن العد، والعدد صفر ليس من األعداد التي تُعد. ويعتبر هذا 
أن يمكن   ١ والعدد  صفر  للعدد  الضرب  جدولَي  ألن  ا؛  مهمًّ والعدد الدرس  صفر  للعدد  الضرب  جدولَي  ألن  ا؛  مهمًّ والعدد الدرس  صفر  للعدد  الضرب  جدولَي  ألن  ا؛ 
ما إلى خاصيتَي: الضرب في الصفر والضرب في العدد واحد الذي  يُعمّ

يعتبر العنصر المحايد لعملية الضرب.
ا. ا، فإن الناتج يكون صفرً فعندما يكون أحد العوامل صفرً  •

وعندما يكون أحد العوامل ١، فإن الناتج يكون العامل اآلخر.  •


استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

         

 
سرو، شجرة   ١٢ بالبيئة  العناية  جمعية  ــت  زرع
كان  إذا  البلوط.  أشجار  وبعض  صنوبر،  شجرات  و٦ 
بلوط  شجرة  فكم  شجرة،   ٣٠ جميعها  األشجار  عدد 

زرعت الجمعية؟ ١٢ شجرة



  






  

 ورقة، أقالم تلوين. 
بحيث  وورود،  ألزهار  رسومات  تتضمن  كراسة  الطالب  يعمل   •
من  واحدة  حقيقة  فيها  يستعمل  واحدة،  رسمة  صفحة  كل  تحوي 

حقائق الضرب في الواحد.

على سبيل المثال للحقيقة ١ × ٥، يرسمون غصنًا فيه زهور، لتوضيح   •
هذه الحقيقة، ثم يكتبون جملة لتفسير الرسم.



   

 بطاقات
اطلب إلى الطالب كتابة بطاقة لكلٍّ من : خاصية الضرب في الصفر،   •

وخاصية العنصر المحايد لعملية الضرب بحيث: 
ي البطاقة. يوضحون الخاصية باستعمال األعداد على أحد وجهَ  •

نون مسألة لفظية لتوضيح الخاصية على الوجه اآلخر للبطاقة. يكوّ  •

 (٨٦ هـ)  

ونقل  الدرس،  مفهوم  العلوم؛ الستكشاف  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  •
مه.  أثر تعلُّ

ونقل  الدرس،  مفهوم  العلوم؛ الستكشاف  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  
مه.  أثر تعلُّ

ونقل  الدرس،  مفهوم  العلوم؛ الستكشاف  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  

 

المسألة  حل  تدريبات  مستعمالً  وخططها  المسألة  حل  مهارات  م  دعِّ
(٣٦) الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.

   

 
......................... .................................................

٣٦   


                  

: سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ المَ :أَحُ سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ المَ أَحُ

. ةٌ دَ احِ الِبَةٌ وَ نْها طَ لٍّ مِ لِسُ إِلى كُ التٍ تَجْ اوِ أَتْ ٦ طَ رَ بَةِ وَ تَ كْ ةُ إِلى المَ يَ امِ بَتْ سَ هَ ذَ أَتْ   رَ بَةِ وَ تَ كْ ةُ إِلى المَ يَ امِ بَتْ سَ هَ ذَ أَتْ   رَ بَةِ وَ تَ كْ ةُ إِلى المَ يَ امِ بَتْ سَ هَ ذَ أَتْ   رَ بَةِ وَ تَ كْ ةُ إِلى المَ يَ امِ بَتْ سَ هَ ذَ أَتْ   رَ بَةِ وَ تَ كْ ةُ إِلى المَ يَ امِ بَتْ سَ هَ ذَ أَتْ   رَ بَةِ وَ تَ كْ ةُ إِلى المَ يَ امِ بَتْ سَ هَ ذَ أَتْ   رَ بَةِ وَ تَ كْ ةُ إِلى المَ يَ امِ بَتْ سَ هَ ذَ  ١ 

؟ أَتْ ةً رَ مْ طالِبَ كَ  


؟ دُ مَ أَ أَحْ ا رَ طًّ مْ خَ . فكَ طٌّ نْها خَ لِّ قِطٍّ مِ يلِ كُ لى ذَ ، عَ طٍ دُ ١٠ قِطَ مَ أ أَحْ رَ دُ   مَ أ أَحْ رَ دُ   مَ أ أَحْ رَ دُ   مَ أ أَحْ رَ  ٢ 


الً لَها؟ جْ مْ رِ . فكَ يتانٍ دُ ٨ حِ يُوجَ دُ   يُوجَ دُ   يُوجَ دُ   يُوجَ  ٣ 


ما؟ ا لَهُ ناحً مْ جَ . كَ انِ ساحَ اتِ تِمْ نْقعَ تَ سْ دِ المُ دُ في أَحَ يُوجَ ما؟  ا لَهُ ناحً مْ جَ . كَ انِ ساحَ اتِ تِمْ نْقعَ تَ سْ دِ المُ دُ في أَحَ يُوجَ ما؟  ا لَهُ ناحً مْ جَ . كَ انِ ساحَ اتِ تِمْ نْقعَ تَ سْ دِ المُ دُ في أَحَ يُوجَ ما؟  ا لَهُ ناحً مْ جَ . كَ انِ ساحَ اتِ تِمْ نْقعَ تَ سْ دِ المُ دُ في أَحَ يُوجَ  ٤ 


؟ ا لِقِطٍّ و ٤ كِالبٍ نْفً مْ أَ كَ ا لِقِطٍّ و   نْفً مْ أَ كَ ا لِقِطٍّ و   نْفً مْ أَ كَ ا لِقِطٍّ و   نْفً مْ أَ كَ  ٥ 


عِي؟ ياالً مَ مْ رِ . كَ دٌ يالٌ واحِ ا رِ نْهَ ةٍ مِ الَ صَّ لِّ حَ ، في كُ الَتانِ صَّ ي حَ نْدِ عِ عِي؟  ياالً مَ مْ رِ . كَ دٌ يالٌ واحِ ا رِ نْهَ ةٍ مِ الَ صَّ لِّ حَ ، في كُ الَتانِ صَّ ي حَ نْدِ عِ عِي؟  ياالً مَ مْ رِ . كَ دٌ يالٌ واحِ ا رِ نْهَ ةٍ مِ الَ صَّ لِّ حَ ، في كُ الَتانِ صَّ ي حَ نْدِ عِ عِي؟  ياالً مَ مْ رِ . كَ دٌ يالٌ واحِ ا رِ نْهَ ةٍ مِ الَ صَّ لِّ حَ ، في كُ الَتانِ صَّ ي حَ نْدِ عِ  ٦ 


؟ بَقِ لْو في الطَّ ةَ حَ عَ مْ قِطْ . فكَ بَقٍ لْو في طَ ةَ حَ عَ ي ١٢ قِطْ مّ تْ أُ عَ ضَ وَ ي   مّ تْ أُ عَ ضَ وَ ي   مّ تْ أُ عَ ضَ وَ ي   مّ تْ أُ عَ ضَ وَ  ٧ 


  



         

١ × ٠ = ٠      
٢ × ٠ = ٠      
٣ × ٠ = ٠      
٤ × ٠ = ٠      

؛ ٦ × ٠ = ٠ نْ       إِذَ

      

دُ نَاتِجَ ٤ ×١.  ها، أَجِ ميعِ بْتاتِ فِي األحواضِ جَ دِ النَ دَ ةِ عَ فَ رِ عْ لِمَ
: حٌ ضَّ وَ وَ مُ ا هُ مَ دِّ كَ عَ الْعَ لُ قِطَ مِ تَعْ أَسْ

دُ نَاتِجَ  ها، أَجِ ميعِ بْتاتِ فِي األحواضِ جَ دِ النَ دَ ةِ عَ فَ رِ عْ لِمَ
: حٌ ضَّ وَ وَ مُ ا هُ مَ دِّ كَ عَ الْعَ لُ قِطَ مِ تَعْ أَسْ

دُ نَاتِجَ  ها، أَجِ ميعِ بْتاتِ فِي األحواضِ جَ دِ النَ دَ ةِ عَ فَ رِ عْ لِمَ

دة. احِ ةٌ وَ عَ نْها قِطْ لٍّ مِ اتٍ في كُ وعَ مُ جْ دة. مَ احِ ةٌ وَ عَ نْها قِطْ لٍّ مِ اتٍ في كُ وعَ مُ جْ دة. مَ احِ ةٌ وَ عَ نْها قِطْ لٍّ مِ اتٍ في كُ وعَ مُ جْ دة. مَ احِ ةٌ وَ عَ نْها قِطْ لٍّ مِ اتٍ في كُ وعَ مُ جْ دة. مَ احِ ةٌ وَ عَ نْها قِطْ لٍّ مِ اتٍ في كُ وعَ مُ جْ ؛ ٤ مَ نْ إِذَ
لِِكََ ٤ × ١ = ٤ لِِذَ



تْ  عَ رَ زَ وَ  ، أحواضٍ  ٤ يْلَى  لَ تْ  تَرَ اشْ
تْ فِي  عَ رَ ةً زَ تَ بْ مْ نَ . كَ تَةً بْ نْها نَ لٍّ مِ في كُ
تْ  عَ رَ زَ وَ  ، أحواضٍ  
تْ فِي  عَ رَ ةً زَ تَ بْ مْ نَ . كَ تَةً بْ نْها نَ لٍّ مِ في كُ
تْ  عَ رَ زَ وَ  ، أحواضٍ  

ها؟ ميعِ األحواضِ جَ

        

ى  يْلَ لَ تْ  تَرَ اشْ

   

 . رٍ فْ صِ بِ ٦ ×  رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ  

      
            

    

    
ايِدِ حَ ايِدِالْمُ حَ رِ الْمُ نْصُ ةُ الْعُ يَّ رِ ِّ نْصُ ةُ الْعُ يَّ رِ خاصِّ نْصُ ةُ الْعُ يَّ رِ خاصِّ نْصُ ةُ الْعُ يَّ ِّ

رِ فْ رِبِ فِي الصِّ فْ بِ فِي الصِّ رْ ةُ الضَّ يَّ رْخاصِّ ةُ الضَّ يَّ خاصِّ
رِ  نْصُ ةُ الْعُ يَّ ِّ

رْ ةُ الضَّ يَّ خاصِّ
رِ  نْصُ ةُ الْعُ يَّ ِّ

www.obeikaneducation.com

ا: مَ هُ يِّزُ مَ واصُّ تُ رِ خَ فْ في الصِّ بِ في ١ وَ رْ لِلضَّ
. هُ سَ دَ نَفْ دَ وَ الْعَ اتِجُ هُ ونُ النّ دٍ في ١ يَكُ دَ بِ أَيِّ عَ رْ نْدَ ضَ عِ فَ

. بِ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ ايدِ لعَ حَ رِ المُ نْصُ ةِ العُ يَّ اصِّ ايدِخَ حَ رِ المُ نْصُ ةِ العُ يَّ اصِّ ةُ بِخَ يَّ اصِّ هِ الخَ ذِ ى هَ مَّ ةُ بِ تُسَ يَّ اصِّ هِ الخَ ذِ ى هَ مَّ ايدِ تُسَ حَ رِ المُ نْصُ ةِ العُ يَّ اصِّ ةُ بِخَ يَّ اصِّ هِ الخَ ذِ ى هَ مَّ ايدِ تُسَ حَ رِ المُ نْصُ ةِ العُ يَّ اصِّ ايدِخَ حَ رِ المُ نْصُ ةِ العُ يَّ اصِّ ةُ بِخَ يَّ اصِّ هِ الخَ ذِ ى هَ مَّ ايدِ تُسَ حَ رِ المُ نْصُ ةِ العُ يَّ اصِّ خَ

فِي  دٍ  دَ أَيِّ عَ بِ  رْ نْدَ ضَ نَّهُ عِ أَ لى  رِ عَ فْ رِالصِّ فْ الصِّ فِي  بِ  رْ الضَّ ةُ  يَّ فِي خاصِّ بِ  رْ الضَّ ةُ  يَّ تَنُصُّ خاصِّ وَ
ا. رً فْ ونُ النّاتِجُ صِ رٍ يَكُ فْ صِ

دٍ فِي  دَ بِ أَيِّ عَ رْ نْدَ ضَ عِ
ا. رً فْ ونُ النّاتِجُ صِ رِ يَكُ فْ الصِّ

  



  

      

خاصية  لتوضيح  العد  قطع  استعمال  الطالب  إلى  اطلب  •
الصفر مع الجمع. 

عدد  أيّ  زائد  صفر   ،  ٢٣ ذلك. وضح  ؟   ٢٣  +  ٠ ناتج  ما  •
يساوي العدد نفسه.

بعض  تلوين  إليهم  واطلب  مربعات،  ورقة  الطالب  أعط  •
المربعات لعمل ٥ سطور وعمود واحد، ثم ٩ سطور وعمود 

واحد واسأل:
٥ ، ٩ ؛ أي عدد مضروب  ما ناتج ٥ × ١؟ ٩ × ١؟  وضح ذلك. •

في ١ يساوي العدد نفسه.

  


ارسم ٤ دوائر على شفافية،  وثبت قطعة عدّ واحدة في كل دائرة 

واسأل:
٤ ما عدد المجموعات؟ •

١ كم قطعة في كل مجموعة؟ •
٤ ما عدد القطع في المجموعات كلها؟ •

٤ ما ناتج ٤ × ١ ؟ •
ارسم ٤ دوائر أخر على شفافية، وال تثبِّت أي شيء داخل   •

الدوائر ثم اسأل:
٤ ما عدد المجموعات؟ •

٠ كم قطعة في كل مجموعة؟ •
٠ ما عدد القطع في المجموعات كلها؟ •

٠ ما ناتج ٤ × ٠؟ •

اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتبهم، ويقرؤوا المسألة في فقرة 
 ، م لهم مفهوم «». قدِّ

 وناقشهم في حل المثالين ١، ٢

      


يمكن أن يخلط بعض الطالب بين خاصية الصفر مع الجمع، 
وخاصيته مع الضرب فيكتبون ٠ × ٤ = ٤؛ لذا بيّن لهم أنه 
 مجموعات، في كلٍّ منها صفر من األشياء، 
؛ لذا بيّن لهم أنه 
 مجموعات، في كلٍّ منها صفر من األشياء، 
؛ لذا بيّن لهم أنه  وخاصيته مع الضرب فيكتبون 
 مجموعات، في كلٍّ منها صفر من األشياء، 

وخاصيته مع الضرب فيكتبون 
إذا كان لديهم ٤

فليس لديهم أي شيء ( صفر ).

!




  

......................... .................................................

٣٤   


                  

: بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ :أَجِ بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

رِ  نْصُ ةُ العُ يَّ اصِّ تَنُصُّ خَ
ةِ  لِيَّ مَ حايِدِ لِِعَ المُ

: ناتِجَ  لى أنَّ بِ عَ رْ الضَّ
ةِ  لِيَّ مَ حايِدِ لِِعَ المُ

: ناتِجَ  لى أنَّ بِ عَ رْ الضَّ
ةِ  لِيَّ مَ حايِدِ لِِعَ المُ

دٍ في ١ دَ بِ أَيِّ عَ رْ ضَ
: ناتِجَ  لى أنَّ بِ عَ رْ الضَّ

دٍ في  دَ بِ أَيِّ عَ رْ ضَ
: ناتِجَ  لى أنَّ بِ عَ رْ الضَّ

. هُ سَ دَ نَفْ دَ يُساوي العَ
دٍ في  دَ بِ أَيِّ عَ رْ ضَ

. هُ سَ دَ نَفْ دَ يُساوي العَ
دٍ في  دَ بِ أَيِّ عَ رْ ضَ

لَمِ القَ ةِ وَ رقَ املِ الوَ تِعْ بِاسْ
نْ ٤ نُجومٍ = ٤ نُجومٍ ةٌ مِ دَ ةٌ واحِ وعَ ْمُ جمَ

١ × ٤ = ٤
ةٌ = ٤ نُجومٍ مَ نْها نَجْ لٍّ مِ ْموعاتٍ يف كُ ٤ جمَ

٤ × ١ = ٤

املِ النَّامذِجِ تِعْ املِ النَّامذِجِبِاسْ تِعْ بِاسْ

ةُ  يَّ اصِّ تَنُصُّ خَ
رِ  فْ بِ في الصِّ رْ الضَّ

بِ  رْ : ناتِجَ ضَ لى أَنَّ عَ
رِ  فْ بِ في الصِّ رْ الضَّ

بِ  رْ : ناتِجَ ضَ لى أَنَّ عَ
رِ  فْ بِ في الصِّ رْ الضَّ

رٍ  فْ دٍ في صِ دَ أَيِّ عَ
بِ  رْ : ناتِجَ ضَ لى أَنَّ عَ

رٍ  فْ دٍ في صِ دَ أَيِّ عَ
بِ  رْ : ناتِجَ ضَ لى أَنَّ عَ

ا. رً فْ يُساوي صِ
رٍ  فْ دٍ في صِ دَ أَيِّ عَ

ا. رً فْ يُساوي صِ
رٍ  فْ دٍ في صِ دَ أَيِّ عَ

رَ نُجومٍ فْ نْ ٤ نُجومٍ = صِ ةٍ مِ وعَ مُ رُ جمَ فْ صِ
٠ × ٤ = ٠

فرَ نُجومٍ رُ نُجومٍ = صِ فْ نْها صِ لٍّ مِ وعاتٍ يف كُ ْمُ ٤ جمَ
٤ × ٠ = ٠

أْتي: ا يَ مَّ لٍّ مِ بِ في كُ رْ اتِجَ الضَّ دُ نَ أَجِ
  = ١ × ٠ ١   = ٥ × ١ ٢   = ١ × ٨ ٣ 
  = ٠ × ٣ ٤   = ١ × ٧ ٥   = ٠ × ٥ ٦ 
  = ٤ × ٠ ٧   = ١ × ٤ ٨   = ٩ × ٠ ٩ 

  = ٦ × ١ ١٠   = ٢ × ١ ١١   = ٠ × ٩ ١٢ 
  = ١ × ٦ ١٣   = ٢ × ٠ ١٤   = ٩ × ١ ١٥ 

  = ٠ × ٦ ١٦   = ١ × ٢ ١٧   = ٥ × ٠ ١٨ 
  = ٧ × ١ ١٩   = ٠ × ٨ ٢٠   = ٣ × ١ ٢١ 
  = ١ × ١ ٢٢   = ١ × ٩ ٢٣   = ٠ × ٤ ٢٤ 

  = ٧ × ٠ ٢٥   = ٨ × ١ ٢٦   = ٨ × ٠ ٢٧ 

......................... .................................................

٣٥   


                  

أْتي: ا يَ مَّ لٍّ مِ بِ في كُ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أْتي:أَجِ ا يَ مَّ لٍّ مِ بِ في كُ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ
٥٥

١ ×



٣ ١

٠ ×



٨ ٢

١ ×



١ ٣

٧ ×



٠ ٤

١ ×



١ ٥

٨ ×



٦ 

  = ٠ × ٥ ٧   = ٩ × ٠ ٨   = ٠ × ٤ ٩ 

  = ١ × ٤ ١٠   = ١ × ٢ ١١   = ١٢      ٩ × ١ 

  = ١ × ٦ ١٣   = ٧ × ١ ١٤   = ١ × ٣ ١٥ 

  = ٦ × ٠ ١٦   = ٠ × ٢ ١٧   = ٥ × ١ ١٨ 

: بَ في  ناسِ دَ المُ دَ تُبُ العَ : أَكْ بْرُ الجَ

٦ =   × ٦ ٩ = ٠ ١٩ ×  ١ ٢٠ =   × ١ ٢١ 

٧ = ٠ ×  ٥ ٢٢ =   × ٥ ٤ = ٠ ٢٣ ×  ٢٤ 

٨ =   × ٨ ٣ = ٠ ٢٥ ×  ٠ ٢٦ =   × ٢ ٢٧ 

: أَلتَيْنِ اآلتِيَتَيْنِ سْ نَ المَ لٍّ مِ بٍ لِكُ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

دُ  دَ ا عَ . مَ دَ قاعِ فٌّ فيهِ ٧ مَ لِ صَ صْ ةِ الفَ فَ رْ رِ غُ في آخِ فٌّ فيهِ ٧  لِ صَ صْ ةِ الفَ فَ رْ رِ غُ في آخِ فٌّ فيهِ ٧  لِ صَ صْ ةِ الفَ فَ رْ رِ غُ في آخِ فٌّ فيهِ   لِ صَ صْ ةِ الفَ فَ رْ رِ غُ في آخِ فٌّ فيهِ   لِ صَ صْ ةِ الفَ فَ رْ رِ غُ في آخِ  ٢٨ 

؟ فِّ لِكَ الصَّ دِ ذَ اعِ قَ مَ

=×

ال  وَ  ، دَ قاعِ مَ  ٦ دُ  يُوجَ امِ  عَ الطَّ ةِ  لَ اوِ طَ لَ  وْ حَ دُ   يُوجَ امِ  عَ الطَّ ةِ  لَ اوِ طَ لَ  وْ حَ دُ   يُوجَ امِ  عَ الطَّ ةِ  لَ اوِ طَ لَ  وْ حَ دُ   يُوجَ امِ  عَ الطَّ ةِ  لَ اوِ طَ لَ  وْ حَ  ٢٩ 

اصِ  خَ دُ األَشْ دَ ا عَ مَ يها.  لَ الِسٌ عَ دٌ جَ أَحَ دُ  يُوجَ
دُ  يُوجَ امِ  عَ الطَّ ةِ  لَ اوِ طَ لَ  وْ حَ  

اصِ  خَ دُ األَشْ دَ ا عَ مَ يها.  لَ الِسٌ عَ دٌ جَ أَحَ دُ  يُوجَ
دُ  يُوجَ امِ  عَ الطَّ ةِ  لَ اوِ طَ لَ  وْ حَ  

؟ دِ قاعِ لى المَ الَجالِسينَ عَ

=×

  



         
: المثاالن (١، ٢) بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

١
٧  ×

              
 : بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

٦
٠  ×

فِي   ١٠٠ بِ  رْ ضَ ناتِجُ  ما   

. بَبَ يِّنُ السَّ ؟ أُبَ رٍ فْ دِ صِ دَ عَ الْ

؟ يّاتٍ اني حَ الً لِثَمَ جْ مْ رِ كَ  

٩
٠  ×

      ١٠
١  ×

      ١٠
٠  ×

             ٧
١  ×

    ٥ ×٠ 

٠ × ٢  ٤ × ١  ١ × ٢  ٨ × ٠ 

    ٨ ×١ 

: المثاالن (١، ٢) بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ : أَجِ بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

 . راتِ هَ وْ جَ مُ الْ نَ  مِ ةٍ  غَ ارِ فَ نادِيقَ  صَ  ٣ بْطَانٌ  قُ دَ  جَ وَ   

؟  نَادِيقِ هِ الصَّ ذِ ةً في هَ رَ هَ وْ مْ جَ كَ

لِّها؟ داءِ كُ وْ عِ السَّ بُقَ دُ الْ دَ ا عَ . مَ وداءُ ةٌ سَ عَ قْ نْها بُ لٍّ مِ رِ كُ ، على ظَهْ الٍ حَ بْدُ اللهِ ثَمانِيَ سَ دَ عَ شاهَ   

تُها.  لَّمْ عَ تِي تَ بِ الَّ رْ صائِصِ الضَّ د خَ لى إحْ ةً عَ أَلَ سْ تُبُ مَ  أَكْ         

. دِ احِ بِ فِي الوَ رْ يَّةَ الضَّ حُ خاصِّ ضِّ .             أُوَ دِ احِ بِ فِي الوَ رْ يَّةَ الضَّ حُ خاصِّ ضِّ .             أُوَ دِ احِ بِ فِي الوَ رْ يَّةَ الضَّ حُ خاصِّ ضِّ              أُوَ

 : رُ مْ مَ األَ ا لَزِ اذِجَ إِذَ الً النَّمَ مِ تَعْ سْ ةِ مُ سائِلِ اآلتِيَ الًّ مِنَ الْمَ لُّ كُ أَحُ

 : بَ فِي  ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ  أَكْ   
    ٧ =٧ ×     ٨ =٠ ×  ٩ ×  =  ٩ ١ ×   =٠ 

    ٦٨٤ ×  =٦٨٤       =١٣٩ × ١ ٢٧ ×  =  صفر 

بَ فِي  : ناسِ مُ دَ الْ دَ عَ تُبُ الْ  أَكْ   

لَسَ  إِذَا جَ . فَ التٍ ةِ ٩ طاوِ سَ رَ دْ مَ ولِ الْ دِ فُصُ في أَحَ  

دُ  دَ عَ ا  فَمَ نْها،  مِ ةٍ  لَ طاوِ لِّ  كُ لى  عَ دٌ  واحِ طالبٌ 
ميعِها؟ التِ جَ لَى الطّاوِ لَسوا عَ بِ الَّذينَ جَ الطُّالّ

  

٠

٧
٠٢٤٠

٠١٠٠

١

١١٣٩

٨

٠

٠١٠

٣×٠=٠؛ خاصية الضرب في الصفر.

٧

٩

٠٨

٠؛ أستعملُ خاصية الضرب في الصفر.

صفر
صفر

انظر الهامش . 

  

ع أسئلة التدريبات (٧-٢٦) باستعمال المستويات اآلتية: نوّ



١٦ ، ١٨-٢١ – ٧
١٦ ، ١٨ - ٢٢ – ١١


(٧-١١) األسئلة الفردية، (١٤-٢٠) 

األسئلة الزوجية، ٢٣-٢٦
العليا»،  التفكير  مهارات  «مسائل  مناقشة  الطالب  إلى  اطلب 
حل  عند  استعملوها  التي  الضرب  خاصية  وتحديد  وحلها. 

األسئلة من ١٩ إلى ٢١

وا السؤال (٢٦)   اطلب إلى الطالب أن يحلُّ
ويكتبوا الحل في مجلة الصف، كما يمكنك استعماله في 

التقويم التكويني. 

إجابة:
الناتج  يكون  واحد  في  عدد  أي  ضرب  عند  ممكنة:  إجابة   (٢٦

العدد نفسه. مثال: عند ضرب ٦ في ١ يكون الناتج ٦

  

......................... .................................................

٣٧   


                

 ، مادِيِّ نِ الرَّ وْ ءَ بِاللَّ زْ لِكَ الجُ نُ ذَ لَوِّ ، أُ رِ فْ يرَ الصِّ ا غَ دً دَ ابَةُ عَ انَتِ اإلِجَ إِذا كَ ، وَ ناهُ ةِ أَدْ ورَ لَ الصُّ اخِ سائِلَ دَ لُّ المَ ءَ أَحُ زْ لِكَ الجُ نُ ذَ لَوِّ ، أُ رِ فْ يرَ الصِّ ا غَ دً دَ ابَةُ عَ انَتِ اإلِجَ إِذا كَ ، وَ ناهُ ةِ أَدْ ورَ لَ الصُّ اخِ سائِلَ دَ لُّ المَ ، أَحُ مادِيِّ نِ الرَّ وْ ءَ بِاللَّ زْ لِكَ الجُ نُ ذَ لَوِّ ، أُ رِ فْ يرَ الصِّ ا غَ دً دَ ابَةُ عَ انَتِ اإلِجَ إِذا كَ ، وَ ناهُ ةِ أَدْ ورَ لَ الصُّ اخِ سائِلَ دَ لُّ المَ ، أَحُ مادِيِّ نِ الرَّ وْ بِاللَّ

. وينٍ ونَ تَلْ ءَ دُ زْ لِكَ الجُ كُ ذَ تْرُ ا، أَ رً فْ إِذا كانَتِ اإلجابَةُ صِ وَ

=×=×

=×=×

=×=×

=×=×

=×=×

=×=×

=×=×

=×=×

وينِها؟ لْ دَ تَ ةِ بَعْ ورَ اذا تَر في الصُّ مَ وينِها؟  لْ دَ تَ ةِ بَعْ ورَ اذا تَر في الصُّ مَ وينِها؟  لْ دَ تَ ةِ بَعْ ورَ اذا تَر في الصُّ مَ وينِها؟  لْ دَ تَ ةِ بَعْ ورَ اذا تَر في الصُّ مَ  ١ 


؟ رٌ فْ دينِ فِيها صِ دَ دُ العَ بِ الَّتي أَحَ رْ سائِلِ الضَّ لى إِجابَاتِ مَ ظُ عَ اذا تُالحِ مَ ؟  رٌ فْ دينِ فِيها صِ دَ دُ العَ بِ الَّتي أَحَ رْ سائِلِ الضَّ لى إِجابَاتِ مَ ظُ عَ اذا تُالحِ مَ ؟  رٌ فْ دينِ فِيها صِ دَ دُ العَ بِ الَّتي أَحَ رْ سائِلِ الضَّ لى إِجابَاتِ مَ ظُ عَ اذا تُالحِ مَ ؟  رٌ فْ دينِ فِيها صِ دَ دُ العَ بِ الَّتي أَحَ رْ سائِلِ الضَّ لى إِجابَاتِ مَ ظُ عَ اذا تُالحِ مَ  ٢ 
  

ينِ فِيها ١؟ دَ دَ دُ العَ بِ الَّتي أَحَ رْ سائِلِ الضَّ لى إِجابَاتِ مَ ظُ عَ اذا تُالحِ مَ ينِ فِيها   دَ دَ دُ العَ بِ الَّتي أَحَ رْ سائِلِ الضَّ لى إِجابَاتِ مَ ظُ عَ اذا تُالحِ مَ ينِ فِيها   دَ دَ دُ العَ بِ الَّتي أَحَ رْ سائِلِ الضَّ لى إِجابَاتِ مَ ظُ عَ اذا تُالحِ مَ ينِ فِيها   دَ دَ دُ العَ بِ الَّتي أَحَ رْ سائِلِ الضَّ لى إِجابَاتِ مَ ظُ عَ اذا تُالحِ مَ  ٣ 
 

                      

 : بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ
١ ٠
    ٠ ×

١٥
    ١ ×

٢٠
    ٣ ×

٣٤
    ١ ×

٤١
    ٦ ×

٥

٢
    ١ ×

٦٨
    ٠ ×

٧٩
    ١ ×

٨١
    ٥ ×

٩٠
    ٩ ×

١٠

ةِ ؟ رَ شَ امِ العَ عَ في األَيّ مَ ةً جَ فَ دَ مْ صَ . كَ امٍ ةَ ١٠ أَيّ دَّ فاتٍ مُ دَ مٍ ٤ صَ وْ لَّ يَ عُ خالِدٌ كُ مَ مٍ   يَجْ وْ لَّ يَ عُ خالِدٌ كُ مَ مٍ   يَجْ وْ لَّ يَ عُ خالِدٌ كُ مَ يَجْ ١٤
.....................................................................................

؟ تَرَ مْ ليمونةً اشْ . كَ يْمونِ بّات اللَّ نْ حَ دِ مِ دَ ذا العَ فَ هَ عْ ضِ تُقالٍ وَ رْ بَّةَ بُ يْنٌ ١٤ حَ سَ تَر حُ اِشْ ١٥
.....................................................................................

: سائِلِ اآلتِيَةِ نَ المَ الًّ مِ لُّ كُ أَحُ
ناديقِ ؟ يعِ الصَّ مِ ةً في جَ رَ مْ كُ . كَ ةً دَ ةً واحِ رَ نْدوقٍ كُ لُّ صُ وي كُ ، يَحْ ناديقَ  صَ

: سائِلِ اآلتِيَةِ نَ المَ الًّ مِ لُّ كُ أَحُ
ناديقِ ؟ يعِ الصَّ مِ ةً في جَ رَ مْ كُ . كَ ةً دَ ةً واحِ رَ نْدوقٍ كُ لُّ صُ وي كُ ، يَحْ ناديقَ  صَ

: سائِلِ اآلتِيَةِ نَ المَ الًّ مِ لُّ كُ أَحُ
رَ ٥ مَ لَد عُ  ١١

.....................................................................................

؟ كاتِ مَ هِ السَّ ذِ لِ هَ جُ دُ أَرْ دَ . ما عَ ينَةِ كاتٍ لِلزِّ مَ دٍ ٩ سَ ١٢   لَد حامِ
.....................................................................................

ا؟ يْبًا لـِ ١١ قَميصً . فَكم جَ دٍ يْبٍ واحِ لى جَ لُّ قَميصٍ عَ توي كُ يَحْ  ١٣
.....................................................................................

 : أَلَةَ سْ لَّ المَ َحُ بَةَ ألِ نَاسِ طَّةَ المُ تَارُ الخُ أخْ

    

٠

٢

٥

٠

٠

٩

٤

٥

٥ كرات

صفر

٤٠ صدفة

٢٨ ليمونة

١١ جيبًا.

٦

٠

اطلب إلى الطالب حل األسئلة من (١) إلى (٦) الواردة في فقرة 
«أتأكد»، وتابع حلولهم. 

م استيعاب الطالب قبل أن يبدؤوا حل  السؤال (٦): يقوّ
أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».


ف خاصيتَي   واجه بعض الطالب صعوبة في تعرُّ

الضرب في الصفر والعنصر المحايد لعملية الضرب 
وتطبيقهما

 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليمتدريبات إعادة التعليم ١
أنماط،  عن  والبحث  صورة،  رسم  الطالب  إلى  ٢  اطلب 
الصفر  من  كلٍّ  دور  الستكشاف  النماذج؛  واستعمال 
أنماط،  عن  والبحث  صورة،  رسم  الطالب  إلى    اطلب 
الصفر  من  كلٍّ  دور  الستكشاف  النماذج؛  واستعمال 
أنماط،  عن  والبحث  صورة،  رسم  الطالب  إلى    اطلب 

والواحد في الضرب.

  أوجد ناتج   ٨ × ١     ٨

  أوجد ناتج   ٩ × ٠    ٠

  أوجد ناتج   

  أوجد ناتج   

 

  



: بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

١٠
٥  ×

٠
٩  ×

٢
٩  ×

 ٤
٦  ×



٢
٣ ×

١٠
٨  ×

٠
٦  ×

 ٤
٨  ×



٥
٥ ×

٤
٠  ×

٢
٧  ×

 ١
٩  ×



٥
٣ ×

١
٦  ×

٢
١٠  ×

 ١٠
٠  ×



٤ × ٣ ١٠ × ١ ٠ × ٣ ٤ × ٩ 

٠ × ٨ ١٠ × ٧ ١ × ٤ ٢ × ٦ 

٥ × ١٠ ٠ × ٧ ١ × ٠ ١٠ × ٦ 

٤ × ٧ ٥ × ٦ ١٠ × ٣ ٢ × ٠ 

  

٢٤

٣٢

٩

١٢

٠

٠

٥٠

٢٨

٥٠

٦

٢٥

١٠

١٥

٧٠

٠

٣٠

٠

٨٠

٠

٠

٦

٤

٠

٣٠

١٨

٠

١٤

٣٦

٢٠

١٢

٦٠

٠

حقائق  مراجعة  على  الطالب  لمساعدة   ١١٠ الصفحة  استعمل 
الضرب في األعداد: ٠، ١، ٢، ٤، ٥، ١٠




في  الضرب  حقائق  من  المزيد  سيتعلمون  أنهم  الطالب  أخبر 
مجلة  في  الجمل  بعض  يكتبوا  أن  إليهم  واطلب  اآلتي.  الفصل 
الصف يصفون بها ما يعتقدون أنهم سيتعلمونه في الفصل اآلتي.

 بـديـل المجموعات  
 الصغيرة

 م الذاتي بدائل التعلّ  


() تدريبات المهارات  
() التدريبات اإلثرائية  




تحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في 
الدرسين (٤ - ٧ ، ٤- ٨) بإعطائهم:

(٧٧) االختبار القصير (٣)

  

 
تا الضرب في الصفر والعنصر  كيف يمكن أن تساعدك خاصيَّ •
إجابة ممكنة:  المحايد لعملية الضرب على ضرب أعداد أكبر؟
ناتج ضرب أي عدد في ١ يساوي العدد نفسه. أما ناتج ضرب 

ا. أي عدد في الصفر فيساوي صفرً

  



 
       

يِيرَ  غْ بِ أَنَّ تَ رْ لِيَّةِ الضَّ مَ الِ لِعَ بْدَ يَّةُ اإلِ نِي خاصِّ عْ تَ   

. يِّرُ النّاتِجَ غَ ةِ ال يُ وبَ رُ ضْ دادِ الْمَ تِيبِ األَعْ رْ تَ

لُ  صُ أَحْ فَ  وْ فَسَ في ٥،  ا  دً دَ عَ بُ  رِ أَضْ ما  نْدَ عِ   

ةِ اآلحادِ. لَ نْزِ رٍ في مَ فْ لى ٥ أَوْ صِ ا عَ ةِ دائِمً لَ أَ سْ الْمَ فِي  إذا كانَ  وَ اآلتِيَةِ،  سائِلِ  الْمَ مِنَ  الًّ  كُ لُّ  أَحُ
ها: لِّ ةَ لِحَ مَ زِ قائِقَ الالّ رُ الْحَ كُ ، أَذْ ةٌ وماتٌ ناقِصَ لُ عْ مَ

ةِ  لَ أَ سْ الْمَ فِي  إذا كانَ  وَ اآلتِيَةِ،  سائِلِ  الْمَ مِنَ  الًّ  كُ لُّ  أَحُ
ها: لِّ ةَ لِحَ مَ زِ قائِقَ الالّ رُ الْحَ كُ ، أَذْ ةٌ وماتٌ ناقِصَ لُ عْ مَ

ةِ  لَ أَ سْ الْمَ فِي  إذا كانَ  وَ اآلتِيَةِ،  سائِلِ  الْمَ مِنَ  الًّ  كُ لُّ  أَحُ

    ٣ ×٢     ٥ ×٤ 

  ٢×٦   ٤ ×٨ 

أْتي:   ا يَ مّ لٍّ مِ بِ في كُ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

    ٥ ×٣     ٤ × ١ 

١٠
٩  ×

               ٦
٥  ×

٦
٠  ×

               ٩
١  ×

لِّ  كُ فِي  كانَ  ا  إِذَ فَ  . فاتِرَ دَ مَ  زَ رِ تَبَةٌ  كْ مَ تْ  باعَ  

دِ  الْواحِ تَرِ  فْ الدَّ رُ  عْ سِ كانَ  وَ ا،  تَرً فْ ١٢دَ ةٍ  مَ زْ رِ
؟ تَبَةُ كْ مَ تِ الْ ا باعَ تَرً فْ مْ دَ ، فَكَ الينِ ريَ

ربِ : ربِ :أَجدُ ناتِجَ الضّ أَجدُ ناتِجَ الضّ

 ، دِ قاعِ مَ نَ الْ فوفٍ مِ ةِ ٦ صُ سَ رَ دْ مَ حِ الْ رَ سْ   في مَ

عُ  يَسَ ا  صً خْ مْ شَ . فَكَ دَ اعِ قَ فٍّ ١٠مَ لِّ صَ في كُ
ةِ  سَ رَ دْ مَ حِ الْ رَ سْ   في مَ

فٍّ  لِّ صَ في كُ
ةِ  سَ رَ دْ مَ حِ الْ رَ سْ   في مَ

؟ حُ رَ سْ مَ الْ

إِذا  الَّذي  دُ  دَ عَ الْ ما               

ان النَّاتِجُ ٩٢٥ ؟ تُهُ في ٩٢٥ كَ بْ رَ ضَ
٢      ٠         

١٠     ١ 

فِي  بِ  ــرْ الــضَّ نْدَ  عِ  

ادِ  اآلحَ قْمُ  رَ ونَ  يَكُ أَنْ  كِنُ  مْ يُ لْ  هَ دِ ١٠  دَ عَ الْ
ابَتي. حُ إِجَ ضِّ ابَتي.؟ أُوَ حُ إِجَ ضِّ فِي النَّاتِجِ فِي النَّاتِجِ ٢٢؟ أُوَ

بَ فِي  : ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ  أَكْ   
   ٥=٤٠ ×                 ٧ ×   =٣٥ 

اآلتِيَةِ  لِ  مَ الْجُ أَيُّ                

نْدَ  عِ اليدين  أَصابِعِ  دِ  دَ عَ إيجادِ  لُ في  مَ تَعْ تُسْ
؟ خاصٍ ٧ أَشْ

٧ +١٠    ٧ ×١٠ 
١٠ - -٧    ١٠÷٧ 

ةِ  يحَ حِ ةِ الصَّ بِارَ امَ العَ ةِ ) أَمَ يحَ حِ ةِ الصَّ بِارَ امَ العَ ) أَمَ ارةَ ( عُ إِشَ ارةَ (أَضَ عُ إِشَ أَضَ
: اطِئَةِ ةِ الخَ بِارَ امَ العَ ) أَمَ ارةَ ( إِشَ وَ

 

١٥٤

٦٢٠

١٢

٥٨

أ

٣٢

ب

ا ٦٠ شخصً

انظر الهامش





٣٠٩٠

٩٠

المعلومات الناقصة: عدد الرزم التي بيعت.

إجابة:
في  اآلحاد  رقم  يكون   ١٠ العدد  في  الضرب  عند  ألنه  ال؛   

ا. ا دائمً الناتج صفرً


بناءً على نتائج االختبار، استعمل الجدول اآلتي في مراجعة المفاهيم إلعداد الطالب بشكل مستمر:
ا. ا دائمً الناتج صفرً

بناءً على نتائج االختبار، استعمل الجدول اآلتي في مراجعة المفاهيم إلعداد الطالب بشكل مستمر:
ا. ا دائمً الناتج صفرً



تمييز خاصية اإلبدال لعملية الضرب ١
واستعمالها.

 مصادر المعلم ال يدركون معنى « خاصية اإلبدال» أو «الناتج».
لألنشطة الصفية 
(تدريبات إعادة 

التعليم) ٣-٨
١٢-١٣

ال يعرفون حقائق الضرب.حفظ حقائق الضرب حتى العدد ١٠

الخطأ في إيجاد العدد المجهول.حل جمل مفتوحة على الضرب.٩، ١٠
ا خصائص الضرب في العددين ٥، ٢١٠، ١١ ، ١٩ صفرً يكون  أن  يجب  الناتج  في  اآلحاد  رقم  أن  معرفة  عدم 

ا. أو ٥ دائمً
١٦ - ١٧

حل مسائل لفظية على الضرب.

عدم القدرة على قراءة المسائل.
عدم فهم المسائل.

اختيار عملية غير مناسبة.
الخطأ في الحسابات.الخطأ في الحسابات.

عدم معرفة أن ناتج ضرب عدد في واحد يكون هو العدد نفسه.تمييز خاصيتَي الضرب في الواحد والصفر.١٤ ، ١٥ ، ١٨
ا. عدم معرفة أن ناتج ضرب عدد في الصفر يكون صفرً




٨٠-٨١اختيار من متعدد١

٨٢-٨٣اختيار من متعدد٢ أ

٨٤-٨٥إجابات مفتوحة قصيرة٢ ب

٨٦-٨٧إجابات مفتوحة قصيرة٣

(٧٩) اختبار المفردات: الفصل الرابع
(٨٩-٩١) االختبار التراكمي: الفصول ١ - ٤

هذا  في  الواردة  المفاهيم  ويتضمن  في كل فصل،  "يوجد 
الفصل وما قبله".

(٨٨) اختبار الفصل ذو اإلجابات المطولة
تقدير  م  لَّ سُ التقويم  دليل  في  اإلجابات  ملحق  "يتضمن 

لتقويم األداء على هذا االختبار".

 
التقويم  لتنويع  المستويات  المتعددة  الفصل  اختبارات  استعمل 

بحسب االحتياجات الخاصة لطالبك.

 







م الطالب: في هذا الصف سيتعلّ

الضرب في عدد مكون من رقم واحد.  •
الضرب في عدد مكون من رقمين.  •

القسمة على عدد مكون من رقم واحد.  •


في هذا الفصل يتعلم الطالب:

الضرب في ٣، ٦، ٧، ٨، ٩  واستعمال جدول الضرب.  •




م الطالب في هذا الصف : تعلّ
تحديد ووصف أنماط عددية وتوسيعها.  •

جمع العدد إلى نفسه.  •

العدُّ القفزي.  •

على  للتدرب  لهم  عديدةٍ  فرصٍ  تهيئة  المعلمين  وعلى  متنوعة.  مواقف  في  الضرب  على  التدرب  من  االستفادة  الطالب  سيواصل 
الخطط المختلفة وتشجيعهم على النقاش الهادف. ومن المهم للطالب أن يتواصلوا وأن يعبّروا ويوضحوا ما يفكرون فيه. وفي هذا 
على  للتدرب  لهم  عديدةٍ  فرصٍ  تهيئة  المعلمين  وعلى  متنوعة.  مواقف  في  الضرب  على  التدرب  من  االستفادة  الطالب  سيواصل 
الخطط المختلفة وتشجيعهم على النقاش الهادف. ومن المهم للطالب أن يتواصلوا وأن يعبّروا ويوضحوا ما يفكرون فيه. وفي هذا 
على  للتدرب  لهم  عديدةٍ  فرصٍ  تهيئة  المعلمين  وعلى  متنوعة.  مواقف  في  الضرب  على  التدرب  من  االستفادة  الطالب  سيواصل 

الفصل تقدم خطة مضاعفة العدد لمساعدة الطالب:
حقائق العدد ٦ تنتج من مضاعفة حقائق العدد ٣ ، فعلى سبيل المثال ٣ × ٥ = ١٥ و ٦ × ٥ = ٣٠ . وناتج ٦ × ٥ هو ضعف ناتج ٣ × ٥ .  •

حقائق العدد ٨ تنتج من مضاعفة حقائق العدد ٤، ألنه إذا كانت ٤ × ٥ = ٢٠ ، فإن  ٨ × ٥ = ٤٠  •
ا. وخطط الضرب التي استُعملت في الفصل ٤ ، يمكن استخدامها في الفصل الخامس أيضً  

 يواصل الطالب استعمال خاصية اإلبدال لعملية الضرب. ويساعد هذا المفهوم على تهيئتهم لمفاهيم جبرية أخر مثل تبسيط العبارات.


يشتمل مسرد المصطلحات في الموقع 

www.obeikaneducation.com  
على المفردات الرياضية لهذا الفصل وهي.

ا آخر بالتساوي، أو المضروب في   العدد الذي يقسم عددً
 .عددٍ آخر

 .جواب مسألة الضرب 

 أشياء أو رموز تُعرض في صفوف وأعمدة متساوية في 
ا عن طول العمود.  الطول، وقد يكون طول الصف مختلفً



 ترتيب األعداد المضروبة ال يغير 
 ناتج الضرب
٧ × ٢= ٢ ×٧ 

 .إيجاد ناتج ضرب عددين أو أكثر 

ناتج  العوامل ال يغير   تجميع 
 .الضرب

.( ٣ × ٤ ) × ( ٢ × ٣ ) × ٤ = ٢ 

  

circlecircle
بطاقات المفردات المصورة: استعمل بطاقات  استعمل بطاقات 
الفصل  مفردات  لتقديم  المصورة  الفصل المفردات  مفردات  لتقديم  المصورة  المفردات 

بطريقة: ( التعريف / مثال / سؤال ).







الضرب  ناتج  إيجاد 
في العدد ٣


جدول الضرب.


قطع عد


 مصادر األنشطة 

الصفية
 مسألة اليوم

  الموهوبون  الموهوبون
 سريعو التعلم

  الربط مع التربية الفنية








الضرب  ناتج  إيجاد 
في العدد ٦


جدول الضرب، أقالم 

فسفوريّة.


قطع عد


 مصادر األنشطة 
الصفية

 مسألة اليوم

  الموهوبون  الموهوبون
 سريعو التعلم













   






استكشاف جدول 
الضرب.


ورق مربعات قياس ١ سم



  









إيجاد ناتج الضرب 
في العدد ٧


ورق مربعات، بطاقات.


قطع عد


 مصادر األنشطة 

الصفية
 مسألة اليوم

  دون المتوسط  دون المتوسط
 سريعو التعلم








إيجاد ناتج الضرب 
في العدد ٨

قطع 
عد.


 مصادر األنشطة 

الصفية
 مسألة اليوم

  دون المتوسط  دون المتوسط
 سريعو التعلم




  






حل المسألة 
بالبحث عن نمط.

قطع 
عد.


 مصادر األنشطة 

الصفية
 مسألة اليوم

  الموهوبون  الموهوبون
  سريعو التعلم

  الربط مع العلوم




















استعمال الخاصية 

التجميعية لعملية 
الضرب.





ورق مربعات.


مكعبات متداخلة.


 مصادر األنشطة 
الصفية

 مسألة اليوم

  الموهوبون  الموهوبون
 سريعو التعلم









إيجاد ناتج الضرب 
في العدد ٩


أقالم تخطيط، ورق 

ر، ورق مربعات. مسطّ


 مصادر األنشطة 
الصفية

 مسألة اليوم

  الموهوبون  الموهوبون
  سريعو التعلم

  الربط مع الصحة






     



  





 
مها إلى أقسام. واكتب  ارسم صورة  كرة األعداد الملونة، وقسِّ  •

عاملين في كل قسم من أقسامها.عاملين في كل قسم من أقسامها.عاملين في كل قسم من أقسامها.
العاملين  ضرب  ناتج  وأوجــد  زميلك،  مع  الصور  تبادل   •
الموجودين في كل قسم من أقسام صورة كرة زميلك في ورقة 
باستعمال  الكرة  صورة  بجانب  ألوان  مفتاح  ن  كوّ منفصلة. 

اإلجابات مثل ٥٤ = أزرق .
استعمل نماذج حسيّة عند الحاجة.  •


فرش ألوان  •
ألوان مائية  •

ورق  •
أقالم رصاص  •






x x x x



ئي ثنا
ي بصر


ا.  انظر من  تقدر المسافة بين سطح القمر ومركزه بحوالي ١٧٢٨ كيلومترً

! يستطيع الوصول إلى مركز القمر أوالً
. يرمي الالعب األول مكعبَي األعداد الختيار عددين، ثم  اختر زميالً . يرمي الالعب األول مكعبَي األعداد الختيار عددين، ثم   اختر زميالً  •
يجد ناتج ضربهما. ويضرب الناتج في ١٠ ( مالحظة: لضرب عدد 

ا في منزلة اآلحاد.    ٣٢ × ١٠ = ٣٢٠). كلي في ١٠، ضع صفرً
رمية  في  المركز  اتجاه  في  قطعتها  التي  المسافة  هو  الضرب  ناتج   •

واحدة. ويعمل الالعب الثاني الشيء نفسه.
التي  المسافات  مجموع  العب  كل  ل  ويسجّ العملية  هذه  ر  وتكرّ  •

. يقطعها بعد كل رمية، ويفوز من يصل إلى مركز القمر أوالً


مكعبات أعداد مرقمة  •

 (  ( ٠ - ٥ ) )  
( ١٠ – و ( ٥  

ورقة  •
أقالم رصاص  •



ئي ثنا
منطقي


م طالب الصف فريقين، وحدد لكل فريق سلة تحوي بطاقات كتب  م طالب الصف فريقين، وحدد لكل فريق سلة تحوي بطاقات كتب   قسِّ •  قسِّ
فيها مسائل بعدد طالب الفريق، وضع كل سلة في ركن من أركان الفصل.
عليها مسألة  بطاقة مكتوبًا  ليأخذ  فريقه  اتجاه سلة  في  عليها مسألة   يجري كل طالب  بطاقة مكتوبًا  ليأخذ  فريقه  اتجاه سلة  في  •  يجري كل طالب 

الضرب، ثم يرجع مكانه ليحلها.
يعلق كل طالب حل مسألته على قائمة مجموعته.  •

. سيفوز الفريق الذي ينهي حل المسائل بشكل صحيح أوالً  •


مكتوبة  ضرب  مسائل   •

على قطع ورقيةعلى قطع ورقية
سالل  •
ورقة  •

أقالم رصاص  •

ت عا مجمو
منطقي

  



  





    
           

وَ  هُ ؛ فَ بَ رْ لَ الضَّ مِ تَعْ نُ أَنْ أَسْ كِ مْ ، يُ يَةً تَساوِ يَاتٍ مُ مِّ عُ كَ مَ ما أَجْ نْدَ عِ
بَةٍ،  عْ ا في لُ دافً لُ أَهْ جِّ ، أَوْ نُسَ ةِ الَ قّ بَ ياءَ مِنَ الْ تَرِي أَشْ نا حينَما نَشْ فيدُ يُ

. ةً ديقَ عُ حَ رَ أَوْ نَزْ

       
� . بِ رْ لِ الضَّ وَ دْ مالَ جَ تِعْ فُ اسْ شِ تَكْ أَسْ
دادِ ٣ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩. � عْ رِبُ في األَ أَضْ
� . بِ رْ ائِصَ الضَّ صَ لُ خَ مِ تَعْ أَسْ
� . طٍ نْ نَمَ ثِ عَ بَحْ ةً بِالْ لَ أَ سْ لُّ مَ أَحُ

. بِ رْ ائِصَ الضَّ صَ لُ خَ مِ تَعْ أَسْ
. طٍ نْ نَمَ ثِ عَ بَحْ ةً بِالْ لَ أَ سْ لُّ مَ أَحُ

. بِ رْ ائِصَ الضَّ صَ لُ خَ مِ تَعْ أَسْ

تالتِ  شَ مِنْ  وفٍ  فُ صُ  ٣ لِه  نْزِ مَ ةِ  يقَ دِ حَ في  دٌ  عْ سَ عَ  رَ زَ  
جَ  النَّموذَ إنَّ  فَ فٍّ ٧ شتالت  لِّ صَ إذا كانَ في كُ فَ  . اتٍ اوَ رَ ضْ الْخَ

. ةً لَ تْ عَ ٣ × ٧ أَوْ ٢١ شَ رَ دْ زَ ا قَ دً عْ يِّنُ أَنَّ سَ بَ اآلتي يُ

  

 


نوا شبكة  ا في أكواب ليكوّ يختار الطالب جملة ضرب ويزرعون بذورً

تمثل جملة الضرب.
في  مختلفة  ضرب  جمل  عليها  مكتوبًا  ورقية  قصاصات  ضع   •
من  قصاصة  أخذ  المجموعة  طالب  أحد  إلى  اطلب  ثم  صندوق، 

الصندوق.
تعمل كل مجموعة شبكة تمثل جملة الضرب باستعمال األكواب   •
يقوم  ثم  البذور،  وزرع  بالتراب  بملئها  تقوم  حيث  البالستيكية. 
قد  البذور  أن  من  ليتحققوا  كونوها  التي  الشبكات  بري  الطالب 

نبتت.
جمل  وكتابة  الحديقة،  في  جولة  لعمل  الطالب  مجموعات  تحد   •

ضرب تعبرّ عن شبكات النباتات التي يجدونها.

  





٢٤ قطعة عد، ورقة، قلم رصاص. 
اختر  الضرب.  عن  المزيد  سيتعلمون  أنهم  الطالب  أخبر 
٣ في  أنفسهم  ترتيب  إليهم  واطلب  طالب.   ٦ من  مجموعة 

صفوف؛ اثنان في كل صف.
شبكة  عن  لتعبّر  تكتبها  أن  يمكن  التي  الضرب  جملة  ما    •

الطالب؟ 
٢ × ٣= ٦  

  اطلب إلى الطالب العمل في مجموعات صغيرة.
، واطلب إليهم تكوين أكبر  وأعط كل مجموعة ٢٤ قطعة عدّ  
تعبرّ  التي  الضرب  جملة  وكتابة  الشبكات،  من  ممكن  عدد 

عن كل شبكة.
يفتحوا كتبهم صفحة ١١٠ ويقرؤوا  أن  الطالب  إلى  اطلب   

الفقرة في أعلى الصفحة.
إجابة ممكنة: عند   إجابة ممكنة: عند   إجابة ممكنة: عند  متى تستعمل الضرب في حياتك اليومية؟ •

استعمال وصفات الطعام ، النقود، الوقت.
ك يمكن أن تستعمل فيها شبكة  اذكر بعض األشياء في صفِّ

استعمال وصفات الطعام ، النقود، الوقت.
ك يمكن أن تستعمل فيها شبكة  اذكر بعض األشياء في صفِّ

استعمال وصفات الطعام ، النقود، الوقت.
•

إجابة ممكنة: عدد المقاعد، الكتب،  إليجاد ناتج الضرب؟
األقالم ..... إلخ


في  الضرب  كيفية  عن  نماذج  يكتبوا  أن  الطالب  إلى  اطلب 

٥،٤،٢، من خالل األمثلة.

الخطوات  مستعمالً  الجديدة  المفردات  م   قدِّ
اآلتية:

 تنص على أن  
ترتيب األعداد المضروبة ال يغير ناتج الضرب.

 عندما تبدل ٦ × ٩ إلى ٩ × ٦ فإنك تستعمل خاصية 
اإلبدال لعملية الضرب.

هل خاصية اإلبدال لعملية الضرب عملية   كيف تُسَ
الضرب؟

  



    ِقائق حَ نْ  عَ اِفيّةِ  اإلِضَ لوماتي  عْ مَ نْظيمِ  تَ لى  عَ ني  دَ لِتُساعِ ةَ  يَّ وِ طْ الْمَ هِ  هذِ لُ  مَ أَعْ
.A4 أُ بورقة واحدة بْدَ . أَ بِ رْ الضَّ

قائقِ  حَ نْ  عَ اِفيّةِ  اإلِضَ لوماتي  عْ مَ نْظيمِ  تَ لى  عَ ني  دَ لِتُساعِ ةَ  يَّ وِ طْ الْمَ هِ  هذِ لُ  مَ أَعْ
أُ بورقة واحدة  بْدَ . أَ بِ رْ الضَّ

قائقِ  حَ نْ  عَ اِفيّةِ  اإلِضَ لوماتي  عْ مَ نْظيمِ  تَ لى  عَ ني  دَ لِتُساعِ ةَ  يَّ وِ طْ الْمَ هِ  هذِ لُ  مَ أَعْ

ا  ةً طوليً قَ رَ وِي وَ أََطْ 

ما  فِها، كَ نْتَصَ مِنْ مُ
حٌ أدناه. ضَّ وَ وَ مُ هُ

وانِبِ  دَ جَ وِي أَحَ أََطْ 

دارِ  قْ الورقة بِمِ
قُ  لْصِ مَّ أُ سم، ثُ

دارِ  قْ الورقة بِمِ
قُ  لْصِ مَّ أُ سم، ثُ

دارِ  قْ الورقة بِمِ
٥

. وافَّ الْجانِبِيَّةَ الْحَ

يُوبَ  ي الْجُ مِّ أُسَ 

روسِ  ماءِ دُ بِأَسْ

تُبُ مَّ أَكْ ، ثُ لِ صْ الْفَ
روسِ  ماءِ دُ بِأَسْ

تُبُ مَّ أَكْ ، ثُ لِ صْ الْفَ
روسِ  ماءِ دُ بِأَسْ

. هُ تُ مْ لَّ ما تَعَ
تُبُ مَّ أَكْ ، ثُ لِ صْ الْفَ

. هُ تُ مْ لَّ ما تَعَ
تُبُ مَّ أَكْ ، ثُ لِ صْ الْفَ

واتِ  طُ رُ الْخُ رِّ كَ أُ 

لَ  مَ (١–٣) ألَعْ
. رَ يَّاتٍ أُخْ وِ طْ مَ

 

  


الطالب  كتاب  من   (١١٣) الصفحة  في  التعليمات  إلى  الطالب  ه  وجّ
لعمل منظمات أفكار حول الضرب (٢)، ويمكنهم استعمال مطوياتهم 

للدراسة والمراجعة لالختبارات.
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تعرض أهداف الفصل، ويستطيع المعلم تسجيل 

درجة إتقان الطالب لكل هدف.

  




    

         

بِ : الفصل (٤) رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

: الفصل (٤) بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ مَّ أَجِ ، ثُ ةً بَكَ مُ شَ سُ أَرْ

 ،  ، ١٥ ، ٢٠ ، ٢٥ ، ٣٠ 

 ،  ، ١١ ، ٢١ ، ٣١ ، ٤١ 

 ،  ، ٩ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٨ 

 ،  ، ٦٠ ، ٥٠ ، ٤٠ ، ٣٠ 

يْن: (الدرس ٤-٥) تَ يْنِ اآلتِيَ تَ لَ أَ سْ لُّ الْمَ أَحُ

: (مهارة سابقة) بَ فِي   ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ ، وَ طَ دُ النَّمَ دِّ  أُحَ   

بَةِ  لْ رُ عُ عْ ا كانَ سِ إِذَ . فَ ادَ ٥٠ رياالً عَ عَ سُ مَ 

ي  فِ كْ لْ يَ ، فَهَ يَاالتٍ ةِ ٥ رِ دَ  الْواحِ لْوَ الحَ
؟ ببُ ؟ ما السَّ لَبٍ راءِ ٨ عُ ها لِشِ عَ ما مَ

جانِبَيْ  نْ  مِ لٍّ  كُ لى  عَ ينَةٍ  زِ ارِ  جَ أَشْ  ٩ ناكَ  هُ  
جارٍ  أَشْ  ٧ يَ  قِ بَ ها  ضِ بَعْ قَطْعِ  دَ  عْ بَ وَ  ، طَريقٍ

؟ ةً قُطِعَتْ رَ جَ مْ شَ . كَ لَى الْجانِبَيْنِ عَ
يَ  قِ بَ ها  ضِ بَعْ قَطْعِ  دَ  عْ بَ وَ  ، طَريقٍ

؟ ةً قُطِعَتْ رَ جَ مْ شَ . كَ لَى الْجانِبَيْنِ عَ
يَ  قِ بَ ها  ضِ بَعْ قَطْعِ  دَ  عْ بَ وَ  ، طَريقٍ

٥ × ٤  ١ × ٨  ٤ × ٧  ٢ × ٩  

٤ × ٦ ١ × ٦ ٥ × ٣ ٢ × ٧ 
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٢٤٥١٠١٤

٢٠

١١ شجرة

لرسم الشبكة انظر رسومات الطالب

٨٢٨١٨

أضيف ٥؛ ٣٥، ٤٠

أضيف ١٠؛ ٥١، ٦١

أضيف ٣؛ ٢١، ٢٤

أطرح ١٠؛ ٢٠، ١٠

. نعم؛ ٥٠ رياالً أكبر من ٤٠ رياالً

تستعمل في الدرسان (٥-١)، (٥-٤)

تستعمل مع الدرس (٥-٣)

تستعمل مع الدرس (٥-٣)

تستعمل في الدرسان (٥-٤)، (٥-٦)


الطالب  ن  تمكُّ من  تحقق  الفصل،  بدء  الطالب قبل  ن  تمكُّ من  تحقق  الفصل،  بدء  قبل 
من المتطلبات السابقة مستعمالً أحد مصادر 

التقويم التشخيصي اآلتية:

 
 كتاب الطالب (١١٤)

 
 دليل التقويم (٩٤)
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ا على نتائج التقويم التشخيصي ، استعمل الجدول التالي لمعرفة أخطاء الطالب ومعالجتها: اعتمادً














لمعرفة  الطالب  ــؤالء  ه إلــى  استمع   •
الخطأ،  إجاباتهم  إلى  أدت  التي  األسباب 
حل  على  وساعدهم  بمعالجتها،  وقم 
 أخر مرة  التشخيصي  التقويم  أسئلة 

.مستعمالً أحد المصادر األخر

تصحيح أخطاء الطالب.  •
اختيار أحد المصادر التالية:  •

الربط مع المواد األخر. (١١٢ هـ)  
مشروع الفصل. (١١٢)  
التقديم للفصل. (١١٢)  

تصحيح أخطاء الطالب.  •
اختيار أحد المصادر التالية:  •

الربط مع المواد األخر. (١١٢ هـ)  
مشروع الفصل. (١١٢)  
التقديم للفصل. (١١٢)  

  



        

نِي  دُ تُساعِ . وَ بِ رْ ةً إليجادِ ناتِجِ الضَّ لِفَ تَ خْ ابِعِ طرائِقَ مُ لِ الرّ صْ تُ فِي الْفَ مْ لَّ تَعَ
. بِ رْ اتِجِ الضَّ رِ نَوَ كُّ لى تَذَ بِ عَ رْ لِ الضَّ وَ دْ نْماطُ في جَ األَ

نِي  دُ تُساعِ . وَ بِ رْ ةً إليجادِ ناتِجِ الضَّ لِفَ تَ خْ ابِعِ طرائِقَ مُ لِ الرّ صْ تُ فِي الْفَ مْ لَّ تَعَ
. بِ رْ اتِجِ الضَّ رِ نَوَ كُّ لى تَذَ بِ عَ رْ لِ الضَّ وَ دْ نْماطُ في جَ األَ

نِي  دُ تُساعِ . وَ بِ رْ ةً إليجادِ ناتِجِ الضَّ لِفَ تَ خْ ابِعِ طرائِقَ مُ لِ الرّ صْ تُ فِي الْفَ مْ لَّ تَعَ

         

مودِ  لَ فِي الْعَ وَّ دُ الْعامِلَ األَ ، أَجِ يْنِ لَ بِ عامِ رْ إلِيجادِ ناتِجِ ضَ
. يِّ وِ لْ فِّ الْعُ الْعامِلَ الثّاني فِي الصَّ ، وَ لِ وَ دْ على يَمينِ الْجَ

مودِ  لَ فِي الْعَ وَّ دُ الْعامِلَ األَ ، أَجِ يْنِ لَ بِ عامِ رْ إلِيجادِ ناتِجِ ضَ
. يِّ وِ لْ فِّ الْعُ الْعامِلَ الثّاني فِي الصَّ ، وَ لِ وَ دْ على يَمينِ الْجَ

مودِ  لَ فِي الْعَ وَّ دُ الْعامِلَ األَ ، أَجِ يْنِ لَ بِ عامِ رْ إلِيجادِ ناتِجِ ضَ

ةِ  ليَّ مَ الِ لِعَ ةَ اإلِبْدَ يَّ الً خاصِّ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ تُبُ نَواتِجَ الضَّ أَكْ
. نْماطَ األَ ا، وَ هَ فُ رِ تِي أَعْ بِ الَّ رْ قائِقَ الضَّ حَ ، وَ بِ رْ الضَّ

ةِ  ليَّ مَ الِ لِعَ ةَ اإلِبْدَ يَّ الً خاصِّ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ تُبُ نَواتِجَ الضَّ أَكْ
. نْماطَ األَ ا، وَ هَ فُ رِ تِي أَعْ بِ الَّ رْ قائِقَ الضَّ حَ ، وَ بِ رْ الضَّ

ةِ  ليَّ مَ الِ لِعَ ةَ اإلِبْدَ يَّ الً خاصِّ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ تُبُ نَواتِجَ الضَّ أَكْ

. لَ وامِ دُ الْعَ أَجِ      

لَ . وَ دْ لُ الْجَ مِ أُكْ      

      

نِي  دُ تُساعِ . وَ بِ رْ ةً إليجادِ ناتِجِ الضَّ لِفَ تَ خْ ابِعِ طرائِقَ مُ لِ الرّ صْ تُ فِي الْفَ مْ لَّ تَعَ
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٦=٣×٢

وامِل بِعَ ْ ناتِج الرضَّ

     

       

  

 اطلب إلى الطالب رسم جدول الضرب باستعمال 
ا كما في صفحة كتاب الطالب،  ورق مربعات قياس ١سم تمامً

واطلب إليهم كتابة األعداد من ٠- ١٠ وبالترتيب في الصف 
ا، ثم إيجاد بعض نواتج الضرب  األول وفي العمود األول أيضً

بعد ذلك.

  

البدء في تحديد األنماط في جدول الضرب، تحقق من  قبل   
وثالثات،  اثنينات،  ا  تصاعديًّ العدّ  على  الطالب  قــدرة 

وخمسات.
عدّ اثنينات من ٠ إلى ٢٠. •

٠، ٢، ٤، ٦، ٨، ١٠، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢٠   
عد ثالثات من ٠ إلى ٣٠ . •

٠، ٣، ٦، ٩، ١٢، ١٥، ١٨، ٢١، ٢٤، ٢٧، ٣٠  
عد خمسات من ٠ إلى ٥٠. •

٠، ٥، ١٠، ١٥، ٢٠، ٢٥، ٣٠، ٣٥، ٤٠، ٤٥، ٥٠  


استكشاف جدول الضرب.





ورق مربعات قياس ١سم.



     


  



  



استعمل األسئلة من ٤ إلى ١١ في فقرة «أتأكد»؛ لتقويم استيعاب 
الطالب طريقة استعمال جدول الضرب والبحث عن أنماط.

 
استعمل السؤال (١١) للتقريب بين فكرة البحث عن األنماط في 

جدول الضرب واستعماله في إيجاد نواتج الضرب.


كيف يساعدك جدول الضرب على إيجاد ناتج ٣ × ٨ ؟ •

مع   ٣ العدد  صف  يتقاطع  حيث  المربع،  في  العدد  إلى  انظر   
عمود العدد ٨ فيكون الناتج ٢٤ 

 
»؛ لتقويم استيعاب الطالب المفهوم الوارد »؛ لتقويم استيعاب الطالب المفهوم الوارد »؛ لتقويم استيعاب الطالب المفهوم الوارد  استعمل أسئلة «

في األنشطة.
تِي. حُ إجابَ رَ دٍ في ١؟ أَشْ دَ بِ عَ رْ ا ناتِجُ ضَ       مَ

فِّ ١٠؟ اهُ فِي الصَّ طُ الَّذي أَرَ ا النَّمَ مَ  

دادِ  وفِ األعْ فُ صُّ ةِ وَ دَ مِ يعِ أَعْ مِ ظُهُ على جَ بِقُ ما أُالحِ نْطَ لْ يَ مودِ ٦؟ هَ عَ الْ فِّ ٦ وَ ظُ فِي الصَّ اذا أُالحِ مَ  

ر؟ األُخْ

  

٢
٥  ×

٤
٠  ×

١٠
٣  ×

٥
٦  ×

؟ نْهُ تْ مِ ذَ ي أُخِ ودُ الَّذِ مُ فُّ أَوِ الْعَ ا الصَّ . مَ بِ رْ لِ الضَّ وَ دْ اءٌ مِنْ جَ زَ ا يأتي أَجْ فِيمَ

٦٦ ٠

٨ ٠٠

١٠ ٠٠

٠٠١٢

٣

٤

٥

٦

٢١٩٩١٢١٢١٥١٥١٨١٨

٢٨١٢١٦٢٠٢٤

٣٥١٥١٥٢٠٢٠٢٥٢٥٣٠٣٠


٤٤٦٨٨

٦٦٩١٢١٢

٨٨١٢١٦

١٠١٠١٥٢٠

. بِ رْ لِ الضَّ وَ دْ يْنِ في جَ يدَ دِ طَيْنِ جَ نَمَ 

٤

٣

: بِ رْ دَ ناتِجَ الضَّ جِ َ بِ ألِ رْ لَ الضَّ وَ دْ لُ جَ مِ تَعْ  أَسْ

بِيلِ  لَى سَ عَ ها. فَ فُ رِ تِي ال أَعْ بِ الَّ رْ اتِجِ الضَّ ادِ نَوَ اذِجَ إليجَ لَ النَّمَ مِ تَعْ ني أَنْ أَسْ نُ كِ مْ يُ
حُ أَنَّ ٣٣ ×  × ٤٤ =  = ١٢١٢ نْها يَتَّضِ مِ حُ أَنَّ . وَ نْها يَتَّضِ مِ . وَ

بِيلِ  لَى سَ عَ ها. فَ فُ رِ تِي ال أَعْ بِ الَّ رْ اتِجِ الضَّ ادِ نَوَ اذِجَ إليجَ لَ النَّمَ مِ تَعْ ني أَنْ أَسْ نُ كِ مْ يُ
حُ أَنَّ  نْها يَتَّضِ مِ . وَ

بِيلِ  لَى سَ عَ ها. فَ فُ رِ تِي ال أَعْ بِ الَّ رْ اتِجِ الضَّ ادِ نَوَ اذِجَ إليجَ لَ النَّمَ مِ تَعْ ني أَنْ أَسْ نُ كِ مْ يُ
ة ٣٣ ×  × ٤٤ قيقَ ةُ الْحَ بَكَ يِّنُ الشَّ بَ ، تُ ثالِ ة الْمِ قيقَ ةُ الْحَ بَكَ يِّنُ الشَّ بَ ، تُ ثالِ الْمِ

نْدَ  بِ عِ رْ لِ الضَّ وَ دْ ا النّاتِجَ في جَ تُبُ هذَ أَكْ
دِ ٤. دَ ودِ الْعَ مُ عَ د ٣ وَ دِ فِّ العَ عِ صَ تَقاطُ

. اذِجَ لُ النَّمَ مِ تَعْ أَسْ          

  

١٠٠٣٠٣٠

صف العدد ٤
عمود العدد ١

عمود العدد ٣

ا. عندما تضرب في  عندما تضرب في العدد ٠ فإن جميع النواتج تساوي صفرً
العدد ٥ فإن رقم اآلحاد في جميع النواتج يكون ٠ أو ٥.

العدد نفسه؛ خاصية العنصر المحايد لعملية الضرب. 
جميع األعداد آحادها صفر. 

جميع النواتج متساوية بترتيب تصاعدي؛ نعم.

  






إيجاد ناتج الضرب في العدد ٣ .





جدول الضرب 

قطع عد

يبدأ كثير من الطالب جداول الضرب في العدد ٣ بطريقة العدّ القفزي 
٣، ٦، ٩،  ١٢، ١٥، ١٨،  ٢١، ٢٤، ٢٧، ٣٠

فمضاعفات العدد ٣ وصوالً إلى ٣٠ يسهل تذكرها. ودراسة مضاعفات 
العدد ٣ في لوحة المئة تُظهر أن مجموع أرقام كل مضاعف للعدد ٣ هو 

ا. مضاعف للعدد ٣ أيضً



        

 
، ومع صديقه زهير مبلغ من المال يزيد على  ، ومع صديقه زهير مبلغ من المال يزيد على  رياالً مع ماهر ١٨ رياالً

. فكم رياالً معهما؟ ٤٢ رياالً ما معه بمقدار ٦ رياالتٍ







استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:



  






  

 ورقة
متنوعة  مسائل  لحل  الذهني  الحساب  الستعمال  الطالب  تحد   •
م الطالب أوالً خطة مضاعفة  للضرب في العدد ٣. ولتحقيق ذلك علّ
لحساب  المثال؛  سبيل  على   )  أخر مرة  العدد  إضافة  ثم  العدد، 
٤ × ٣ ، ضاعف العدد ٤ إلى ٨ ، ثم أضف العدد ٤ لتحصل على ١٢

أو ٤ × ٢ = ٨ ، ٨ + ٤ = ١٢ ).
األساسية،  الحقائق  مع  الخطة  هذه  على  الطالب  يتدرب  أن  بعد   •
أو ثالثة مضروبة في  العمل مع أعداد مكونة من رقمين  إلى  انقلهم 

العدد ٣.
  على سبيل المثال؛ ٢٤ × ٣ تحسب

(٢٤ × ٢) + ٢٤ = ٤٨ + ٢٤ = ٧٢



   

 مجموعة بطاقات مرقمة من ١ - ٥ ( ٢٠ بطاقة، يجب تكرار 
األعداد )؛ مجموعة بطاقات مرقمة من ١ - ١٠ ( المجموعتان مختلفتا 

األلوان ).
– ٥ ) فقط،  بما أن الطالب يعرفون كيف يضربون في األعداد ( ٠  •
كال  من  بطاقات  مجموعة  أخذ  ثنائية  مجموعة  كل  إلى  اطلب  إذن 

النوعين وإبقاءها منفصلة.
العلوية من  البطاقة  الطالبين  يأخذ كال   البطاقات مقلوبة، حيث  أبق   •

كل مجموعة.
أول طالب يجد ناتج الضرب بشكل صحيح يأخذ البطاقتين. ويستمر   •

الطالب في اللعب حتى تنتهي إحد مجموعات البطاقات.

(١١٢ هـ)  

الدرس،  مفهوم  الستكشاف  الفنية؛  التربية  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  •

مه.  ونقل أثر تعلُّ

   

م مهارات حل المسألة وخططها مستعمالً تدريبات حل المسألة (٨) دعِّ
الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.

  

 
......................... .................................................

٨   


      

: سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ المَ :أَحُ سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ المَ أَحُ

كي؟ نْدَ تُرْ ةً عِ يَّارَ مْ سَ . كَ يَّاراتٍ فٍّ منْها ٥ سَ لِّ صَ ، في كُ وفٍ فُ بَها في ٣ صُ تَّ رَ بُ بِسيّاراتِه فَ لْعَ كي يَ كانَ تُرْ بَها في   تَّ رَ بُ بِسيّاراتِه فَ لْعَ كي يَ كانَ تُرْ بَها في   تَّ رَ بُ بِسيّاراتِه فَ لْعَ كي يَ كانَ تُرْ بَها في   تَّ رَ بُ بِسيّاراتِه فَ لْعَ كي يَ كانَ تُرْ  ١ 


نْدَ داودَ؟ ةً عِ يّارَ مْ سَ . كَ فٍّ لِّ صَ يَّاراتٍ في كُ عَ ٣ سَ ضَ ، فوَ فوفٍ يّاراتِه في ٤ صُ اودُ سَ تَّبَ دَ رَ يّاراتِه في   اودُ سَ تَّبَ دَ رَ يّاراتِه في   اودُ سَ تَّبَ دَ رَ يّاراتِه في   اودُ سَ تَّبَ دَ رَ  ٢ 


ا؟ ينِ معً فَّ ةً في الصَّ يّارَ مْ سَ . كَ يّاراتٍ ا فيهِ ٣ سَ فًّ ما صَ نْهُ لٌّ مِ نَ كُ وَّ ا ، فكَ عً داودُ مَ كي وَ عِبَ تُرْ لَ ا فيهِ ٣  فًّ ما صَ نْهُ لٌّ مِ نَ كُ وَّ ا ، فكَ عً داودُ مَ كي وَ عِبَ تُرْ لَ ا فيهِ ٣  فًّ ما صَ نْهُ لٌّ مِ نَ كُ وَّ ا ، فكَ عً داودُ مَ كي وَ عِبَ تُرْ لَ ا فيهِ   فًّ ما صَ نْهُ لٌّ مِ نَ كُ وَّ ا ، فكَ عً داودُ مَ كي وَ عِبَ تُرْ لَ ا فيهِ   فًّ ما صَ نْهُ لٌّ مِ نَ كُ وَّ ا ، فكَ عً داودُ مَ كي وَ عِبَ تُرْ لَ  ٣ 


؟ يّاراتِ الثَّالثِ نًا للسَّ فَعَ ثَمَ مْ دَ . كَ ياالتٍ ةِ ٧ رِ دَ احِ ةِ الوَ يَّارَ نُ السَّ ةٍ ، ثَمَ ديدَ يّاراتٍ جَ اودُ ٣ سَ تَر دَ اشْ اودُ   تَر دَ اشْ اودُ   تَر دَ اشْ اودُ   تَر دَ اشْ  ٤ 
 

ه تِفاعُ ، وارْ باتٍ عَّ كَ مُ دارِ ٣  الجِ ضُ  رْ إذا كانَ عَ  . كيبِ التَّرْ باتِ  عَّ كَ بِمُ ا  دارً بْنيا جِ يَ أنْ  كي وداودُ  تُرْ أَرادَ  دارِ   الجِ ضُ  رْ إذا كانَ عَ  . كيبِ التَّرْ باتِ  عَّ كَ بِمُ ا  دارً بْنيا جِ يَ أنْ  كي وداودُ  تُرْ أَرادَ  دارِ   الجِ ضُ  رْ إذا كانَ عَ  . كيبِ التَّرْ باتِ  عَّ كَ بِمُ ا  دارً بْنيا جِ يَ أنْ  كي وداودُ  تُرْ أَرادَ  دارِ   الجِ ضُ  رْ إذا كانَ عَ  . كيبِ التَّرْ باتِ  عَّ كَ بِمُ ا  دارً بْنيا جِ يَ أنْ  كي وداودُ  تُرْ أَرادَ   ٥ 
يْهِ؟ تاجانِ إِلَ بًا يَحْ عَّ كَ مْ مُ ، كَ باتٍ عَّ كَ ٩ مُ

 

بانِ  عَّ كَ مُ ناكَ  فإِذا كانَ هُ  . باتٍ عَّ كَ مُ ما ٣  نْهُ مِ لٍّ  نْدَ كُ عِ بَقيَ  دارِ  الجِ بِناءِ  نْ  مِ داودُ  كي وَ تُرْ تَهى  انْ أَنْ  دَ  عْ بَ ما   نْهُ مِ لٍّ  نْدَ كُ عِ بَقيَ  دارِ  الجِ بِناءِ  نْ  مِ داودُ  كي وَ تُرْ تَهى  انْ أَنْ  دَ  عْ بَ ما   نْهُ مِ لٍّ  نْدَ كُ عِ بَقيَ  دارِ  الجِ بِناءِ  نْ  مِ داودُ  كي وَ تُرْ تَهى  انْ أَنْ  دَ  عْ بَ ما   نْهُ مِ لٍّ  نْدَ كُ عِ بَقيَ  دارِ  الجِ بِناءِ  نْ  مِ داودُ  كي وَ تُرْ تَهى  انْ أَنْ  دَ  عْ بَ  ٦ 

ا؟ عً ما مَ هِ يْ دَ يَ لَ قِ سورٍ بَ كْ يْرَ مَ بًا غَ عَّ كَ مْ مُ ما، كَ هُ عَ ا بَقيَ مَ مّ ورانِ مِ سُ كْ مَ



  



     –

ةٍ اجَ جَ لِّ دَ لَد كُ ، وَ اتٍ اجَ جَ ينٍ ٤ دَ سَ نْدَ حُ    عِ
ها؟ لِّ يتِ كُ تَاكِ دُ الكَ دَ ا عَ . فمَ يتٍ تَاكِ  كَ

ينٍ  سَ نْدَ حُ عِ
ها؟ لِّ يتِ كُ تَاكِ دُ الكَ دَ ا عَ . فمَ يتٍ تَاكِ  كَ

ينٍ  سَ نْدَ حُ عِ
٣         

اتٍ  وعَ مُ جْ ثِّلُ ٤ مَ مَ جٍ يُ لِ نَموذَ مَ دِّ لِعَ عَ الْعَ لُ قِطَ مِ تَعْ أَسْ
ثٍّلُ ٤ × ٣ . مَ : يُ ؛ أَيْ عٍ  قِطَ
ثِّلُ  مَ جٍ يُ لِ نَموذَ مَ دِّ لِعَ عَ الْعَ لُ قِطَ مِ تَعْ أَسْ

ثٍّلُ  مَ : يُ ؛ أَيْ عٍ  قِطَ
ثِّلُ  مَ جٍ يُ لِ نَموذَ مَ دِّ لِعَ عَ الْعَ لُ قِطَ مِ تَعْ أَسْ

نْها ٣ لٍّ مِ فِي كُ
ثِّلُ  مَ جٍ يُ لِ نَموذَ مَ دِّ لِعَ عَ الْعَ لُ قِطَ مِ تَعْ أَسْ

نْها  لٍّ مِ فِي كُ
ثِّلُ  مَ جٍ يُ لِ نَموذَ مَ دِّ لِعَ عَ الْعَ لُ قِطَ مِ تَعْ أَسْ

٣           +           ٣           +            ٣             +            ٣            = ١٢      
وتًَا. تْكُ يتِ ١٢ كَ تَاكِ دُ الكَ دَ عَ يْهِ، فَ لَ عَ وَ
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بِ . رْ دَ نَاتِجَ الضَّ جِ بِ ألَ رْ لَ الضَّ وَ دْ لُ جَ مِ تَعْ اً أَسْ انَ يَ أَحْ

. بِ رْ اتِجِ الضّ ةٌ إلِيجادِ نَوَ دَّ نَاك طرائِق عِ هُ

ثٍّلُ  مَ : يُ ؛ أَيْ عٍ ثٍّلُ  قِطَ مَ : يُ ؛ أَيْ عٍ ثٍّلُ  قِطَ مَ : يُ ؛ أَيْ عٍ  قِطَ

٣ ٣

          












٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

٠ 
١٠ ٠
٢٠ ١٨ ١٦ ١٤ ١٢ ١٠ ٨ ٦ ٤ ٠
٣٠ ٢٧ ٢٤ ٢١ ١٨ ١٥ ١٢ ٩ ٦ ٠
٤٠ ٣٦ ٣٢ ٢٨ ٢٤ ٢٠ ١٦ ١٢ ٨ ٠
٥٠ ٤٥ ٤٠ ٣٥ ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٠
٦٠ ٥٤ ٤٨ ٤٢ ٣٦ ٣٠ ٢٤ ١٨ ١٢ ٠
٧٠ ٦٣ ٥٦ ٤٩ ٤٢ ٣٥ ٢٨ ٢١ ١٤ ٠
٨٠ ٧٢ ٦٤ ٥٦ ٤٨ ٤٠ ٣٢ ٢٤ ١٦ ٠
٩٠ ٨١ ٧٢ ٦٣ ٥٤ ٤٥ ٣٦ ٢٧ ١٨ ٠

٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠٠ ٩٠ ٨٠ ٧٠ ٦٠ ٥٠ ٤٠ ٣٠ ٢٠ ١٠ ٠

×

  

  

    

ثالثات  والعد  المئات،  لوحة  إلى  النظر  الطالب  إلى  اطلب  •
ه،  ت بعدّ مْ مـــن ٠ إلى ٣٠. ضع دائرة حول كل عدد قُ

ما النمط الذي تراه؟

  


اكتب ٤ × ٣ على السبورة:

ما الذي يطلب إليك عمله في هذه المسألة؟ •
ضرب ٤ في ٣ وإيجاد الناتج  

اطلب إلى الطالب النظر إلى جدول الضرب .   •
١٢ ما العدد الموجود في سطر العدد ٤ وعمود العدد ٣؟ •

٤ ، ٣ حدد عاملين من عوامل العدد ١٢؟ •

اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتبهم، ويقرؤوا المسألة في فقرة 
«» ، وراجع معهم مفهوم الشبكة، وناقشهم في حل المثال. 

    




ر الطالب بأن الشبكة التي استُعملت في عمل نموذج   ذكِّ

 صفوف، في كل صفٍّ ٣ أشياء.
ر الطالب بأن الشبكة التي استُعملت في عمل نموذج   ذكِّ

 صفوف، في كل صفٍّ 
ر الطالب بأن الشبكة التي استُعملت في عمل نموذج   ذكِّ

لـ ٤ × ٣ تحوي ٤

  يوجد ٣ سالل، في كل سلة ٥ تفاحات. فكم تفاحة في 
السالل جميعها؟ ١٥ تفاحة



 



  

......................... .................................................

٦   


      

 . ةِ بِالنَّماذِجِ ألَ سْ ثيلُ المَ هِ الطَّرائِقِ تَمْ ذِ منْ هَ ، وَ ةٍ تَلِفَ خْ بِ بِطَرائِقَ مُ رْ كِنُ إِيجادُ نَواتِجِ الضَّ مْ . يُ ةِ بِالنَّماذِجِ ألَ سْ ثيلُ المَ هِ الطَّرائِقِ تَمْ ذِ منْ هَ ، وَ ةٍ تَلِفَ خْ بِ بِطَرائِقَ مُ رْ كِنُ إِيجادُ نَواتِجِ الضَّ مْ يُ

دُ ٣ × ٤:  أَجِ

مالِ النَّماذِجِ تِعْ باسْ

لٍّ  موعاتٍ في كُ جْ  مَ
باتٍ عَّ كَ  مُ

ةِ  قَ رَ الوَ لَمِ وَ مالِ القَ تِعْ باسْ
× موعاتِ  جْ المَ دُ  دَ عَ

٣
↓

لٌ عامِ

ةٍ موعَ جْ لِّ مَ دِ في كُ دَ العَ
٤
↓

لٌ عامِ

لِّيَّ= دَ الكُ دَ العَ
١٢
↓

بِ رْ ناتِجُ الضَّ

١ 

رَ ناصِ نْها  عَ لٍّ مِ موعاتٍ في كُ جْ  مَ

   = ٣ × ٥

٢ 

رَ ناصِ نْها ٣ عَ لٍّ مِ موعاتٍ في كُ جْ  مَ



٣ 

رَ ناصِ نْها ٦ عَ لٍّ مِ موعاتٍ في كُ جْ ٣ مَ

   = ٣ × ٦

٤ 

رَ ناصِ نْها ٧ عَ لٍّ مِ موعاتٍ في كُ جْ ٣ مَ

   = ٣ × ٧
   = ٣ × ٩ ٥    = ٨ × ٣ ٦ 

......................... .................................................

٧   


      

: بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ ، وأَجِ ةً ورَ مُ صُ سُ ، أو أَرْ لُ النَّماذِجَ مِ تَعْ :أَسْ بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ ، وأَجِ ةً ورَ مُ صُ سُ ، أو أَرْ لُ النَّماذِجَ مِ تَعْ أَسْ

  = ٣ × ١٠ ١   = ٥ × ٣ ٢ 
  = ٣ × ٣ ٣   = ٦ × ٣ ٤ 
  = ٧ × ٣ ٥   = ٣ × ٩ ٦ 
  = ٢ × ٣ ٧   = ١ × ٣ ٨ 
  = ٠ × ٣ ٩   = ٣ × ٧ ١٠ 
  = ٨ × ٣ ١١   = ٣ × ٦ ١٢ 
  = ٣ × ٥ ١٣   = ٤ × ٣ ١٤ 
  = ٣ × ٤ ١٥   = ٣ × ٨ ١٦ 

: يْنِ تَ لَينِ اآلتِيَ وَ دْ لُ الجَ مِ كْ : أُ بْرُ الجَ

 × ×    
      

٣
٦
٣٠
٠
١

١٧  ×   
      

١٢
٩
٦
١٦
٧

١٨ 

: يْنِ تَ يْنِ اآلتِيَ تَ لَ أَ سْ لُّ المَ أَحُ

؟ تَر صالِحٌ ةً اشْ احَ فّ مْ تُ . كَ احاتٍ فّ نْها ٨ تُ لٍّ مِ ، في كُ نَ التُّفاحِ ناديقَ مِ نْها ٨ صَ لٍّ مِ ، في كُ نَ التُّفاحِ ناديقَ مِ ٨ صَ تَر صالِحٌ ٣ تَر صالِحٌ ٣اشْ ٣اشْ ١٩ 



؟ نْدوقِ ةً في الصُّ تُقالَ رْ مْ بُ . كَ تُقاالتٍ رْ ةٍ ٦ بُ بَقَ لِّ طَ ، في كُ ةٍ ٦ طَبَقاتٍ بَقَ لِّ طَ ، في كُ ٦ طَبَقاتٍ تُقالٍ فيهِ ٣ رْ نْدوقَ بُ تَر أبي صُ تُقالٍ فيهِ ٣اشْ رْ نْدوقَ بُ تَر أبي صُ ٣اشْ ٢٠ 



  



: مثال ١ رُ مْ مَ األَ ا لَزِ ةً إِذَ ورَ مُ صُ سُ ، أَوْ أَرْ الً النَّماذِجَ مِ تَعْ سْ ، مُ بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

ةَ  فاطِمَ وَ يْلَى  لَ وَ عادَ  سُ ــنْ  مِ ــلٍّ  كُ ــعَ  مَ  

نَّ  نْهُ مِ ةٍ  دَ واحِ لُّ  كُ لَتْ  أَكَ  . اتٍ احَ فّ ٣ تُ
نَّ  هُ عَ مَ يَتْ  قِ بَ ةً  احَ فّ تُ مْ  كَ  . ةً دَ احِ وَ ةً  احَ فّ تُ

ا؟ يعً مِ جَ

نَةً  وَّ كَ ةٍ مُ موعَ جْ لُّ مَ ا كانَتْ كُ إِذَ . فَ ةٍ وعَ مُ جْ لِّ مَ رٍ ٥رياالتٍ لِكُ عْ نَ األَقْالمِ بِسِ اتٍ مِ وعَ مُ جْ لٌّ ٤ مَ حِ بَاعَ مَ  

؟  بْعٍ وعاتِ األَرَ مُ جْ ا فِي اْلمَ لَمً مْ قَ كَ يعِها؟ وَ مِ نُ األَقْالمِ جَ ا ثَمَ ، فَمَ نْ ٣ أَقْالمٍ مِ

الِي: لَ التَّ وَ دْ لُ الْجَ مِ كْ أُ    

      

   ٩٤٧
    ١٨٢٤

 . بِ رْ لِ الضَّ وَ دْ نْ جَ دِ ٣ مِ دَ طَ فِي صفِّ العَ فُ النَّمَ  أَصِ         

١
٣  ×

١٠
٣  ×

  ٣ × ٧  ٦ × ٣ 

نْ  ، ثُمَّ أَطْلُبُ مِ ياءَ ي ٣ أَشْ وِ اتٍ تَحْ وعَ مُ جْ نُ مَ مَّ تَضَ ياةِ تَ اقِعِ الْحَ نَ وَ ةً مِ أَلَ سْ     مَ

. ابِ وَ ةِ الْجَ حَّ نْ صِ دَ مِ لَّها، والتَّأَكُّ الئِي حَ مَ زُ
ي  وِ اتٍ تَحْ وعَ مُ جْ نُ مَ مَّ تَضَ ياةِ تَ اقِعِ الْحَ نَ وَ ةً مِ أَلَ سْ     مَ

. ابِ وَ ةِ الْجَ حَّ نْ صِ دَ مِ لَّها، والتَّأَكُّ الئِي حَ مَ زُ
ي  وِ اتٍ تَحْ وعَ مُ جْ نُ مَ مَّ تَضَ ياةِ تَ اقِعِ الْحَ نَ وَ ةً مِ أَلَ سْ     مَ

؟  بْعٍ وعاتِ األَرَ مُ جْ ا فِي اْلمَ لَمً مْ قَ كَ يعِها؟ وَ مِ نُ األَقْالمِ جَ ا ثَمَ ، فَمَ  أَقْالمٍ

: مثال ١ رُ مْ مَ األَ ا لَزِ ةً إِذَ ورَ مُ صُ سُ الً النَّماذِجَ أَوْ أَرْ مِ تَعْ سْ ، مُ بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

لِ  كْ شَ لَى  عَ ارِ  جَ األَشْ   دَ إِحْ اقُ  رَ أَوْ و  نْمُ تَ  

 . نٍ صْ غُ لِّ  كُ على  اقٍ  رَ أَوْ  ٣ من  اتٍ  وعَ مُ جْ مَ
انٍ  صَ لَى ٩ أَغْ ةِ عَ ودَ جُ وُ مَ اقِ الْ رَ دُ األَوْ دَ ا عَ مَ

نْها؟ مِ

ادِ  يجَ تَيْنِ إلِ يقَ حُ طَرِ رَ  أَشْ

بِ ٣ × ٧. رْ لِ ضَ اصِ حَ

٤
٣  ×

٣
٥  ×

٣ × ٨    ٣ ×   ٩  ٩  

  

١٢

٣٣٠
٢١١٨

٦٨
١٢ ٢٧٢١

٦ تفاحات

ا. ٢٠ رياالً ، ١٢ قلمً

١٥

٢٤٢٧

٢٧ ورقة
 ٧+٧+٧ المتكرر  الجمع  إجابة:  نموذج 

 أو أرسم شبكة فيها ٣ صفوف و٧ أعمدة.

انظر الهامش

انظر الهامش

إجابات:
١٤)  إجابة ممكنة: عند ضرب العدد ٣ في عدد فردي، فإن الناتج 
الناتج  يكون  زوجي  عدد  في  ضربه  وعند  ا،  فرديًّ يكون 

زوجيًّا.

ا  ١٥)  إجابة ممكنة: قطع سعيد بدراجته مسافة ٣ كيلو مترات يوميًّ
ا قطع سعيد في األيام الخمسة؟ مدة ٥ أيام. كم كيلو مترً


في  صعوبات  الطالب  بعض  يواجه  قد   
بأن  رهم  لذا ذكّ الجداول؛  تحديد مدخالت/ مخرجات  
العاملين موجود  المخرجات،  وأحد  في  الناتج مكتوب 

في المدخالت.

في  الواردة   (٦) إلى   (١) من  األسئلة  حل  الطالب  إلى  اطلب 
فقرة «أتأكد»، وتابع حلولهم. 

يبدؤوا  أن  قبل  الطالب  استيعاب  م  يقوّ  :(٦) السؤال 
حل أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».


في  الضرب  في  الطالب صعوبات  بعض  واجه   

العدد ٣

 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليمتدريبات إعادة التعليم ١
نموذج  لعمل  العد  قطع  استعمال  الطالب  إلى  ٢  اطلب 
المثال،  سبيل  فعلى   .  ٣ العدد  حقائق  من  حقيقة  لكل 
لعمل  العدّ  قطع  استعمال  إليهم  اطلب   ،٣  ×  ٨ إليجاد 

. شبكة من ٨ صفوف، في كل صف ٣ قطع عدّ

  

......................... .................................................

٩   

. ةِ راسَ ةِ في الدِّ نائِه الثَّالثَ قِ أَبْ وُّ فَ بَةِ تَ ناسَ ةً بِمُ لَ فْ عيدٌ حَ .أقامَ سَ ةِ راسَ ةِ في الدِّ نائِه الثَّالثَ قِ أَبْ وُّ فَ بَةِ تَ ناسَ ةً بِمُ لَ فْ عيدٌ حَ أقامَ سَ

: لَةَ أَ سْ لُّ المَ مَّ أَحُ ، ثُ ةً ديَّ دَ ةً عَ لَ مْ تُبُ جُ ةً وأكْ ورَ مُ لَها صُ سُ أَرْ ا يَلِي، وَ مَّ ةٍ مِ لَ أَ سْ لَّ مَ أُ كُ رَ قْ أَ

؟ لَةَ فْ رُ الحَ ضُ يَحْ ا سَ ديقً مْ صَ ، كَ تَلِفينَ خْ قاءَ مُ دِ مْ ٦ أَصْ نْهُ لٌّ مِ وَ كُ عُ دْ نائِه بِأَنْ يَ عيدٌ ألَبْ حَ سَ مَ سَ مْ   نْهُ لٌّ مِ وَ كُ عُ دْ نائِه بِأَنْ يَ عيدٌ ألَبْ حَ سَ مَ سَ مْ   نْهُ لٌّ مِ وَ كُ عُ دْ نائِه بِأَنْ يَ عيدٌ ألَبْ حَ سَ مَ سَ مْ   نْهُ لٌّ مِ وَ كُ عُ دْ نائِه بِأَنْ يَ عيدٌ ألَبْ حَ سَ مَ سَ  ١ 

 =×

عُ  مْ جانِبًا سيَضَ ، كَ طاءٌ غِ ةٌ وَ دَ وانِبَ وقاعِ ةُ جَ عَ بَ هُ أَرْ ا لَ غيرً ا صَ نْدوقً نائِه صُ نْ أبْ دٍ مِ احِ لِّ وَ عيدٌ لِكُ نَعَ سَ صَ عُ   مْ جانِبًا سيَضَ ، كَ طاءٌ غِ ةٌ وَ دَ وانِبَ وقاعِ ةُ جَ عَ بَ هُ أَرْ ا لَ غيرً ا صَ نْدوقً نائِه صُ نْ أبْ دٍ مِ احِ لِّ وَ عيدٌ لِكُ نَعَ سَ صَ عُ   مْ جانِبًا سيَضَ ، كَ طاءٌ غِ ةٌ وَ دَ وانِبَ وقاعِ ةُ جَ عَ بَ هُ أَرْ ا لَ غيرً ا صَ نْدوقً نائِه صُ نْ أبْ دٍ مِ احِ لِّ وَ عيدٌ لِكُ نَعَ سَ صَ عُ   مْ جانِبًا سيَضَ ، كَ طاءٌ غِ ةٌ وَ دَ وانِبَ وقاعِ ةُ جَ عَ بَ هُ أَرْ ا لَ غيرً ا صَ نْدوقً نائِه صُ نْ أبْ دٍ مِ احِ لِّ وَ عيدٌ لِكُ نَعَ سَ صَ  ٢ 

؟  ةِ ناديقِ الثَّالثَ عيدٌ للصَّ سَ

 =×

بُ  ا يَجِ رًّ مْ زِ ، كَ رارٍ ةٍ ٨ أَزْ تْرَ لِّ سُ عَ لِكُ أرادَتْ أنْ تَضَ ، وَ ةً تْرَ ةِ سُ ناءِ الثَّالَثَ نَ األبْ دٍ مِ لِّ واحِ تِ األُمُّ لِكُ نَعَ صَ ةٍ   تْرَ لِّ سُ عَ لِكُ أرادَتْ أنْ تَضَ ، وَ ةً تْرَ ةِ سُ ناءِ الثَّالَثَ نَ األبْ دٍ مِ لِّ واحِ تِ األُمُّ لِكُ نَعَ صَ ةٍ   تْرَ لِّ سُ عَ لِكُ أرادَتْ أنْ تَضَ ، وَ ةً تْرَ ةِ سُ ناءِ الثَّالَثَ نَ األبْ دٍ مِ لِّ واحِ تِ األُمُّ لِكُ نَعَ صَ ةٍ   تْرَ لِّ سُ عَ لِكُ أرادَتْ أنْ تَضَ ، وَ ةً تْرَ ةِ سُ ناءِ الثَّالَثَ نَ األبْ دٍ مِ لِّ واحِ تِ األُمُّ لِكُ نَعَ صَ  ٣ 

؟ تَريَ أنْ تَشْ

  =×

ا؟ ميعً ناءُ جَ يْها األَبْ لَ لَ عَ صَ ياالً حَ ، فكم رِ ياالتٍ لى ٩ رِ ةِ عَ ناءِ الثَّالثَ نَ األَبْ دٍ مِ لُّ واحِ لَ كُ صَ حَ لى   ةِ عَ ناءِ الثَّالثَ نَ األَبْ دٍ مِ لُّ واحِ لَ كُ صَ حَ لى   ةِ عَ ناءِ الثَّالثَ نَ األَبْ دٍ مِ لُّ واحِ لَ كُ صَ حَ لى   ةِ عَ ناءِ الثَّالثَ نَ األَبْ دٍ مِ لُّ واحِ لَ كُ صَ حَ  ٤ 

 =×


    

الِ  يَ نْ فِئَةِ الرِّ ةٍ مِ يَّ دِ اقٍ نَقْ رَ ودَ إلَى أَوْ هِ النُّقُ ذِ فَتْ هَ رَ ا صَ إِذَ . فَ يَاالتٍ نْ فِئَةِ ١٠ رِ ةٍ مِ يَّ دِ اقٍ نَقْ رَ ةَ ٣ أَوْ عَ فَاطِمَ مَ  ١٢
ا؟ هَ عَ ونُ مَ يَكُ االً سَ يَ مْ رِ ، فَكَ دِ احِ الوَ

.....................................................................................

        
      

: رُ مَ األَمْ ا لَزِ ورةً إِذَ مُ صُ سُ ، أَوِ أَرْ الً النَّماذِجَ مِ تَعْ سْ ، مُ بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ :أَجِ رُ مَ األَمْ ا لَزِ ورةً إِذَ مُ صُ سُ ، أَوِ أَرْ الً النَّماذِجَ مِ تَعْ سْ ، مُ بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

؟ قِفِ وْ يّاراتِ في المَ دُ السّ دَ ا عَ . مَ يّاراتٍ ا ٦ سَ نْهَ لٍّ مِ قِفُ في كُ . يَ فوفٍ يَّاراتِ ٣ صُ قِفٍ لِلسَّ وْ في مَ  ١١
.....................................................................................

 : أَلَتَيْن اآلتِيَتَيْنِ سْ لُّ المَ أَحُ

....................  = ٣ × ٣ ١....................  = ٣ × ٥ ٢

....................  = ٥ × ٣ ٣....................  = ٩ × ٣ ٤

....................  = ٤ × ٣ ٥....................  = ١٠ × ٣ ٦

....................  = ٨ × ٣ ٧....................  = ٣ × ٧ ٨

....................  = ٦ × ٣ ٩....................  = ١ × ٣ ١٠

.................... = ٠ × ٣ ١ × ٥ = ....................١٣ ١ × ٦ = ....................١٤ ١٥

.................... = ٨ × ١ ١ × ٠ = ....................١٩ ١ × ٤ = ....................٢٠ ٢١

.................... = ٢ × ١ ٥ × ٠ = ....................٢٢ ٠ × ١ = ....................٢٣ ٢٤

.................... = ٠ × ٩ ٠ × ١ = ....................١٦ ٢ × ٠ = ....................١٧ ١٨

: بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

    

٩١٥

١٥٢٧

١٢٣٠

٢٤٢١

١٨

٠٥٦

٠٠٠

٨٠٤

٢٠٠

١٨ سيارة

٣٠ رياالً

٣

  





  

ع أسئلة التدريبات (٧-١٥) باستعمال المستويات اآلتية: نوّ



٧ - ١٢
٩ - ١٣
٧ - ١٥ ( األسئلة الفردية )، ١٤

وفي  العليا»  التفكير  مهارات  «مسائل  حل  الطالب  إلى  اطلب 
تتزايد  التي  الظاهر في األعداد  النمط  الطالب  إذا الحظ  السؤال ١٤، 
بمقدار ٣ في الصف ٣ من جدول الضرب، فاطلب إليهم البحث عن 

نمط آخر.

في  السؤال (١٥)  كتابة حل  الطالب  إلى  اطلب   
مجلة الصف، ويمكنك استعماله في التقويم التكويني. 

  



اآلتية للطالب.  المسألة  م  قدّ •
المقاعد، في كل صف ٥ مقاعد.  الفصل ٣ صفوف من  في  •

ا في الفصل؟  كم مقعدً
٥ × ٣ = ١٥ المسألة؟  لهذه  اكتب جملة عددية  •

١٥ الناتج.  الضرب إليجاد  استعمل جدول  •
المسألة؟ بأي طريقة أخر يمكنك حل  •

رسم شبكة أو العدّ القفزي.  


في  الضرب  تعلُّم  يساعدهم  كيف  يكتبوا  أن  الطالب  إلى  اطلب 

ا.  العدد ٣ على تعلُّم الضرب في العدد ٦ الحقً

 لوحة المئة والمثال اإلضافي
لتعميق فهم الطالب.

 بدائل تنويع التعليم  


() تدريبات المهارات  
() التدريبات اإلثرائية  




  






إيجاد ناتج الضرب في العدد ٦





جدول الضرب، أقالم فسفوريّة. 

قطع عد

 ،أخر وبصيغة   .٣ للعدد  مضاعف  فهو   ٦ للعدد  مضاعف  عدد  أي 
المثال،  سبيل  فعلى   .٣ العدد  مضاعف  ضعف  هو   ٦ العدد  مضاعف 
هو   ٦ للعدد  الرابع  والمضاعف   .١٢ هو   ٣ للعدد  الرابع  المضاعف 
ا  ضعف ١٢، أيْ ٢٤. وبما أن الطالب يجدون طريقة المضاعفات ذهنيًّ
م الضرب  أسهل من الضرب، فإن هذا الربط المهم يساعدهم على تعلّ

في العدد ٦



         

 
مع مريم ٢٥ رياالً في حصالتها،  وقد وفرت ٥ رياالت 
 رياالً أُخر

 رياالً في حصالتها،  وقد وفرت 
 رياالً أُخر

 رياالً في حصالتها،  وقد وفرت 
من مصروفها هذا الشهر، وتحتاج إلى ١٩

لشراء هدية لوالدتها فكم رياالً ثمن الهدية؟  ٤٩ رياالً






إيجاد ناتج الضرب في العدد ٦


استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:



  






  

 ورقة أو سبورة صغيرة، أقالم. 
إلى  ينتقلوا  أن   ٦ في  الضرب  حقائق  أتقنوا  الذين  للطالب  يمكن   •
فإنّه يستطيع أن   ، فإذا عرف طالب أن ٦ × ٧ = ٤٢   .حقائق أخر

٦٠ × ٧ = ٤٢٠ ، ٦٠٠ × ٧٠ = ٤٢٠٠٠ : د أنّ يحــدّ
بكتابة  ) بسهولة، وذلك  ناتج ( ٦٠٠ × ٧٠  إيجاد  الطالب  يستطيع   •
الموجودة  بقدر األصفار  ثم إضافة عدد من األصفار  الجواب ٤٢، 

في آخر العددين فيكون الناتج ٤٢٠٠٠
اطلب إلى الطالب إيجاد  •

 =    ٧٠٠ × ٤  
 =   ٧٠٠ ×  ٥  
 =٨٠٠ ×  ٦٠  

لمزيد من التحديات، اطلب إليهم إيجاد العامل المجهول   •
مثل: ٤٠ ×  = ٣٦٠٠٠٠



   

 بطاقات
ع البطاقات على الطالب. وزِّ  •

اطلب إلى الطالب كتابة حقيقة ضرب على أحد وجهي البطاقة بدون   •
اإلجابة. مع كتابة اإلجابات على الوجه اآلخر للبطاقة.

للتدرب  فالش  كبطاقات  البطاقات  هذه  استعمال  للطالب  يمكن   •
على حقائق الضرب. 

 

المسألة  حل  تدريبات  مستعمالً  وخططها  المسألة  حل  مهارات  م  دعِّ
(١٢) الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.


    

 
......................... .................................................

١٢   


      

: سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ المَ :أَحُ سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ المَ أَحُ

. رِ ماكِ نُجومِ البَحْ نْ أَسْ ما ٦ مِ نْهُ لٌّ مِ تْ كُ عَ مَ اطِئِ ، وجَ المُ إلى الشَّ ةُ وأَحْ بَتْ سارَ هَ ذَ ما   نْهُ لٌّ مِ تْ كُ عَ مَ اطِئِ ، وجَ المُ إلى الشَّ ةُ وأَحْ بَتْ سارَ هَ ذَ ما   نْهُ لٌّ مِ تْ كُ عَ مَ اطِئِ ، وجَ المُ إلى الشَّ ةُ وأَحْ بَتْ سارَ هَ ذَ ما   نْهُ لٌّ مِ تْ كُ عَ مَ اطِئِ ، وجَ المُ إلى الشَّ ةُ وأَحْ بَتْ سارَ هَ ذَ ما   نْهُ لٌّ مِ تْ كُ عَ مَ اطِئِ ، وجَ المُ إلى الشَّ ةُ وأَحْ بَتْ سارَ هَ ذَ  ١ 

تَا؟ عَ مَ رٍ جَ ةَ بَحْ مَ مْ نَجْ كَ  


تْ  دَّ ا عَ مْ ذِراعً ا. كَ تْهَ معً تِي جَ رِ الَّ عَ نُجومِ البَحْ رُ مَ أَذْ الَ ةَ وأَحْ ارَ نْ سَ لٌ مِ تْ كُ دَّ . عَ عٍ رُ رٍ ٥ أَذْ ةِ بَحْ مَ لِّ نَجْ لِكُ رٍ   ةِ بَحْ مَ لِّ نَجْ لِكُ رٍ   ةِ بَحْ مَ لِّ نَجْ لِكُ رٍ   ةِ بَحْ مَ لِّ نَجْ لِكُ  ٢ 
ما؟ نْهُ لٌّ مِ كُ
 

ا. نْهَ جٍ مِ لِّ بُرْ دِّي إِلَى كُ اتٍ  تُؤَ رَّ مَ تا ٣ مَ رَ فَ حَ ، وَ اجٍ رَ نْ ٦ أَبْ هً مِ نَ وَّ كَ اطِئِ مُ لِ الشّ مْ نْ رَ ةً مِ لْعَ تِ البِنْتانِ قَ يَّدَ شَ نْ   هً مِ نَ وَّ كَ اطِئِ مُ لِ الشّ مْ نْ رَ ةً مِ لْعَ تِ البِنْتانِ قَ يَّدَ شَ نْ   هً مِ نَ وَّ كَ اطِئِ مُ لِ الشّ مْ نْ رَ ةً مِ لْعَ تِ البِنْتانِ قَ يَّدَ شَ نْ   هً مِ نَ وَّ كَ اطِئِ مُ لِ الشّ مْ نْ رَ ةً مِ لْعَ تِ البِنْتانِ قَ يَّدَ شَ  ٣ 

تا؟ رَ فَ ا حَ رًّ مَ مْ مَ كَ  
 

. الءِ ذهِ الدِّ نْ هَ مالِ ٤ مِ تِعْ رينَ بِاسْ تا ألطْفالٍ آخَ حَ مَ سَ ، وَ نَ البِنْتَيْنِ ٦ دِالءٍ ةٍ مِ دَ لُّ واحِ لَتْ كُ مَ تَعْ اسْ نَ البِنْتَيْنِ   ةٍ مِ دَ لُّ واحِ لَتْ كُ مَ تَعْ اسْ نَ البِنْتَيْنِ   ةٍ مِ دَ لُّ واحِ لَتْ كُ مَ تَعْ اسْ نَ البِنْتَيْنِ   ةٍ مِ دَ لُّ واحِ لَتْ كُ مَ تَعْ اسْ  ٤ 

؟ لَتِ البِنْتانِ مَ تَعْ ا اسْ وً لْ مْ دَ كَ  


قِ  لْصَ نُ المُ قاتٍ ثَمَ لْصَ تَريَ ٦ مُ تَطيعُ أَنْ تَشْ لْ تَسْ ، فَهَ ياالتٍ نْ فِئَةِ ١٠ رِ ةٍ مِ يَّ دِ راقٍ نَقْ نْدَ ٣ أَوْ عَ هِ إِذا كانَ مَ ٥ 

رُ إجابَتي. ؟ أُفَسِّ ياالتٍ ا ٤ رِ نْهَ دِ مِ احِ الوَ
 

بَ في ٦ . رْ لُّها الضَّ تَطَلَّبُ حَ أَلةً يَ سْ تُبُ مَ أَكْ بَ في   رْ لُّها الضَّ تَطَلَّبُ حَ أَلةً يَ سْ تُبُ مَ أَكْ بَ في   رْ لُّها الضَّ تَطَلَّبُ حَ أَلةً يَ سْ تُبُ مَ أَكْ بَ في   رْ لُّها الضَّ تَطَلَّبُ حَ أَلةً يَ سْ تُبُ مَ أَكْ  ٦ 
 

  



     –

؟ راتٍ شَ عٍ ٦ حَ دَ فْ لُّ ضِ ل كُ ا أَكَ ادِعَ إِذَ فَ ا ٤ ضَ هَ لُ رةً تأْكُ شَ مْ حَ كَ
 ، وفٍ فُ ٤صُ مِنْ  نَةٍ  وَّ كَ مُ ةٍ  بَكَ لِشَ ا  جً وذَ نَمُ لَ  مَ عَ ألَ دِّ  الْعَ عَ  قِطَ لُ  مِ تَعْ أَسْ

عٍ  دَ فْ لُّ ضِ ل كُ ا أَكَ ادِعَ إِذَ فَ  ضَ
مِنْ  نَةٍ  وَّ كَ مُ ةٍ  بَكَ لِشَ ا  جً وذَ نَمُ لَ  مَ عَ ألَ دِّ  الْعَ عَ  قِطَ لُ  مِ تَعْ أَسْ

عٍ  دَ فْ لُّ ضِ ل كُ ا أَكَ ادِعَ إِذَ فَ  ضَ

. عٍ فٍّ ٦ قِطَ لِّ صَ فِي كُ وَ




ي: اوِ عِ يُسَ دَ الْقِطَ دَ ظُ أَنَّ عَ أُالحِ
٦ + ٦ + ٦ + ٦ = ٢٤

يَ ٤ × ٦ = ٢٤. ةَ هِ بَكَ هِ الشَّ ذِ ثِّلُ هَ مَ تِي تُ بِ الَّ رْ ةُ الضَّ لَ مْ جُ وَ
. ةً رَ شَ عُ ٢٤ حَ فادِ لَتِ الضَّ ، أَكَ نْ إِذَ

   
.٤ × ٦ = ٢٤ : دُ أَنَّ . أَجِ بِ رْ لِ الضَّ وَ دْ وعِ إِلَى جَ جُ بِالرُّ
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عِ  ذْ جِ لى  عَ عَ  فادِ ٤ ضَ تَقِفُ 
عٍ  دَ فْ لُّ ضِ لَ كُ ا أَكَ إِذَ ةٍ. فَ رَ جَ عٍ شَ دَ فْ لُّ ضِ لَ كُ ا أَكَ إِذَ ةٍ. فَ رَ جَ شَ
عِ  ذْ جِ لى  عَ عَ  فادِ  ضَ
عٍ  دَ فْ لُّ ضِ لَ كُ ا أَكَ إِذَ ةٍ. فَ رَ جَ شَ
عِ  ذْ جِ لى  عَ عَ  فادِ  ضَ

ةً  رَ شَ حَ مْ  كَ فَ  ، اتٍ رَ شَ حَ  
عٍ  دَ فْ لُّ ضِ لَ كُ ا أَكَ إِذَ ةٍ. فَ رَ جَ شَ
ةً  رَ شَ حَ مْ  كَ فَ  ، اتٍ رَ شَ حَ  
عٍ  دَ فْ لُّ ضِ لَ كُ ا أَكَ إِذَ ةٍ. فَ رَ جَ شَ

٦
ها؟ يعُ مِ عُ جَ فادِ لَتِ الضَّ أَكَ

دِ ٦ .  دَ بَ في العَ رْ سِ الضَّ رْ ا الدَّ ذَ مُ في هَ لَّ تَعَ أَ

  

  

    
ن الطالب ٣ صفوف، في كل صف  باستعمال قطع العد، يُكوّ •

٦ قطع. 
أعدّ القطع أو أضرب ٦ × ٣ كيف تجد العدد الكلي للقطع؟ •

اكتب جملة ضرب لهذه الشبكة.  ٦ × ٣ = ١٨ •

  


اكتب ٤ × ٦ على السبورة:

٣ مع إلى نفسه كان الناتج ٦؟ ما العدد الذي إذا جُ •
كيف يمكن استعمال ٤ × ٣ إليجاد ناتج ٤ × ٦؟ •

إيجاد ٤ × ٣، ثم جمع الناتج إلى نفسه. 
فيكون ٤ × ٦ = ١٢ + ١٢ = ٢٤

اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتبهم ويقرؤوا المسألة الواردة في 
حل  الشبكة، وناقشهم في  فقرة «» ، وراجع معهم مفهوم 

المثالين ١، ٢

    



  

......................... .................................................

١٠   


      

بِ في ٦ رْ فُها إليجادِ نَواتِجِ الضَّ رِ بٍ نَعْ رْ قائِقِ ضَ نْ حَ يدَ مِ تَفِ كِنُ أَنْ نَسْ مْ بِ في يُ رْ فُها إليجادِ نَواتِجِ الضَّ رِ بٍ نَعْ رْ قائِقِ ضَ نْ حَ يدَ مِ تَفِ كِنُ أَنْ نَسْ مْ يُ

هِ: سِ عِ ناتِجِ ٧ × ٣ إِلى نَفْ مْ دُ ناتِجَ ٧ × ٦ بِجَ دُ ناتِجَ أَجِ أَجِ

+  = 

نْها  لٍّ مِ اتٍ في كُ موعَ جْ ٧ مَ

رَ ناصِ ٦ عَ
نْها = لٍّ مِ اتٍ في كُ موعَ جْ ٧ مَ

رَ ناصِ ٣ عَ
نْها زائدَ لٍّ مِ اتٍ في كُ موعَ جْ ٧ مَ

رَ ناصِ ٣ عَ
٧ × ٣+٧ × ٣=٧ × ٦

=٢١ = ٤٢+٢١

أْتي: ا يَ ةٍ ممّ ورَ لِّ صُ بٍ لِكُ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

١ 

=×

٢ 

=×

٣ 

=×

أْتي: بِ في ما يَ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

  = ٦ × ٣ ٤   = ٦ × ٥ ٥   = ٦ × ٦ ٦ 

  = ٦ × ٨ ٧   = ٦ × ١ ٨   = ٦ × ٢ ٩ 

  = ٩ × ٦ ١٠   = ٦ × ٧ ١١   = ٦ × ٤ ١٢ 

  = ٣ × ٩ ١٣   = ٣ × ٣ ١٤   = ٧ × ٣ ١٥ 

  = ٣ × ٥ ١٦   = ٣ × ٨ ١٧   = ٦ × ٣ ١٨ 

......................... .................................................

١١   


      

أْتي: ا يَ مَّ لٍّ مِ بِ في كُ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أْتي:أَجِ ا يَ مَّ لٍّ مِ بِ في كُ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

  = ٦ × ٥ ١   = ٦ × ٧ ٢ 
  = ٩ × ٦ ٣   = ٢ × ٦ ٤ 
  = ٦ × ٦ ٥   = ٧ × ٦ ٦ 
  = ١ × ٦ ٧   = ٦ × ٢ ٨ 
  = ٨ × ٦ ٩   = ١٠ × ٦ ١٠ 
  = ٣ × ٦ ١١   = ٦ × ٤ ١٢ 
  = ٥ × ٦ ١٣   = ٦ × ٣ ١٤ 
  = ٦ × ٨ ١٥   = ٦ × ٧ ١٦ 
  = ٤ × ٦ ١٧   = ٦ × ٩ ١٨ 

: بَ في  ناسِ دَ المُ دَ تُبُ العَ : أَكْ بْرُ الجَ

٣٠ =   × ٥ ٥٤ ١٩ =   × ٩ ٢٠ 

٢٤ =   × ٨ ٤٢ ٢١ =   × ٦ ٢٢ 

٤٨ =   × ٦ ٢٧ ٢٣ =   × ٩ ٢٤ 

أْتي: ةَ في ما يَ دَ اعِ دُ القَ : أَجِ بْرُ الجَ
 بُ في  رِ : أَضْ ةُ دَ اعِ القَ بُ في   رِ : أَضْ ةُ دَ اعِ القَ بُ في   رِ : أَضْ ةُ دَ اعِ القَ بُ في   رِ : أَضْ ةُ دَ اعِ القَ  ٢٥  بُ في  رِ : أَضْ ةُ دَ اعِ القَ بُ في   رِ : أَضْ ةُ دَ اعِ القَ بُ في   رِ : أَضْ ةُ دَ اعِ القَ بُ في   رِ : أَضْ ةُ دَ اعِ القَ  ٢٦ 

       
      

٦٣٦
٧٤٢
٨٤٨
٩٥٤

       
      

٦٢٤
٧٢٨
٨٣٢

  



                 
     

: المثاالن (١، ٢) رُ مْ مَ األَ ا لَزِ ةً إِذَ ورَ مُ صُ سُ ، أَوْ أَرْ اذِجَ الً النَّمَ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

٢
٦  ×

٠
٦  ×

٦
٤  ×

٦
٦  ×

بَ في  : ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ بَ في  أَكْ ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ  أَكْ   
٦ = ٦ × ٧ ×  = ٤٢  ٦ = ٥٤ ×   ٥ ×  = ٣٠  

ا  اتَمً مْ خَ كَ ي، فَ اوِ وفٍ بِالتَّسَ فُ ا فِي ٨ صُ ا ٤٨ خاتَمً هَ بَتْ مَ تَّ ا رَ إِذَ    
؟ دِ احِ فِّ الْوَ فِي الصَّ

بِ  رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ مَّ أَكْ ، ثُ ةِ لَ أَ سْ هِ الْمَ ذِ ا لِهَ جً وذَ لَ نَمُ مَ عْ دِّ ألَ عَ الْعَ لُ قِطَ مِ تَعْ أَسْ
ا. هَ لُّ أحُ وَ

بِ  رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ مَّ أَكْ ، ثُ ةِ لَ أَ سْ هِ الْمَ ذِ ا لِهَ جً وذَ لَ نَمُ مَ عْ دِّ ألَ عَ الْعَ لُ قِطَ مِ تَعْ أَسْ
ا. هَ لُّ أحُ وَ

بِ  رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ مَّ أَكْ ، ثُ ةِ لَ أَ سْ هِ الْمَ ذِ ا لِهَ جً وذَ لَ نَمُ مَ عْ دِّ ألَ عَ الْعَ لُ قِطَ مِ تَعْ أَسْ

                         

٤٨× ٨  =

. فٍّ لِّ صَ واتِمَ في كُ دُ ٦ خَ جَ وْ نْ ، يُ نْ  . إِذَ نْ  . إِذَ إِذَ يْثُ إنَّ ٨ × ٦ = ٤٨ وحَ



، فِي  ةً دُ ٤٨ قِطْعَ جَ وْ يُ
. فٍّ ٦ قِطَعٍ لِّ صَ كُ

        

ضِ  رِ عْ نْ مَ تُبًا مِ قائِهِ كُ دِ نْ أَصْ ى وَ ٥ مِ وسَ  مُ تَرَ اشْ  

 ، تُبٍ مْ ٥ كُ نْهُ دٍ مِ احِ لُّ وَ  كُ تَرَ ا اشْ . فإذَ كِتابِ الْ
ها؟ وْ تَرَ تِي اشْ تُبِ الَّ كُ دُ الْ دَ ا عَ فَمَ

اتِجِ ٤×٦. ادِ نَ يجَ تَيْنِ إلِ يقَ حُ طَرِ رَ    أَشْ

  

١٢

٦١٦٩

٠٢٤٣٦

٣٠ كتابًا
إجابة ممكنة: طريقة (١): ٦+٦+٦+٦،

طريقة (٢): أرسم شبكة فيها ٤ صفوف و٦أعمدة.


ه الطالب إلى أنه إذا لم يتوافر لديهم قطع عدّ لعمل   وجِّ

.نموذج، فإنه يمكنهم رسم صور لقطع العدّ أو أشياء أخر


 حتى نحدد أي العاملين يُستعمل لمضاعفة 
فيها  العاملين  كال  يكون  التي  المسائل  في  معلومة  حقيقة 
أحدهما،  استعمال  يجب  أنه  إلى  الطالب  ه  وجِّ ا،  زوجيًّ

ا. وعدم استعمالهما معً

ما  في كل قفص طائران.  أقفاص،  الطيور٦  لبيع    لد محل 
ا عدد الطيور في األقفاص كلها ؟ ١٢ طائرً

صديقاتها  بين  بالتساوي  قسمتها  ممحاة.   ٢٤ ليلى   لد  
األربع. كم ممحاة أعطت كالًّ منهن؟ ٦ مماحٍ

الطيور لبيع    لد محل 

ليلى   لد  

 

اطلب إلى الطالب حل األسئلة من (١) إلى (١٠) الواردة في 
فقرة «أتأكد»، وتابع حلولهم. 

م استيعاب الطالب قبل أن يبدؤوا  السؤال (١٠): يقوّ
حل أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».


ة   واجه بعض الطالب صعوبة في استعمال خطّ

جمع العدد إلى نفسه
 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليمتدريبات إعادة التعليم ١
٢  اطلب إلى الطالب وضع خط تحت العامل الذي تمت 

مضاعفته قبل كتابة الجملة العددية.
لمساعدتهم.  الضرب  بجدول  الطالب  د  تزوّ أن  يمكن   •
فعلى سبيل المثال، إذا حاول الطالب إيجاد ناتج ٦ × ٣، 
يجدوا  ثم   ، أوالً  ٩  =  ٣  ×  ٣ ناتج  يجدوا  أن  يمكن  فإنه 
 ،١٨  =  ٩  +  ٩ أن  معهم  واستنتج  بيِّن   ،١٨  =  ٣  ×  ٦

.واطلب إليهم التدرب على حقائق أخر

  

......................... .................................................

١٣   


      

ةَ  لَ مْ تُبُ الجُ مَّ أَكْ ةِ، ثُ لَ أَ سْ ةً لِلمَ وافِقَ ةً مُ ورَ ةً أَو صُ بَكَ مُ شَ سُ أَرْ أْتي، وَ ا يَ مَّ ةٍ مِ لَ أَ سْ لِّ مَ هولَ في كُ جْ امِلَ المَ دُ العَ ةَ أَجِ لَ مْ تُبُ الجُ مَّ أَكْ ةِ، ثُ لَ أَ سْ ةً لِلمَ وافِقَ ةً مُ ورَ ةً أَو صُ بَكَ مُ شَ سُ أَرْ أْتي، وَ ا يَ مَّ ةٍ مِ لَ أَ سْ لِّ مَ هولَ في كُ جْ امِلَ المَ دُ العَ أَجِ

: لِماتِ ةَ بِالكَ يَّ دِ دَ :العَ لِماتِ ةَ بِالكَ يَّ دِ دَ العَ

                             

١٨ =   × ٦ ١ 





٣٠ =   × ٦ ٢ 





١٢ =   × ٢ ٣ 





٦ ×   = ٢٤ ٤ 











٣٦ =   ×  ×  ٥ 





        

 : رُ مَ األَمْ ا لَزِ ورةً إِذَ مُ صُ سُ ، أَوِ أَرْ الً النَّماذِجَ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

.................... = ٦ × ٤ ٣ × ٦ = ....................١ ٢

.................... = ٦ × ٨ ٤ × ٦ = ....................٣ ٤

.................... = ٦ × ٠ ٦ × ١ = ....................٥ ٦

.................... = ٦ × ٩ ٩ × ٦ = ....................٧ ٨

.................... = ٥ × ٦ ٧ × ٦ = ....................٩ ١٠

 : أَلَتَيْنِ اآلتِيَتَيْنِ سْ لُّ المَ أَحُ
؟ نَبِ هِ األَرْ جْ لى وَ ةً عَ رَ عْ مْ شَ .فَكَ عراتٍ نَبِ ٦ شَ هِ األَرْ جْ نْ جانِبَيْ وَ لٍّ مِ لَى كُ دُ عَ يُوجَ  ١١

.....................................................................................

ا؟ هَ عَ مَ تِي جَ اتِ الَّ ادَ رَ الً لِلْجَ جْ مْ رِ ، فَكَ لٍ جُ ةٍ ٦ أَرْ ادَ رَ لِّ جَ . فَإذا كانَ لِكُ اتٍ ادَ رَ نْصورٌ ٦ جَ عَ مَ مَ جَ  ١٢
.....................................................................................

.................... = ٣ × ٩ ٣ × ٧ = ....................١٣ ٦ × ٣ = ....................١٤ ١٥

.................... = ٠ × ٣ ٧ × ٣ = ....................١٩ ٣ × ٢ = ....................٢٠ ٢١

.................... = ٣ × ٤ ٣ × ٨ = ....................٢٢ ٩ × ٣ = ....................٢٣ ٢٤

.................... = ٥ × ٣ ٤ × ٣ = ....................١٦ ٨ × ٣ = ....................١٧ ١٨

: بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

    

٢٤١٨

٤٨٢٤

٠٦

٥٤

٢٧٢١١٨

٠٢١٦

٥٤

٣٠

١٥١٢٢٤

١٢٢٤٢٧

٤٢

١٢ شعرة

جالً ٣٦ رِ

  



المثاالن (١، ٢) : رُ مْ مَ األَ ا لَزِ ةً إِذَ ورَ مُ صُ سُ الً النَّماذِجَ أَوْ أَرْ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

: بَ فِي  نَاسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ    

: بَ فِي  نَاسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ    

   

         










   

         










   

         











بِ ٦ × ٦.  رْ يجادِ ناتِجِ ضَ بِ إلِ رْ د طرائِقِ الضَّ لُ إِحْ مِ تَعْ أَسْ         

٦ = ٦٠ × ٦ ×  = ٣٦ ٦ ×  = ١٨  ٤ ×  = ٢٤ 

: رُ مَ األَمْ ا لَزِ اذِجَ إِذَ الً النَّمَ مِ تَعْ سْ ، مُ يِةِ سائِلِ اآلتَ نَ الْمَ الًّ مِ لُّ كُ أَحُ

؟ بَبُ لِ ٤٥ طاِلبًا؟ ما السَّ هِ لِنقْ سِ عِ نَفْ نَ النَّوْ ي ٧ حافِالتٍ مِ فِ لْ تَكْ ةٌ لـ ٦ طالب. فَهَ يرَ غِ عُ حافِلَةٌ صَ تَّسِ تَ  

؟ مْ هُ عَ يَتْ مَ قِ ةً بَ مْ قِطْعَ نْها، فَكَ لُوا ٦ قِطَعٍ مِ ا أَكَ إِذَ . فَ ةِ والتَ وكُ نَ الشّ مْ ٥ قِطَعٍ مِ نْهُ لٌّ مِ تَر كُ ؛ اشْ بَةٍ لَ تَّةُ طَ سِ  

٥
٦  ×

٧
٦  ×

٣
٦  ×

٦ × ٠ ٦ × ٩ ٨ × ٦ 

بِ في ٦. رْ قائِقَ الضَّ الً حَ مِ تَعْ سْ ا مُ لُّهَ ياةِ، ثُمَّ أَحُ اقِعِ الْحَ نَ وَ ةً مِ أَلَ سْ   مَ

  

٣٠٤٢١٨
٠٥٤٤٨

٦١٠٦٣

٣٥٤

٢٤ قطعة

ال ؛ ألن ٤٥>٤٢

٣ = ١٨ + ١٨ = ٣٦ ٣ + ٦ ٦

ا في الحقائب كلها؟ لد أحمد ٦ حقائب في كل منها ٧ أقالم. كم قلمً

  

 
اكتب ٩ × ٦ على السبورة:   •

بيِّن كيف يمكنك إيجاد الناتج بمضاعفة حقيقة معلومة؟ •
٩ × ٣ + ٩ × ٣ = ٥٤  

إجابة ممكنة: ارسم شبكة  الناتج؟ اذكر طريقة أخر إليجاد  •
من ٩ صفوف، في كل صف ٦؟


ه الطالب إلى رسم شبكة إليجاد ناتج ٧ × ٦ وجّ

  

ع أسئلة التدريبات (١١-٢٧) باستعمال المستويات اآلتية: نوّ



٢٤ – ١١
١٣ - ٢٥
٢٦– ٢٦– ٢٦ ( األسئلة الزوجية )، ٢٧ ١٢

اطلب إلى الطالب حل «مسائل مهارات التفكير العليا»، وحلها. 
وساعدهم على حل سؤال (٢٧) إذا احتاجوا إلى ذلك.

السؤال (٢٧)  كتابة حل  الطالب  إلى  اطلب   
في مجلة الصف. ويمكنك استعماله في التقويم التكويني. 

 لتعميق اإلضافيان  المثاالن 
فهم الطالب.

 بدائل تنويع التعليم  
() تدريبات المهارات  
() التدريبات اإلثرائية  




  



ْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةاْلَمـْسَأَلِةاْلَمـاْلَمـاْلَمـْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِةْسَأَلِة لِّ َحـلِّ لِّ لِّ َحـلِّ َحـلِّ َحـلِّ لِّ لِّ َحـلِّ َحـَحـَحـلِّ لِّ لِّ لِّ لِّ لِّ  ـُة خطـُة ـُة ـُة خطـُة خطـُة خطـُة ـُة ـُة خطـُة خطخطخطـُة ـُة ـُة 





حل المسألة بالبحث عن نمط. 


قطع عد


استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

 
عددان مجموعهما ١٦، والفرق بينهما ٢. فما هما؟

٧ ، ٩




  

ورقة بيضاء 
اطلب إلى الطالب العمل بأنماط تتضمن قاعدتين كما في المسألة   •

اللفظية اآلتية:
يهرول  فإنه  للتسلية  وطلبًا  البيت.  إلى  المدرسة  من  أحمد  يمشي   •
ا، ويعود إلى الخلف على قدم واحدة  مسافة ٥أمتار.  مسافة ٢٠ مترً
قطعها؟  التي  المسافة  تكون  فكم   مرات،   ٣ النمط  هذا  رَ  رَّ كَ إذا  

ا ٤٥ مترً

      
  

بوا على األنماط. ن الطالب مسائل مشابهة ليتدرَّ يكوّ  •



   

ورقة، قلم رصاص. 
الخطة»  على  أتدرب  «مسائل  إلى  الرجوع  الطالب  إلى  اطلب   •

وتوسيع األنماط فيها. صفحة ١٢٣

 (١١٢ د)  

ونقل  الدرس،  مفهوم  العلوم؛ الستكشاف  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  •
مه.  أثر تعلُّ

ونقل  الدرس،  مفهوم  العلوم؛ الستكشاف  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  
مه.  أثر تعلُّ

ونقل  الدرس،  مفهوم  العلوم؛ الستكشاف  نشاط  إلى  الطالب  ه  وجِّ  

  



  




                     

 ، يْنِ تَ عَ لِ قِطْ وَّ فِّ األَ تْ فِي الصَّ عَ ضَ وَ نَةٍ، فَ وَّ لَ عٍ مُ ا مِنْ قِطَ طً  نَمَ دَ لَتْ هُ مِ عَ
تْ  رَّ تَمَ اسْ ا  إِذَ فَ  . عٍ قِطَ  
 ، يْنِ تَ عَ لِ قِطْ وَّ فِّ األَ تْ فِي الصَّ عَ ضَ وَ نَةٍ، فَ وَّ لَ عٍ مُ ا مِنْ قِطَ طً  نَمَ دَ لَتْ هُ مِ عَ
تْ  رَّ تَمَ اسْ ا  إِذَ فَ  . عٍ قِطَ  
 ، يْنِ تَ عَ لِ قِطْ وَّ فِّ األَ تْ فِي الصَّ عَ ضَ وَ نَةٍ، فَ وَّ لَ عٍ مُ ا مِنْ قِطَ طً  نَمَ دَ لَتْ هُ مِ عَ

الثّالِثِ ٨ فِّ  الصَّ فِي  وَ  ، عٍ قِطَ  
 ، يْنِ تَ عَ لِ قِطْ وَّ فِّ األَ تْ فِي الصَّ عَ ضَ وَ نَةٍ، فَ وَّ لَ عٍ مُ ا مِنْ قِطَ طً  نَمَ دَ لَتْ هُ مِ عَ

الثّالِثِ  فِّ  الصَّ فِي  وَ  ، عٍ قِطَ  
 ، يْنِ تَ عَ لِ قِطْ وَّ فِّ األَ تْ فِي الصَّ عَ ضَ وَ نَةٍ، فَ وَّ لَ عٍ مُ ا مِنْ قِطَ طً  نَمَ دَ لَتْ هُ مِ عَ

الثّانِي ٤ فِّ  الصَّ فِي  وَ
 ، يْنِ تَ عَ لِ قِطْ وَّ فِّ األَ تْ فِي الصَّ عَ ضَ وَ نَةٍ، فَ وَّ لَ عٍ مُ ا مِنْ قِطَ طً  نَمَ دَ لَتْ هُ مِ عَ

الثّانِي  فِّ  الصَّ فِي  وَ
 ، يْنِ تَ عَ لِ قِطْ وَّ فِّ األَ تْ فِي الصَّ عَ ضَ وَ نَةٍ، فَ وَّ لَ عٍ مُ ا مِنْ قِطَ طً  نَمَ دَ لَتْ هُ مِ عَ

؟ ادِسِ فِّ السّ عُ فِي الصَّ ةً تَضَ عَ مْ قِطْ كَ ، فَ طِ ا النَّمَ ذَ ى هَ لَ عَ
تْ  رَّ تَمَ اسْ ا  إِذَ فَ  . عٍ قِطَ  

؟ ادِسِ فِّ السّ عُ فِي الصَّ ةً تَضَ عَ مْ قِطْ كَ ، فَ طِ ا النَّمَ ذَ ى هَ لَ عَ
تْ  رَّ تَمَ اسْ ا  إِذَ فَ  . عٍ قِطَ الثّالِثِ   فِّ  الصَّ فِي  وَ  ، عٍ قِطَ  

؟ ادِسِ فِّ السّ عُ فِي الصَّ ةً تَضَ عَ مْ قِطْ كَ ، فَ طِ ا النَّمَ ذَ ى هَ لَ عَ
الثّالِثِ  فِّ  الصَّ فِي  وَ  ، عٍ قِطَ  

لَةِ؟ أَ سْ رِفُ مِنَ الْمَ ا أَعْ اذَ مَ
عٍ  قِطَ  ٤ ، وَ لِ وَّ فِّ األَ تانِ فِي الصَّ عَ قِطْ دُ  جَ وْ تُ

لَةِ؟ أَ سْ رِفُ مِنَ الْمَ ا أَعْ اذَ مَ

وَ  ، لِ وَّ فِّ األَ تانِ فِي الصَّ عَ قِطْ دُ  جَ وْ تُ
لَةِ؟ أَ سْ رِفُ مِنَ الْمَ ا أَعْ اذَ مَ

وَ•   ، لِ وَّ فِّ األَ تانِ فِي الصَّ عَ قِطْ دُ  جَ وْ وَ• تُ  ، لِ وَّ فِّ األَ تانِ فِي الصَّ عَ قِطْ دُ  جَ وْ تُ
 . فِّ الثّالِثِ عٍ فِي الصَّ  قِطَ

عٍ  قِطَ  
 . فِّ الثّالِثِ عٍ فِي الصَّ  قِطَ

عٍ  قِطَ  
٨ فِّ الثّانِي، وَ فِي الصَّ

نِّي؟  وبُ مِ لُ طْ ا الْمَ مَ
. ادِسِ فِّ السَّ عِ فِي الصَّ الْقِطَ دَ  دَ دُ عَ .• أَجِ ادِسِ فِّ السَّ عِ فِي الصَّ الْقِطَ دَ  دَ دُ عَ .• أَجِ ادِسِ فِّ السَّ عِ فِي الصَّ الْقِطَ دَ  دَ دُ عَ أَجِ

لَةِ؟ أَ سْ رِفُ مِنَ الْمَ ا أَعْ اذَ مَ

. طٍ نْ نَمَ ثُ عَ مَّ أَبْحَ ، ثُ لوماتِ عْ عَ فِيهِ الْمَ ضَ والً ألَ دْ لَ جَ مَ ني أَنْ أَعْ نُ كِ مْ .يُ طٍ نْ نَمَ ثُ عَ مَّ أَبْحَ ، ثُ لوماتِ عْ عَ فِيهِ الْمَ ضَ والً ألَ دْ لَ جَ مَ ني أَنْ أَعْ نُ كِ مْ يُ

. لٍ وَ دْ اتِ في جَ ومَ لُ عْ عُ الْمَ : أَضَ الً .• أَوَّ لٍ وَ دْ اتِ في جَ ومَ لُ عْ عُ الْمَ : أَضَ الً .• أَوَّ لٍ وَ دْ اتِ في جَ ومَ لُ عْ عُ الْمَ : أَضَ الً أَوَّ
. دادُ عْ فِيهِ األَ فُ  تَضاعَ تَ طٍ  نَمَ نْ  ثُ  عَ .• أَبْحَ دادُ عْ فِيهِ األَ فُ  تَضاعَ تَ طٍ  نَمَ نْ  ثُ  عَ .• أَبْحَ دادُ عْ فِيهِ األَ فُ  تَضاعَ تَ طٍ  نَمَ نْ  ثُ  عَ أَبْحَ

. هُ مالَ تَطيعُ إكْ أَسْ طِ  النَّمَ تِشافِ  اكْ نْدَ  • عِ
١٦ =   + ٨
٣٢ =   + ١٦
٦٤ =   + ٣٢

 •

لَ وَ دْ لُ الْجَ مِ كْ مَّ أُ ، ثُ ةَ لَ أَ سْ عُ الْمَ أُراجِ
. طِ مالِ النَّمَ تِعْ  بِاسْ

 . ةً عَ ادِسِ ٦٤ قِطْ فِّ السّ دُ أَنَّ فِي الصَّ أَجِ سَ

لَ وَ دْ لُ الْجَ مِ كْ مَّ أُ ، ثُ ةَ لَ أَ سْ عُ الْمَ أُراجِ

ادِسِ فِّ السّ ةً فِي الصَّ عَ نَاكَ ٦٤ قِطْ هُ ، فَ نْ إِذَ













  

  


اكتب المسألة اآلتية على السبورة:

كتابًا  كم  سنوات.   ٦ من  أكثر  منذ  شهر  كل  كتب   ٤ سعاد  تقرأ   
قرأت في ٣ أشهر؟

اطلب إلى الطالب أن يتذكروا خطط حل المسألة ومهاراتها اطلب إلى الطالب أن يتذكروا خطط حل المسألة ومهاراتها  •
التي تعلموها. ما المعطيات التي تحتاج إليها لحل المسألة؟ 

٤ كتب كل شهر، ٣ أشهر.  
ما المعطيات التي ال تحتاج إليها؟ منذ ٦ سنوات •

لُّ المسألة؟ ١٢  كتابًا. ما حَ
ما المعطيات التي ال تحتاج إليها؟ 

لُّ المسألة؟  ما حَ
ما المعطيات التي ال تحتاج إليها؟ 

 

  

كتاب  في  نة  الملوّ القطع  عن  المسألة  قراءة  الطالب  إلى  اطلب 
ههم خالل خطوات حل المسألة. ا. ووجِّ نوا نمطً الطالب ليكوّ

باستعمال األسئلة، راجع مع الطالب المعطيات التي    

يعرفونها وما هو المطلوب إيجاده.

اطلب إليهم مناقشة خطتهم.   

ه الطالب إلى استعمال خطة «البحث عن نمط»  وجِّ   

لحل المسألة: 

ماذا يمكن أن تعمل لتنظيم المعطيات؟ •

أضعها في جدول

كيف تجد النمط؟  •

أجد الفرق بين العددين األول والثاني.

  ثم الفرق بين العددين الثاني والثالث ..... إلخ.

أضاعف العدد السابق. ما النمط؟ •

اطلب إلى الطالب الرجوع إلى المسألة للتحقق من 

ق مع المعطيات:  أنّ الجواب يتفّ



  

......................... .................................................

١٤   


                              

جِ  لى البُرْ عَ ، وَ جِ الثانِي ٤ راياتٍ لى البُرْ عَ ، وَ تَينِ لِ رايَ جِ األَوَّ لى البُرْ تْ عَ عَ ضَ وَ ، وَ لِ مْ نَ الرَّ ةً مِ لْعَ بْنى قَ نَتْ لُ جِ الثانِي بَ لى البُرْ عَ ، وَ تَينِ لِ رايَ جِ األَوَّ لى البُرْ تْ عَ عَ ضَ وَ ، وَ لِ مْ نَ الرَّ ةً مِ لْعَ بْنى قَ نَتْ لُ بَ
؟ ابِعِ جِ الرّ لى البُرْ عُ عَ ةً تَضَ مْ رايَ ، كَ طُ ذا النَّمَ رَّ هَ تَمَ . إِذا اسْ ؟ راياتٍ ابِعِ جِ الرّ لى البُرْ عُ عَ ةً تَضَ مْ رايَ ، كَ طُ ذا النَّمَ رَّ هَ تَمَ . إِذا اسْ الثَّالِثِ الثَّالِثِ ٨٨ راياتٍ

جِ الثانِي  لى البُرْ عَ ، وَ تَينِ لِ رايَ جِ األَوَّ لى البُرْ تْ عَ عَ ضَ وَ ، وَ لِ مْ نَ الرَّ ةً مِ لْعَ بْنى قَ نَتْ لُ بَ
الثَّالِثِ 

جِ الثانِي  لى البُرْ عَ ، وَ تَينِ لِ رايَ جِ األَوَّ لى البُرْ تْ عَ عَ ضَ وَ ، وَ لِ مْ نَ الرَّ ةً مِ لْعَ بْنى قَ نَتْ لُ بَ

ةُ ١ طْوَ الخُ

مُ هَ أَفْ

أَلَةِ؟ سْ نَ المَ فُ مِ رِ ماذا أَعْ
لِ رايتانِ جِ األَوَّ لى البُرْ عَ

جِ الثّانِي ٤ راياتٍ لى البُرْ عَ
جِ الثّالثِ ٨ راياتٍ لى البُرْ عَ

نِّي؟ طلوبُ مِ ما المَ
. ابِعِ جِ الرّ لى البُرْ اياتِ عَ دَ الرَّ دَ دُ عَ أَجِ

ةُ ٢ طْوَ الخُ
طِّطُ أُخَ

. لٍ وَ دْ عْلوماتِ في جَ أُنظِّمُ المَ
ةٍ. دَ مِ تِّبُ األَبْراجَ في أَعْ أُرَ

. جٍ لِّ بُرْ تَ كُ اياتِ تَحْ دَ الرَّ دَ ثِّلُ عَ أُمَ
               

؟       
      

          

ةُ ٣ طْوَ الخُ
لُّ أَحُ

يفُ إليهِ ٢ لى ٤؟ نُضِ لَ عَ صُ دِ ٢ لِنَحْ دَ لَى العَ ري عَ اذا نُجْ مَ
هُ في ٢ بُ رِ أَو نَضْ

هُ في ٢ بُ رِ لى ٨ ؟ نَضْ لَ عَ صُ دِ ٤ لِنَحْ دَ لَى العَ ري عَ اذا نُجْ مَ
ما في ٢ نْهُ الًّ مِ نا كُ بْ رَ لِ والثّانِي؟ ضَ ينِ األَوَّ دَ دَ لى العَ ينَا عَ رَ اذا أَجْ مَ

بُ ٨ في ٢ رِ . أَضْ ابِعِ جِ الرَّ ها لِلبُرْ سَ ةَ نَفْ طْوَ يدُ الخُ أُعِ
. ايةً ابِعِ ١٦ رَ جِ الرّ لى البُرْ عَ

ةُ ٤ طْوَ الخُ

قُ قَّ أَتَحَ

. ةَ عُ اإلجابَ أُراجِ
لِماذا؟ ؟ وَ ةٌ قولَ عْ يَ مَ لْ هِ هَ

C05-003A-G03CRS

معُ أَمْ  لْ نَجْ : هَ رُ كِّ فَ أُ
؟ بُ ِ حُ أمْ نَرضْ رَ نَطْ

......................... .................................................
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:" طٍ نْ نَمَ ثِ عَ ةَ "البَحْ طَّ الً خُ مِ تَعْ سْ ةَ مُ سائِلَ اآلتِيَ لُّ المَ ةَ أَحُ طَّ الً خُ مِ تَعْ سْ ةَ مُ سائِلَ اآلتِيَ لُّ المَ أَحُ

تَريحُ  سْ يَ تَتالِيَةٍ وَ مِ ٣ أَيامٍ مُ دَ ةِ القَ رَ بُ فَريقُ كُ رَّ تَدَ يَ مِ   دَ ةِ القَ رَ بُ فَريقُ كُ رَّ تَدَ يَ مِ   دَ ةِ القَ رَ بُ فَريقُ كُ رَّ تَدَ يَ مِ   دَ ةِ القَ رَ بُ فَريقُ كُ رَّ تَدَ يَ  ١ 
بَ بِهذا  ريقُ التَّدرُّ ابَعَ الفَ إِذا تَ . فَ ابِعِ في اليَومِ الرَّ
اللَها؟ بُ خِ رَّ يَتَدَ ةً سَ رَّ مْ مَ ا، كَ ةِ ١٤ يَومً طِ لِمدَّ النَّمَ



  دَ ورِ إحْ ضُ ي ٥ تَذاكِرَ لِحُ تَرِ شْ نْ يَ لُّ مَ لُ كُ صُ يَحْ ي   تَرِ شْ نْ يَ لُّ مَ لُ كُ صُ يَحْ ي   تَرِ شْ نْ يَ لُّ مَ لُ كُ صُ يَحْ ي   تَرِ شْ نْ يَ لُّ مَ لُ كُ صُ يَحْ  ٢ 
لى  لُ عَ صُ يحْ ، وَ انِيَّةٍ جَّ ةٍ مَ كِرَ لى تَذْ حيَّاتِ عَ رَ سْ المَ

. تَر ١٠ تَذاكِرَ تَينِ إذا اشْ كِرَ تَذْ

لى عَ لَ  صَ حَ إِذا  فُ  يُوسُ  تَر اشْ ةً  كِرَ تَذْ مْ  كَ  
؟ انِيَّةٍ جَّ ٤ تَذاكِرَ مَ



قَفَ في  ، فَوَ وفٍ فُ قةِ في صُ رْ ضاءُ الفِ طَفَّ أَعْ اصْ ٣ 

 ، خاصٍ في الثانِي ٤ أَشْ ، وَ صانِ خْ لِ شَ فِّ األَوَّ الصَّ
ذا  لى هَ وا عَ رّ تَمَ .إذا اسْ خاصٍ في الثّالِثِ ٦ أَشْ وَ
؟ سِ امِ فِّ الخَ قَفَ في الصَّ ا وَ صً خْ مْ شَ ، كَ طِ النَّمَ



دِ  احِ الوَ بوعِ  األُسْ في  هُ  أَبْوابَ ضُ  رِ عْ المَ تَحُ  فْ يَ ٤ 

تَحَ  فَ إِذا   . ساءً مَ اتٍ  رَّ مَ  ٣ و  ا  نَهارً تَينِ  رَّ مَ
ونُ  نْها تَكُ ةً مِ رَّ مْ مَ ، كَ ةً رَّ ونُ  مَ نْها تَكُ ةً مِ رَّ مْ مَ ، كَ ةً رَّ ونُ  مَ َكُ هُ ٣٠ ضُ أَبْوابَ رِ عْ المَ

؟ اللَ النَّهارِ خِ


ةُ  دَّ يثُ كانَتْ مُ ، حَ مِ سْ ا في الرَّ مودٌ دُروسً حْ ذُ مَ أْخُ يَ ةُ   دَّ يثُ كانَتْ مُ ، حَ مِ سْ ا في الرَّ مودٌ دُروسً حْ ذُ مَ أْخُ يَ ةُ   دَّ يثُ كانَتْ مُ ، حَ مِ سْ ا في الرَّ مودٌ دُروسً حْ ذُ مَ أْخُ يَ ةُ   دَّ يثُ كانَتْ مُ ، حَ مِ سْ ا في الرَّ مودٌ دُروسً حْ ذُ مَ أْخُ يَ  ٥ 
في  ةً يَوميًّا، وَ قيقَ لِ ٢٠ دَ بوعِ األَوَّ سِ في األُسْ رْ الدَّ
ةُ  دَّ يثُ كانَتْ مُ ، حَ مِ سْ ا في الرَّ مودٌ دُروسً حْ ذُ مَ أْخُ يَ  

لِ  بوعِ األَوَّ سِ في األُسْ رْ الدَّ
ةُ  دَّ يثُ كانَتْ مُ ، حَ مِ سْ ا في الرَّ مودٌ دُروسً حْ ذُ مَ أْخُ يَ  

في  ةً يَوميًّا، وَ قيقَ تْ ٤٠ دَ بَحَ بوعِ الثّانِي أَصْ األُسْ
لِ  بوعِ األَوَّ سِ في األُسْ رْ الدَّ
تْ  بَحَ بوعِ الثّانِي أَصْ األُسْ

لِ  بوعِ األَوَّ سِ في األُسْ رْ الدَّ

رَّ  تَمَ ةً يَوميًّا. إذا اسْ لَ امِ ةً كَ اعَ بوعِ الثّالِثِ سَ األُسْ
تْ  بَحَ بوعِ الثّانِي أَصْ األُسْ

رَّ  تَمَ ةً يَوميًّا. إذا اسْ لَ امِ ةً كَ اعَ بوعِ الثّالِثِ سَ األُسْ
تْ  بَحَ بوعِ الثّانِي أَصْ األُسْ

سِ في  رْ الدَّ ةُ  دَّ مُ بِحُ  تُصْ مْ سَ كَ طِ  النَّمَ ذا  لى هَ عَ
؟ سِ امِ بوعِ الخَ األُسْ



: طَ الً النَّمَ مِ تَعْ سْ سيَّةً مُ نْدَ كاالً هَ ازٌ أَشْ مَ فَوَّ سَ رَ  : طَ الً النَّمَ مِ تَعْ سْ سيَّةً مُ نْدَ كاالً هَ ازٌ أَشْ مَ فَوَّ سَ رَ  : طَ الً النَّمَ مِ تَعْ سْ سيَّةً مُ نْدَ كاالً هَ ازٌ أَشْ مَ فَوَّ سَ رَ  : طَ الً النَّمَ مِ تَعْ سْ سيَّةً مُ نْدَ كاالً هَ ازٌ أَشْ مَ فَوَّ سَ رَ  ٦ 

... ،□ ،� ،❍ ،❍ ،□ ،� ،❍ ،❍

ها ٤٨، فَما  مَ سَ تي رَ كالِ الَّ دُ األَشْ دَ إِذا كانَ عَ فَ  
ها؟ مَ سَ تي رَ ثَلَّثاتِ الَّ دُ المُ دَ عَ

 

  


فقط  والثاني  األول  العددين  إلى  الطالب  بعض  ينظر  قد 
لتحديد النمط؛ لذا أخبرهم أن يجدوا الفرق بين كل عددين 

متتاليين من أول ثالثة أعداد على األقل قبل تحديد النمط.

!



: طٍ نْ نَمَ ثِ عَ ةَ الْبَحْ طَّ الً خُ مِ تَعْ سْ ، مُ سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ الْمَ أَحُ

:٣– ٣– ٣ ةِ ١ ئِلَ سْ نِ األَ يبُ عَ ةِ، أُجِ ابِقَ ةِ السّ حَ فْ ةِ فِي الصَّ لَ أَ سْ جوعِ إلَى الْمَ بِالرُّ

؟  ةٌ يحَ تِي صحَ ابَ نْ أَنَّ إِجَ دُ مِ أَكَّ يْفَ أَتَ كَ  
. لِكَ حُ ذَ ضِّ أُوَ

لٍ  وَ دْ جَ في  اتِ  ومَ لُ عْ الْمَ عُ  ضْ وَ ونُ  يَكُ لِماذا   
ةً؟ يِّدَ ةً جَ رَ فِكْ

قِطَعٍ   ٤ تْ  عَ ضَ وَ دْ  قَ   دَ هُ أَنَّ  ضُ  ــرِ أَفْ  
فِّ  الصَّ فِي  قِطَعٍ   ٨ وَ  ، لِ األَوَّ فِّ  الصَّ فِي 
مْ  . كَ فِّ الثّالِثِ ةً فِي الصَّ ١٦ قِطْعَ الثّاني، وَ

؟ ادِسِ فِّ السّ عُ فِي الصَّ تَضَ ةً سَ قِطْعَ

ط:  النَّمَ فْقَ  وَ دٍ  رْ وَ بْتَةَ  نَ  ٢٤ يْلى  لَ تْ  عَ رَ زَ  
 . يٍّ دٍ جورِ رْ بْتَتا وَ لِيها نَ ، يَ سِ مْ بَّاعِ الشَّ بْتَةُ تَ نَ
بْتَةً  نَ مْ  فَكَ  ، طِ النَّمَ ا  ذَ هَ لَى  عَ تْ  رَّ تَمَ اسْ ا  إِذَ فَ

؟ تْ عَ رَ دْ زَ ةً قَ يَّ جورِ

اِلِه  مَ تِعْ سْ فَ الِ دَ الصَّ إبراهيمُ  عُ  مَ يَجْ      

دَ  دَ عَ بَيِّنُ  يُ ناهُ  أَدْ لُ  وَ دْ الْجَ وَ  . نِّ فَ الْ ةِ  صَّ حِ في 
ا  إِذَ فَ  . بُوعٍ أُسْ لَّ  كُ ها  عُ مَ يَجْ تِي  الَّ فَاتِ  دَ الصَّ
عُ  مَ يَجْ ةً سَ فَ دَ مْ صَ ، فَكَ طِ ا النَّمَ ذَ لَى هَ رَّ عَ تَمَ اسْ
ا  إِذَ فَ  . بُوعٍ أُسْ لَّ  كُ ها  عُ مَ يَجْ تِي  الَّ فَاتِ  دَ الصَّ
عُ  مَ يَجْ ةً سَ فَ دَ مْ صَ ، فَكَ طِ ا النَّمَ ذَ لَى هَ رَّ عَ تَمَ اسْ
ا  إِذَ فَ  . بُوعٍ أُسْ لَّ  كُ ها  عُ مَ يَجْ تِي  الَّ فَاتِ  دَ الصَّ

؟ سِ امِ بُوعِ الْخَ فِي األُسْ

امِ  األَمَ إلَى  زاتٍٍ  فْ قَ لِيٌّ ٣  عَ فزُ  قْ يَ      

ةٍ  زَ فْ قَ لُّ  كُ كانَتْ  ا  إِذَ فَ  . لْفِ الْخَ إلَى  ةً  زَ فْ قَ وَ
امِ  األَمَ إلَى  زاتٍٍ  فْ قَ  
ةٍ  زَ فْ قَ لُّ  كُ كانَتْ  ا  إِذَ فَ  . لْفِ الْخَ إلَى  ةً  زَ فْ قَ وَ
امِ  األَمَ إلَى  زاتٍٍ  فْ قَ     
ةٍ  زَ فْ قَ لُّ  كُ كانَتْ  ا  إِذَ فَ  . لْفِ الْخَ إلَى  ةً  زَ فْ قَ وَ

   

اتِ  زَ فَ قَ الْ دُ  دَ عَ ا  فَمَ ا،  دً احِ وَ ا  تْرً مِ ي  اوِ تُسَ
؟ تَارٍ لَ إِلَى ٦ أَمْ ها حتَّى يَصِ زُ فِ قْ تِي يَ الَّ

ــفَ  ــيْ حُ كَ ـــــرَ أَشْ  

لِّ  حَ على  طٍ  نَمَ نْ  عَ ثِ  بَحْ الْ طَّةُ  خُ ني  دُ تُساعِ
؟ سائِلِ مَ الْ

: طٍ نْ نَمَ ثِ عَ ةَ الْبَحْ طَّ الً خُ مِ تَعْ سْ ، مُ سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ الْمَ أَحُ

    
      

  
       

ا  تِهَ الَ صّ حَ في  تٍ  االَ يَ رِ  ٥ ةُ  فاطِمَ تْ  عَ ضَ وَ  
عِ  ضْ تْ في وَ رَّ تَمَ ا اسْ إِذَ . فَ لِ رِ األَوَّ هْ فِي الشَّ
لِّ  عُ في كُ كانَتْ تَضَ ، وَ رٍ هْ لَّ شَ ياالتِ كُ الرِ
عِ  ضْ تْ في وَ رَّ تَمَ ا اسْ إِذَ . فَ لِ رِ األَوَّ هْ فِي الشَّ
لِّ  عُ في كُ كانَتْ تَضَ ، وَ رٍ هْ لَّ شَ ياالتِ كُ الرِ
عِ  ضْ تْ في وَ رَّ تَمَ ا اسْ إِذَ . فَ لِ رِ األَوَّ هْ فِي الشَّ

ةِ  رَّ مَ تْهُ فِي الْ عَ ضَ ا وَ لى مَ ةً عَ يادَ ةٍ رياالً زِ رَّ مَ
١٢؟ رِ هْ عُ فِي الشَّ تَضَ مْ رياالً سَ ؛ فَكَ ةِ ابِقَ السّ

  

أراجع المسألة، وأكمل الجدول.

١٢٨ قطعةانظر الهامش

١٦ نبتة جورية

١٦ رياالً

٩٦ صدفة

٧) يستعمل 
خط األعداد 

بحيث نبدأ 
القفز من 

العدد صفر 
بقفز ٣ 

إلى األمام 
وواحدة 

إلى الخلف 
حتى نصل 
إلى العدد 

٦، فنجد أن 
عدد القفزات 

لألمام 
والخلف 

هو ١٠
انظر الهامش .

  

إجابة:
ل اكتشاف النمط. ا يسهِّ ٢) ألنه يساعد على تنظيم المعلومات ممَّ
٨) عندما أحدد النمط، يمكنني استعماله وإكماله وحل المسألة. 

  

......................... .................................................

١٧   


        

٣٦٨٠٢٤٣٠٦٣

××××�

××�××

×�×××
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×××�×

مُ  سُ ةُ «ال» أَرْ انَتِ اإلجابَ إذا كَ ، وَ بَّعِ رَ مُ  � في المُ سُ » ، أَرْ مْ ةُ «نَعَ جابَ أْتي، إِذا كانَتِ اإلِ ةٍ في ما يَ لُومَ عْ لَّ مَ أُ كُ رَ أَقْ
: ةِ حَ فْ لَ الصَّ فَ ةَ أَسْ حيحَ جاباتِ الصَّ تُبُ اإلِ ×، ثُمَّ أَكْ

نْ ٨ × ٨ رُ مِ غَ أَصْ نْ ١ × ٦ × ٨ وَ بَرُ مِ لُ أَكْ ضَّ فَ ريمٍ المُ دُ كَ دَ عَ

لِ اآلتِيَةِ:(٨×٣، أو ٦×٤، أو ٢ × ١٢) مَ نَ الجُ دةٍ مِ احِ بِ أَيِّ وَ رْ وَ ناتِجُ ضَ لُ هُ ضَّ فَ دُ زيادٍ المُ دَ عَ

طِ ٦ ، ١٢ ، ١٨ .....  النَّمَ طِ ٥ ، ١٠ ، ١٥ ... وَ ي إِلى النَّمَ نْتَمِ لُ يَ ضَّ فَ اللٍ المُ دُ جَ دَ عَ

نْ ٥ × ٨ وَ أَكبرُ مِ هُ طِ ١٠، ٢٠، ٣٠،... وَ نْتَمي إِلى النَّمَ لُ يَ ضَّ فَ هادٍ المُ دُ جِ دَ عَ

ي ١٢ ما يُساوِ هُ وعُ مُ جْ لَينِ مَ امِ بِ عَ رْ وَ ناتِجُ ضَ لُ هُ ضَّ فَ دَ المُ مَ دُ أحْ دَ عَ

 وَ  لُ هُ ضَّ فَ دُ كريمٍ المُ دَ عَ

 وَ  لُ هُ ضَّ فَ دُ زيادٍ المُ دَ عَ

 و  لُ هُ ضَّ فَ هادٍ المُ دُ جِ دَ عَ

 وَ  لُ هُ ضَّ فَ دَ المُ مَ دُ أَحْ دَ عَ

 وَ  لُ هُ ضَّ فَ اللٍ المُ دُ جَ دَ عَ

                                

: طٍ نْ نَمَ ثِ عَ طَّةَ البَحْ الً خُ مِ تَعْ سْ سائِلِ اآلتِيَةِ مُ نَ المَ الًّ مِ لُّ كُ أَحُ
لَمٌ  وقِ الثَّالِثِ قَ نْدُ فِيْ الصُّ انِ ، وَ تَرَ فْ دَ لَمٌ وَ وقِ الثَّانِي قَ نْدُ فِي الصُّ ةٌ ، وَ طَرَ سْ مِ لَمٌ وَ لِ قَ وقِ األَوَّ نْدُ فِي الصُّ  ١

سُ  امِ وقُ الخَ نْدُ و الصُّ حَ هُ وَ سُ طُ نَفْ رَّ النَّمَ تَمَ ا اسْ إِذَ ، فَ تُبٍ لَمٌ و٤ كُ ابِعِ قَ وقِ الرَّ نْدُ فِي الصُّ ، وَ ابِعَ و٣ طَوَ
؟  انِ وَ لَبِ األَلْ دُ عُ دَ ا عَ ، فَمَ انٍ وَ لَبَ أَلْ ا وعُ لَمً قَ

..........................................................................................................................................

بوعِ  االً في األُسْ يَ بوعِ الثّاني، و٦٠ رِ االً في األُسْ يَ ، و ٤٠ رِ لِ بوعِ األَوَّ االً في األُسْ يَ ادُ ٢٠ رِ عَ تْ سُ فَّرَ وَ  ٢

؟  ابِِِعِ بوعِ السَّ رُ في األُسْ فِّ وَ االً تُ يَ مْ رِ طِ كَ ا النَّمَ ذَ بِ هَ سَ . بِحَ ابِعِ بوعِ الرَّ االً في األُسْ يَ ، و٨٠ رِ الثَّالِثِ
..........................................................................................................................................

عَ  بٌ مَ رِّ دَ لِ مُ فِّ األَوَّ رَ في الصَّ بيها. فَظَهَ رِّ دَ عَ مُ ةِ مَ بَ رَّ دَ يَواناتِ المُ ا لِلحَ ضً رْ انَاتِ عَ جَ رَ دُ المهْ مُ أَحَ دِّ قَ يُ  ٣

رَ  فِّ الثّالِثِ ظَهَ ، وفي الصَّ دٌ يَوانٌ واحِ ما حَ نْهُ لٍّ مِ عَ كُ بانِ مَ رِّ دَ رَ مُ فِّ الثّاني ظَهَ ، وفي الصَّ دٍ يَوانٍ واحِ حَ
فِّ  ، وفي الصَّ يَوانانِ ما حَ نْهُ لٍّ مِ عَ كُ بانِ مَ رِّ دَ رَ مُ ابِعِ ظَهَ فِّ الرَّ ، وفي الصَّ يَوانانِ هُ حَ عَ مَ دٌ وَ بٌ واحِ رِّ دَ مُ
بِ  سَ يَواناتِ بِحَ الحَ بينَ وَ رِّ دَ رَّ ظُهورُ المُ تَمَ إذا اسْ . فَ يَواناتٍ ةُ حَ هُ ثَالثَ عَ مَ دٌ وَ بٌ واحِ رِّ دَ رَ مُ سِ ظَهَ الخامِ

؟  ادِسِ فِّ السّ رُ في الصَّ يَظْهَ ، فَماذا سَ طِ ذا النَّمَ هَ
..........................................................................................................................................

.................... = ٣ × ٦ ٤ × ٦ = ....................٤ ٦ × ٦ = ....................٥ ٦

.................... = ٧ × ٦ ٦ × ٨ = ....................٧ ٦ × ٥ = ....................٨ ٩

: بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

    

١٨٢٤٣٦

٤٢٤٨٣٠

٥ علب ألوان

١٤٠ رياالً

مدربان مع كل منهما ٣ حيوانات.

٨) عندما أحدد النمط، يمكنني استعماله وإكماله وحل المسألة. ) عندما أحدد النمط، يمكنني استعماله وإكماله وحل المسألة. ٨) عندما أحدد النمط، يمكنني استعماله وإكماله وحل المسألة. 

  


٨ - ٨ - ٨ ) : يجب أن يستعمل الطالب خطة  في األسئلة ( ٤ •

 «البحث عن نمط» لحل كل مسألة. وإليجاد النمط، فإنهم يحتاجون 
بعض  وإذا واجه  المسألة.  تكوينه لحل  أو  الجدول  إكمال  إلى 
الطالب صعوبة في إيجاد النمط، فاقترح عليهم استعمال قطع 

العدّ أو الرسم لمساعدتهم على التغلب على ذلك.

هذا  حل  في  صعوبة  الطالب  بعض  واجه  إذا   :  ٧ السؤال  •
يالحظوا  حتى  بالمسافات  قائمة  عمل  إليهم  فاطلب  السؤال 
النمط: على سبيل المثال : ١، ٢، ٣، ٢، ٣، ٤، ٥، ٤، ........

  

 

ة البحث عن نمط في  كيف يساعدك استعمال الجدول في خطّ  •
ويجعل  المعلومات،  تنظيم  على  يساعد  المسائل؟  حل 

مالحظة النمط أسهل .


٣ إلى ٣ إلى ٣ لتحليل خطة حل المسألة ومناقشتها. استعمل األسئلة من ١


 واجه بعض الطالب صعوبة في البحث عن نمط،

 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليمتدريبات إعادة التعليم ١
مالحظة  على  تساعدهم  صور  رسم  الطالب  إلى  ٢  اطلب 

األنماط.

 لوحة المئة وظلّل مضاعفات
كلٍّ من األعداد ٢ ، ٣ ، ٥

والحظ النمط
 بدائل تنويع التعليم  

() تدريبات المهارات  
() التدريبات اإلثرائية  


 

تحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في 
الدروس (٥ - ١ إلى ٥- ٣) بإعطائهم:

االختبار القصير (١) (٩٦)






إيجاد ناتج الضرب في العدد ٧.





ورق مربعات، بطاقات. 

قطع عد

إن صعوبة الوصول إلى األنماط في مضاعفات العدد ٧ ، يجعل حفظ 
هذه  على  الطالب  بعض  ويتغلب  صعبًا.   ٧ للعدد  الضرب  حقائق 
الصعوبة بتجزئة العدد ٧ إلى ٥ وَ ٢. فعلى سبيل المثال، ٧ × ٨ تساوي 
الحقائق  لتدريس  الشبكات  ملَت  عِ استُ وإذا   .  ٨  ×  ٢ زائد    ٨  ×  ٥
يصبح خطوة  التوزيع  لخاصية  العملي   االستعمال  فإن هذا  األساسية، 

عادية.



        

 
خالد  ومع  كرة،  خالد   ومع  كرة،   ١٢ يوسف  ومع  زجاجية،  كرة   ٢٤ علي  مع 

ا؟ ٧٢ كرة مجموع ما مع االثنين. كم كرة معهم جميعً







استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:



  






  

 مكعبات متداخلة ، بطاقات.
حقائق  من  حقيقة  كل  ناتج  إليجاد  متداخلة  مكعبات  الطالب  أعط   •
الضرب، ثم كتابتها على البطاقات. واطلب إليهم استعمال المكعبات 

وا أسئلة "أتأكد". المتداخلة ليحلُّ
الضرب، ثم كتابتها على البطاقات. واطلب إليهم استعمال المكعبات 

وا أسئلة  المتداخلة ليحلُّ
الضرب، ثم كتابتها على البطاقات. واطلب إليهم استعمال المكعبات 

 × × 

 × × × × 

 × × × × 

 × × × × 

 × × × × 

 × × × ×   × × 

 × × × × 
 × × × × 

 × × 



   

 أقالم سبورة ، أقالم تلوين.
باستعمال  الضرب،  عن  أنشودة  تأليف  الطالب  إلى  اطلب   •

موها في هذا الفصل وفي الفصل الرابع. حقائق الضرب التي تعلَّ

   

المسألة  حل  تدريبات  مستعمالً  وخططها  المسألة  حل  مهارات  م  دعِّ
(٢٠) الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.

  

 
......................... .................................................

٢٠   


      

: سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ المَ :أَحُ سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ المَ أَحُ

م  نْهُ مِ دٍ  احِ وَ لُّ  كُ يَ  تَرِ يَشْ أَنْ  قاءَ  دِ أَصْ م   نْهُ مِ دٍ  احِ وَ لُّ  كُ يَ  تَرِ يَشْ أَنْ  قاءَ  دِ أَصْ  ٧ رَ  رَّ قَ ١ 

دُ اإلِطاراتِ  دَ ا عَ مَ ، فَ اجتِهِ ينِ لِدرَّ ديدَ ينِ جَ إِطارَ
وها؟ تَرَ الَّتي اشْ

 

ةِ  عَ قِطْ لِّ  كُ الءِ  لِطِ قائِقَ  دَ إِلى ٣  بّاسٌ  عَ تاجُ  يَحْ ٢ 

ءٍ  زْ لُّ جُ إِذا كانَ كُ . فَ ةِ ديقَ ياجِ الحَ بٍ في سِ شَ خَ
ةً  قيقَ مْ دَ ةٍ، كَ بيَّ شَ عٍ خَ نُ مِنْ ٧ قِطَ وَّ تَكَ ياجِ يَ مِنَ السِّ

ءٍ؟ زْ لِّ جُ الءِ كُ يْها لِطِ تاجُ إِلَ يَحْ سَ
ةً  قيقَ مْ دَ ةٍ، كَ بيَّ شَ عٍ خَ  قِطَ

ء زْ لِّ جُ الءِ كُ يْها لِطِ تاجُ إِلَ يَحْ سَ
ةً  قيقَ مْ دَ ةٍ، كَ بيَّ شَ عٍ خَ  قِطَ

ءٍ؟ زْ لِّ جُ الءِ كُ يْها لِطِ تاجُ إِلَ يَحْ ٍ؟سَ



. إِذا كانَ في  عِ بَيتِنا ٧ نَوافِذَ ارِ لٍ في شَ نْزِ لِّ مَ لِكُ عِ بَيتِنا   ارِ لٍ في شَ نْزِ لِّ مَ لِكُ عِ بَيتِنا   ارِ لٍ في شَ نْزِ لِّ مَ لِكُ عِ بَيتِنا   ارِ لٍ في شَ نْزِ لِّ مَ لِكُ  ٣ 
موعُ  جْ ما مَ ، فَ انِبٍ لِّ جَ لى كُ لَ عَ نازِ  مَ

عِ بَيتِنا  ارِ لٍ في شَ نْزِ لِّ مَ لِكُ  
موعُ  جْ ما مَ ، فَ انِبٍ لِّ جَ لى كُ لَ عَ نازِ  مَ

عِ بَيتِنا  ارِ لٍ في شَ نْزِ لِّ مَ لِكُ  
عِ ٣ ارِ الشَّ
ها؟ نَوافِذِ



ةَ  دَّ ةَ مُ نَ هِ السَّ ذِ مودٍ هَ حْ ةُ مَ رُّ إِجازَ تَمِ تَسْ ةَ   دَّ ةَ مُ نَ هِ السَّ ذِ مودٍ هَ حْ ةُ مَ رُّ إِجازَ تَمِ تَسْ ةَ   دَّ ةَ مُ نَ هِ السَّ ذِ مودٍ هَ حْ ةُ مَ رُّ إِجازَ تَمِ تَسْ ةَ   دَّ ةَ مُ نَ هِ السَّ ذِ مودٍ هَ حْ ةُ مَ رُّ إِجازَ تَمِ تَسْ  ٤ 
ةِ؟ ةُ اإلِجازَ دَّ ا مُ مً مْ يَوْ . كَ ٨ أَسابيعَ

 

بِ البَيضاءِ  وارِ واجٍ مِنَ الجَ زْ ينٌ ٣ أَ سَ تَر حُ اشْ ينٌ   سَ تَر حُ اشْ ينٌ   سَ تَر حُ اشْ ينٌ   سَ تَر حُ اشْ  ٥ 
وجِ  نُ الزَّ ، ثَمَ وداءِ بِ السَّ وارِ واجٍ مِنَ الجَ زْ  أَ
بِ البَيضاءِ  وارِ واجٍ مِنَ الجَ زْ  أَ
وجِ  نُ الزَّ ، ثَمَ وداءِ بِ السَّ وارِ واجٍ مِنَ الجَ زْ  أَ
بِ البَيضاءِ  وارِ واجٍ مِنَ الجَ زْ  أَ

و٤
 تَر اشْ مَّ  ثُ  . ياالتٍ رِ  
وجِ  نُ الزَّ ، ثَمَ وداءِ بِ السَّ وارِ واجٍ مِنَ الجَ زْ  أَ
 تَر اشْ مَّ  ثُ  . ياالتٍ رِ  
وجِ  نُ الزَّ ، ثَمَ وداءِ بِ السَّ وارِ واجٍ مِنَ الجَ زْ  أَ

٦ نْها  مِ لٍّ  كُ مِنْ  دِ  الواحِ
وجِ  نُ الزَّ ، ثَمَ وداءِ بِ السَّ وارِ واجٍ مِنَ الجَ زْ  أَ

نْها  مِ لٍّ  كُ مِنْ  دِ  الواحِ
وجِ  نُ الزَّ ، ثَمَ وداءِ بِ السَّ وارِ واجٍ مِنَ الجَ زْ  أَ

نَ  الثَّمَ عَ  فَ دَ ما  نْدَ عِ وَ  . ياالتٍ رِ  ٥ غِ  بْلَ بِمَ ةً  عَ بَّ قُ
ينٌ  سَ حُ عَ  فَ دَ مْ  كَ  . ياالتٍ رِ  ٣ إليهِ  أَعادَ  لِلبائِعِ 

غِ  بْلَ بِمَ ةً  عَ بَّ قُ
إليهِ  أَعادَ  لِلبائِعِ 

غِ  بْلَ بِمَ ةً  عَ بَّ قُ

. يلِ صِ بِالتَّفْ لِّ  الحَ واتِ  طُ خُ بَيِّنُ  أُ ؟  لِلبائِعِ
إليهِ  أَعادَ  لِلبائِعِ 

. يلِ صِ بِالتَّفْ لِّ  الحَ واتِ  طُ خُ بَيِّنُ  أُ ؟  لِلبائِعِ
إليهِ  أَعادَ  لِلبائِعِ 

 =×=+
 =+ 
 =+ 

دِ  دَ عَ ثْلَ  مِ آبِ  رْ مِ في  يّاراتِ  السَّ دُ  دَ عَ كانَ  إِذا  دِ   دَ عَ ثْلَ  مِ آبِ  رْ مِ في  يّاراتِ  السَّ دُ  دَ عَ كانَ  إِذا  دِ   دَ عَ ثْلَ  مِ آبِ  رْ مِ في  يّاراتِ  السَّ دُ  دَ عَ كانَ  إِذا  دِ   دَ عَ ثْلَ  مِ آبِ  رْ مِ في  يّاراتِ  السَّ دُ  دَ عَ كانَ  إِذا   ٦ 
ها ٤٢ ميعِ اتِها جَ دُ إِطارَ دَ انَ عَ كَ ، وَ اجاتِ رّ الدَّ

في  اجاتِ  رّ الدَّ وَ ياراتِ  السَّ دُ  دَ عَ ما  فَ ا،  إِطارً
ابَتِي. رُ إِجَ سِّ فَ ؟ أُ آبِ رْ المِ

في  اجاتِ  رّ الدَّ وَ ياراتِ  السَّ دُ  دَ عَ ما  فَ ا،  إِطارً
ابَتِي. رُ إِجَ سِّ فَ ؟ أُ آبِ رْ المِ

في  اجاتِ  رّ الدَّ وَ ياراتِ  السَّ دُ  دَ عَ ما  فَ ا،  إِطارً


 =×

 =×
 =+

  



وبُ  كُ م رُ هُ نُ كِ مْ ا يُ صً خْ مْ شَ . كَ دَ قاعِ نْها ٧ مَ لٍّ مِ ؛ فِي كُ بَاتٍ رَ ٥ عَ 
هِ؟ سِ قْتِ نَفْ ارِ فِي الْوَ الْقِطَ

بِ ٥ × ٧. رْ دُ نَاتِجَ ضَ  أَجِ
. عٍ نْها ٧ قِطَ لٍّ مِ ، في كُ موعاتٍ جْ جٍ لـِ ٥ مَ لِ نَموذَ مَ دِّ لِعَ عَ الْعَ لُ قِطَ مِ تَعْ أَسْ

حُ أَنَّ ٥ × ٧ = ٣٥ يَتَّضِ
. هِ سِ قْتِ نَفْ ارِ فِي الْوَ وبُ الْقِطَ كُ مُ رُ هُ نُ كِ مْ ا يُ صً خْ نْ ٣٥ شَ إِذَ

   
.٧ × ٥ = ٣٥ : دُ أَنَّ أَجِ بِ فَ رْ ةَ اإلبدالِ في الضَّ يَّ اصِّ لُ خَ مِ تَعْ أَسْ
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 ، بَاتٍ رَ عَ  ٥ ابِ  لْعَ األَ ةِ  ينَ دِ مَ ارِ  قِطَ فِي  انَ  كَ ا  إِذَ
ا  صً خْ شَ مْ  كَ فَ  ، دَ اعِ قَ مَ  ٧ بَةٍ  رَ عَ لِّ  كُ فِي  انَ  كَ وَ 

هِ؟ سِ قْتِ نَفْ ارِ فِي الْوَ وبُ الْقِطَ كُ مْ رُ هُ نُ كِ مْ هِ؟يُ سِ قْتِ نَفْ ارِ فِي الْوَ وبُ الْقِطَ كُ مْ رُ هُ نُ كِ مْ يُ

لَ  مِ تَعْ أَسْ أَنْ  ا  أَيضً نُ  كِ مْ يُ وَ في٧،  بِ  رْ الضَّ نَواتِجَ  ألجدَ  النَّماذِجَ  لُ  مِ تَعْ أَسْ
بِ في ٧. رْ ائِقَ الضَّ قَ مِ حَ لَّ تَعَ ابِقِ ألَ بِ السَّ رْ لَ الضَّ وَ دْ جَ

  

  


ا  واحدً ا  سطرً الطالب  يظلل  المربعات،  ورق  باستعمال   •
هو  التظليل  هذا  أن  للطالب  وضح  مربعات.   ٧ من  مكونًا 

شبكة ١×٧، واطلب إليهم كتابة الناتج بجانب الشبكة.
مرة،  كل  في  سطر  تظليل  في  االستمرار  الطالب  إلى  اطلب   •

وتسجيل الناتج حتى يصلوا إلى شبكة ٩ × ٧



  


اكتب ٦ × ٣ على السبورة: 

ما الخطط التي يمكنك استعمالها لحل هذه المسألة؟ •

رسم شبكة، مضاعفة حقيقة معلومة.  

أجمع  نعم؛  ذلك. اشرح  بالجمع؟   ٣  ×  ٦ حل  تستطيع  هل  •
العدد ٣ ست مرات ؛ ٣ + ٣ + ٣ + ٣ + ٣ + ٣

على  الضرب  خصائص  تساعدهم  كيف  الطالب  مع  ناقش   •
الحسابات الذهنية.

اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتبهم، ويقرؤوا المسألة الواردة في 
 ،    معهم  وراجع   «» فقرة 

وناقشهم في األمثلة المحلولة.




 إذا كان لد الطالب صعوبة في رسم الصور لحل مسألة 
أن  لهم  فبيّن   ، مجهوالً العوامل  أحد  فيها  التي  العددية  الضرب 
العامل المعلوم في الجملة يدل على عدد األشياء التي يحتاجون 

إلى وضعها في المجموعة.



  



: المثاالن (١، ٢) رُ مْ مَ األَ ا لَزِ ةً إِذَ ورَ مُ صُ سُ ، أَوْ أَرْ الً النَّماذِجَ مِ تَعْ سْ ، مُ بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ  أَجِ

بَ فِي  : نَاسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ   
٧ = ٤٩ × ٧٠ =  × ٧   ٧ ×  = ٠  

اتِها  ديقَ نْ صَ دةٍ مِ احِ لِّ وَ يْفاءُ ٤ أَقْالمٍ لِكُ طَتْ هَ   أَعْ

ا؟  ديقاتِهَ اءُ صَ يْفَ طَتْ هَ ا أَعْ مْ قلمً . كَ بْعِ السَّ
اتِها  ديقَ نْ صَ دةٍ مِ احِ لِّ وَ  أَقْالمٍ لِكُ

ا؟  ديقاتِهَ اءُ صَ يْفَ طَتْ هَ ا أَعْ مْ قلمً . كَ بْعِ السَّ
اتِها  ديقَ نْ صَ دةٍ مِ احِ لِّ وَ بِ  أَقْالمٍ لِكُ رْ تَيْنِ للِضَ تَلِفَ خْ تَيْنِ مُ فُ طَريقَ أَصِ 

دِ ٧. دَ عَ فِي الْ

٢
٧  ×

٧
٨  ×

٩ × ٧  ٧ × ١٠  

هِ  ذِ لُّ ٧ مِنْ هَ انَ كُ ا كَ إِذَ ةٍ، فَ لِفَ تَ خْ انٍ مْ لْوَ ةً بِأَ ارَ يَّ ابٍ ٢٨ سَ لْعَ وقِ أَ نْدُ فِي صُ   
؟ اتِ يَّارَ هِ السَّ ذِ انِ هَ لْوَ دُ أَ دَ ا عَ مَ . فَ هُ سُ نُ نَفْ وْ ا اللَّ اتِ لَهَ يَّارَ السَّ

لُّ  انَ كُ ا كَ إِذَ ةٍ، فَ لِفَ تَ خْ انٍ مْ لْوَ ةً بِأَ ارَ يَّ  سَ
؟ اتِ يَّارَ هِ السَّ ذِ انِ هَ لْوَ دُ أَ دَ ا عَ مَ . فَ هُ سُ نُ نَفْ وْ ا اللَّ اتِ لَهَ يَّارَ السَّ

لُّ  انَ كُ ا كَ إِذَ ةٍ، فَ لِفَ تَ خْ انٍ مْ لْوَ ةً بِأَ ارَ يَّ ابٍ  سَ لْعَ وقِ أَ نْدُ فِي صُ
؟ اتِ يَّارَ هِ السَّ ذِ انِ هَ لْوَ دُ أَ دَ ا عَ مَ . فَ هُ سُ نُ نَفْ وْ ا اللَّ اتِ لَهَ يَّارَ السَّ

ابٍ  لْعَ وقِ أَ نْدُ فِي صُ

. بِ رْ ةَ الضَّ لَ مْ لُّ جُ أَحُ جٍ وَ لِ نَموذَ مَ ةً لِعَ مُ صورَ سُ ؛ أَرْ ةِ لَ أَ سْ لِّ الْمَ لِحَ

      
    

       
   

   
    

٧  ×٢٨  =

. ةً ارَ يَّ ها ٢٨ سَ دُ دَ بِحَ عَ تّى يُصْ اتٍ حَ يَّارَ نْها ٧ سَ لٍّ مِ موعاتٍ في كُ جْ مُ مَ سُ أَرْ
. وعاتٍ مُ جْ تُ ٤ مَ مْ سَ ظُ أنَّني رَ أُالحِ

وَ ٤. بِ هُ رْ ةِ الضَّ لَ مْ هولَ في جُ جْ  أَيْ أَنَّ الْعامِلَ الْمَ



       

رِبَ فِي  ا ضُ ي إِذَ دُ الَّذِ دَ ا الْعَ رِبَ فِي  مَ ا ضُ ي إِذَ دُ الَّذِ دَ ا الْعَ  مَ
اتِجُ ٢٨؟ انَ النَّ ٧ كَ

  

١٤٥٦
٦٣٧٠

٠٧١٠

ا ٢٨ قلمً
انظر الهامش

  

إجابة:

إجابة ممكنة: استعمل النماذج أو جدول الضرب.  (٩

٧ لـ  تتسع  سيارة  كل  سيارات،   ٤ موقفٍ  في    يوجد 
أشخاص. ما عدد األشخاص الذين يستطيعون ركوب 

موقفٍ  في    يوجد 
أشخاص. ما عدد األشخاص الذين يستطيعون ركوب 

موقفٍ  في    يوجد 

ا شخصً السيارات في الوقت نفسه ؟ ٢٨
أقالم،  ا.إذا أخذ كل طالب ٣  قلمً   يوجد في حقيبة ١٥ 
أخذوا  الذين  الطالب  عدد  فما  أقالم،  فيها  يبق  ولم 

. األقالم؟ ٥ طالبٍ





 

  

ع أسئلة التدريبات (١٠-٢٣) باستعمال المستويات اآلتية: نوّ



١٥ – ١٠
١٨– ١٨– ١٨ ، ٢٢ ١٠
١١ - ٢٧ ( األسئلة الفردية )، ٢٨

اطلب إلى الطالب حل «مسائل مهارات التفكير العليا»، وحلها. 
الدرس  في  تعلموها  التي  الخطط  استعمال  على  وشجعهم 

لتساعدهم على حل السؤال (٢٨).

السؤال (٢٨)  كتابة حل  الطالب  إلى  اطلب 
في مجلة الصف، ويمكن استعماله في التقويم التكويني. 

في  الواردة   (٩) إلى   (١) من  األسئلة  حل  الطالب  إلى  اطلب 
فقرة «أتأكد»، وتابع حلولهم. 

يبدؤوا  أن  قبل  الطالب  استيعاب  م  يقوّ  :(٩) السؤال 
حل أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».


في  الضرب  في  صعوبة  الطالب  بعض  واجه   

العدد ٧
 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليمتدريبات إعادة التعليم ١
٢  اطلب إلى الطالب استعمال النماذج، مثل قطع العدّ أو 

رسم صور إليجاد ناتج ١ × ٧ حتى ٩ × ٧

  

......................... .................................................

١٨   


      

 . يْنِ تَ لومَ عْ تَينِ مَ قيقَ عِ حَ مْ ةٍ بِجَ ديدَ بٍ جَ رْ ةِ ضَ قيقَ نُ إِيجادُ حَ . يُمكِ يْنِ تَ لومَ عْ تَينِ مَ قيقَ عِ حَ مْ ةٍ بِجَ ديدَ بٍ جَ رْ ةِ ضَ قيقَ نُ إِيجادُ حَ يُمكِ

دُ ٧ × ٣ دُ أَجِ (١ × ٣)+(٦ × ٣)بِإِيجادِأَجِ

+

نْها  لٍّ مِ موعاتٍ في كُ جْ ٧ مَ

رَ ناصِ ٣ عَ
نْها = لٍّ مِ وعاتٍ في كُ مُ جْ ٦ مَ

رَ ناصِ ٣ عَ
ةٍ فيها ٣زائدَ دَ ةٍ واحِ مَجموعَ

رَ ناصِ عَ
١ × ٣+٦ × ٣=٧ × ٣

=٣ = ٢١+١٨

أْتي: ةٍ في ما يَ ورَ لِّ صُ بٍ لِكُ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

١ 

=×

٢ 

=×

٣ 

=×

: الً النَّماذِجَ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

  = ٣ × ٧ ٤   = ٥ × ٧ ٥   = ٧ × ٧ ٦ 
  = ٨ × ٧ ٧   = ٧ × ٦ ٨   = ٧ × ٩ ٩ 

  = ٩ × ٧ ١٠   = ٤ × ٧ ١١   = ٧ × ١ ١٢ 
  = ٦ × ٧ ١٣   = ٣ × ٧ ١٤   = ٠ × ٧ ١٥ 
  = ٧ × ٤ ١٦   = ١ × ٧ ١٧   = ٢ × ٧ ١٨ 

......................... .................................................

١٩   


      

أْتي: ا يَ مَّ لٍّ مِ ربٍ لِكُ لةَ ضَ مْ تُبُ جُ أْتي:أَكْ ا يَ مَّ لٍّ مِ ربٍ لِكُ لةَ ضَ مْ تُبُ جُ أَكْ

؟ دُ األَصابِعِ دَ ا عَ مَ ؟  دُ األَصابِعِ دَ ا عَ مَ ؟  دُ األَصابِعِ دَ ا عَ مَ ؟  دُ األَصابِعِ دَ ا عَ مَ  ١ 

 =×

باتِ القِطارِ؟ رَ دُ عَ دَ ا عَ مَ ؟  باتِ القِطارِ رَ دُ عَ دَ ا عَ مَ ؟  باتِ القِطارِ رَ دُ عَ دَ ا عَ مَ ؟  باتِ القِطارِ رَ دُ عَ دَ ا عَ مَ ؟  باتِ القِطارِ رَ دُ عَ دَ ا عَ مَ ؟  باتِ القِطارِ رَ دُ عَ دَ ا عَ مَ  ٢ 

=×

: الً النَّماذِجَ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

٧

٣ ×



٧ ٤ ٣

٦ ×



٧ ٥

٩ ×



٧ ٦

٧ ×



٥ ٧

٧ ×



٢ ٨

٧ ×

  

  = ٧ × ٤ ٩   = ٧ × ٥ ١٠   = ٧ × ١ ١١ 

: يْنِ يْنِ اآلتِيَ لَ وَ دْ الًّ مِنَ الجَ لُ كُ مِ كْ : أُ بْرُ الجَ

       
      

٣٥
٤٢
٧
٥٦

١٢        
      

٣
٣٥
٧
٦٣

١٣ 

: ةَ اآلتِيَةَ لَ أَ سْ لُّ المَ أَحُ

؟ بوعِ سامٌ في األُسْ أَ حُ رَ ةً قَ اعَ مْ سَ . كَ بوعٍ ةِ أُسْ دَّ لِمُ تَينِ يَوميًّا وَ اعَ ا بِواقِعِ سَ سامٌ كِتابً أَ حُ رَ قَ ؟  بوعِ سامٌ في األُسْ أَ حُ رَ ةً قَ اعَ مْ سَ . كَ بوعٍ ةِ أُسْ دَّ لِمُ تَينِ يَوميًّا وَ اعَ ا بِواقِعِ سَ سامٌ كِتابً أَ حُ رَ قَ ؟  بوعِ سامٌ في األُسْ أَ حُ رَ ةً قَ اعَ مْ سَ . كَ بوعٍ ةِ أُسْ دَّ لِمُ تَينِ يَوميًّا وَ اعَ ا بِواقِعِ سَ سامٌ كِتابً أَ حُ رَ قَ ؟  بوعِ سامٌ في األُسْ أَ حُ رَ ةً قَ اعَ مْ سَ . كَ بوعٍ ةِ أُسْ دَّ لِمُ تَينِ يَوميًّا وَ اعَ ا بِواقِعِ سَ سامٌ كِتابً أَ حُ رَ قَ  ١٤ 

=×



: المثاالن (١، ٢) رُ مَ األَمْ ا لَزِ ةً إِذَ ورَ مُ صُ سُ ، أَوْ أَرْ الً النَّماذِجَ مِ تَعْ سْ ، مُ بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

٤
٧  ×

٨×٧ 

٧
٨  ×

٧×٥ 

٥
٧  ×

٧×٢ 

٣
٧  ×

٧×٩ 

: بَ فِي  ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ    

؟  بِ رْ ملِيَّةِ الضَّ راءِ عَ فُ  من دُونِ إجْ رِ يْفَ أَعْ ٨ × ٨ × ٨؟ كَ نْ ٣ بَرُ مِ نْ ٣ أكْ بَرُ مِ ٣ أكْ ٧ × ٧ × ٧ لْ ٣ لْ ٣هَ لْ ٣هَ هَ        
حُ إجابَتي. ضِّ أُوَ

       
حُ إجابَتي. ضِّ أُوَ

       

٧×٧= ٤٨ ٧×٠= ٥٠×٧= ٧٣٥×٩= ٦٣

دَ ناتجَ ضربِ ٧×٩.  ؛ ألجِ رِ هي أفضلَ طريقةٍ تكرِّ معِ المُ تْ طريقةُ الجَ ليسَ       

تِي. ابَ حُ إِجَ ضِّ ا؟ أُوَ اذَ لِمَ

حُ إجابَتي: ضِّ ةِ فيما يأتي، ثُمَّ أُوَ يحَ حِ يْرَ الصَّ بِ غَ رْ ةَ الضَّ لَ مْ دُ جُ دِّ أُحَ  

 ، ةِ لَّ السَّ ةَ  رَ كُ قائِهِ  دِ أَصْ نْ  ٦مِ وَ  رٌ  امِ عَ عِبَ  لَ  
دِ  احِ وَ لُّ  كُ زَ  رَ أَحْ ا  إِذَ فَ ا.  فً دَ هَ  ٣٥ وا  زُ رَ أَحْ فَ
ا  فً دَ هَ مْ  فَكَ  ، دافِ األَهْ نَ  مِ هُ  سَ نَفْ دَ  دَ عَ الْ مُ  نْهُ مِ

؟   دٍ احِ لُّ وَ زَ كُ رَ أَحْ

ى  ضَ أَمْ يَّةِ  يْفِ الْصَّ ةِ  لَ طْ عُ الْ نَ  ابيعَ مِ أَسَ اللَ ٩  خِ  
تِي  امِ الَّ دُ األَيّ دَ ا عَ ا. مَ هَ يْنِ في أَبْ بوعَ دٌ أُسْ محمَّ

ا؟ دٌ فِي أَبْهَ مَّ حَ ها مُ ضِ مْ يُمْ لَ

٨ ×  = ٥٦     ٧ =    ٢١   ٢١ ×     ٤ ×  = ٢٨ 
٧ ×  = ٤٢     ٧ =    ٦٣   ٦٣ ×     ٧ ×  = ٤٩ 

  

٢٨

٥٦

٥٦

٣٥

٢١

٦٣

٧

٧

٣

٩

٧

٦

٥ أهداف
ا ٤٩ يومً

ال؛ ٧<٨ ، لذا فإن ٣×٧ أصغر من ٣×٨.

٧×٧ ؛ ٧×٧ = ٤٩ وليس ٤٨.

إجابة ممكنة: ألن التفكير في الحقائق المترابطة أسهل من تكرار جمع العدد ٩ سبع مرات.

٣٥

١٤

  

 

اكتب ٥ × ٧ على السبورة.   
نت ٥ مجموعات، في كلٍّ منها ٧، فإنني أستطيع إيجاد  إذا كوَّ •

الجمع المتكرر. الجواب. ما الخطة التي سأستعملها؟

أعرف حقائق الضرب للعدد ٥ . فما الخطة التي سأستعملها؟ •
استعمال حقيقة معلومة.


أعط بطاقات للطالب، واطلب إليهم كتابة المسألة ٨ × ٧ عليها، 

وإيجاد الناتج باستعمال حقيقة معلومة أو الجمع المتكرر.


 قد يواجه بعض الطالب صعوبة في 
المسألة،  تطلبه  ما  بتحديد  رهم  ذكّ لذا  كالمية؛  مسائل  حل 

ة للحل، ثم حل المسألة. واختر خطّ

  

......................... .................................................

٢١   


                    

. ياالتٍ ةِ رِ بْعَ يءٍ بِسَ لَّ شَ دَ كُ مَ رُ أَحْ تْجَ .يَبيعُ مَ ياالتٍ ةِ رِ بْعَ يءٍ بِسَ لَّ شَ دَ كُ مَ رُ أَحْ تْجَ يَبيعُ مَ

لِّ  ةً لِكُ ديَّ دَ ةً عَ لَ مْ تُبُ جُ ؟ أَكْ لِكَ لِّ ذَ نَ كُ فَعُ ثَمَ يَدْ مْ سَ ، كَ بْرٍ ي حِ لَمَ قَ حافِظَ وَ يَ ٣ مَ تَرِ شْ وانُ أَنْ يَ رْ ريدُ مَ يُ يَ   تَرِ شْ وانُ أَنْ يَ رْ ريدُ مَ يُ يَ   تَرِ شْ وانُ أَنْ يَ رْ ريدُ مَ يُ يَ   تَرِ شْ وانُ أَنْ يَ رْ ريدُ مَ يُ يَ   تَرِ شْ وانُ أَنْ يَ رْ ريدُ مَ يُ  ١ 
ما.  نْهُ نْفٍ مِ صِ

  =×
 =×

 . وانُ رْ يها مَ تَرِ يَشْ تي سَ ياءِ الَّ نَ األَشْ بَيِّنُ ثَمَ ةً تُ دديَّ ةً عَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ  
 =×

ةً  لَ مْ تُبُ جُ ؟ أَكْ لِكَ نَ ذَ تْ ثَمَ فَعَ مْ دَ ، فكَ غٍ مْ بَةَ صَ لْ عُ ليمِ الطَّبْخِ وَ ا لِتَعْ كِتابً نيَّةٍ وَ حاتٍ فَ لُ ٧ لَوْ تْ أَمَ تَرَ اشْ لُ   تْ أَمَ تَرَ اشْ لُ   تْ أَمَ تَرَ اشْ لُ   تْ أَمَ تَرَ اشْ  ٢ 
نْها.  نْفٍ مِ لِّ صِ ةً لِكُ ديَّ دَ عَ

ةً  لَ مْ تُبُ جُ ؟ أَكْ لِكَ نَ ذَ تْ ثَمَ فَعَ مْ دَ ، فكَ غٍ مْ بَةَ صَ لْ عُ ليمِ الطَّبْخِ وَ ا لِتَعْ كِتابً نيَّةٍ وَ حاتٍ فَ  لَوْ
نْها.  نْفٍ مِ لِّ صِ ةً لِكُ ديَّ دَ عَ

ةً  لَ مْ تُبُ جُ ؟ أَكْ لِكَ نَ ذَ تْ ثَمَ فَعَ مْ دَ ، فكَ غٍ مْ بَةَ صَ لْ عُ ليمِ الطَّبْخِ وَ ا لِتَعْ كِتابً نيَّةٍ وَ حاتٍ فَ  لَوْ

 =×

=  ×

=  ×

 . لُ تْها أَمَ تَرَ تي اشْ ياءِ الَّ نَ األَشْ بيِّنُ ثَمَ ةً تُ ديَّ دَ ةً عَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ  
 =×

؟  ياالتٍ نْ فِئَةِ ١٠ رِ دٍ مِ قاتٍ نَقْ رَ بْعِ وَ يَ بِسَ كِنُ أَنْ تَشتَرِ مْ يئًا يُ مْ شَ كَ نْ فِئَةِ   دٍ مِ قاتٍ نَقْ رَ بْعِ وَ يَ بِسَ كِنُ أَنْ تَشتَرِ مْ يئًا يُ مْ شَ كَ نْ فِئَةِ   دٍ مِ قاتٍ نَقْ رَ بْعِ وَ يَ بِسَ كِنُ أَنْ تَشتَرِ مْ يئًا يُ مْ شَ كَ نْ فِئَةِ   دٍ مِ قاتٍ نَقْ رَ بْعِ وَ يَ بِسَ كِنُ أَنْ تَشتَرِ مْ يئًا يُ مْ شَ كَ  ٣ 


؟  ياالتٍ نْ فِئَةِ ١٠ رِ راقٍ مِ سِ أَوْ مْ يَ بِخَ كِنُ أَنْ تَشتَرِ مْ يئًا يُ مْ شَ كَ نْ فِئَةِ   راقٍ مِ سِ أَوْ مْ يَ بِخَ كِنُ أَنْ تَشتَرِ مْ يئًا يُ مْ شَ كَ نْ فِئَةِ   راقٍ مِ سِ أَوْ مْ يَ بِخَ كِنُ أَنْ تَشتَرِ مْ يئًا يُ مْ شَ كَ نْ فِئَةِ   راقٍ مِ سِ أَوْ مْ يَ بِخَ كِنُ أَنْ تَشتَرِ مْ يئًا يُ مْ شَ كَ  ٤ 


        

: رُ مَ األَمْ ا لَزِ ةٍ إِذَ ورَ مَ صُ سْ الً النَّماذِجَ أَو رَ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ
.................... = ٧ × ٣ ٥ × ٧ = ....................١ ٢

.................... = ٦ × ٧ ٧ × ٧ = ....................٣ ٤

.................... = ٧ × ٠ ٩

.................... = ٩ × ٧ ٦ .................... = ٤ × ٧ ٥

.................... = ٧ × ٦ ٨

.................... = ٨ × ٧ ٧ × .................... = ١١٣٥ ١٢

.................... = ٧ × ١٠ ٧

.................... = ٧ × ١ ١٠

٧ = ١٤ × .................... ٧ = ١٣٤٩ × .................... ١٤

بِحُ  يُصْ االً سَ يَ مْ رِ ظُ بِالبَاقِي. كَ تَفِ يَحْ اليِنِ وَ يَ ا رِ نْهَ فُ مِ رِ يَصْ تٍ فَ االَ يَ لَى ١٠رِ بُوعٍ عَ لَّ أُسْ دٌ كُ حمَّ لُ مُ صُ يَحْ  ١٥

؟  ابِعَ بُوعِ الرَّ ايةِ األُسْ نْدَ نِهَ هُ عِ عَ مَ

..........................................................................................................................................

 ، طُ ذا النَّمَ رَّ هَ تَمَ إِذا اسْ . فَ ةً رَ يْها ١٥كُ لَ ، ثُمَّ زادَ عَ راتٍ يْها ١٠كُ ، ثُمَّ أَضافَ إِلَ ةٍ لَّ راتٍ فِي سَ يادٌ ٥كُ عَ زِ مَ جَ  ١٦

؟  ةِ سَ ةِ الخامِ رَّ دَ المَ عْ ةِ بَ لَّ بِحُ فِي السَّ ةً تُصْ رَ مْ كُ فَكَ

..........................................................................................................................................

أْتِي: ا يَ مّ أَلَةٍ مِ سْ لِّ مَ لِّ كُ » لِحَ طٍ نْ نَمَ ث عَ طَّةَ «البَحْ لُ خُ مِ تَعْ أَسْ

: اغِ رَ بَ فِي الفَ نَاسِ دَ المُ دَ تُبُ العَ أَكْ

    

٣٢ رياالً

٧٥ كرة

٢١٣٥

٤٢٤٩

٢٨٦٣

٧٠٤٢

٠٧

٥٦٥

٧ ٢

بديل المجموعات الصغيرة  


 م الذاتي ي التعلّ   بديلَ


() تدريبات المهارات  
() التدريبات اإلثرائية  




تحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في 
الدروس (٥ - ١ إلى ٥- ٤) بإعطائهم:

(٩٩) اختبار منتصف الفصل

  






إيجاد ناتج الضرب في العدد ٨.





قطع عد

تجزئة  أن  إالَّ  الرياضيات،  أهداف  من  الحساب  في  السرعة  أن  مع 
الضرب  مسألة  فتجزئة  الكبيرة.  العوامل  مع  أحيانًا  ضرورية  الخطوات 
ناتج  إيجاد  المستطيلة تساعد الطالب على  الشبكات  باستعمال تجزئة 
الضرب مع المحافظة على السرعة واإلتقان. فمثالً تجزئة العدد ٨ إلى 
٥ وَ ٣ يعني أن ٨ × ٦ يساوي  ٥ × ٦ + ٣ × ٦. باإلضافة إلى أنّ هذه 
التوزيع،  لخاصية  الطالب  إدراك  ز  تعزِّ الجزئية  الضرب  بنواتج  الخبرة 

م هذه الخاصية. وتزيد من احتمال النجاح عند تعلُّ
التوزيع،  لخاصية  الطالب  إدراك  ز  تعزِّ الجزئية  الضرب  بنواتج  الخبرة 

م هذه الخاصية. وتزيد من احتمال النجاح عند تعلُّ
التوزيع،  لخاصية  الطالب  إدراك  ز  تعزِّ الجزئية  الضرب  بنواتج  الخبرة 



 
ركض مازن ٧ كلم  يوم اإلثنين، وركض يوم الثالثاء 

٢ كلم أقل من يوم اإلثنين، وركض يوم األربعاء ٥ كلم 
ا ركض في األيام  أكثر من يوم الثالثاء.كم كيلومترً

الثالثة؟ ٢٢ كلم






إيجاد ناتج الضرب في العدد ٨


استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

  








  

 ورقة منقطة.
ا على ورقة منقطة، وبيِّن للطالب كيف يضاعفون  ا عموديًّ ارسم خطًّ  •
 صفوف، في كلٍّ منها ٧
ا على ورقة منقطة، وبيِّن للطالب كيف يضاعفون  ا عموديًّ ارسم خطًّ  

 صفوف، في كلٍّ منها 
ا على ورقة منقطة، وبيِّن للطالب كيف يضاعفون  ا عموديًّ ارسم خطًّ  

ط ٣ حقيقة معلومة إليجاد ناتج ٦ × ٧ . حوِّ
على  نفسه  الشيء  واعمل   الخط.  من  األيمن  الجانب  على  نقط 
٢١  =  ٧  ×  ٣ اكتب  المستطيلين،  من  كلٍّ  تحت  األيسر.  الجانب 
على  نفسه  الشيء  واعمل   الخط.  من  األيمن  الجانب  على  نقط 

اكتب  المستطيلين،  من  كلٍّ  تحت  األيسر.  الجانب 
على  نفسه  الشيء  واعمل   الخط.  من  األيمن  الجانب  على  نقط 

الرسم  فوق  واكتب 
.٦ × ٧ = ٤٢

ا  •  أعط الطالب ورقً
ا، واطلب إليهم  منقطً

أن يبيِّنوا كيف نجد 
ناتج ٨ × ٥

و ٦ × ٩ باستعمال 
مضاعـفــة حـــقيقة 

معلومة.



   

 سبورة بيضاء، أقالم.
أحد  يكتب  الضرب.  عن  مسائل  في  التفكير  الطالب  إلى  اطلب   •
 باستعمال إحد المسألة  السبورة، وآخر يحل  الطالب مسألة على 

خطط هذا الدرس.
يتبادل الطالب األدوار في وضع مسائل وحلها.   •

 

المسألة  حل  تدريبات  مستعمالً  وخططها  المسألة  حل  مهارات  م  دعِّ
(٢٤) الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.

 

 × × 

 × × 

 × × 

  

 
......................... .................................................

٢٤   


      

: سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ المَ :أَحُ سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ المَ أَحُ

. نْ ٥ دَالفينَ نْها مِ لٌّ مِ نُ كُ وَّ تَكَ وعاتٍ يَ مُ جْ الفِينِ في ٨ مَ موعَ الدَّ جْ دُ مَ أَجِ الفِينِ في   موعَ الدَّ جْ دُ مَ أَجِ الفِينِ في   موعَ الدَّ جْ دُ مَ أَجِ دُ مَ  أَجِ دُ مَ  أَجِ  ١ 

 

 . يلِ لى الذَّ ةٌ عَ نِفَ عْ زِ ، وَ رِ لى الظَّهْ ةٌ عَ نِفَ عْ زِ ، وَ لى البَطْنِ تانِ عَ نِفَ عْ : زِ هيَ انِفِ وَ عَ نَ الزَّ فينِ ٣ أَنْواعٍ مِ لْ لِلدُّ فينِ   لْ لِلدُّ فينِ   لْ لِلدُّ لِ   ٢ 

؟ ينِ فِ لْ عانِفِ الدُّ دُ زَ دَ ا عَ ؟فمَ ينِ فِ لْ عانِفِ الدُّ دُ زَ دَ ا عَ ؟فمَ ينِ فِ لْ عانِفِ الدُّ ُ زَ


الفِينُ  تِ الدَّ ارَ ةً دَ ورَ مْ دَ ، كَ راتٍ وْ فينٍ ٨ دَ لْ لُّ دُ . فإِذا دارَ كُ فينَةِ ولَ السَّ الِدٌ ثَمانِيَةَ دَالفِينَ تَدورُ حَ أَ خَ رَ فينٍ   لْ لُّ دُ . فإِذا دارَ كُ فينَةِ ولَ السَّ الِدٌ ثَمانِيَةَ دَالفِينَ تَدورُ حَ أَ خَ رَ فينٍ   لْ لُّ دُ . فإِذا دارَ كُ فينَةِ ولَ السَّ الِدٌ ثَمانِيَةَ دَالفِينَ تَدورُ حَ أَ خَ رَ فينٍ   لْ لُّ دُ . فإِذا دارَ كُ فينَةِ ولَ السَّ الِدٌ ثَمانِيَةَ دَالفِينَ تَدورُ حَ أَ خَ رَ  ٣ 

؟ فينَةِ ولَ السَّ ها حَ ميعُ جَ



يّاحُ  السُّ سَ  لَمَ ةً  رَّ مَ مْ  كَ  . دَالفِينَ سِ ٤  لَمْ نْ  مِ م  نْهُ مِ دٍ  احِ وَ لُّ  كُ نَ  كَّ تَمَ دْ  قَ وَ  ، يَّاحٍ فينَةِ ٨ سُ السَّ لى  انَ عَ كَ فينَةِ   السَّ لى  انَ عَ كَ فينَةِ   السَّ لى  انَ عَ كَ فينَةِ   السَّ لى  انَ عَ كَ  ٤ 

؟ الفِينَ الدَّ



ها؟ ميعُ الفِينُ جَ تِ الدَّ زَ فَ ةً قَ رَّ مْ مَ . كَ واءِ اتٍ في الهَ رَّ نْ ٧ دَالفِينَ ٨ مَ فينٍ مِ لْ لُّ دُ زَ كُ فَ قَ نْ   فينٍ مِ لْ لُّ دُ زَ كُ فَ قَ نْ   فينٍ مِ لْ لُّ دُ زَ كُ فَ قَ نْ   فينٍ مِ لْ لُّ دُ زَ كُ فَ قَ  ٥ 



تي تَمَّ التِقاطُها؟ الفينِ الَّ رِ الدَّ وَ دُ صُ دَ . فَما عَ الفِينِ رٍ لِلدَّ وَ يّاحِ الثَّمانِيَةِ ٣ صُ نَ السُّ دٍ مِ احِ لُّ وَ طَ كُ تَقَ الْ يّاحِ الثَّمانِيَةِ   نَ السُّ دٍ مِ احِ لُّ وَ طَ كُ تَقَ الْ يّاحِ الثَّمانِيَةِ   نَ السُّ دٍ مِ احِ لُّ وَ طَ كُ تَقَ الْ يّاحِ الثَّمانِيَةِ   نَ السُّ دٍ مِ احِ لُّ وَ طَ كُ تَقَ الْ  ٦ 



  



    

            
               

       

بِ  رْ لَ الضَّ وَ دْ لَ جَ مِ تَعْ ني أَنْ أَسْ نُ كِ مْ يُ دِ ٨، وَ دَ بِ في العَ رْ ةٌ للضَّ دَّ د طرائق عِ جَ وْ تُ
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افيرِ  صَ دُ الْعَ دَ صافير. ما عَ ا  ٨ عَ نْهَ ةٍ مِ دَ احِ لِّ وَ ى كُ لَ ؛ يقِفُ عَ اتٍ رَ جَ ٦ شَ   
. لَةَ أَ سْ لَّ الْمَ حُ بٍ ألَ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبُ جُ ا؟ أَكْ هَ يعِ مِ اتِ جَ رَ جَ ى الشَّ لَ عَ

افيرِ  صَ دُ الْعَ دَ صافير. ما عَ  عَ
. لَةَ أَ سْ لَّ الْمَ حُ بٍ ألَ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبُ جُ ا؟ أَكْ هَ يعِ مِ اتِ جَ رَ جَ ى الشَّ لَ عَ

افيرِ  صَ دُ الْعَ دَ صافير. ما عَ  عَ

ةٍ. دَ مِ وفٍ وَ ٨ أَعْ فُ  صُ
. لَةَ أَ سْ لَّ الْمَ حُ بٍ ألَ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبُ جُ ا؟ أَكْ هَ يعِ مِ اتِ جَ رَ جَ ى الشَّ لَ عَ

وفٍ وَ  فُ  صُ
. لَةَ أَ سْ لَّ الْمَ حُ بٍ ألَ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبُ جُ ا؟ أَكْ هَ يعِ مِ اتِ جَ رَ جَ ى الشَّ لَ عَ

ةً مِنْ ٦ بَكَ لُ شَ مِ تَعْ  ، أَسْ
. لَةَ أَ سْ لَّ الْمَ حُ بٍ ألَ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبُ جُ ا؟ أَكْ هَ يعِ مِ اتِ جَ رَ جَ ى الشَّ لَ عَ

ةً مِنْ  بَكَ لُ شَ مِ تَعْ  ، أَسْ
. لَةَ أَ سْ لَّ الْمَ حُ بٍ ألَ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبُ جُ ا؟ أَكْ هَ يعِ مِ اتِ جَ رَ جَ ى الشَّ لَ عَ

بِ ٦ × ٨ رْ إلِيجادِ نَاتِجِ الضَّ

ةُ أََنَّ ٦ × ٨ = ٤٨. بَكَ يِّنُ الشَّ بَ تُ
ا ورً فُ صْ دُ ٤٨ عُ جَ وْ ، يُ نْ إِذَ

ها. لِّ اتِ كُ رَ جَ ى الشَّ لَ عَ
   

. قَ قَّ تَحَ بِ ألَ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ ةَ لِعَ يَّة اإلِبْداليَّ لُ الْخاصِّ مِ تَعْ أَسْ

 إِنَّ ٦ × ٨ = ٤٨ ا أَنَّ ٨ × ٦ = ٤٨ فَ بِمَ

. بِ رْ ادِ نَاتِجِ الضَّ بِ إلِيجَ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ الِ فِي عَ ةَ اإلِبْدَ يَّ اصِّ لَ خَ مِ تَعْ نِي أَنْ أَسْ نُ كِ مْ يُ
: يَ هِ ا وَ ةَ بِهَ ابِطَ تَرَ بِ المُ رْ ةَ الضَّ يقَ قِ رُ حَ كَّ تَذَ  أَ

. بِ رْ ادِ نَاتِجِ الضَّ بِ إلِيجَ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ الِ فِي عَ ةَ اإلِبْدَ يَّ اصِّ لَ خَ مِ تَعْ نِي أَنْ أَسْ نُ كِ مْ يُ
: يَ هِ ا وَ ةَ بِهَ ابِطَ تَرَ بِ المُ رْ ةَ الضَّ يقَ قِ رُ حَ كَّ تَذَ  أَ

. بِ رْ ادِ نَاتِجِ الضَّ بِ إلِيجَ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ الِ فِي عَ ةَ اإلِبْدَ يَّ اصِّ لَ خَ مِ تَعْ نِي أَنْ أَسْ نُ كِ مْ يُ
بِ ٤×٨ رْ ادِ نَاتِجِ ضَ : إلِيجَ فمثالً

. بِ رْ ادِ نَاتِجِ الضَّ بِ إلِيجَ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ الِ فِي عَ ةَ اإلِبْدَ يَّ اصِّ لَ خَ مِ تَعْ نِي أَنْ أَسْ نُ كِ مْ يُ
بِ  رْ ادِ نَاتِجِ ضَ : إلِيجَ فمثالً

. بِ رْ ادِ نَاتِجِ الضَّ بِ إلِيجَ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ الِ فِي عَ ةَ اإلِبْدَ يَّ اصِّ لَ خَ مِ تَعْ نِي أَنْ أَسْ نُ كِ مْ يُ

بْلُ نْ قَ ا مِ هَ فُ رِ ةٌ أَعْ يقَ قِ حَ   ٨ × ٤ = ٣٢
الِ بْدَ يَّةُ اإلِ اصِّ خَ ٤ × ٨ = ٣٢ ، نْ إِذَ



         

لِّ  كُ ى  لَ عَ وَ  ، جارٍ أَشْ لِّ   كُ ى  لَ عَ وَ  ، جارٍ أَشْ  ٦ ريقِ  الطَّ جانِبِ  لَى  عَ
 . افِيرَ صَ ةٍ يَقِفُ ٨ عَ رَ جَ شَ

ها؟ لِّ جارِ كُ شْ لى األَ ا عَ ورً فُ صْ مْ عُ ها؟كَ لِّ جارِ كُ شْ لى األَ ا عَ ورً فُ صْ مْ عُ كَ

٦

٨

  

  

  


المواد: قطع عد.  

اكتب  ٦ × ٧ على السبورة واسأل:  •
إجابة ممكنة: كيف تستطيع استعمال قطع العدّ إليجاد الناتج؟ إجابة ممكنة: كيف تستطيع استعمال قطع العدّ إليجاد الناتج؟ إجابة ممكنة:  •
. رتِّب قطع العدّ في شبكة من ٧ صفوف، في كلٍّ منها ٦ قطعٍ

كيف تستطيع إيجاد الناتج بمضاعفة حقيقة معلومة؟ •
.٣ × ٧ + ٣ × ٧ = ٤٢  



  


اكتب المسألة اآلتية على السبورة: 

= ٨ × ٧
= ٧ +  × ٧ × 

 =  + 

أيُّ العددين ( ٨ أو ٧ ) يمكن أن يكون حاصل جمع عدد إلى  •
نفسه؟ ٨

٤ ما العدد الذي ضعفه ٨؟ •
ما العدد الذي يمكن كتابته في الفراغين في السطر الثاني؟ ٤ •

٢٨ ما العدد الذي يمكن كتابته في الفراغين في السطر الثالث؟ •

ما ناتج ٢٨ + ٢٨ ؟ ٥٦ •

اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتبهم ويقرؤوا المسألة الواردة في 
المثال  في  وناقشهم  الضرب،  معهم  وراجع   ،«» فقرة 

المحلول.



زمةً  م من الورق في الصندوق الواحد، كم رِ زَ   توجد ٨ رِ

. من الورق في ٧ صناديق؟ ٥٦ رزمةً



 



  

......................... .................................................

٢٢   


      

بِ في ٨ رْ يْجادِ نَواتِجِ الضَّ ِ فُها إلِ رِ بٍ نَعْ رْ قائِقَ ضَ نْ حَ يدَ مِ تَفِ كِنُ أَنْ نَسْ مْ بِ في يُ رْ يْجادِ نَواتِجِ الضَّ ِ فُها إلِ رِ بٍ نَعْ رْ قائِقَ ضَ نْ حَ يدَ مِ تَفِ كِنُ أَنْ نَسْ مْ يُ

هِ: سِ عِ ناتِجِ ٦ × ٤ إِلى نَفْ مْ دُ ناتِجَ ٦ × ٨ بِجَ دُ ناتِجَ أَجِ أَجِ

+

نْها  لٍّ مِ وعاتٍ في كُ مُ جْ ٦ مَ

رَ ناصِ ٨ عَ
لٍّ = وعاتٍ في كُ مُ جْ ٦ مَ

رَ ناصِ نْها ٤ عَ مِ
لٍّ زائدَ موعاتٍ في كُ جْ ٦ مَ

رَ ناصِ نْها ٤ عَ مِ
٦ × ٤+٦ × ٦٤ × ٨

=٢٤ = ٤٨+٢٤

أْتي: ةٍ في ما يَ ورَ لِّ صُ بٍ لِكُ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

١ 

=×

٢ 

=×

أْتي: ا يَ مَّ لٍّ مِ بِ في كُ رْ ها إلِيجادِ ناتِجِ الضَّ فُ رِ قائِقَ أَعْ لُ النَّماذِجَ أَو حَ مِ تَعْ أَسْ

  = ٢ × ٨ ٣   = ٠ × ٨ ٤   = ٨ × ٥ ٥ 

  = ٨ × ٦ ٦   = ٨ × ١ ٧   = ٨ × ٧ ٨ 

  = ٥ × ٨ ٩   = ٨ × ٤ ١٠   = ٣ × ٨ ١١ 

  = ٨ × ٨ ١٢   = ٦ × ٨ ١٣   = ٩ × ٨ ١٤ 

......................... .................................................

٢٣   


      

أْتي: ا يَ مَّ لٍّ مِ بِ في كُ رْ ةً إلِيجادِ نَاتِجِ الضَّ لومَ عْ قائِقَ مَ لُ النَّماذِجَ أَوْ حَ مِ تَعْ أْتي:أَسْ ا يَ مَّ لٍّ مِ بِ في كُ رْ ةً إلِيجادِ نَاتِجِ الضَّ لومَ عْ قائِقَ مَ لُ النَّماذِجَ أَوْ حَ مِ تَعْ أَسْ
  = ٧ × ٨ ١   = ٥ × ٨ ٢ 
  = ٨ × ٧ ٣   = ٨ × ٨ ٤ 
  = ٩ × ٨ ٥   = ٨ × ٣ ٦ 
  = ٤ × ٨ ٧   = ٦ × ٨ ٨ 
   = ٨ × ١٠ ٩   = ٨ × ١ ١٠ 
  = ٨ × ٠ ١١   = ٨ × ٥ ١٢ 
  = ٨ × ٤ ١٣   = ٨ × ٩ ١٤ 

: بَ في  ناسِ دَ المُ دَ تُبُ العَ أَكْ
٨ = ١٦ ×  ٧٢ ١٥ =   × ٩ ١٦ 

٨ = ٦٤ ×  ٤٨ ١٧ =   × ٦ ١٨ 

٤٠ =   × ٥ ٨ =  ٢٤ ١٩ ×  ٢٠ 

٨ =٣٢ ×  ٥٦ ٢١ =   × ٨ ٢٢ 

٦٤ =   × ٨ ٨ = ٤٨ ٢٣ ×  ٢٤ 

٨ = ٠ ×  ٩ = ٧٢ ٢٥ ×  ٢٦ 

: يْنِ تَ يْنِ اآلتِيَ تَ لَ أَ سْ لُّ المَ أَحُ

خاصُ  فَعُ األشْ يَدْ مْ سَ ، كَ ياالتٍ ةِ ٥ رِ كِرَ نُ التَّذْ . فإِذا كانَ ثَمَ ينَ رِ خاصٍ آخَ عَ ٧ أَشْ باراةٍ مَ وادٌ إِلى مُ بَ جَ هَ ذَ عَ ٧  باراةٍ مَ وادٌ إِلى مُ بَ جَ هَ ذَ عَ ٧  باراةٍ مَ وادٌ إِلى مُ بَ جَ هَ ذَ عَ   باراةٍ مَ وادٌ إِلى مُ بَ جَ هَ ذَ عَ   باراةٍ مَ وادٌ إِلى مُ بَ جَ هَ ذَ  ٢٧ 

 ؟  الثَّمانِيَةُ

 ؟ لَ ٨ ساعاتٍ مِ ى إِذا عَ اضَ يَتقَ مْ سَ . كَ ةِ اعَ ياالتٍ في السَّ لٌ ٤ رِ امِ ى عَ اضَ تَقَ يَ لٌ   امِ ى عَ اضَ تَقَ يَ لٌ   امِ ى عَ اضَ تَقَ يَ لٌ   امِ ى عَ اضَ تَقَ يَ  ٢٨ 



: مثال ١ رُ مَ األَمْ ا لَزِ ةً إِذَ لومَ عْ بٍ مَ رْ ةَ ضَ يقَ قِ ، أَوْ حَ لُ النَّماذِجَ مِ تَعْ أَسْ ، وَ بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ
٨

٢  ×
٠

٨  ×
٣ × ٨   ٨ × ١  

: مثال ١ رُ مَ األَمْ ا لَزِ ةً إِذَ لومَ عْ بٍ مَ رْ ةَ ضَ يقَ قِ ، أَوْ حَ لُ النَّماذِجَ مِ تَعْ أَسْ ، وَ بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

١
٨  ×

٧
٨  ×

٩ × ٨  ٥ × ٨  

: بَ فِي   ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ    
٨ = ٤٠ × ٨ ×  = ٥٦ ٨ ×  = ٨٠  ٨   ×      = ٦٤ 

؟ ةَ هِ الطَّريقَ ذِ لُ هَ حُ لِماذا أُفَضِّ رَ اتِجِ ٩ × ٨، ثُمَّ أَشْ ادِ نَ يجَ ةً إلِ حُ طَريقَ رَ أَشْ         

دِ ٨. دَ بَ في العَ رْ نُ الضَّ مَّ تَضَ ياةِ تَ اقِعِ الْحَ نْ وَ ةً مِ أَلَ سْ  مَ 

لِ  بُوعِ األَوَّ اتٍ فِي األُسْ اعَ ي ٥ سَ امِ لَ سَ مِ عَ 
يرِ  بوعِ األَخِ لَ فِي األُسْ مِ ا عَ إِذََ . فَ رِ هْ نَ الشَّ مِ
لِ  بُوعِ األَوَّ اتٍ فِي األُسْ اعَ  سَ
يرِ  بوعِ األَخِ لَ فِي األُسْ مِ ا عَ إِذََ . فَ رِ هْ نَ الشَّ مِ
لِ  بُوعِ األَوَّ اتٍ فِي األُسْ اعَ  سَ

بوعِ  األُسْ فِي  هُ  لَ مِ عَ ا  مَ ثَالِ  أمْ  
يرِ  بوعِ األَخِ لَ فِي األُسْ مِ ا عَ إِذََ . فَ رِ هْ نَ الشَّ مِ
بوعِ  األُسْ فِي  هُ  لَ مِ عَ ا  مَ ثَالِ  أمْ  
يرِ  بوعِ األَخِ لَ فِي األُسْ مِ ا عَ إِذََ . فَ رِ هْ نَ الشَّ مِ

٨ رِ  هْ الشَّ نَ  مِ
يرِ  بوعِ األَخِ لَ فِي األُسْ مِ ا عَ إِذََ . فَ رِ هْ نَ الشَّ مِ

رِ  هْ الشَّ نَ  مِ
يرِ  بوعِ األَخِ لَ فِي األُسْ مِ ا عَ إِذََ . فَ رِ هْ نَ الشَّ مِ

ا فِي  لَهَ مِ ةً عَ مْ ساعَ . فَكَ اتٍ اعَ نْ سَ لِ  مِ األَوَّ
بوعِ  األُسْ فِي  هُ  لَ مِ عَ ا  مَ ثَالِ  أمْ  
ا فِي  لَهَ مِ ةً عَ مْ ساعَ . فَكَ اتٍ اعَ نْ سَ لِ  مِ األَوَّ
بوعِ  األُسْ فِي  هُ  لَ مِ عَ ا  مَ ثَالِ  أمْ  

؟ يرِ بوعِ األَخِ األُسْ

ةِ  جَ ائِرِ الطَّازَ زيعِ الْعصَ ةٍ لِتَوْ يّارَ دُ في سَ جَ وْ يُ  
اتٍ  بُوّ عُ  ٨ نْدوقٍ  صُ لِّ  كُ وفِي   ، نَادِيقَ صَ  
ةِ  جَ ائِرِ الطَّازَ زيعِ الْعصَ ةٍ لِتَوْ يّارَ دُ في سَ جَ وْ يُ  

نْدوقٍ  صُ لِّ  كُ وفِي   ، نَادِيقَ صَ  
ةِ  جَ ائِرِ الطَّازَ زيعِ الْعصَ ةٍ لِتَوْ يّارَ دُ في سَ جَ وْ يُ  

٩
لِ  ألَوَّ يْنِ  نْدوقَ صُ عُ  زِّ وَ مُ الْ باعَ  ا  إِذَ فَ ةٍ.  بيرَ كَ

ةِ؟  يَارَ يَتْ فِي السَّ قِ ةً بَ بُوَّ مْ عُ ، فَكَ رٍ تْجَ مَ

مٍ  وْ لَّ يَ لِيبٍ كُ بَةَ حَ لْ دُ عُ مَ ي أَحْ تَرِ شْ يَ   

يَ  تَرِ قُ لِيَشْ نْفِ ياالً يُ مْ رِ . كَ يَاالتٍ بـِ ٤رِ
؟ امٍ لِيبًا فِي ٨ أَيّ حَ

يَّةَ  لُ خاصِّ مِ تَعْ يْفَ أَسْ حُ كَ رَ      أَشْ

بِ  رْ لِيَّةِ الضَّ مَ الِ لِعَ بْدَ اإلِ
بِ ٨ × ٧. رْ اتِجِ الضَّ ادِ نَ يجَ إلِ

  

٨

٨٥٦
٤٠٧٢

٨٥٧١٠

٤٠ ساعة
٥٦ عبوة

٢٤ ١٦٠

٣٢ رياالً

انظر الهامش
انظر الهامش

انظر الهامش

إجابات:
فإن  وعليه   ،٧×٨=٥٦ أن   السابق  الــدرس  من  ٦)   أعرف 
ا ( باستعمال خاصية اإلبدال لعملية الضرب) ٨×٧=٥٦ أيضً
فالعدد ٤ هو  ناتج ٤ × ٩ ثم أضاعفه،  ١٧) إجابة ممكنة: أجد 
في  الضرب  حقائق  أستعمل  فإنني  وبذلك  العدد٨.  نصف 

العدد ٤، وهي أسهل.
١٨) على شجرة ٥عناكب، كم رِجالً لهذه العناكب، إذا علمت 

أن للعنكبوت  الواحد ٨ أرجل.

  

ع أسئلة التدريبات (٧-١٨) باستعمال المستويات اآلتية: نوّ


٧ -١٤

٨ - ١٦
١٨– ١٨– ١٨ ( األسئلة الزوجية )، ١٧ ٨

اطلب إلى الطالب حل «مسائل مهارات التفكير العليا» وحلها. 
قائمة  عمل  على  فشجعهم  خطة،  تحديد  يستطيعوا  لم  وإذا 

تساعدهم على تحديد أفضل خطة تناسب المسألة.

 اطلب إلى الطالب كتابة حل السؤال (١٨) 
في مجلة الصف . ويمكنك استعماله في التقويم التكويني. 

في  الواردة   (٦) إلى   (١) من  األسئلة  حل  الطالب  إلى  اطلب 
فقرة «أتأكد»، وتابع حلولهم. 

يبدؤوا  أن  قبل  الطالب  استيعاب  م  يقوّ  :(٦) السؤال 
حل أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».


ة   واجه بعض الطالب صعوبة في استعمال خطّ

«مضاعفة حقيقة معلومة» للضرب في العدد ٨
 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليمتدريبات إعادة التعليم ١
٢  اطلب إلى الطالب النظر إلى العوامل، فإذا كان أحدها 

رهم باستعمال خطة «مضاعفة حقيقة  ا فذكّ زوجيًّ
معروفة». 

أكد على حفظ حقائق جدول ضرب العدد ٤ ، ثم 
ضاعف كل حقيقة.

  

......................... .................................................

٢٥   


                    

يَةٍ في  مْ لِّ رَ يْ كُ قْمَ موعَ رَ جْ بُ مَ رِ يَضْ ؛ وَ تَينِ رَّ مَ ينِ  مَ قَّ رَ مُ بَينِ  عَّ كَ م مُ نْهُ مِ لٌّ  ا كُ لْقي فيهَ يُ  ، بَةً عْ لُ قاءَ  دِ أَصْ يَةٍ في   مْ لِّ رَ يْ كُ قْمَ موعَ رَ جْ بُ مَ رِ يَضْ ؛ وَ تَينِ رَّ مَ ينِ  مَ قَّ رَ مُ بَينِ  عَّ كَ م مُ نْهُ مِ لٌّ  ا كُ لْقي فيهَ يُ  ، بَةً عْ لُ قاءَ  دِ أَصْ عِبَ ٤  لَ
رُ اآلتِيَةُ  وَ بَيِّنُ الصُ تُ  . تَيْنِ لَ حاوَ هُ في المُ زُ تَجاوَ يَ ال  موعِ ٨٠ وَ جْ بُ إِلى المَ بُ األَقْرَ عِ بَةِ الالّ يَفوزُ في اللُّعْ موعِ ، وَ جْ بُ إِلى المَ بُ األَقْرَ عِ بَةِ الالّ يَفوزُ في اللُّعْ ٨٨، وَ

: يْنِ تَ رَّ مْ في المَ نْهُ لٌّ مِ يْها كُ لَ لَ عَ صَ تي حَ قامَ الَّ األَرْ

C05-013A-G03CRSC05-034A-G03CRS

رُ  مَ عُ رُ   مَ عُ رُ   مَ عُ رُ   مَ عُ  ١ 

C05-014A-G03CRSC05-035A-G03CRS

انُ  ثْمَ عُ انُ   ثْمَ عُ انُ   ثْمَ عُ انُ   ثْمَ عُ  ٢ 

C05-015A-G03CRSC05-036A-G03CRS

إبْراهيمُ  إبْراهيمُ   إبْراهيمُ    ٣ 

C05-016A-G03CRSC05-037A-G03CRS

نانُ  دْ عَ نانُ   دْ عَ نانُ   دْ عَ نانُ   دْ عَ  ٤ 

؟ ةِ بَعَ قاءِ األَرْ دِ نَ األَصْ لٌّ مِ لَيها كُ لَ عَ صَ تي حَ وعُ النِّقاطِ الَّ مُ جْ ا مَ مَ ؟  ةِ عَ بَ قاءِ األَرْ دِ نَ األَصْ لٌّ مِ لَيها كُ لَ عَ صَ تي حَ وعُ النِّقاطِ الَّ مُ جْ ا مَ مَ ؟  ةِ عَ بَ قاءِ األَرْ دِ نَ األَصْ لٌّ مِ لَيها كُ لَ عَ صَ تي حَ وعُ النِّقاطِ الَّ مُ جْ ا مَ مَ ؟  ةِ عَ بَ قاءِ األَرْ دِ نَ األَصْ لٌّ مِ لَيها كُ لَ عَ صَ تي حَ وعُ النِّقاطِ الَّ مُ جْ ا مَ مَ  ٥ 

( عُ مَ ، ثُمَّ أَجْ صٍ خْ لِّ شَ لةٍ لِكُ اوَ حَ لِّ مُ ةَ كُ دُ قِيمَ (أَجِ  

 رُ  مَ عُ   إبْراهيمُ 
 ثْمانُ  عُ   نانُ  دْ عَ

؟ بَةِ نْ فازَ في اللُّعْ مَ ؟  بَةِ نْ فازَ في اللُّعْ مَ ؟  بَةِ نْ فازَ في اللُّعْ مَ ؟  بَةِ نْ فازَ في اللُّعْ مَ  ٦ 


ةِ النّاتِجِ بِنَتائِجِ  نَ قارَ مُ ما وَ هِ عِ مْ تَينِ ثُمَّ جَ لَ حاوَ تَي المُ ائِزِ دونَ إِيجادِ قِيمَ ةِ الفَ فَ رِ عْ عُ لِمَ رَ ةٌ أَسْ ناكَ طَريقَ لْ هُ هَ ةِ النّاتِجِ بِنَتائِجِ   نَ قارَ مُ ما وَ هِ عِ مْ تَينِ ثُمَّ جَ لَ حاوَ تَي المُ ائِزِ دونَ إِيجادِ قِيمَ ةِ الفَ فَ رِ عْ عُ لِمَ رَ ةٌ أَسْ ناكَ طَريقَ لْ هُ هَ ةِ النّاتِجِ بِنَتائِجِ   نَ قارَ مُ ما وَ هِ عِ مْ تَينِ ثُمَّ جَ لَ حاوَ تَي المُ ائِزِ دونَ إِيجادِ قِيمَ ةِ الفَ فَ رِ عْ عُ لِمَ رَ ةٌ أَسْ ناكَ طَريقَ لْ هُ هَ ةِ النّاتِجِ بِنَتائِجِ   نَ قارَ مُ ما وَ هِ عِ مْ تَينِ ثُمَّ جَ لَ حاوَ تَي المُ ائِزِ دونَ إِيجادِ قِيمَ ةِ الفَ فَ رِ عْ عُ لِمَ رَ ةٌ أَسْ ناكَ طَريقَ لْ هُ هَ  ٧ 
؟ ينَ رِ اآلخَ


× 

: رُ مَ األَمْ ا لَزِ ةً إِذَ لومَ عْ بٍ مَ رْ ةَ ضَ يقَ قِ ، أَوْ حَ لُ النَّماذِجَ مِ تَعْ أَسْ ، وَ بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ :أَجِ رُ مَ األَمْ ا لَزِ ةً إِذَ لومَ عْ بٍ مَ رْ ةَ ضَ يقَ قِ ، أَوْ حَ لُ النَّماذِجَ مِ تَعْ أَسْ ، وَ بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ
.................... = ٨ × ٣ ٥ × ٨ = ....................١ ٢

.................... = ٧ × ٥ ٤ × ٧ = ....................١٧ ١٨

.................... = ٦ × ٨ ٧ × ٨ = ....................٣ ٤

.................... = ١٠ × ٧ ٧ × ٧ = ....................١٩ ٢٠

.................... = ٨ × ٠ ٨ × ٥ = ....................١١ ١٢

.................... = ٨ × ٨ ٩ × ٨ = ....................٥ ٦

.................... = ٧ × ٨ ٩ × ٧ = ....................٢١ ٢٢

.................... = ٤ × ٨ ٨ × ٦ = ....................٧ ٨

.................... = ٢ × ٧ ٧ × ٦ = ....................٢٣ ٢٤

٨ ×  = ٦٤ ٧ ×  = ١٣٥٦ ١٤

.................... = ٨ × ١٠ ٨ × ١ = ....................٩ ١٠

.................... = ٧ × ١٠ ٧ × ١ = ....................٢٥ ٢٦

١٦ × ٨ = ١٥٦٤ × ٨ = ٢٤

 ، ةً رَ ا ١٥ كُ مَ نْهُ لٍّ مِ ، في كُ يْنِ فَّ مراءَ في صَ راتِ الحَ عَ الكُ ضَ يْثُ وَ فوفٍ بِحَ ةً في صُ رَ دٌ ٨٠ كُ مَّ حَ تَّبَ مُ رَ  ٢٧
راتِ  ما الكُ هُ أَمامَ ع  ضَ وَ ، وَ راتٍ ا ١٠ كُ نْهَ لٍّ مِ ، في كُ وفٍ فُ راءَ في ٣ صُ فْ راتِ الصَّ ما الكُ هُ أَمامَ عَ  ضَ وَ وَ

؟  ةِ عَ بَ فوفِ األَرْ نَ الصُّ لٍّ مِ دٌ في كُ مَّ حَ عَ مُ ضَ راءَ وَ ضْ رةً خَ مْ كُ . فَكَ فوفٍ راءَ في ٤ صُ ضْ الخَ
..........................................................................................................................................

: رُ مَ األَمْ ا لَزِ ةً إِذَ لومَ عْ بٍ مَ رْ ةَ ضَ يقَ قِ ، أَوْ حَ لُ النَّماذِجَ مِ تَعْ أَسْ ، وَ بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

: أَلَةَ اآلتِيَةَ سْ لُّ الْمَ أَحُ

        

: بَ فِي  دَ المنَاسِ دَ تُبُ العَ أَكْ

    

٢٤٤٠
٤٨٥٦
٦٤٧٢

٣٢٤٨

٨٠٨

٠

٨

٣

٤٠

٨

٨

٣٥٢٨
٧٠٤٩

٥٦٦٣
١٤٤٢

٧٠٧

٥ كرات.

  






استعمالها  يمكن  التي  الخطط  في  التفكير  الطالب  إلى  اطلب 
إليجاد ناتج ٨ × ٥، والكتابة عن الخطة التي يفضلونها، وشرح 

وجهة نظرهم.

  

 

اكتب المسألة ٨ ×  = ٤٠  على السبورة:  
٥ ما العدد المجهول؟ •

كيف وجدته؟ •
إجابة ممكنة: استعملت الحقيقة التي تعلمتها: ٥ ×٨= ٤٠  


الطالب  بعض  واجه  إذا       
أن  على  فشجعهم  المجهول،  العدد  إيجاد  في  صعوبة 
العدد  ناتج ضربه في ٨ يساوي  الذي  العدد  ما  يتساءلوا: 

الظاهر في المسألة؟

بديل المجموعات الصغيرة  


 م الذاتي ي التعلّ   بديلَ


() تدريبات المهارات  
() التدريبات اإلثرائية  




تحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في 
الدرسين (٥ - ٤ ، ٥- ٥) بإعطائهم:

االختبار القصير (٢) (٩٧)

  






إيجاد ناتج الضرب في العدد ٩.





أقالم تخطيط، ورق مسطر، ورق مربعات. 

والحقيقة   ،٩ العدد  في  الضرب  حقائق  ر  لتذكُّ «الحيل»  استعمال  يكثر 
ا قائمة على أنماط في نظامنا العددي. فليس  ، بل خططً يالً أنها ليست حِ
من الصدفة أن «حيلة األصبع» للتسعات صحيحة، فنظامنا العشري بُني 
المستعملة لمساعدتنا على  لنا عشرة أصابع. والخطط  أنّ  على أساس 
الوقت  توفير  في  مفيدة  بل  فقط،  مقبولة  ليست  الضرب  نواتج  ر  تذكُّ

الستكشاف األنماط التي تجعلها صحيحة.



         

 
يوم  هو  ما  األربعاء.  اليوم  من  أيام  يوم   هو  ما  األربعاء.  اليوم  من  أيام   ٩ بعد  ماجد  ميالد  تاريخ 

مولده ؟ الجمعة.







استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

 

  






  

 ورقة، قلم رصاص.
اطلب إلى الطالب إيجاد ناتج ضرب العدد  ٩ في ٢، ٤، ٦، ٨  •

ربت في العدد٩ اطلب إليهم كتابة بعض الجمل عن العوامل التي ضُ  •
ونواتجها.



   

 ورقة ، قلم رصاص.
وأحل  "أتدرب  أسئلة  من  مسائل   ٥ اختيار  الطالب  إلى  اطلب   •

المسائل"، واعرض طريقتين لحل كل مسألة.

 (١١٢ هـ)  

ه الطالب إلى نشاط الصحة؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل  وجِّ  •
مه.  أثر تعلُّ

ه الطالب إلى نشاط الصحة؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل  وجِّ  
مه.  أثر تعلُّ

ه الطالب إلى نشاط الصحة؛ الستكشاف مفهوم الدرس، ونقل  وجِّ  

   

المسألة  حل  تدريبات  مستعمالً  وخططها  المسألة  حل  مهارات  م  دعِّ
(٢٨) الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.

   

 
......................... .................................................

٢٨   


      

: سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ المَ :أَحُ سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ المَ أَحُ

لَّ يَومٍ.  بَةِ اإلِفْطارِ كُ جْ لى وَ ياالتٍ عَ دٌ ٣ رِ مَ قُ حَ نْفِ يُ دٌ   مَ قُ حَ نْفِ يُ دٌ ٣  مَ قُ حَ نْفِ يُ دٌ ٣  مَ قُ حَ نْفِ يُ دٌ   مَ قُ حَ نْفِ يُ دٌ   مَ قُ حَ نْفِ يُ دٌ   مَ قُ حَ نْفِ يُ دٌ   مَ قُ حَ نْفِ يُ  ١ 

امٍ؟ بَةِ اإلِفْطارِ في ٩ أيّ جْ لى وَ قُ عَ نْفِ مْ يُ بَةِ اإلِفْطارِ في ٩فكَ جْ لى وَ قُ عَ نْفِ مْ يُ ٩فكَ


مْ  كَ  . يَومٍ لَّ  كُ ويتاتٍ  كَ بَسْ ثْمانَ ٩  عُ بَّغاءُ  بَ لُ  أْكُ يَ ثْمانَ   عُ بَّغاءُ  بَ لُ  أْكُ يَ ثْمانَ   عُ بَّغاءُ  بَ لُ  أْكُ يَ ثْمانَ   عُ بَّغاءُ  بَ لُ  أْكُ يَ  ٢ 
امٍ؟ لُ البَبَّغاءُ في ٤ أَيّ أْكُ يتَةً يَ وِ كَ بَسْ

مْ  كَ  . يَومٍ لَّ  كُ ويتاتٍ  كَ بَسْ  
لُ البَبَّغاءُ في  أْكُ يتَةً يَ وِ كَ بَسْ

مْ  كَ  . يَومٍ لَّ  كُ ويتاتٍ  كَ بَسْ  



 . ةٍ اعَ سَ لَّ  كُ عةِ  رَ زْ مَ في  راتٍ  قَ بَ  ٩ لْبُ  حَ تِمُّ  يَ لْبُ   حَ تِمُّ  يَ لْبُ   حَ تِمُّ  يَ لْبُ   حَ تِمُّ  يَ  ٣ 
اللَ  خِ ةً  رَ قَ بَ  ٤٥ لْبُ  حَ كانِ  مْ بِاإلِ أَنَّه  رَ  كَ وذَ

تِي. رُ إِجابَ ؟ أُفَسِّ يحٌ حِ ذا صَ لْ هَ . فَهَ اعاتٍ ٥ سَ
=×

لْ  فهَ  ، ةِ قيقَ الدَّ في  اتٍ  كَ عَ كَ  ٩ بَزٌ  خْ مَ نْتِجُ  يُ بَزٌ   خْ مَ نْتِجُ  يُ بَزٌ   خْ مَ نْتِجُ  يُ بَزٌ   خْ مَ نْتِجُ  يُ  ٤ 
راءِ لِشِ بيَّةً  لَ طَ بِّيَ  لَ يُ أَنْ  بَزُ  خْ المَ تَطِيعُ  سْ يَ

؟ قائِقَ اللَ ٩ دَ ةً خِ كَ عْ ٨٠ كَ
=×

 <

كُ  يُشارِ سيَّةِ سَ رَ دْ ةِ المَ طابَ ةِ والخَ سابَقاتِ التِّالوَ في مُ كُ   يُشارِ سيَّةِ سَ رَ دْ ةِ المَ طابَ ةِ والخَ سابَقاتِ التِّالوَ في مُ كُ   يُشارِ سيَّةِ سَ رَ دْ ةِ المَ طابَ ةِ والخَ سابَقاتِ التِّالوَ في مُ كُ   يُشارِ سيَّةِ سَ رَ دْ ةِ المَ طابَ ةِ والخَ سابَقاتِ التِّالوَ في مُ  ٥ 
م.  نْهُ لٍّ مِ قائِقَ لِكُ ةَ ٥ دَ دَّ آنِ مُ رْ ةِ القُ بٍ في تِالوَ ٩ طُالّ
طَبِ  قاءِ الخُ بٍ في إِلْ كُ ٥ طُالّ يُشارِ لِكَ سَ بَعدَ ذَ وَ
ناكَ  ونُ هُ يَكُ وفَ  سَ ، وَ مْ نْهُ مِ لٍّ  لِكُ قائِقَ  دَ ةَ ٤  دَّ مُ
 . قاءِ لْ اإلِ ةِ وَ ةً بَينَ التِّالوَ قيقَ تُها ١٥ دَ دَّ ةٌ مُ تِراحَ اسْ
تى  فَمَ  ، اءً سَ ةَ ٢ مَ اعَ السَّ سابَقاتُ  المُ أَتِ  بَدَ فإِذا 

نْتَهي؟ تَ



ابِلَ  قَ يًّا مُ ومِ اعاتٍ يَ لْمانُ ٩ سَ ملُ سَ عْ يَ لْمانُ   ملُ سَ عْ يَ لْمانُ   ملُ سَ عْ يَ لْمانُ   ملُ سَ عْ يَ  ٦ 
ةَ  دَّ الِدٌ مُ لُ خَ مَ عْ يَ ، وَ ةِ اعَ ياالتٍ في السَّ ٦ رِ

ياالتٍ في  قابِلَ ٩ رِ ميًّا مُ وْ اعاتٍ يَ ٦ سَ
ما  هُ ، فأَيُّ امٍ ةَ ٥ أَيَّ دَّ نانِ مُ لَ االثْ مِ . فإِذا عَ ةِ اعَ السَّ

؟  ثَرَ االً أَكْ بُ مَ سِ يَكْ


=×=×

رُ إجابَتي. ؟ أُفَسِّ لَ ةٍ أَطْوَ تْرَ لُ لِفَ مَ عْ ما يَ هُ وأيُّ
×

=
=×

=

  



     –

     
                     

www.obeikaneducation.com

؟ رُ اعَ التَّاجِ ةً بَ بُوَّ مْ عُ كَ ، فَ اتٍ بُوّ نْدوقٍ ٩ عُ لِّ صُ ناديقَ في كُ ٨ صَ
نْها مِ لٍّ  كُ في  اتٍ  وعَ مُ جْ مَ  ٨ ثِّلُ  مَ يُ ا  جً وذَ نَمُ لَ  مَ ألَعْ دِّ  عَ الْ قِطَعَ  لُ  مِ تَعْ أَسْ

. ٩ قِطَعٍ

. ةً وَ ٧٢ قِطْعَ طَعِ هُ قِ دَ الْ دَ حُ أَنَّ عَ تَّضِ جِ يَ ا النَّموذَ نْ هذَ مِ
.٨ × ٩ = ٧٢ ، نْ إِذَ

. ةً بُوَّ رُ  ٧٢ عُ بَاعَ التَّاجِ



        

في  انَ  كَ ا  ــإِذَ فَ  ، ناديقَ صَ  ٨ رٌ  تَاجِ بَاعَ 
بَاعَ  ةً  وَّ بُ عُ مْ  كَ  ، اتٍ وّ بُ عُ  ٩ نْدوقٍ  صُ لِّ  كُ

؟ رُ التَّاجِ

بِ فِي  رْ نَاتِجَ الضَّ دَ  جِ اذِجَ ألَ لُ النَّمَ مِ تَعْ أَسْ
دِ ٩. دَ الْعَ

  

  


أعداد  خط  رسم  الطالب  إلى  اطلب  كبيرة،  ورقة  باستعمال    
تسعات،  العدّ  إليهم  واطلب   ،٨١ إلى   ٠ من  األعداد  وعليه 

ن النواتج. ولوّ
٣ × ٩ = ٢٧ ما الحقيقة الثالثة للعدد ٩ ؟ •

٥ × ٩ = ٤٥ ما الحقيقة الخامسة للعدد ٩ ؟ •
النواتج  الحقائق جميعها تحت كل  كتابة  الطالب  إلى  اطلب   •

الملونة.

  


اكتب  ٣ × ٩ على السبورة واسأل: 

هل تستطيع إيجاد الناتج وأنت لم تدرس الضرب في العدد ٩ •
بعد؟ وضح ذلك. نعم، تعلم الحقيقة ٩ × ٣ ، وإذا علمت ٩ 

× ٣ فستعلم ٣ × ٩

٣ تستطيع الطرح من الحقيقة المعروفة ٣ تستطيع الطرح من الحقيقة المعروفة ٣ × ١٠ = ٣٠ ٩ × ٩ × ٩ ٣إليجاد ٣إليجاد ٣ •
لماذا تطرح ٣ من   ٣ × ١٠ لتجد ٣ × ٩؟

إجابة ممكنة: ألن ٣ × ١٠ أكثر من ٣ × ٩ بثالثة.

فقرة  في  المسألة  ويقرؤوا  كتبهم  يفتحوا  أن  الطالب  إلى  اطلب 
في  وناقشهم  الناتج،  العامل،  ي  مفهومَ معهم  وراجع   «»

حل المثالين ١، ٢.



  



٩
١  ×

٤
٩  ×

٧ × ٩   ١٠ × ٩  

، ي  ٩ قِطَعٍ وِ وقٍ يَحْ نْدُ لُّ صُ انَ كُ ا كَ إِذَ ةٍ. فَ يرَ غِ نَاديقَ صَ ةً فِي صَ وعَ ضُ وْ يْلى بـِ ٦٣ ربطة شعر مَ ظُ لَ تَفِ تَحْ  

؟ نادِيقِ دَ الْصَّ دَ فَما عَ

دِ ٩؟ دَ عَ بِ في الْ رْ نْدَ الضَّ اطَ عِ لُ األَنْمَ مِ تَعْ يْفَ أَسْ     كَ

: المثاالن (١، ٢) رُ مْ مَ األَ ا لَزِ نْماطَ إِذَ ، أَوِ األَ لُ النَّماذِجَ مِ تَعْ أَسْ ، وَ بِ رْ دُ نََاتِجِ الضَّ أَجِ

قائِقَ  حَ رَ  كَّ ألتَذَ ؛  اطَ نْمَ األَ نِي  دُ اعِ سَ تُ
لُ الْعامِلُ  كِّ يْثُ يُشَ دِ ٩؛ حَ دَ بِ للعَ رْ الضَّ

ا : طً بِ في ٩ نَمَ رْ ناتِجُ الضَّ انِي وَ الثّ
ا  � اتِجِ دائِمً راتِ فِي النّ شَ مُ الْعَ قْ رَ

روبِ في ٩ ضْ نِ الْعامِلِ الْمَ يَقِلُّ عَ
ا  اتِجِ دائِمً راتِ فِي النّ شَ مُ الْعَ قْ رَ

روبِ في  ضْ نِ الْعامِلِ الْمَ يَقِلُّ عَ
ا  اتِجِ دائِمً راتِ فِي النّ شَ مُ الْعَ قْ رَ

. دٍ بِواحِ
بِ  � رْ قامِ في ناتِجِ الضَّ رْ موعُ األَ جْ مَ

ي ٩. اوِ يُسَ

٩  =   × ٩
٨  =  × ٩
٧  = × ٩
٦  =  × ٩
٥  =  × ٩
٤  =  × ٩
٣  =  × ٩
٢  =  × ٩
١  =  × ٩

       

   
       
    

ةَ  دَ احِ الوَ بةِ  لَ العُ ثَمنُ  انَ  كَ إذا   ، ألوانٍ لَبِ  عُ  ٦ راءَ  شِ انٌ  مدَ حَ ريدُ  يُ   
؟ عُ فَ يدْ مْ رياالً سَ كَ ، فَ ٩ رياالتٍ

دُ ناتِجَ ٩ × ٦:  دانُ أَجِ مْ هُ حِ عُ فَ يَدْ يجادِ ما سَ إلِ

٥  =٩ × ٦ 

٩ × ٦ = ٥٤ 

رُ :   ٦ - ١ = ٥ كِّ فَ أُ

رُ :   ٥ + ؟ = ٩ كِّ فَ أُ
٥ + ٤ = ٩              



       

  

٩٣٦
٩٠٦٣

٧ صناديق

انظر الهامش

  

إجابة:
بمقدار  يقل  الضرب  ناتج  في  العشرات  رقم  ممكنة:  إجابة   (٦
ومجموع   ،٩ العدد  في  يضرب  الذي  العدد  عن  واحد 

الرقمين في الناتج يساوي ٩ .

زمةٍ  رِ كلُّ  الدعوات،  بطاقات  من  م  زَ رِ  ٧ ليلى    اشترت 
تحتوي على ٩ بطاقات. كم بطاقة دعوة اشترت ليلى؟ 

٦٣بطاقة.

الواحد  الدفتر  إذا كان ثمن    تريد سميرة شراء ٣ دفاتر. 
. ، فكم رياالً ستدفع سميرة؟ ٢٧ رياالً ٣ رياالتٍ





كلُّ  الدعوات،  بطاقات  من  م  زَ رِ  

 

  

ع أسئلة التدريبات (٧-١٩) باستعمال المستويات اآلتية: نوّ



١٢ ، ١٤ – ٧
١٧ – ٧ - ١٠، ١٢
٧ - ١٩ ( األسئلة الفردية )، ١٨

حل «مسائل مهارات التفكير العليا»،  اطلب إلى الطالب مناقشة وَ
ها. وحلّ

 اطلب إلى الطالب كتابة حل السؤال (١٩) 
ة الصف. ويمكنك استعماله في التقويم التكويني.  في مجلّ

اطلب إلى الطالب حل األسئلة من (١) إلى (٦) الواردة في فقرة 
«أتأكد»، وتابع حلولهم. 

م استيعاب الطالب قبل أن يبدؤوا حل  السؤال (٦): يقوّ
أسئلة «أتدرب وأحل المسائل».


في  الضرب  في  صعوبة  الطالب  بعض  واجه   

العدد ٩

 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليمتدريبات إعادة التعليم ١
٢  اطلب إلى الطالب عمل شبكة على ورق مربعات. ولبيان 

٣ × ٩، ارسم شبكة من ٣ صفوف، في كــل صف ١٠ ، 
ن من ٣ مربعات،  واحذف العمــود األخير المكـوَّ

٣– ٣– ٣ = ٣ × ٩  (٣ × ١٠) : وســير الطالب أنَّ

  

......................... .................................................

٢٦   


      

بِ في ٩: رْ نْدَ الضَّ ها عِ مالُ تِعْ نُ اسْ كِ مْ ةٌ يُ طَّ أْتي خُ بِ في فِي ما يَ رْ نْدَ الضَّ ها عِ مالُ تِعْ نُ اسْ كِ مْ ةٌ يُ طَّ أْتي خُ فِي ما يَ

ةٍ. ديدَ بٍ جَ رْ ةِ ضَ قيقَ لِكَ إِلى حَ لَ بِذَ ؛ لِنَتَوصَّ نَ النَّاتِجِ دَ مِ دَ حُ العَ دََ في ١٠، ثُمَّ نَطْرَ دَ الً العَ بُ أَوَّ رِ دََ في نَضْ دَ الً العَ بُ أَوَّ رِ نَضْ

-

نْها  لٍّ مِ وعاتٍ في كُ مُ جْ ٩ مَ

رَ ناصِ ٧ عَ
نْها = لٍّ مِ وعاتٍ في كُ مُ جْ ١٠ مَ

رَ ناصِ ٧ عَ
ةٍ فيها ناقِصَ دَ ةٍ واحِ موعَ جْ مَ

رَ ناصِ ٧ عَ
١ × ٧-١٠ × ٧=٩ × ٧

=٧ = ٦٣-٧٠

: لِكَ رُ ذَ مْ لَّبَ األَ نْماطَ إِذا تَطَ لُ النَّماذِجَ أَو األَ مِ تَعْ أَسْ أْتي، وَ ا يَ مَّ لٍّ مِ بِ في كُ رْ دُ ناتِجَ الضَّ :جِ لِكَ رُ ذَ مْ لَّبَ األَ نْماطَ إِذا تَطَ لُ النَّماذِجَ أَو األَ مِ تَعْ أَسْ أْتي، وَ ا يَ مَّ لٍّ مِ بِ في كُ رْ دُ ناتِجَ الضَّ :جِ كَ أ
٩
٤ ×
  

٩ ١
٥ ×
  

٣ ٢
٩ ×
  

٣ 

٩
٧ ×

  

٩ ٤
٨ ×
  

٦ ٥
٩ ×

  

٦ 

  = ٩ × ٤ ٧   = ٥ × ٩ ٨   = ٩ × ٢ ٩ 

  = ٩ × ١ ١٠   = ٩ × ٣ ١١   = ٦ × ٩ ١٢ 

  = ٩ × ٨ ١٣   = ٩ × ٠ ١٤   = ٩ × ٩ ١٥ 

  = ٣ × ٩ ١٦   = ٨ × ٩ ١٧   = ٢ × ٩ ١٨ 

......................... .................................................

٢٧   


      

: لِكَ رُ ذَ لَّبَ األَمْ نْماطَ إِذا تَطَ لُ النَّماذِجَ أَوِ األَ مِ تَعْ أْتي، وأَسْ ا يَ مَّ لٍّ مِ بِ في كُ رْ :أَجِدُ ناتِجَ الضَّ لِكَ رُ ذَ لَّبَ األَمْ نْماطَ إِذا تَطَ لُ النَّماذِجَ أَوِ األَ مِ تَعْ أْتي، وأَسْ ا يَ مَّ لٍّ مِ بِ في كُ رْ أَجِدُ ناتِجَ الضَّ

٩٩

٣ ×

  

٩ ٢ ١
٨ ×



٤ ٣

٩ ×



٩ ٤
١ ×



٩ ٥

٧ ×



٩ ٦

٥ ×

  
٩

٢ ×



٥ ٨ ٧

٩ ×



٩ ٩

٠ ×



٩ ١٠

٩ ×



٩ ١١

٦ ×

  

٨ ١٢

٩ ×



  = ٢ × ٩ ١٣   = ٤ × ٩ ١٤   = ٩ × ٦ ١٥ 
  = ٨ × ٩ ١٦   = ٩ × ١ ١٧   = ٩ × ٨ ١٨ 
  = ٣ × ٩ ١٩   = ٩ × ٩ ٢٠   = ٩ × ٠ ٢١ 
  = ٩ × ١ ٢٢   = ٧ × ٩ ٢٣   = ٥ × ٩ ٢٤ 
  = ٢ × ٩ ٢٥   = ٠ × ٩ ٢٦   = ٩ × ٤ ٢٧ 
  = ٨ × ٦ ٢٨   = ٣ × ٨ ٢٩   = ٦ × ٧ ٣٠ 
  = ٦ × ٥ ٣١   = ٧ × ٣ ٣٢   = ٥ × ٧ ٣٣ 
  = ٣٤        ٩ × ٣   = ٨ × ٧ ٣٥   = ٩ × ٦ ٣٦ 

: يْنِ تَ يْنِ اآلتِيَ تَ لَ أَ سْ لُّ المَ أَحُ

يَومٍ  لَّ  كُ يتِهِ  بَ فَوقَ  تَطيرُ  نَّدٌ ٩ طَائِراتٍ  هَ مُ دَ  اهَ شَ نَّدٌ   هَ مُ دَ  اهَ شَ نَّدٌ   هَ مُ دَ  اهَ شَ نَّدٌ   هَ مُ دَ  اهَ شَ نَّدٌ   هَ مُ دَ  اهَ شَ  ٣٧ 

؟ نَّدٌ هَ أ مُ ةً رَ ائِرَ مْ طَ . كَ بوعِ دارِ األُسْ لى مَ عَ
يَومٍ  لَّ  كُ يتِهِ  بَ فَوقَ  تَطيرُ   طَائِراتٍ 

؟ نَّدٌ هَ أ مُ ةً رَ ائِرَ مْ طَ . كَ بوعِ دارِ األُسْ لى مَ عَ
يَومٍ  لَّ  كُ يتِهِ  بَ فَوقَ  تَطيرُ   طَائِراتٍ 


=×

ياضيَّةٍ  مٍ رِ يَّةِ ٣ أَطْقُ ياضِ البِسِ الرِّ نَعُ المَ صْ لَ مَ سَ أَرْ يَّةِ ٣  ياضِ البِسِ الرِّ نَعُ المَ صْ لَ مَ سَ أَرْ يَّةِ ٣  ياضِ البِسِ الرِّ نَعُ المَ صْ لَ مَ سَ أَرْ يَّةِ   ياضِ البِسِ الرِّ نَعُ المَ صْ لَ مَ سَ أَرْ يَّةِ   ياضِ البِسِ الرِّ نَعُ المَ صْ لَ مَ سَ أَرْ يَّةِ   ياضِ البِسِ الرِّ نَعُ المَ صْ لَ مَ سَ أَرْ  ٣٨ 

 . ةِ سَ رَ دْ ةِ في فَريقِ المَ عَ بينَ التِّسْ نَ الالعِ دٍ مِ احِ لِّ وَ لِكُ
ياضيَّةٍ  مٍ رِ  أَطْقُ
 . ةِ سَ رَ دْ ةِ في فَريقِ المَ عَ بينَ التِّسْ نَ الالعِ دٍ مِ احِ لِّ وَ لِكُ
ياضيَّةٍ  مٍ رِ  أَطْقُ

؟  بِينَ نَعُ لِالَّعِ صْ لَ المَ سَ ا أَرْ مً مْ طَقْ كَ
 

=×



: المثاالن (١، ٢) رُ مْ مَ األَ ا لَزِ اطَ إِذَ نْمَ لُ النَّماذِجَ أَوِ األَ مِ تَعْ أَسْ ، وَ بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

٩
٦  ×

٢
٩  ×

٩ × ٥  ٨ × ٩ 

: بَ فِي  ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ    
٣   ×      = ٢٧ ٥   ×      = ٤٥  ٩ = ١٨ × 

ةِ  صَّ رُ القِ عْ انَ سِ ا كَ إِذَ . فَ صٍ تْ سارةُ ٥ قِصَ تَرَ اشْ  
؟ فَعَتْ مْ رياالً دَ ، فَكَ ةِ ٩ رياالتٍ دَ الْواحِ

بالِ  الْحِ نَ  تارٍ مِ أَمْ دٌ ٩  يْ زَ لُ  مِ تَعْ سْ يَ      

بالِ  الْحِ نَ  مِ ا  تْرً مِ مْ  كَ ةٍ.  دَ احِ وَ ةٍ  بَكَ شَ لِ  مَ لِعَ
؟ اتٍ بَكَ لِ ٤ شَ مَ تاجُ لِعَ يَحْ

نْ مِ يَّ  نَوِ السَّ هُ  بَاقَ سِ يَّةِ  وسِ رُ فُ الْ نَادِي  امَ  أَقَ  
اطٍ  وَ أشْ  ٣ وَ   ، يةِ بَّ رَ العَ يْولِ  للخَ اطٍ  ــوَ أَشْ  ٤
طٍ  وْ لِّ شَ كَ فِي كُ ارَ ا شَ . إِذَ ربيَّةِ يرِ العَ للخيُولِ غَ
نَ  مِ ةِ  كَ ارِ شَ مُ الْ يُولِ  الْخُ دَ  دَ عَ ا  فَمَ  ، يُولٍ خُ  ٩

؟ يْنِ عَ النَّوْ

: رُ مْ مَ األَ ا لَزِ اذِجَ إِذَ لُ النَّمَ مِ تَعْ أَسْ ، وَ سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ الْمَ أَحُ

حُ إِجابَتي. ضِّ ي ٣ × ٣ × ٢ ؟ أُوَ اوِ لْ ٩ × ٢ يُسَ  هَ         

لِ  مَ تاجُ لِعَ يَحْ

ميرةُ سَ  
٩ × ٨ = ٧٢

يَزيدُ ٩ ٩ × ٩ سَ
٩ × ٩ = ٨١

سمرُ سمرُ  سمرُ   
٩ × ٨ = ٧٢ اتِجَ نَ

يَزيدُ  ٩ × ٩ سَ اتِجَ نَ
٩ × ٩ = ٨٠ اتِجَ اتِجَنَ اتِجَنَ نَ

بِ في العدد ٩. رْ سائِلِ الضَّ لِّ مَ يلِ حَ هِ دَ ١٠ لِتَسْ دَ عَ لُ الْ مِ تَعْ يْفَ أَسْ أَوضحُ كَ 

؟  ةً حيحَ ها صَ ما كانَتْ إجابَتُ نْهُ مِ نْ  مَ نَاتِجَ ٩ × ٩.  رَ  مَ سَ يرةَ وَ مِ مِنْ سَ لٌّ  ت كُ دَ جَ أَوْ                           

حُ إجابَتي. رَ أَشْ

٧٢
يَزيدُ ٨  سَ

٨٠

ميرةُ سَ ميرةُ  سَ ميرةُ  سَ  
٩ اتِجَ نَ
٩ اتِجَ نَ
٩ اتِجَ اتِجَنَ نَ

  

٥٤١٨
٤٥٧٢

٢٩

٦٣ خيالً

٩

٤٥ رياالً

ا ٣٦ مترً

نعم؛ ٣×٣=٩

سميرة ؛ ألن ٩×٩=٨١ وليس ٨٠

أضرب العدد في ١٠ ثم أطرحه من الناتج.

  

 

اكتب  ٦ × ٩ على السبورة واسأل:  
أضرب ٦ × ١٠ = ٦٠،  كيف تجد الناتج باستعمال  ٦ × ١٠؟ •

وأطرح ٦ ، إذن ٦ × ٩ = ٥٤ .


م الضرب في  اطلب إلى الطالب أن يشرحوا كيف ساعدهم تعلُّ

م الضرب في العدد ٩ حاليًّا. ا على تعلُّ  سابقً
م الضرب في  اطلب إلى الطالب أن يشرحوا كيف ساعدهم تعلُّ

م الضرب في العدد  ا على تعلُّ  سابقً
م الضرب في  اطلب إلى الطالب أن يشرحوا كيف ساعدهم تعلُّ

العدد ٨


 قد يواجه بعض الطالب صعوبة في 

إيجاد العامل المجهول؛ لذا اقترح عليهم أن يفكروا في: 
ما العدد المضروب في العامل المعلوم ليساوي الناتج 

ى؟ عطَ المُ

!
  

......................... .................................................

٢٩   


      

ةِ: ورَ ةٍ في الصُّ قيقَ لِّ حَ نُ نَاتِجَ كُ مَّ أُلَوِّ ، ثُ ناهُ دِ ٩ أَدْ دَ بِ في العَ رْ قائِقِ الضَّ دُ النّاتِجَ لِحَ دِ أَجِ دَ بِ في العَ رْ قائِقِ الضَّ دُ النّاتِجَ لِحَ دِ ٩أَجِ دَ بِ في العَ رْ قائِقِ الضَّ دُ النّاتِجَ لِحَ ٩أَجِ

  = ٩ × ١  = ٩ × ٦  = ٩ × ٢
  = ٩ × ٧  = ٩ × ٣  = ٩ × ٨
  = ٩ × ٤  = ٩ × ٩  = ٩ × ٥
  = ٩ × ١٠

.( طٍ نْ نَمَ ثُ عَ ٩؟ (أَبْحَ في نْ ١ إِلى ١٠ دادِ مِ بِ األَعْ رْ لى نَواتِجِ ضَ ظُ عَ اذا تُالحِ مَ




دِ ١٨؟ دَ قْمينِ في العَ عِ الرَّ مْ ا ناتِجُ جَ : مَ ثالٌ . مِ بٍ رْ اتِجِ ضَ لِّ نَ قْمينِ  كُ عِ الرَّ مْ ا ناتِجُ جَ : مَ ثالٌ . مِ بٍ رْ اتِجِ ضَ لِّ نَ ينِ  كُ مَ قْ عِ الرَّ مْ ا ناتِجُ جَ : مَ ثالٌ . مِ بٍ رْ اتِجِ ضَ لِّ نَ َ كُ ينِ في مَ قْ عِ الرَّ مْ دُ ناتِجَ جَ أَجِ


        

 : رُ مَ األَمْ ا لَزِ لُ النَّماذِجَ أَوِ األَنْماطَ إِذَ مِ تَعْ أَسْ بِ وَ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ
.................... = ٩ × ٣ ٥ × ٩ = ....................١ ٢

.................... = ٨ × ٥ ٨ × ٧ = ....................١٨ ١٩

.................... = ٦ × ٩ ٧ × ٩ = ....................٣ ٤

.................... = ١٠ × ٨ ٧ × ٨ = ....................٢٠ ٢١

.................... = ٩ × ٠ ٩ × ٥ = ....................١١ ١٢

.................... = ٩ × ٨ ٩ × ٩ = ....................٥ ٦

.................... = ٨ × ٤ ٩ × ٨ = ....................٢٢ ٢٣

.................... = ٤ × ٩ ٩ × ٦ = ....................٧ ٨

.................... = ٢ × ٨ ٨ × ٦ = ....................٢٤ ٢٥

 = ٩ × ٨ ٩ ×  = ١٣٣٦ ١٤

.................... = ٩ × ١٠ ٩ × ١ = ....................٩ ١٠

.................... = ٨ × ١٠ ٨ × ١ = ....................٢٦ ٢٧

١٦ × ٩ = ١٥٥٤ × ٩ = ٤٥

 : رُ مَ األَمْ ا لَزِ لُ النَّماذِجَ أَوِ األَنْماطَ إِذَ مِ تَعْ أَسْ بِ وَ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

 : لَ اآلتِيَ وَ دْ لُ الْجَ مِ  أُكْ   
    ٤٩٩٩
    ٩

    ٤٥٦٣٨١

١٧

: بَ فِي  نَاسِ دَ المُ دَ تُبُ العَ أَكْ

    

٢٧٤٥
٥٤٦٣

٧٢٨١

٣٦٥٤

٩٠٩

٠٤٥

٧٢٤
٦

٤٠٥٦
٨٠٥٦
٣٢٧٢
١٦٤٨
٨٠٨

٥٧٩
٣٦

٥

 ،فأنشئ قائمة من عمودين 
واكتب في العمود األول األعداد:

٠ ، ١ ، ... ، ٧ ، ٨ ، ٩
وفي العمود الثاني األعداد:

٠ ، ١ ، ٢ ، ... ، ٩
وستكون األعداد الناتجة ممثلة 

لجدول الضرب للعدد ٩.
بدائل تنويع التعليم  


() تدريبات المهارات  
() التدريبات اإلثرائية  




  








استعمال الخاصية التجميعية لعملية الضرب.استعمال الخاصية التجميعية لعملية الضرب.





ورق مربعات. 

مكعبات متداخلة.

هو  المرحلة  في هذه  الضرب  الطالب خصائص  م  تعلُّ التركيز على  إن 
الرياضية،  الحقائق  ر  تذكُّ عبء  تخفف  اإلبدال  فخاصية  لمصلحتهم. 
وخاصية التجميع تسمح بتجميع العوامل عند ضرب أكثر من عاملين. 
هذه  وستُصبح   .(  ١٠ مثل   ) أسهل  المضروبة  العوامل  تصبح  ثم  ومن 
في  الجبرية  العبارات  لمعالجة  كأدوات  أهمية  أكثر  ا  الحقً الخواص 
ا لفهم األنظمة  عملية حل المعادالت، وستُصبح مفاهيم العبارات أساسً

الرياضية والعمليات.


استعمل مسألة اليوم اآلتية قبل بدء الدرس:

         

 
ل زهير ٣ أمثال النقاط التي سجلها عمار في مباراة  سجَّ
كرة السلة، وسجل عليٌّ ضعف عدد النقاط التي سجلها 
التي  النقاط  عدد  فما  نقطة،   ١٢ زهير  سجل  إذا  زهير. 
نقاط،   ٤ عمار  سجل  وعلي؟  عمار  من  كلٌّ  سجلها 
التي  النقاط  عدد  فما  نقطة،   

وعلي؟  عمار  من  كلٌّ  سجلها 
التي  النقاط  عدد  فما  نقطة،  زهير   سجل  إذا  زهير. 

وعلي؟  عمار  من  كلٌّ  سجلها 
زهير  سجل  إذا  زهير. 

. وسجل علي ٢٤ نقطةً



   






  

 ورقة، طباشير، ممحاة.
الخاصية  استعمال  عدم  أو  استعمال  ضرورة  في  الطالب  سيجادل   •
التجميعية للعمليات الحسابية أي؛ هل تتوافر الخاصية التجميعية في 
عبارات  في  مثالً  سيفكرون   - القسمة  وفي  الطرح،  وفي  الجمع، 
عملية  في  التجميعية  الخاصية  استعمال  تبرر  ال  أو  تبرر  إما  رياضية 

الجمع.

•  وعندما ينتهي الطالب من تفكيرهم وتسجيل العبارات التي توصلوا 
 زمالءه في نقضها. م كل طالب فكرته ليتحدّ إليها، يقدّ



   

 بطاقات، قلم رصاص.
اطلب إلى الطالب عمل ٤ بطاقات لكل عددٍ من األعداد ٠ - ٥  •

ناتج  إيجاد  ثم  بطاقات،   ٣ اختيار  في  ا  واحدً ا  واحدً الطالب  يبدأ   •
الضرب لألعداد الثالثة. ويفوز بالبطاقات الطالبُ ذو الناتج األكبر. 

 

 

المسألة  حل  تدريبات  مستعمالً  وخططها  المسألة  حل  مهارات  م  دعِّ
(٣٢) الواردة في مصادر المعلم لألنشطة الصفيّة.

   

 
......................... .................................................

٣٢   


                    

: سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ المَ :أَحُ سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ المَ أَحُ

ا  أسً ضيرِ ١٢ كَ يْها لِتَحْ تاجُ إِلَ ةً نَحْ يمونَ مْ لَ . كَ ونِ يرِ اللَّيمُ صِ نْ عَ ينِ مِ أْسَ ضيرِ كَ يموناتٍ لِتَحْ تاجُ إلى ٤ لَ نَحْ تاجُ إلى   نَحْ تاجُ إلى   نَحْ  ١ 

؟ صيرِ نَ العَ مِ



تاجُ  نَ الثَّلْجِ يَحْ بًا مِ عَّ كَ مْ مُ ر. كَ ةٍ أُخْ لَ لى طَاوِ يقَ عَ لةٍ و ٣ أَبارِ لى طَاوِ صيرِ عَ نَ العَ يقَ مِ عَ النَّادِلُ ٣ أَبارِ ضَ وَ عَ النَّادِلُ   ضَ وَ عَ النَّادِلُ   ضَ وَ عَ النَّادِلُ   ضَ وَ  ٢ 

. ةً ديَّ دَ ةً عَ لَ مْ تُبُ جُ ؟ أَكْ لِّ إِبريقٍ باتٍ في كُ عَّ كَ عَ ٨ مُ يها إذا أَرادَ أنْ يَضَ النَّادِلُ إِلَ

 =××

. تينِ لَ الطّاوِ نَ  مِ لةٍ  طَاوِ لِّ  كُ لى  عَ بائِنَ  زَ  ٣ ما  نْهُ مِ لٌّ  كُ مَ  دِ لِيخْ النَّادِلِ  مالءِ  زُ نْ  مِ نانِ  اثْ ضرَ  حَ ما   نْهُ مِ لٌّ  كُ مَ  دِ لِيخْ النَّادِلِ  مالءِ  زُ نْ  مِ نانِ  اثْ ضرَ  حَ ما   نْهُ مِ لٌّ  كُ مَ  دِ لِيخْ النَّادِلِ  مالءِ  زُ نْ  مِ نانِ  اثْ ضرَ  حَ ما   نْهُ مِ لٌّ  كُ مَ  دِ لِيخْ النَّادِلِ  مالءِ  زُ نْ  مِ نانِ  اثْ ضرَ  حَ  ٣ 

. بائِنِ دَ الزَّ دَ بَيِّنُ عَ ةً تُ ديَّ دَ ةً عَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

 =××

 . لِكَ قابِلَ ذَ يْنِ مُ يالَ مْ رِ نْهُ لٌّ مِ فَعُ كُ دْ يَ ، وَ ةٍ اعَ لِّ سَ بائِنَ في كُ يْمونِ لـِ ٥ زَ صيرَ اللَّ مٌ عَ طْعَ بيعُ مَ يَ يْمونِ لـِ   صيرَ اللَّ مٌ عَ طْعَ بيعُ مَ يَ يْمونِ لـِ   صيرَ اللَّ مٌ عَ طْعَ بيعُ مَ يَ يْمونِ لـِ   صيرَ اللَّ مٌ عَ طْعَ بيعُ مَ يَ  ٤ 

؟ اعاتٍ دَ ٤ سَ يْمونِ بَعْ يرِ اللَّ صِ نْ بَيعِ عَ مِ مِ طْعَ ةُ المَ صيلَ ياالً حَ مْ رِ كَ


ياالتٍ  نْ فِئَةِ ٥ رِ تَينِ مِ قَ رَ لى وَ م عَ نْهُ لٌّ مِ لَ كُ صَ ، فَحَ مِ طْعَ باحَ المَ رِ النَّهارِ أَرْ خاصٍ في آخِ مَ ٩ أَشْ تَقاسَ مَ   تَقاسَ مَ   تَقاسَ  ٥ 

؟ ةِ عَ خاصِ التِّسْ باحِ األَشْ موعُ أَرْ جْ ياالً مَ مْ رِ . كَ دٍ يالٍ واحِ نْ فِئَةِ رِ تَينِ مِ قَ رَ وَ وَ



  



          

لَ  مِ تَعْ نِي أَنْ أَسْ نُ كِ مْ : ٢ × ٣ × ٤ ، يُ ثْلِ ، مِ ادٍ دَ ةِ أَعْ بِ ثَالثَ رْ ادِ ناتِجِ ضَ إلِيجَ
. لَ هَ بَ أَسْ رْ لُ الضَّ عَ تِي تَجْ بِ الَّ رْ صائِصَ الضَّ خَ

 : ثْلِ ، مِ ادٍ دَ ةِ أَعْ بِ ثَالثَ رْ ادِ ناتِجِ ضَ إلِيجَ
. لَ هَ بَ أَسْ رْ لُ الضَّ عَ تِي تَجْ بِ الَّ رْ صائِصَ الضَّ خَ

 : ثْلِ ، مِ ادٍ دَ ةِ أَعْ بِ ثَالثَ رْ ادِ ناتِجِ ضَ إلِيجَ

      
                    

        

    
ةُ  يَّ ميعِ ةُ التَّجْ يَّ ةُ الْخاصِّ يَّ ميعِ ةُ التَّجْ يَّ الْخاصِّ

بِ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ بِلِعَ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ بِلِعَ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ لِعَ
ةُ  يَّ ميعِ ةُ التَّجْ يَّ الْخاصِّ

بِ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ لِعَ
ةُ  يَّ ميعِ ةُ التَّجْ يَّ الْخاصِّ

www.obeikaneducation.com

دُ ناتِجَ   ٥ × ٢ × ٣ . أَجِ دُ ناتِجَ     أَجِ  

دِ  دَ بٍ إلِيجادِ عَ رْ تَيْ ضَ إشارَ دادٍ وَ ةِ أَعْ مالِ ثَالثَ تِعْ ب بِاسْ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ
ها. لِّ الِ اآلتيةِ كُ كَ شْ األَ

دِ  دَ بٍ إلِيجادِ عَ رْ تَيْ ضَ إشارَ دادٍ وَ ةِ أَعْ مالِ ثَالثَ تِعْ ب بِاسْ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ
ها. لِّ الِ اآلتيةِ كُ كَ شْ األَ

دِ  دَ بٍ إلِيجادِ عَ رْ تَيْ ضَ إشارَ دادٍ وَ ةِ أَعْ مالِ ثَالثَ تِعْ ب بِاسْ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

وامِلِ ال  الْعَ ميعَ  تَجْ أَنَّ  لى  بِ عَ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ لِعَ ةُ  يَّ ميعِ التَّجْ ةُ  يَّ بِالْخاصِّ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ لِعَ ةُ  يَّ ميعِ التَّجْ ةُ  يَّ تَنُصُّ الْخاصِّ
. بِ رْ يِّرُ ناتِجَ الضَّ غَ يُ

   

      

ا بِهَ رْ أُ بِضَ بْدَ تِي أَ وامِلِ الَّ لى الْعَ اسُ عَ وَ قْ نِي األَ لُّ تَدُ

(٢ × ٣)   ×   ٤

٦         ×   ٤ = ٢٤

(٣ × ٤)   ×   ٢

٢   ×        ١٢ = ٢٤

         
الً الً أَوَّ الً أَوَّ ربُ ٥ في  في ٢٢ أَوَّ ربُ أَضْ ربُ أَضْ أَضْ

 × × × ×  × × × × 

 
 × × × × 

الً الً أَوَّ الً أَوَّ ربُ ٢٢ في  في ٣٣ أَوَّ ربُ أَضْ أَضْ
      

ربُ  أَضْ
            

ربُ  أَضْ
      

 × × × ×  × × × ×  

 
    × × 

نْ ٥ × ٢ × ٣ = ٣٠ إِذَ

            

      

  

  

  


  ارسم شبكة ٢ × ٤ على السبورة، واطلب إلى الطالب عمل 

. نموذج لهذه الشبكة باستعمال قطع العدّ
اكتب جملة ضرب لهذه الشبكة. ٢ × ٤ = ٨  •

اطلب إلى الطالب تبادل اإلجابات.  •
ارسم شبكة ٤ × ٢ على السبورة، واطلب إليهم عمل نموذج   •

. لها باستعمال قطع العدّ
نعم هل ٢ × ٤ ، ٤ × ٢ لهما الجواب نفسه؟ •

ارسم شبكتين إضافيتين لـ ٢ × ٤ ، وأوجد ناتج ٢ × ٤ × ٣  •
٢٤

العدّ لعمل نموذج إليجاد  استعمال قطع  الطالب  إلى  اطلب   •
نهم من تركيب مسائل  نواتج الضرب لثالثة عوامل. وهذا يمكّ

الضرب أو تحليلها.

  


م المسألة اآلتية للطالب:   قدِّ

بطاقة  كل  وعلى  بطاقتان،  مغلّف  كل  في  ٥ مغلفات،    هناك 
٣ طوابع.

٥ × ٢ × ٣ كيف تستطيع إيجاد عدد الطوابع؟ •

، ثم ضرب الناتج في ٣  ٣٠ أوجد الناتج بضرب ٥ × ٢ أوالً •

٣٠ ، ثم ضرب الناتج في ٥ أوجد الناتج بضرب ٢ × ٣ أوالً •

ماذا تعرف عن ( ٥ × ٢ ) × ٣ ، ٥ × ( ٢ × ٣ )؟  •
الناتجان متساويان.

الضرب  خصائص  تساعدهم  أن  يمكن  كيف  الطالب  ناقش   •
على الحسابات الذهنية.

اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتبهم ويقرؤوا المسألة الواردة  في 
     مفهوم  لهم  وقدمّ   ،«» فقرة 

 وناقشهم في حل األمثلة ١-٣



  

......................... .................................................

٣٠   


                    

دادٍ. بِ ٣ أَعْ رْ بِ في ضَ رْ صائِصِ الضَّ نْ خَ ةُ مِ تِفادَ كِنُ االسْ مْ بِ يُ رْ بِ في ضَ رْ صائِصِ الضَّ نْ خَ ةُ مِ تِفادَ كِنُ االسْ مْ يُ

دُ ناتِجَ ٣ × ٢ × ٥: دُ ناتِجَ أَجِ أَجِ

بِ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ ميعِ لِعَ ةُ التَّجْ يَّ اصِّ خَ

. ةِ روبَ ضْ لِ المَ وامِ يعِ العَ مِ رُ بِتَجْ يَّ تَغَ بِ ال يَ رْ ناتِجُ الضَّ

بِ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ يّةُ اإلبْدال لِعَ اصِّ خَ

لِ  وامِ تِيبِ العَ رْ يِيرِ تَ رُ بِتَغْ يَّ تَغَ بِ ال يَ رْ ناتِجُ الضَّ
. ةِ روبَ ضْ المَ

يعِ  مِ يَّةَ التَّجْ اصِّ لُ خَ مِ تَعْ نَسْ
لِ وامِ ميعِ العَ يِيرِ تَجْ لِتَغْ

٣، ٢ ، ٥

٣ × ٢ × ٥ = ٣٠
٣ × (٢ × ٥) = ٣٠
(٣ × ٢) × ٥ = ٣٠

اإلبْدالِ  يَّةَ  اصِّ خَ لُ  مِ تَعْ نَسْ
لِ وامِ العَ تيبِ  رْ تَ يِيرِ  لِتَغْ

٣ ، ٢ ، ٥

٣ × ٢ × ٥ = ٣٠
٢ × ٥ × ٣ = ٣٠
٥ × ٢ × ٣ = ٣٠

ا يأْتي: لٍّ مِمَّ بِ في كُ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

  = ٥ × ٣ × ٢ ١   = ٢ × ٢ × ٦ ٢   = ٧ × ٤ × ١ ٣ 
  = ٣ × ٢ × ٣ ٤   = ٥ × ٦ × ٢ ٥   = ٧ × ٨ × ٠ ٦ 
  = ٢ × ٧ × ٢ ٧   = ٦ × ٣ × ٣ ٨   = ٦ × ٢ × ٣ ٩ 
  = ٨ × ٦ × ٠ ١٠   = ٧ × ١٠ × ١ ١١   = ٩ × ٢ × ٥ ١٢ 

: بَ في  ناسِ دَ المُ دَ تُبُ العَ أَكْ

٨٠ =   × ٥ × ٢ ٢ × ٦ = ٢٤ ١٣ ×  ١٤ 
  = ١ × ٩ × ٣ ٢ × ٥ = ٢٠ ١٥ ×  ١٦ 

......................... .................................................

٣١   


                

بَ في  : ناسِ دَ المُ دَ تُبُ العَ بَ في أَكْ ناسِ دَ المُ دَ تُبُ العَ أَكْ
  = ٢ × ٢ × ٦ ١   = ١ × ٨ × ٤ ٢ 
  = ٩ × ٣ × ٢ ٣   = ٣ × ٣ × ١ ٤ 
  = ٥ × ٢ × ٥ ٥   = ٩ × ١ × ٠ ٦ 
  = ٦ × ٣ × ١ ٧   = ٨ × ٣ × ٢ ٨ 

٤ = ٣٢ ×   × ٤ ١ = ٤٥ ٩ ×   × ٥ ١٠ 

٦ × ٢ = ١٢ ×  ٦ × ١ = ١٢ ١١ ×        ١٢ 

٤ = ٢٤ ×   × ٣ ٠ ١٣ =   × ٦ × ٩ ١٤ 

٣ = ١٥ ×   × ١ ٨ = ٨٠ ١٥ ×   × ٢ ١٦ 

: سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ المَ :َحُ سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ المَ :أَحُ سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ المَ َحُ

ةٍ  ريحَ لِّ شَ لى كُ يْمانُ عَ لَ عَ سُ ضَ ، وَ رائِحَ ةٌ إِلى ٨ شَ مَ سَّ قَ ما مُ نْهُ لٌّ مِ تَي بِيتزا، كُ ه فَطيرَ قاؤُ دِ أَصْ ليمانُ وَ تَر سُ اشْ ةٌ إِلى ٨  مَ سَّ قَ ما مُ نْهُ لٌّ مِ تَي بِيتزا، كُ ه فَطيرَ قاؤُ دِ أَصْ ليمانُ وَ تَر سُ اشْ ةٌ إِلى ٨  مَ سَّ قَ ما مُ نْهُ لٌّ مِ تَي بِيتزا، كُ ه فَطيرَ قاؤُ دِ أَصْ ليمانُ وَ تَر سُ اشْ ةٌ إِلى   مَ سَّ قَ ما مُ نْهُ لٌّ مِ تَي بِيتزا، كُ ه فَطيرَ قاؤُ دِ أَصْ ليمانُ وَ تَر سُ اشْ ةٌ إِلى   مَ سَّ قَ ما مُ نْهُ لٌّ مِ تَي بِيتزا، كُ ه فَطيرَ قاؤُ دِ أَصْ ليمانُ وَ تَر سُ اشْ  ١٧ 

لى البِيتزا؟    لَيمانُ عَ عَ سُ ضَ لِ وَ لْفُ نَ الفُ ةً مِ مْ قِطْعَ . كَ لْوِ لِ الحُ لْفُ نَ الفُ لى البِيتزا؟    قِطَعٍ مِ لَيمانُ عَ عَ سُ ضَ لِ وَ لْفُ نَ الفُ ةً مِ مْ قِطْعَ . كَ لْوِ لِ الحُ لْفُ نَ الفُ نْها ٥ قِطَعٍ مِ مِ

؟ رٌ تَر بَدَ صيرٍ اشْ بَةَ عَ لْ مْ عُ . كَ لَبٍ نْها ٦ عُ لٍّ مِ صيرِ في كُ لَبِ العَ نْ عُ مٍ مِ زَ نْها ٦ رِ لٍّ مِ صيرِ في كُ لَبِ العَ نْ عُ مٍ مِ زَ ٦ رِ رٌ ٣ تَر بَدَ اشْ رٌ   تَر بَدَ اشْ رٌ   تَر بَدَ اشْ رٌ   تَر بَدَ اشْ  ١٨ 



ا يأْتِي؟ ر فِي مَ لِ الثَّالثِ األُخْ مَ نِ الجُ تَلِفُ عَ ةُ التي تَخْ لَ مْ ما الجُ ا يأْتِي؟  ر فِي مَ لِ الثَّالثِ األُخْ مَ نِ الجُ تَلِفُ عَ ةُ التي تَخْ لَ مْ ما الجُ ا يأْتِي؟  ر فِي مَ لِ الثَّالثِ األُخْ مَ نِ الجُ تَلِفُ عَ ةُ التي تَخْ لَ مْ ما الجُ ا يأْتِي؟  ر فِي مَ لِ الثَّالثِ األُخْ مَ نِ الجُ تَلِفُ عَ ةُ التي تَخْ لَ مْ ما الجُ  ١٩ 

(١ × ٣) × (١ × ٣) × ٢ = ٢  

(٣ × ٤) × (٢ × ٦) × ١ = ١  

(١ × ٠) × (٦ × ٣) × ٢ = ٢  

٥ × (٣ × ٠) = (٠ × ٨) × ٣



 × × × ×



            
       

     

ةَ  يَّ الْخاصِّ لُ  مِ تَعْ أَسْ  ، دادٍ أَعْ ةِ  ثَالثَ بِ  رْ نْدَ ضَ ةِ عِ روفَ عْ الْمَ يْرِ  وامِلِ غَ الْعَ إلِيجادِ 
. بِ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ ةَ لِعَ يَّ ميعِ التَّجْ

بِ ٣ × ٢ رْ ءُ بِضَ بِدْ لِ الْ هَ سْ رُ :  مِنَ األَ كِّ فَ أُ

لٌّ  يقاتٍ لَها، وكُ دِ ما ٥ صَ نْهُ لٍّ مِ رُ في كُ هَ ، يَظْ تانِ ورَ  نورةَ صُ  لَدَ   
 ، ةً رَ هْ هارِ ٣٠ زَ زْ وعُ األَ مُ جْ انَ مَ ا كَ إِذَ . فَ هارِ زْ هُ مِنَ األَ سَ دَ نَفْ دَ لُ الْعَ مِ نَّ تَحْ نْهُ مِ

ةِ؟ ديقَ لُّ صَ لُ كُ مِ ةً تَحْ رَ هْ مْ زَ كَ فَ
هارِ  زْ وعُ األَ مُ جْ انَ مَ ا كَ إِذَ . فَ هارِ زْ هُ مِنَ األَ سَ دَ نَفْ دَ لُ الْعَ مِ نَّ تَحْ نْهُ مِ

ةِ؟ ديقَ لُّ صَ لُ كُ مِ ةً تَحْ رَ هْ مْ زَ كَ فَ
هارِ  زْ وعُ األَ مُ جْ انَ مَ ا كَ إِذَ . فَ هارِ زْ هُ مِنَ األَ سَ دَ نَفْ دَ لُ الْعَ مِ نَّ تَحْ نْهُ مِ

ادِ  لى إِيجَ ني عَ دُ اعِ سَ بٍ تُ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبَ جُ نِي أَنْ أَكْ نُ كِ مْ ةِ يُ لَ أَ سْ هِ الْمَ لِّ هذِ لِحَ
. ولِ هُ جْ امِلِ الْمَ الْعَ

     
     
    

      
            

٢٥ ××٣٠ =

. يَّةَ يعِ مِ ةَ التَّجْ يَّ لُ الْخاصِّ مِ تَعْ أَسْ

( ٢ × ٥ ) ×  = ٣٠  

١٠     ×  = ٣٠     

١٠      ×  ٣ = ٣٠     

. اتٍ رَ هْ لُ ٣ زَ مِ ةٍ تَحْ ديقَ لَّ صَ ، ٢ × ٥ × ٣ = ٣٠؛ أَيْ أَنَّ كُ ونُ يَكُ فَ



في  . وَ اتٍ حَ فْ لى ٦ صَ تَوي عَ نْها يَحْ لٌّ مِ ، كُ صٍ أَ حامِدٌ ٣ قِصَ رَ  قَ   
ها؟ ميعِ صِ جَ رِ فِي الْقِصَ وَ دُ الصُّ دَ ا عَ ، مَ تانِ ورَ ةٍ صُ حَ فْ لِّ صَ كُ

لى  تَوي عَ نْها يَحْ لٌّ مِ ، كُ صٍ  قِصَ
ها؟ ميعِ صِ جَ رِ فِي الْقِصَ وَ دُ الصُّ دَ ا عَ ، مَ تانِ ورَ ةٍ صُ حَ فْ لِّ صَ كُ

لى  تَوي عَ نْها يَحْ لٌّ مِ ، كُ صٍ  قِصَ

أَ  بْدَ مَّ أَ ها، ثُ لُ ثِّ مَ بٍ تُ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبَ جُ نُ أَنْ أَكْ كِ مْ ها، يُ لِّ رِ كُ وَ دِ الصُّ دَ ادِ عَ إلِيجَ
ها؟ ميعِ صِ جَ رِ فِي الْقِصَ وَ دُ الصُّ دَ ا عَ ، مَ تانِ ورَ ةٍ صُ حَ فْ لِّ صَ كُ

أَ  بْدَ مَّ أَ ها، ثُ لُ ثِّ مَ بٍ تُ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبَ جُ نُ أَنْ أَكْ كِ مْ ها، يُ لِّ رِ كُ وَ دِ الصُّ دَ ادِ عَ إلِيجَ
ها؟ ميعِ صِ جَ رِ فِي الْقِصَ وَ دُ الصُّ دَ ا عَ ، مَ تانِ ورَ ةٍ صُ حَ فْ لِّ صَ كُ

بِها. رْ رِفُ ناتِجَ ضَ تِي أَعْ وامِلِ الَّ يعِ الْعَ مِ بِتَجْ
أَ  بْدَ مَّ أَ ها، ثُ لُ ثِّ مَ بٍ تُ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبَ جُ نُ أَنْ أَكْ كِ مْ ها، يُ لِّ رِ كُ وَ دِ الصُّ دَ ادِ عَ إلِيجَ

بِها. رْ رِفُ ناتِجَ ضَ تِي أَعْ وامِلِ الَّ يعِ الْعَ مِ بِتَجْ
أَ  بْدَ مَّ أَ ها، ثُ لُ ثِّ مَ بٍ تُ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبَ جُ نُ أَنْ أَكْ كِ مْ ها، يُ لِّ رِ كُ وَ دِ الصُّ دَ ادِ عَ إلِيجَ

( ٣ × ٢ ) ×  ٦  

٦ = ٣٦ ×  ٦
ها. ميعِ صِ جَ ةً فِي الْقِصَ دُ ٣٦ صورَ جَ وْ نَّهُ يُ ، ٣ × ٢ × ٦ = ٣٦. أَيْ أَ نْ إِذَ



        

ا  ي إذَ مُ الَّذِ قْ ا الرَّ رُ : مَ كِّ فَ أُ
اتِجُ ٣٠ . انَ النَّ هُ في ١٠ كَ بْتُ رَ ضَ

  


 واجه بعض الطالب صعوبات في ضرب ٣ عوامل

 أحد بدائل إعادة التعليم أدناه:

 تدريبات إعادة التعليم ١
سطور  في  مسألة  حل  خطوات  إظهار  الطالب  إلى  ٢  اطلب 

منفصلة:
   مثال: 

= ٥ × ٤ × ٢                                  
= ( ٤ × ٢ ) × ٥                                 

= ٥ × ٨                                 
٤٠      

د   عند استعمال الخاصية التجميعية لعملية الضرب، أكِّ
على أن ترتيب العوامل ال يتغير، إنما الذي يتغير هو طريقة 

التجميع.

  في الحديقة ٣ عمال ، مع كل عامل دلوان، في كل دلو 
ا؟ ١٢ مجرفة. مجرفتان. كم مجرفة معهم جميعً

  لد سعاد ٤ صحون. في كل صحن  ٥ فطائر وعلى كل 
جميعها؟  الكرز  قطع  عدد  ما  الكرز.  من  حبتان  فطيرة 

٤٠ كرزة.
رش. إذا كان  لب من الفُ   عامال دهان، مع كل منهما ٣ عُ
رش كلها ٢٤ فرشاة، فكم فرشاة في كل علبة؟  عدد الفُ

  عامال دهان، مع كل منهما 
رش كلها  عدد الفُ

  عامال دهان، مع كل منهما 

. رشٍ ٤ فُ







 

في  الواردة   (٨) إلى   (١) من  األسئلة  حل  الطالب  إلى  اطلب 
فقرة «»، وتابع حلولهم.

حل  يبدؤوا  أن  قبل  الطالب  فهم  م  يقوّ   

أسئلة "أتدرب وأحل المسائل".

  

......................... .................................................

٣٣   


          

لِكَ  ذَ ا وَ هَ بُ أَنْ يَسلُكَ تي يَجِ دُ الطَّريقَ الَّ أَجِ قَم (١)، وَ نْ الرَّ ا مِ ئً بْتَدِ بِ مُ هَ عاءَ الذَّ دَ وِ تَّى يَجِ لَ حَ جُ دُ الرَّ قَم (ُساعِ نْ الرَّ ا مِ ئً بْتَدِ بِ مُ هَ عاءَ الذَّ دَ وِ تَّى يَجِ لَ حَ جُ دُ الرَّ قَم (ُساعِ نْ الرَّ ا مِ ئً بْتَدِ بِ مُ هَ عاءَ الذَّ دَ وِ تَّى يَجِ لَ حَ جُ دُ الرَّ قَم (أُساعِ نْ الرَّ ا مِ ئً بْتَدِ بِ مُ هَ عاءَ الذَّ دَ وِ تَّى يَجِ لَ حَ جُ دُ الرَّ ُساعِ

. لى طُولِ الطَّريقِ دادِ عَ بِ األَعْ رْ .بِضَ لى طُولِ الطَّريقِ دادِ عَ بِ األَعْ رْ بِضَ

بُ  تي يَجِ بِ ٤٥، ثُمَّ أُظَلِّلُ الطَّريقَ الَّ رْ لُ الضَّ اصِ ونُ حَ يكُ ، فَسَ يحِ حِ سارِ الصَّ لُّها في المَ دادُ كُ انَت األَعْ إِذا كَ وَ

. لُ جُ ها الرَّ لُكَ أَنْ يَسْ
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: بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

.................... = ٩ × ٦ ٩ × ١٠ = ....................١٧ ١٨

.................... = ١ × ٢ × ٣ ٥ × ٢ × ٤ = ....................١ ٢

.................... = ٩ × ١ ٩ × ٠ = ....................١٩ ٢٠

.................... = ٨ × ٥ × ٢ ٣ × ٥ × ١ = ....................٣ ٤

١٢ × ٢ × ٣ = ١١٣٠ × ٤ × ٢ = ٥٦

.................... = ٩ × ٧ ٩ × ٤ = ....................٢١ ٢٢

.................... = ٧ × ٢ × ١ ٨ × ٨ × ٠ = ....................٥ ٦

 = ٤ × ٥ × ٦ ١٤ × ٢ × ٧ = ١٣٨٤

.................... = ٨ × ٩ ٩ × ٩ = ....................٢٣ ٢٤

.................... = ٣ × ٣ × ٧ ٤ × ٣ × ٢ = ....................٧ ٨

٥ × ٥ ×   = ٢٥ ٣ ×  × ٣  = ١٥٢٧ ١٦

.................... = ٩ × ٢ ٩ × ٨ = ....................٢٥ ٢٦

٢ ×  × ٢  = ٤ ٣ ×  × ١  = ٩١٢ ١٠

                     

بِ : رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

: بَ فِي  نَاسِ دَ المُ دَ تُبُ العَ أَكْ

    

٦٤٠

٨٠١٥

١٤٠

٦٣

٤

٥

٦

٣

٢٤

١٢٠

١

٧

١

٥٤٩٠

٩٠

٦٣٣٦

٧٢٨١

٧٢ ١٨

  



 ، تُبٍ نْها ٤ كُ لٍّ مِ لى كُ ، عَ التٍ دُ ٣ طاوِ جَ وْ يُ  

األَقْالمِ  دُ  دَ عَ ما   . انِ لَمَ قَ كِتابٍ  كلِّ  عَ  مَ وَ
لِّها؟ كُ

األَقْالمِ  دُ  دَ عَ ما   . انِ لَمَ قَ كِتابٍ  كلِّ  عَ  مَ وَ
لِّها؟ كُ

األَقْالمِ  دُ  دَ عَ ما   . انِ لَمَ قَ كِتابٍ  كلِّ  عَ  مَ وَ
ني  دُ تُساعِ يْفَ  كَ ــحُ  ضِّ أُوَ 

لِيَّةِ  مَ لِعَ يَّةُ  ميعِ التَّجْ يَّةُ  الْخاصِّ
. ةِ ولَ هُ جْ مَ دادِ الْ بِ على إيجادِ األَعْ رْ الضَّ

: األمثلة (١-٣) بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

٢ × ٧ × ٢     ٦ × ٢ ×    ٢   ٢     ٢ × ٤ ×    ٩   ٩  

: األمثلة (١-٣) بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

٤ × ١ × ٣      ٥ × ٢ ×    ٨   ٨      ٢ × ٤ ×    ٦   ٦  

: بَ فِي  ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ  أَكْ   
٣ × ٣ = ٢٧ ×    ٦ ×  × ٣ =   ٣٦  ٣٦    ٣ ×  × ٤ =   ٢٤  ٢٤ 

: بَ فِي  ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ  أَكْ   
٤ × ٢ ×  ×  = ٤٠     ٨ × ١ =   ٧٢  ٧٢ ×    ٢ × ٣ =   ٣٠  ٣٠ ×  

بْنِ  لَبِ الْجُ نْ عُ يْنِ مِ وقَ نْدُ الِدٌ صُ  خَ تَرَ اشْ 
ةٍ، حيثُ  يرَ غِ نَادِيقَ صَ ا ٤ صَ مَ نْهُ لٍّ مِ فِي كُ

 . لَبٍ غيرٍ ١٠ عُ نْدوقٍ صَ لُّ صُ ي كُ وِ يَحْ
؟ الِدٌ ا خَ اهَ تِي اشتَرَ لَبِ الَّ عُ دُ الْ دَ ما عَ

ةٍ إِلَى  احَ فّ لَّ تُ ، كُ احاتٍ فّ ى ٥ تُ لْمَ تْ سَ قَطَّعَ  

ةٍ  لَّ قِطْعَ تْ كُ قَطَّعَ تُها وَ تِ أُخْ . ثُمَّ جاءَ تَيْنِ قِطْعَ
بَيِّنُ  بٍ تُ رْ لَةَ ضَ مْ تُبُ جُ ةٍ. أَكْ غيرَ إِلَى ٤ قِطَعٍ صَ

لِّها؟  ةِ كُ غيرَ طَعِ الصَّ قِ دَ الْ دَ عَ
بَيِّنُ  بٍ تُ رْ لَةَ ضَ مْ تُبُ جُ ةٍ. أَكْ غيرَ  قِطَعٍ صَ

لِّها؟  ةِ كُ غيرَ طَعِ الصَّ قِ دَ الْ دَ عَ
بَيِّنُ  بٍ تُ رْ لَةَ ضَ مْ تُبُ جُ ةٍ. أَكْ غيرَ  قِطَعٍ صَ

( ٣ × ٣ ) × ٣ × ( ١ × ٥ ) = ( ٣ × ١ ) × ٥( ٢ × ٣ ) × ٣ = ٢
٦ × ( ٤ × ٢ ) = ( ٦ × ٤ ) × ٢( ٤ × ٤ ) × ٢ = ( ٤ × ٤ ) × ٤

؟ الِدٌ ا خَ اهَ تِي اشتَرَ لَبِ الَّ عُ دُ الْ دَ ما عَ

بِها = ٢٤. رْ لَ ناتِجُ ضَ وامِ ةَ عَ تُبُ ثَالثَ  أَكْ         

ي : حُ اختِيَارِ ضِّ . ثُمَّ أُوَ ةِ يحَ حِ يْرَ الصَّ ةَ غَ لَ مْ دُ الْجُ دِّ أُحَ  

نْدَ إيجادِ ناتِجِ ٣ × ٤ × ٢. ا عِ مًّ هِ تيبُ مُ ونُ التَّرْ اذا ال يَكُ حُ لِمَ ضِّ أُوَ 

 : بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

 : بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

  

٤٨٨٠١٢

٥٩

٧٢٢٤٢٨

٢٢٣

٨٠ علبة
٥×٢×٤=٤٠ قطعة

ا    إجابة ممكنة: وفق الخاصية التجميعية في الضرب ال يكون الترتيب مهمًّ
              عند إيجاد ناتج ضرب األعداد.

٥

ا انظر الهامش٢٤ قلمً

انظر الهامش

انظر الهامش


يكتب الطالب ناتج ٦ × ٢ × ٣ في ورقة صغيرة

إجابات:
٨) إجابة ممكنة: أضرب العددين المعلومين وأجد الناتج ثم أسأل: 
ما العدد الذي يمكن أن أضربه في هذا الناتج ويساوي الجواب 

المعلوم؟ فيكون هو العدد المجهول.

١٧) إجابة ممكنة: ١ × ٦ × ٤ = ٢٤ 

١٨) ( ٤ × ٤ ) × ٢= ( ٤ × ٤ ) × ٤؛ ألن العدد ٢ اليساوي العدد ٤  

  

 

اكتب المسألة التالية على السبورة:   •
٤ × ٢ × ــــ = ٥٦ •

كيف تجد العامل المجهول؟ أضرب ٤ × ٢ = ٨ ، ثم أستعمل   •
حقائق الضرب،  ٨ × ٧ = ٥٦، أو أرسم صورة .

  

ع أسئلة التدريبات (٩-١٩) باستعمال المستويات اآلتية: نوّ



٩ - ١٥
٩  - ١٦


١٠-١٦(األسئلة الزوجية)، 

١٧- ١٩
وناقشهم  العليا»،  التفكير  مهارات  «مسائل  حل  الطالب  إلى  اطلب 

فيها.

 اطلب إلى الطالب كتابة حل السؤال (١٩) 
في مجلة الصف، ويمكنك استعماله في التقويم التكويني. 


 قد يواجه بعض الطالب صعوبة في 
حلها؛ ألنها تتطلب أكثر من خطوة. شجعهم على رسم صور 

أو استعمال قطع العد لحلها والتحقق من صحة حلِّهم.
حلها؛ ألنها تتطلب أكثر من خطوة. شجعهم على رسم صور 

أو استعمال قطع العد لحلها والتحقق من صحة حلِّهم.
حلها؛ ألنها تتطلب أكثر من خطوة. شجعهم على رسم صور 

!

 التدريبات من  ا  مزيدً فأعطهم 
لتوضيحها

 بدائل تنويع التعليم  


() تدريبات المهارات  
() التدريبات اإلثرائية  




تحقق من استيعاب الطالب المفاهيم الواردة في 
الدرس (٥- ٧) بإعطائهم:

االختبار القصير (٣) (٩٨)
  



: بَةِ اتُ اللُّعْ وَ أَدَ
 •. يْنِ تَلِفَ خْ يْن مُ نَ دٍّ بِلَوْ قِطَعُ عَ
 •. يَادِقِ اللَّعِبِ ن بَ تان مِ قِطْعَ

٢٠٣٦١٢١٤٣٠

٥٤٤٥٨٢٤٤٠
٢٨١٦٢٧٢٠٣٢

٤٢١٥١٠٢١١٨
٦٢٤١٢٤٨٣٥

٢٣٥ ٤٦٨ ٧٩
: ُادُادُ دَ دعدعْ األَ

: بِ ْ الرضْ الرضَّ جاتجاتجِجِجُ ونونَوَ

٢        

    
دِّ •  عَ نَ قِطَعِ الْ وْ بٍ لَ لُّ الَعِ دُ كُ دِّ دِّ • يُحَ عَ نَ قِطَعِ الْ وْ بٍ لَ لُّ الَعِ دُ كُ دِّ • يُحَ

ا. لُهَ مِ تَعْ يَسْ تِي سَ الَّ
دِّ  عَ نَ قِطَعِ الْ وْ بٍ لَ لُّ الَعِ دُ كُ دِّ يُحَ

ا. لُهَ مِ تَعْ يَسْ تِي سَ الَّ
دِّ  عَ نَ قِطَعِ الْ وْ بٍ لَ لُّ الَعِ دُ كُ دِّ يُحَ

ةَ اللَّعِبِ •  حَ وْ بَيْن لَ دُ الالعِ مُ أَحَ سُ رْ ةَ اللَّعِبِ • يَ حَ وْ بَيْن لَ دُ الالعِ مُ أَحَ سُ رْ • يَ
. حٌ ضَّ وَ وَ مُ ا هُ مَ كَ

   

لَى •  لُ ٢ عَ بُ األَوَّ عُ الالَّعِ لُ • يَضَ بُ األَوَّ عُ الالَّعِ • يَضَ
، ثُمَّ  لِ لِ األَوَّ وَ دْ نِ فِي الْجَ يْ دَ دَ عَ

ا. مَ بِهِ رْ اتِجِ ضَ لَى نَ دٍّ عَ ةَ عَ عُ قِطْعَ يَضَ

دَ  إِلَى •  بُ الثَّانِي أَحَ كُ الالَّعِ رِّ دَ • يُحَ بُ الثَّانِي أَحَ كُ الالَّعِ رِّ • يُحَ
لَى  دٍّ عَ ةَ عَ عُ قِطْعَ ، ثُمَّ يَضَ رَ دٍ آخَ دَ عَ

. يْنِ دَ دَ عَ بِ الْ رْ اتِجِ ضَ نَ

 •. رَ وْ بَانِ الدَّ لُ الالَّعِ تَبَادَ .• يَ رَ وْ بَانِ الدَّ لُ الالَّعِ تَبَادَ • يَ

عَ •  تَطِيعُ أَنْ يَضَ سْ ي يَ ذِ بُ الَّ الالَّعِ
ةٍ  دَ احِ ةٍ وَ امَ تِقَ لَى اسْ دٍّ عَ قِطَعِ عَ

. ائِزَ فَ وَ الْ ونُ هُ يَكُ
ةٍ  دَ احِ ةٍ وَ امَ تِقَ لَى اسْ دٍّ عَ قِطَعِ عَ

. ائِزَ فَ وَ الْ ونُ هُ يَكُ
ةٍ  دَ احِ ةٍ وَ امَ تِقَ لَى اسْ دٍّ عَ قِطَعِ عَ

عَ ٣ تَطِيعُ أَنْ يَضَ سْ ي يَ ذِ بُ الَّ الالَّعِ
ةٍ  دَ احِ ةٍ وَ امَ تِقَ لَى اسْ دٍّ عَ قِطَعِ عَ

            
      

   






٢ ، قطع عد ملونة.
يتم  بحيث  لطالبك،   (١٣٥) الصفحة  في  الموجودة  اللعبة  م  قدِّ
المفاهيم  لمراجعة  الصف؛  داخل  ثنائية  مجموعات  في  اللعب 

المقدمة في هذا الفصل.


اشرح لهم تعليمات اللعبة.  •

إلى  منهم  يحتاج  من  وساعد  اللعب،  أثناء  في  راقبهم   •
المساعدة 


اطلب إلى الطالب إضافة العدد ١٠ إلى جدول العوامل، ثم  •

إلى جدول النواتج.


استعمل المستويات المقترحة التالية لتنويع اللعبة مع الطالب 

حسب مستوياتهم:



يستعمل الطالب جداول الضرب  دون المتوسط
إليجاد النواتج.

ينفذ الطالب اللعبة وفق التعليمات  ضمن المتوسط
المحددة.

اطلب إلى الطالب كتابة جملة جمع  فوق المتوسط
للتعبير عن مسألة الضرب.

  



 
استعمل الصفحة ١٣٦؛ لتساعد الطالب على مراجعة • 

وتذكر حقائق الضرب لألعداد ( ١ - ٩ ) .

: بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

٦
٧  ×

٣
٩  ×

٥
٩  ×

 ٤
٦  ×



٩
٥ ×

٢
٨  ×

٩
٦  ×

 ٤
٢  ×



٧
٤ ×

٨
٣  ×

٤
٨  ×

 ٨
٩  ×



٥
٣ ×

٨
٦  ×

٣
٣  ×

 ٥
٨  ×



٦ × ٥ ٨ × ١٠ ٩ × ٨ ٧ × ٦ 

٦ × ٦ ٤ × ٨ ٨ × ٥ ٩ × ٤ 

٦ × ٢ ٩ × ٢ ٣ × ٧ ٩ × ٩ 

  

٢٤٤٢٢٧٤٥

٨٤٥١٦٥٤

٧٢٢٨٢٤٣٢

٤٠١٥٤٨٩

٣٠٨٠٧٢٤٢

٣٦٣٢٤٠٣٦

١٢١٨٢١٨١

 



 
       

: بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

يًا  لِّ صَ مُ مْ  كَ  . وفٍ فُ فِي ٩ صُ يًا  لِّ صَ مُ قِفُ ٤٥  يَ  

؟ فٍّ لِّ صَ في كُ

في  ةِ  ياضَ الرِّ ةِ  صَّ حِ ــاللَ  خِ الطُّالّبُ  ــفَ  قَ وَ  

اآلتِيَةَ  دادَ  األَعْ لِّمُ  عَ مُ الْ مُ  طاهُ أَعْ فَ  ، دٍ احِ وَ فٍّ  صَ
دُ  دَ عَ ا الْ : ١ ، ٢ ، ٣ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ....فَمَ تيبِ بِالتَّرْ

تيبُهُ ٢٢؟ رْ ي تَ ذِ يْهِ الطّالِبُ الَّ لَ لُ عَ صُ الَّذي يَحْ

اصٍ  خَ مَ ٤ أَشْ دَّ قَ  تَ           

انَ  ا كَ إِذَ . فَ ةٍ تَلِفَ خْ ظَائِفَ مُ بَعِ وَ اقِ بِأَرْ تِحَ لِاللْ
بَلَ  اتٍ لِيُقْ تِبارَ تَاز ٥ اخْ مْ أَنْ يَجْ نْهُ لٍّ مِ علَى كُ
انَ  ا كَ إِذَ . فَ ةٍ تَلِفَ خْ ظَائِفَ مُ بَعِ وَ اقِ بِأَرْ تِحَ لِاللْ

تَاز  مْ أَنْ يَجْ نْهُ لٍّ مِ علَى كُ
انَ  ا كَ إِذَ . فَ ةٍ تَلِفَ خْ ظَائِفَ مُ بَعِ وَ اقِ بِأَرْ تِحَ لِاللْ

؟ تِباراتِ دُ االخْ دَ ا عَ ، فَمَ ةِ ظِيفَ وَ هِ الْ ذِ فِي هَ

طَفَ  قَ ، فََ ةً لِلطَّماطِمِ عَ رَ زْ اصٍ مَ لَ ٧ أَشخَ دَخَ  

ا  ساويًِ مُ بّاتِ  الْحَ نْ  مِ ا  دً دَ عَ مْ  نْهُ مِ دٍ  واحِ لُّ  كُ
طَفَ  قَ ، فََ ةً لِلطَّماطِمِ عَ رَ زْ اصٍ مَ  أَشخَ
ا  ساويًِ مُ بّاتِ  الْحَ نْ  مِ ا  دً دَ عَ مْ  نْهُ مِ دٍ  واحِ لُّ  كُ
طَفَ  قَ ، فََ ةً لِلطَّماطِمِ عَ رَ زْ اصٍ مَ  أَشخَ

بَّةَ  حَ مْ  كَ  . ناهُ أَدْ ةِ  ورَ الصّ فِي  بَيَّنَةِ  مُ الْ لِتِلْكَ 
؟ مْ هُ ميعُ اصُ جَ خَ ؟طَماطِمَ قَطَفَ األشْ مْ هُ ميعُ اصُ جَ خَ طَماطِمَ قَطَفَ األشْ

دادِ :٨،٩،٥،٦،٢،..  طَ لِألَعْ دُ النَّمَ دِّ   أُحَ    

. ةَ التّالِيَةَ دادَ الثّالثَ رُ األَعْ كُ ثُمَّ أَذْ

دٌ ٧ قِطَعٍ  مَّ حَ تَر مُ اشْ           

ها،  نًا لَ فَعَ ٤٢ رياالً ثَمَ ا دَ إِذَ . فَ نْ نوعٍ واحدٍ مِ
تَر؟ أَيُّ نوعٍ مما يأتي اشْ فَ

فَعَ  ا دَ إِذَ . فَ نْ نوعٍ واحدٍ مِ
تَر؟ أَيُّ نوعٍ مما يأتي اشْ فَ

فَعَ  ا دَ إِذَ . فَ نْ نوعٍ واحدٍ مِ

. يَاالتٍ نهُ ٦ رِ ا ثمَ قلمً 
. يَاالتٍ ها ٧ رِ نُ ةِ ألوانٍ ثمَ بَ لْ  عُ

يَاالً . نهُ ٣٥ رِ  حذاءً ثمَ
. يَاالً ا ثمنهُ ٤٩ رِ  قميصً

انَ ٢ × ٧ × ٤=٥٦، ا كَ انَ ٢إِذَ ا كَ ٢إِذَ 

تِي. ابَ حُ إِجَ رَ تِي. ؟ أَشْ ابَ حُ إِجَ رَ فَما ناتِجُ فَما ناتِجُ ٧ × ٤٤ × ٢٢ ؟ أَشْ

٣
٦  ×

٣
٩  ×

٩
٤  ×

٦
٤  ×

: بَ فِي  ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ  أَكْ   

٨ ×  = ٣٢    ٩   = ٥٤ ×   

٧ ×  = ٣٥    ٣ ×  = ٢٤    

٨
٨  ×

٧
٧  ×

١٠
٥  ×

بِ : رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

٢٠   ١٢   ٩   ٧ 

 

١٨٢٧

٣٦٢٤

٥

٤٦

٥٨

د
أ

٦٤

٤٢  حبة

٤٩٥٠

١٢ ، ١١ ، ١٥

انظر الهامش

١

إجابة:
(التجميعية  الخاصيتين  بحسب  وذلك   ،٧×٤×٢=٥٦  ،  ٢×٧×٤=٥٦ ألن  ٥٦؛   (١٨
والتبديلية لعملية الضرب)، حيث إن تجميع وترتيب العوامل ال يغيِّر ناتج الضرب. 

بناءً على نتائج االختبار، استعمل الجدول اآلتي في مراجعة المفاهيم إلعداد الطالب بشكل مستمر:

  



 مصادر المعلم يخطئون في الضرب.حفظ جداول الضرب حتى ١١٠ - ٤، ١٤ -  ١٦
لألنشطة الصفية 
(تدريبات إعادة 

التعليم). عدم القدرة على إيجاد العدد المجهول.حل جمل مفتوحة على الضرب.٦- ٩

١٧،١١،١٠،٥
الضرب  على  لفظية  مسائل  حل 

والقسمة.

- عدم القدرة على فهم المسائل.
- عدم القدرة على اختيار العملية المناسبة.

- الخطأ في الحسابات.

األنماط .١٢ ، ١٣
- عدم فهم كلمة نمط.

- الخطأ في إكمال النمط.

١٨
(اإلبدال  الضرب  عملية  خصائص 

والتجميع).
عدم القدرة على توظيف خصائص عملية الضرب في إيجاد 

ناتج الضرب.




١٠١-١٠٢اختيار من متعدد١

١٠٣-١٠٤اختيار من متعدد٢ أ

١٠٥-١٠٦إجابات مفتوحة قصيرة٢ ب

١٠٧-١٠٨إجابات مفتوحة قصيرة٣

(١٠٠) اختبار المفردات: الفصل الخامس
(١١٠-١١٢) االختبار التراكمي: للفصول ١ - ٥

في  الواردة  المفاهيم  ويتضمن  في كل فصل،  "يوجد 
هذا الفصل وما قبله".

(١٠٩) المطولة ــات  ــاب اإلج ذو  الفصل  اختبار 
تقدير  م  لَّ سُ التقويم  دليل  في  اإلجابات  ملحق  "يتضمن 

لتقويم األداء على هذا االختبار".

 
استعمل اختبارات الفصل المتعددة المستويات لتنويع التقويم 

بحسب االحتياجات الخاصة لطالبك.



 




 د

 جـ
 أ
 أ

 جـ
 جـ
جـ 
ب 
جـ 

٣١ رياالً 
٠ 

أجمع ٥ ؛ ١٧، ٢٢، ٢٧ 

   

: يحةَ حِ تَرِ اإلِجابَة الصَّ أَخْ

فِي  ا  مَ كَ ارِ  رَ األَزْ نَ  مِ وعةً  مُ جْ مَ   دَ هُ بَتْ  تَّ رَ  

: لِ كْ الشَّ

: يَ ، هِ ارَ رَ زْ  األَ دَ بَتْ هُ تَّ يْفَ رَ بيِّنُ كَ مليّة التي تُ العَ
٤ - ٦    ٦  ٦ +   ٤  ٤        
٤ × ٦     ٦    ٦ -     ٤    ٤              

نَاه؟ ةُ أَدْ بَكَ ا الشَّ ةُ التِي تُمثلُهَ ديَّ دَ لةُ العَ مْ ا الْجُ مَ  

٤ × ٦ = ٢٤  ٣ × ٦ = ١٨  
٥ × ٦ = ٣٠     ٦ + ٦ + ٦ = ١٨  

ةُ ٢×٥؟ بَارَ عِ نِي الْ عْ ا تَ اذَ مَ  
٥ + ٥  

٢ + ٥ + ٢ + ٥ + ٢  
٥ + ٥ + ٥ + ٥ + ٥ 

٢ + ٢     

لِّ  كُ فِي    لْوَ الحَ نَ  مِ لفاتٍ  غَ ٨ مُ دٌ  اشِ رَ عَ  مَ  

مْ  ، فَكَ تَهُ ٣ قِطَعٍ أُخْ طَى  أَعْ . إذا  غلفٍ ٥ قِطَعٍ مُ
؟  هُ عَ ي مَ ةً بَقِ قِطْعَ

١٣  ٣٧  
٨     ٣٢  

وقٍ  نْدُ صُ لِّ  كُ فِي  نَادِيقَ  ٤ صَ ةُ  امَ أُسَ   تَرَ اشْ  

ية التي تُمثلُ  ملةُ العددَّ . ما الجُ لِيبٍ لَبِ حَ ٨ عُ
ا؟ لِّهَ ليبِ كُ لَبِ الْحَ دَ عُ دَ عَ

٤ × ٨ =٣٢   ٤ + ٨ = ١٢  
٣٢ - ٨ = ٢٤     ٨ - ٤ = ٤  

: يحةَ حِ تَرِ اإلِجابَة الصَّ أَخْ

   



استعمل الصفحتين ١٣٨١٣٨ ،  ، ١٣٩١٣٩ من كتاب الطالب كمراجعة  من كتاب الطالب كمراجعة  استعمل الصفحتين    •
تراكمية.

الذي  م  التقدّ  مد على  ا  مؤشرً الصفحتين  هاتين  استعمل   •
أحرزه الطالب.


صحح إجابات الطالب، وزودهم بالتغذية الراجعة وبأسرع   •

ما يمكن.
حلل نتائج االختبار، وحدد نقاط الضعف لد الطالب وقم   •

بمعالجتها، ووثق عملك في سجل خاص.

االختبار التراكمي: الفصل الخامس (١١٠-١١٢)  
في  الواردة  المفاهيم  ويتضمن  في كل فصل  "يوجد 

الفصول ١-٤".






قِ  قُّ للتَّحَ ا  لَهَ تَستَعمِ أَنْ  كِنُ  مْ يُ التي  الجملة  ما   

ةِ ٥×٣=١٥؟ حَّ منْ صِ
 = ٣  ×  ٥   = ٥ + ٣  
 = ١٥ - ٣      = ٥ - ٣  

ا نَاتِجُ ٢ × ٣ × ٥؟ مَ × ٥ × ٢ = ٣٠ فَ انَ ٣ ا كَ إِذَ  
٣٠    ١٠  ١٠        
٦٠      ٢٥     ٢٥                 

ي ٤٢؟ اوِ بِهِ فِي ٦ يُسَ رْ اتِجُ ضَ ي نَ ذِ دُ الّ دَ عَ ا الْ مَ  
٨    ٥       
٩      ٧     ٧                 

ا نَاتِجُ ٤ × ٩ ؟ مَ انَ ٩×٤=٣٦، فَ ا كَ إِذَ  
٣٦  ٢٨  
٤٠     ٣٢  

: يْنِ الِيَ يْنِ التّ الَ ؤَ نِ السُّ يبُ عَ أُجِ

اآلتيةَ  العددية  ةَ  لَ مْ الْجُ لُ  عَ يَجْ ي  ذِ الَّ دُ  دَ عَ الْ ا  مَ  

٣ = ٠ × ؟  ةً يحَ حِ صَ

: لَ وَ دْ لُ الْجَ مِ طَ ثُمَّ أُكْ دُ النَّمَ أَجِ  




الِ التّالِي: ؤَ نِ السُّ يبُ عَ أُجِ

اطِمِ  الطَّمَ نَ  مِ رام  الكِيلوجِ رُ  عْ سِ انَ  كَ ا  إِذَ  

ا  فَمَ  ، ريــاالتٍ  ٤ البَطَاطَا  ومنَ   ، ٥ريــاالتٍ
اطِمِ  نَ الطَّمَ لِّيُّ لـِ ٣ كيلوجراماتٍ مِ الثَّمنُ الكُ

نَ البَطَاطَا؟ وَ ٤ كيلوجراماتٍ مِ

قِ  قُّ للتَّحَ ا  لَهَ تَستَعمِ أَنْ  كِنُ  مْ يُ التي  الجملة  ما   
: يْنِ الِيَ يْنِ التّ الَ ؤَ نِ السُّ يبُ عَ أُجِ

الِ التّالِي: ؤَ نِ السُّ يبُ عَ أُجِ
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