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1-7 ،4–3 ،5–2 ،5–3

: كفايات الدرس الثامن

1–7 ،4-3 ،4–5 ،4–6 ،5–1 ،5–3

كفايات الدرس التاسع:

3–3 ،4–3 ،5–1 ،5–2

:كفايات الدرس العاشر

3–1 ،4–1 ،5–3

:كفايات مراجعة الوحده الثالثة

1-7 ،3–5 ،4–2 ،4–3 ،



اسأل المتعلمين عما يشاهدونه في الصورة 

اطلب من المتعلمين أن يتحدثوا عن أهمية المدرسة 

ودورها في تنشئة االنسان وصقله للخروج بجيل فاعل

يؤثر ايجابياً على مجتمعه

يوضح المعلم أهمية التعاون مع اآلخرين من أجل تحقيق 

أهداف مشتركة



مكعبات خاصة به 3اطلب من كل متعلم صنع 

متبعاً االرشادات الموضحه في كتابه ، اضافة الى

بطاقات ملونه كل منها ملون أحد أوجه المكعب6

على كل متعلم احضار مكعباته الثالثه وبطاقاته 

الملونه الى الفصل كي يتشارك مع زمالئه في 

اللعب على أن يتبعوا احدى الطرق المقترحه أو 

.يتبعوا طريقة اخرى 



أقراص بالستيكية 8أعرض على المتعلمين : التمهيد المقترح 

قرص وأطلب 2مجموعات متساوية في كل منها 4موزعه على 

منهم كتابة عبارة الجمع المتكرر وعدد المجموعات وعدد العناصر 

في كل مجموعه والعدد الكلي للعناصر ويمكن استخدام العد 

التجاوزي باالثنينات 

الفت انتباه المتعلمين الى أنه لدينا مجموعات متساوية ،

فبإمكانه استخدام الضرب ، استمع الى متعلم واحد من 

كل مجموعه وناقش معهم الطرق المختلفه لالجابة على 

4×6االسئلة المطروحه ثم اطاب منهم ايجاد ناتج 

باستخدام االقراص البالستيكيه 



نحصل على ضعف 2ذكرهم بأن عند الضرب في العدد 

.العدد 

الفت انتباه المتعلمين الى أن ناتج الضرب هو نفسه ناتج 

.عبارة الجمع ويمثل عدد العناصر الكلي 

أكد لهم على أنه اليمكنهم كتابة عبارة ضرب في حال لم 

تتساوى كل المجموهات في عدد العناصر 

ذكر المتعلمين بأن العامل األول يمثل عدد 

.المجموعات المتساويه 

اطلب من المتعلمين التأكد من اجاباتهم باستخدام 

.الجمع المتكرر 



ذكر المتعلمين بأن عملية القسمة هى العملية العكسيه

لعملية الضرب 

قد يستخدم المتعلمون طرق الضرب المختلفه واالستراتيجية

.المناسبه لحل المسأله 

.اطلب منهم كتابة عبارة ضرب مناسبة 

ذكر المتعلمين بأن العامل األول يمثل عدد 

، والعامل الثاني يمثل عدد 6المجموعات أي 

.9العناصر في كل مجموعه أي 



: التمهيد المقترح 

9×9راجع مع المتعلمين حقائق الضرب األساسيه حتى 

=81

: ثم اطلب منهم ايجاد ناتج ما يلي 

3×10 ،4×100  ،2×50  ،6 ×300

بعدها اطلب منهم أن يشرحوا الطريقه التي استخدموها 

.اليجاد نواتج الضرب 

: ذكر المتعلمين بأن 

1= وحدات 1

10= ا عشرات 

100= ا مئات 

1000= ألف 1

هو 1ذكر المتعلمين بأن ناتج ضرب عدد ما في العدد 

.العدد نفسه 



عليهم 2× 500اشرح للمتعلمين في ب أنه اليجاد ناتج  

5وبالتالي 10= 2×5استخدام حقيقة الضرب االساسيه 

مئات ، 10= 2× مئات 

ا ألف= مئات 10ذكرهم بأن 

1000= 100× 10: اذاً 

.دقيقة 60= ساعه 1ذكر المتعلمين بأن 

ذكر المتعلمين بترتيب اجراء العمليات في تعبير 

 ً رياضي يتضمن جمعاً وضربا

ذكر المتعلمين باستخدام أنماط القيمه المكانيه لمساعدتهم على 

.ايجاد ناتج تعبير الضرب 

هو 1ذكر المتعلمين بأن ناتج ضرب عدد ما في العدد 

.العدد نفسه 



راجع مع المتعلمين : التمهيد المقترح 

= 9×9حقائق الضرب األساسيه حتى 

826، وطرق تجز يء العدد 81

× ف عدد الصفو= ذكر المتعلمين بأن عدد عناصر المصفوفه 

، ثم ذكرهم بأنه عند ضرب عدد.عدد العناصر في كل صف 

ما في العدد صفر فإن الناتج صفر 

فإن الناتج  هو العدد 1أما عند ضرب عدد ما في العدد  

.نفسه 



اطلب من المتعلمين تجزيء الشبكه بطرق أخرى ومقارنة 

.النواتج 

ذكر المتعلمين بأن ناتج الضرب هو نفسه 

مهما اختلف ترتيب العددين 

أعداد هو نفسه مهما 3ذكر المتعلمين بأن ناتج ضرب 

اختلف التجميع 

الفت انتباه المتعلمين الى امكانية استخدام شبكة 

.المربعات لمساعدتهم على االجابة 

اطلب من المتعلمين الذين وجدوا صعوبة في االجابة ايجاد ناتج 

. كل من التعبيرين 

تأكد من أن المتعلمين يضربون األعداد الثالثة التي ظهرت في كل 

.مرة وتأكد من صحة الناتج بسبب اختالف االجابات 



راجع مع المتعلمين حقائق الضرب : التمهيد المقترح 

81= 9×9االساسيه حتى 

40×2، 50×5، 10×3: ثم اطلب منهم ايجاد ناتج 

:بعدها اطلب منهم اكمال 

عشرات ........ آحاد و=  ........آحاد 16

35 =5........+

هما من النواتج 20×4وناتج 3×4اشرح للمتعلمين أن ناتج 

23×4الجزئيه وأن جمعهما يساوي ناتج 

ون ذكرهم بأنهم يحتاجون الى استبدال الوحدات بعشرات عندما يك

،9عدد الوحدات أكثر من 

9والعشرات بمئات عندما يكون عدد العشرات أكثر من 

جزئ اشر الى امكانية تجزئة الشبكة بطرق مختلفه ، ويفضل أن ي

العدد المكون رمزه من رقمين الى جزئين أحدهما عشرة أو 

:  مضاعفاتها  مثال 

وهكذا 30+ 6= 36،  10+ 2= 12

فوق رقم عشرات العامل 1الفت انتباه المتعلمين الى أن العدد 

عد واشرح لهم أن هذا العدد يمثل العشرة التي حصلنا عليها ب23

23في آحاد العدد 4اعادة تسمية ناتج ضرب العدد 



قبل 10+ 7= 17الفت انتباه المتعلمين الى امكانية كتابة 

تجزئة الشبكه،كذلك أشر الى امكانية تجزئة الشبكه بطرق 

مختلفة 

ذكر المتعلمين بأن عدد قطع دينيز الكلي يساوي ناتج 

.تعبير الضرب 

.أيام 7ذكر المتعلمين أن في األسبوع 

تأكد من أن المتعلمين استخدموا الضرب اليجاد عدد 

.قطع البسكويت لدى كل من الولدين 



: التمهيد المقترح 

81= 9×9راجع مع المتعلمين حقائق الضرب األساسيه حتى 

: ثم اطلب منهم ايجاد ناتج 

2×10 ،4×30 ،6×700

: اطلب من المتعلمين ايجاد ناتج ما يلي على سبورتهم الذاتيه 

، ثم اطلب من احدهم أن يفسر كيف 83×5

.يحل مستخدماً اعادة التسمية 

عشرة ، واجمع معها العشرة التي 40= عشرات 8× 5اضرب 

مئات ، 4عشرات و 1عشرة أو  41اعيدت تسميتها فأحصل على 

415ثم أضمها الى الوحدات فأحصل على 

الفت انتباه المتعلمين الى أنه يمكنهم استخدام االسم المطول 

أرقام اليجاد ناتج الضرب ، إذ 3للعدد المكون رمزه من 

يقومون بضرب العامل المكون رمزه من رقم واحد في كل من 

األعداد الثالثة في االسم المطول ويجمعون النواتج الجزئيه 

الثالثه اليجاد ناتج الضرب 

ذكرهم بأنهم يحتاجون الى استبدال الوحدات بعشرات عندما يكون 

، والعشرات بمئات عندما عدد العشرات 9عدد الوحدات أكثر من 

9أكثر من 



أكد على كتابة العشرات المعادة تسميتها فوق رقم 

عشرات العامل الثاني ، وعلى كتابة المئات المعادة 

نسميتها فوق رقم مئات العامل الثاني 

اشر الى امكانية كتابة تعبير الضرب بالشكل الرأسي 

للمساعدة على الحل 

متساٍو  في كل أكد للمتعلمين على أن عدد الصور 

صفحة ، لذلك عليهم بالضرب 



راجع مع المتعلمين حقائق الضرب األساسيه : التمهيد المقترح 

:ثم اطلب منهم ايجاد ناتج 81= 9×9حتى 

5×20 ،40 ×6 ،10×10 ،30×50

× 4: بعدها اطلب منهم ايجاد ناتج ما يلي على سبورتهم الذاتيه 

26

الفت انتباه المتعلمين الى طريقة تجزئ شبكة المربعات ثم 

تلوينها في كل من الخطوات األربعة األولى 

اعط المتعلمين أمثلة أخرى يستخدمون فيها شبكة المربعات اليجاد

.ناتج ضرب عددين رمز كل منهما مكون رقمين 



.استعن بشبكة مربعات اذا تعثر المتعلمون في الحل 

اشر الى امكانية كتابة تعبير الضرب بالشكل الرأسي

شهر12= سنه 1للمساعدة على الحل ، ذكرهم بأن 



راجع مع المتعلمين حقائق : التمهيد المقترح 

81= 9×9الضرب األساسية حتى 

: ثم اطلب منه م ايجاد ناتج 

6×20 ،4×50 ،30 ×10

اشرح للمتعلمين طريقة اظهار اعادة 

التسمية بكتابة األرقام في المكان 

اتلمناسب في تعبير الضرب بالشكل

.الرأسي 



ذكر المتعلمين بإعادة تسمية العشرات والمئات عند 

الحاجة 

اشر الى امكانية كتابة تعبير الضرب بالشكل الرأسي 

للمساعدة على الحل 



راجع مع المتعلمين حقائق الضرب : التمهيد المقترح 

: ثم اطلب منهم ايجاد ناتج 81= 9×9األساسية حتى 

باستخدام 21×3، 9× 100، 4× 10، 50×2

.السبورة الذاتية 

ن الفت انتباه المتعلمين الى كيفية توزيع األقراص في كل من الطريقتي

األولى والثانيه  ، إذ في الطريقة األولى هناك مجموعتان في كل منهما 

.أقراص 3صفوف من 4

صفوف من 3مجموعات في كل منها 4أما في الطريقة الثانيه فهناك 

.قرصين 

يحدد المتعلمون عدد المجموعات وعدد الصفوف في كل 

مجموعه ، وعدد العناصر في شكل صف على تعبيرى الضرب 

قبل الرسم ، ثم يوضحون االختالف بينهما 

طرق مختلفه 3يستخدم المتعلمون االأقواس ليبينوا 

6×4×9لتجميع عوامل 

عليهم تجميع كل عاملين معاً 25×7×4يدرك المتعلمون أنه للحصول على ناتج 

وضرب ناتجهما في العامل الثالث وبالتالي يبحثون أوالً عن عاملين يكون ناتج 

ضربهما مئةكامله لتسهيل عملية الضرب ، ذكر المتعلمين بأنه اذا اختلف تالتيب 

.ضرب العوامل في تعبير الضرب يبقى ناتج الضرب نفسه 



ذكر المتعلمين باننا نحصل على الناتج نفسه عند تغيير طريقة 

100= 50×2الى أن ( د)الفت انتباههم في .تجميع العوامل 

يالتالي من المستحسن البدء بضرب هذين العدين 

ذكر المتعلمين بأنه عند ضرب عدد ما في العدد صفر فإن 

بعدها الفت انتباههم الى أن وجود أقواس .الناتج هو صفر

.في تعبير الضرب ال يؤثر على الناتج 



مراجعة حقائق الضرب األساسية ثم : التمهيد المقترح 

: اكمال 

19 =20–

19  +       =10

ى اطلب من المتعلمين ايجاد ناتج الضرب فيما يلي عل

:سبورتهم الذاتيه 

2×30 ،60×5 ،400 ×7 ،900 ×3

اشرح للمتعلمين أنه في هذا الدرس سنستخدم ناتج 

العمليات السهله اليجاد ناتج عمليات أصعب ، وأن هذا 

يسمى 

(الحساب الذهني ) 

اشرح للمتعلمين أننا نحاول تكوين عشرة كاملة ألن ضربها

أسهل من ضرب أعداد مكونه من أرقام مختلفه ، أكد لهم 

= 6×( 8-40) على أن 

40×6-8×6

(30 +2)×6

=30 ×6 +2×6

اتيه طريقة 1اطلب من المتعلمين أن يكتبوا على سبورتهم ال

.تجزئة العدد المكون رمزه من رقمين في تعبير الضرب 



ذكر المتعلمين بأن تكوين عشرات كاملة عند الضرب 

 ً يساعد على الحل ذهنيا

باستخدام طريقتين 7×49يجد المتعلمون ناتج 

في 40+ 9ب 49مختلفتين ذهنياً ، إذ يستبدلون 

في الطريقة الثانية 1–50الطريقة األولى و ب 

اطلب من المتعلمين استخدام الضرب بالشكل الرأسي 

للتأكد من اجاباتهم 

يساوي العامل األول في تعبير ( 4+50)يدرك المتعلمون أن ناتج 

، فيشرحوا طريقة استخدامه اليجاد ناتج ( 6× 54) الضرب 

.الضرب 

وفي العدد 50في العدد 6أكد للمتعلمين على ضرورة ضرب العدد 

.6× 54، ثم جمع ناتجى الضرب اليجاد ناتج 4

يدرك المتعلمون أنه للحصول على أكبر عدد ممكن عند 

ضرب عدد مكون رمزه من رقمين في عدد مكون رمزه 

من رقم واحد ، عليهم أن يختاروا أكبر عدد مكون رمزه 

من رقمين وأكبر عدد مكون رمزه من رقم واحد وبالتالي 

يكتبوا هذين العددين 



مراجعة حقائق الضرب األساسيه ثم أعرض : التمهيد المقترح 

: عليهم المسـأله التاليه 

أقالم ، كم 8علب أقالم شمع ، في كل علبة 4اشترت سلوى 

قلماً اشترت سلوى ؟

اطلب من أحد المتعلمين أن يقرأ المسألة بصوت مرتفع ، 

واشرح لهم أن الجدول يبين عدد الحصص لبعض المواد 

ما العمليه المناسبه : الدراسيه في األسبوع الواحد ثم أسألهم 

أسابيع ؟4اليجاد عدد الحصص لكل مادة خالل 

لماذا ؟ 

أخيراً ناقش معهم الجدول بعد أن يكتبوا تعبير الضرب

أكد للمتعلمين على مرحلة المراجعه .المناسب في كل مرة 

والتحقق في دليل حل المسائل إذ بامكانهم استخدام الجمع

المتكرر للتأكد من صحة إجاباتهم 



)  تأكد من فهم المتعلمين للمسأله واتباع الخطه المناسبه للحل 

وايجاد الحل ثم أخيراً المراجعه والتحقق من صحة ( كون جدول 

.حلهم 

.درب المتعلمين على كتابة المدلول والجمله العدديه والتمييز 

اطلب من المتعلمين الذين واجهوا صعوبة في الحل 

ط أن يكتبوا تعبير الضرب المناسب اليجاد عدد النقا

في حالة الفوز والتعادل ، ثم اطلب منهم أن يجمعوا 

أكد لهم على أنه مهما .ناتجى الضرب لكل فريق 

كان عدد مرات الخسارة ، فإن عدد النقاط يبقى 

.صفراً ألن ناتج ضرب أى عدد في صفر هو صفر 

الفت انتباه المتعلمين الى امكانية استخدام الجمع 

للحصول 3أو الضرب في العدد 3المتكرر مع العدد 

.على االجابة 

أكد للمتعلمين على أنه عليهم ايجاد النمط المتبع 

أوالً لالجابة 









:كفايات الدرس األول

1–4 ،1–8 ،3–4 ،4–3 ،4–6 ،5–3

: كفايات الدرس الثاني

1–8 ،3–1 ،4–2 ،4–3 ،4–4 ،5–3

كفايات الدرس الثالث:

1–8 ،3–4 ،4–3 ،5–2

:كفايات الدرس الرابع

3–3

:كفايات الدرس الخامس

1–8 ،5–1 ،5–3

:كفايات الدرس السادس

1–8 ،3–3 ،3–4 ،4–3



:كفايات الدرس السابع

1–8 ،3–4 ،4–3 ،5–2 ،5–3

: كفايات الدرس الثامن

1–8 ،3–4 ،4–3 ،5–2

كفايات الدرس التاسع:

1–8،3–4 ،4–3 ،5–1 ،5–3

:كفايات الدرس العاشر

1–10 ،4–3 ،5–3

:كفايات الدرس الحادي عشر

1–9 ،4–3



:كفايات مراجعة الوحده الرابعة

1-8 ،1–9 ،1–10 ،3–3  ،3–4 ،4–2 ،4–3 ،5–3

:كفايات الدرس الثالث عشر

4–2 ،5–3

:كفايات الدرس الثاني عشر

4–2 ،4–3



أسأل المتعلمين عما يشاهدونه في الصوره 
.وناقشهم في أسماء القارات ومعالم كل دولة 

فر اطلب من المتعلمين أن يتحدثوا عن أهمية الس
.راتفي كسب االنسان للكثير من المعلومات والخب



اطلب من المتعلمين قراءة الفقرة بصوت
مرتفع ، ثم اطلب من كل متعلم صنع 

الئحه غذائيه لمنتج يحتوي على جدول
القيم الغذائيه الكاملة باستخدام األدوات
المحددة واطلب منه تكوين جدول للقيم 
.الغذائيه للحبه الواحدة من هذا المنتج 



.مراجعه حقائق الضرب األساسيه : التمهيد المقترح 

ذكر المتعلمين بمصطلحات عبارة القسمه ، واشر الى هذه 
المصطلحات في الشكلين الرأسي واألفقي ، اشرح لهم أنه في 

عدد المجموعات ( 6)طريقة الموظف األول يمثل المقسوم عليه 
ل المتساويه ، أما في الطريقه الثانيه فيمثل عدد العناصر في ك

مجموعه ، أشر الى امكانية تمثيل الطرح المتكرر على خط األعداد 
.اليجاد ناتج القسمه 



أكد للمتعلمين على أن المقسوم في عبارتى القسمه هو:اربط
نفسه ناتج الضرب في عبارتى الضرب ، وأن األعداد هى 

نفسها في الضرب والقسمه مع اختالف ترتيبها 

يحصلون 9يفكر المتعلمون في العدد الذي اذا ضربوه في (1)في:تعبير شفهي 
.لكتابة حقيقة الضرب األساسيه 27على 

.سمه اليجاد عبارتي الق(اربط )فيستخدمون ما تعلموه في فقرة ( 2)أما في 

يستخدم المتعلمون احدى الطرق التي تعلموها في نشاط التعلم أي ( 1)تمرين
التوزيع بالتساوي أو الطرح المتكرر على خط األعداد لتمثيل تعبير القسمه

(20÷5)
ساوي فالفت اذا اختار المتعلمون تمثيل تعبير القسمه باستخدام التوزيع بالت

عليه قد يمثل عدد المجموعات المتساوية  أو عددانتباههم الى أن المقسوم 
.العناصر في كل مجموعه ، لذلك هناك تمثيالن محتمالن 

العدد يكمل المتعلمون بطاقات الحقائق فيقسمون العدد في األعلى على( 2)تمرين
(أ ، ب ، د) في األسفل في المعطى في األسفل اليجاد العدد اآلخر 

.فيضربون العددين في األسفل اليجاد العدد الثالث ( جـ ) أما في 



ذكر بإمكانية الربط بين الضرب والقسمه ( : 4)تمرين 
.اليجاد الحل 



مراجعه حقائق القسمه ذات الصلة بحقائق : التمهيد المقترح 
ي الضرب األساسيه ، ثم اطلب منهم كتابة عائلة الحقائق لما يل

: باستخدام سبوراتهم الذاتيه 
8،10،80

15 ،100،1500

يالحظ المتعلمون أنه عند قسمة ألوف كاملة على : تعلم 
100نحذف صفرًا واحدًا من اليمين وعند قسمتها على العدد 10

1000نحذف صفرين من اليمين ، وعند قسمتها على العدد 
أصفار من اليمين ، أكد للمتعلمين على أن عدد األصفار 3نحذف 

في المقسموم يساوي عدد أصفار في المقسوم عليه والناتج معاً 

لمساعدة المتعلمين على ايجاد النمط اكتب : الحظ 
:على السبورة 

2= عشرات 4÷ عشرات 8= 40÷ 80

م يدرك المتعلمون أنه اليجاد ناتج تعبير قسمه يمكنهم استخدا: اربط 
.حقائق القسمه التي يعرفونها 

أي ناتج 5÷300يساوي ناتج 50÷ 3000اشرح للمتعلمين أن ناتج
6= 5÷ عشرة 30إذًا 6=5÷ 30وبما أن 5÷ عشرة 30

60= 5÷ 300: عشرات وبالتالي 
يستخدم المتعلمون ما تعلموه في بند الحظ :تعبير شفهي 

.لالجابة على السؤال 



يستخدم المتعلمون الحساب الذهني اليجاد ناتج ( : 1)تمرين 
د اطلب منهم ايجاد حقيقة القسمه التي تساعد على ايجا.القسمه 

ناتج التعبيرين 

يدرك المتعلمون بعد قراءة المسأله أن عليهم ( :2)تمرين 
القسمه فيكتبون تعبير القسمه المناسب ويجدون الناتج 

.باستخدام ما اكتسبوه في هذا الدرس 

يدرك المتعلمون أن عليهم أواًل جمع تكلفة تذاكر(: 3)تمرين 
صاريف الطيران وايجار المسكن وايجار الباص اضافة الى تكلفة الم
جموع األخرى إليجاد تكلفة الرحلة لعشرة أشخاص ثم يقسمون الم

.  اليجاد تكلفة الرحلة للشخص الواحد 10على 



مراجعه حقائق الضرب األساسية  : التمهيد المقترح 
.وحقائق القسمه ذات صلة 

ذكر المتعلمين بمكونات عبارة القسمه ، : تعلم 
ذكر المتعلمين بطريقة كتابة القسمه بالشكل الرأسي واشرح لهم أننا

.نستخدم هذا الشكل عند توضيح طريقة ايجاد الناتج  



في حال تعثر المتعلمين حول المسألة الى ( : 1)تمرن 
.قسمة رأسيه 

أكد على أن المقسوم هو نفسه في تعبيرات ( : 3)تمرن 
د القسمه الثالثه أما المقسوم عليه فيختلف بحسب عد

.الهدايا الموزعه على كل شخص 
3ال يقبل القسمه على 17الفت انتباههم الى أن العدد 

، وبالتالي تكون القسمه مع باق  5أو 4أو 



.مراجعه عائلة الحقائق : التمهيد المقترح 
الفت اتباه المتعلمين الى أن العدد الذي له: تعلم 

والعدد نفسه يسمى 1عامالن مختلفان هما العدد 
عددًا أوليًا واطلب منهم أن يعطوا عددا أوليًا مع 

. توضيح اجاباتهم للتأكد من فهمهم 

الفت انتباه المتعلمين الى أن العبارة : الحظ 
.فقط 2تسمح باستخراج العامل ( 4= 2×2)



ليس ( 1)أكد للمتعلمين على أن العدد : التقييم الذاتي 
.عددًا أوليًا ألن عدد عوامله واحد فقط 



، ثم اطلب منهم 5، 2مراجعه حقائق القسمه على : التمهيد المقترح 
كتابة عدد زوجي وآخر فردي على سبورتهم الذاتيه 

(ذكرهم بالعدد الزوجي والفردي )



الفت انتباه المتعلمين الى أنه اذا كان ( : 4)تمرين 
فمن المؤكد أنه يقبل 2،5العدد يقبل القسمه على 

أيضًا  (10)القسمه على العدد 



ا ثم اطلب منهم ايجاد ناتج م. مراجعه حقائق الضرب األساسيه : التمهيد المقترح 
= 2÷ 10: يلي على سبوراتهم الذاتيه 

18÷3=
27÷9=
59÷8 =

بطرق مختلفة الى عددين يقبل كل منهما القسمه 24ثم اطلب منهم تجزئه العدد 
4على 

.يمكنك الربط بين عمليتي الضرب والقسمه للمساعدة 

ذكر المتعلمين بأن ناتج القسمه يساوي عدد الدنانير في كل: تعلم 
مجموعه بعد التوزيع بالتساوي والباقي يساوي عدد الدنانير التي 

.يقيت خارج المجموعات المتساويه 



ذكر المتعلمين بأن المقسوم عليه هو عدد ( : 1)تمرين 
.المجموعات أما الناتج فهو عدد العناصر في كل مجموعه 

أكد للمتعلمين على أن األعداد التي يختارونها عند ( : 2)تمرين 
تجزئه المقسوم يجب أن تكون من مضاعفات المقسوم عليه 

ذكر المتعلمين بأن ناتج الجمع لناتج ضرب المقسوم ( : 3)تمرن 
عليه في ناتج القسمه مع الباقي يجب أن يساوي المقسوم لتكون 

.إجاباتهم صحيحه 

ذكر المتعلمين بترتيب اجراء العمليات وبأهمية( : 5)تمرين 
رى وضع القوسين في التعبير للدالله على العملية التي تج

.أواًل 
حفزهم على حل المسألة في خطوه واحدة وليس في 

. خطوتين 



ت مراجعه حقائق الضرب األساسيه وعبارا: التمهيد المقترح 
.القسمه المناظره لها

وحدات 10اعط متعلما عمود عشره  واحد واعط متعلم آخر 
واسألهم هل قطع دينيز لدى كل منهما تمثل العدد نفسه 

ثم اسألهم عل يستطيع زميلكم أن يوزع عمود عشرة واحد على 
خمس صناديق بالتساوي؟

وحدات بالتساوي 10وهل يستطيع زميلكم اآلخر أن يوزع 
على خمس صناديق، ؟ 

م أكد للمتعلمين أنه في القسمه بالشكل الرأسي عليه: تعلم 
أن يقارنوا ناتج الطرح بالمقسوم عليه في كل خطوه قبل 

. االنتقال الى الخطة التاليه 



ة الى يدرك المتعلمون أنه لالنتقال من خطو : تعبير شفهي 
الباقي أخرى في عملية القسمه بالشكل الرأسي يجب أن يكون 

.أصغر من المقسوم عليه 

م عليه تأكد من أن المتعلمين يقارنون الباقي بالمقسو ( : 1)تمرين 
.في كل خطوة

ملية الفت انتباه المتعلمين الى امكانية كتابة ع( : 2)تمرين 
.القسمه بالشكل الرأسي لمساعدتهم على الحل 

م اطلب من المتعلمين تحديد المقسوم والمقسو ( : 3)تمرين 
.عليه قبل كتابة تعبير القسمه 

غر ذكر المتعلمين بأن الباقي يجب أن يكون أص( : 4)تمرين 
.ه من المقسوم عليه ثم اطلب منهم ايجاد االجابة الصحيح



اطلب مراجعه حقائق الضرب والقسمه ثم: التمهيد المقترح 
على سبوراتهم الذاتيه وبعدما 15×21منهم ايجاد ناتج 

د بشكل متكرر ليحصلوا على العد100من العدد 25يطرحوا 
؟25كم مرة طرحتوا العدد : صفر ثم اسألهم 

ن اشرح للمتعلمين أنه اذا كان رقم المئات أصغر م: تعلم 
موا المقسوم عليه عليهم أن يعيدوا تسميه المئات ويقس

يه العشرات ، ذكر المتعلمين بأهمية التسلسل خطوات عمل
القسمه



وزيع الفت انتباه المتعلمين الى أنه ال يمكننا ت( : 1)تمرين 
مجموعه وبالتالي يحتاجون الى اعادة 13عشرات على 3

13وحدة على 39وحدة وتوزيع 30عشرات ب 3تسمية 
.مجموعه 

ملية الفت انتباه المتعلمين الى امكانية كتابة ع( : 3)تمرين 
.القسمه بالشكل الرأسي لمساعدتهم على الحل 



اطلب مراجعه حقائق الضرب والقسمه ثم: التمهيد المقترح 
.على سبوراتهم الذاتيه 41× 13منهم ايجاد ناتج 

اد ناتج يقرأ المتعلمون المسأله فيدركوا أن عليهم ايج: تعلم 
اع بالتالي يمكنهم اجراء عمليه القسمه باتب21÷945

.الخطوات التي تعلموها في الدرس السابق 
ه في كل ذكر المتعلمين بضرورة مقارنه الباقي بالمقسوم علي

.من الخطوات الثالث في عملية القسمه 

صغر يالحظ المتعلمون أن رقم مئات المقسوم أ: تعبير شفهي 
زيع من المقسوم عليه في كل من أ ، ب فيدركون أن عليهم تو 

عشرة 46و ( أ ) مجموعه بالتساوي في11عشرة على 22
دد وبالتالي يجدون ع( ب)مجموعه في بالتساوي في 54على 

.العشرات في كل مجموعه 



تأكد من أن المتعلمون يتبعون الخطوات ( : 1)تمرين 
الثالث التي تعلموها ، اشر إالى امكانية كتابة تعبير

( د ، هـ ، و ) القسمه بالشكل الرأسي في 

اطلب من المتعلمين تحديد المقسوم ( :2)تمرين 
. والمقسوم عليه قبل كتابة تعبير القسمه 

الفت انتباه المتعلمين الى أن المقسوم ( : 3)تمرين 
أرقام وبالتالي اليجاد ناتج القسمه 4مكون رمزه من 

.قسمة األلوف : 1خطوه : خطوات 4عليهم اتباع 
.انزال المئات ثم القسمه : 2خطوة 
.انزال العشرات ثم القسمه : 3خطوة 
.انزال اآلحاد ثم القسمه : 4خطوة 

اطلب من المتعلمين تحديد أصغر عدد ( :4)تمرين 
.مكون رمزه من رقمين لمساعدتهم على االجابة 



:اطلب منهم ايجاد ناتج : التمهيد المقترح 
(125–3×5=
(2(9+8 ) ×2

دًا ترتبط اشرح لهم أن التعبير الرياضي هو تعبير يتضمن أعدا
(_،+،÷، ×)ببعضها بعضًا عبر رموز العمليات 

نشاط اشرح للمتعلمين أن المسائل المطروحه في هذا ال: تعلم 
لها هى ذات خطوتين وبالتالي نحتاج إلى إجراء عمليتين لح

رياضي واحد ، وأخبرهم بأننا قد كتبنا هتين العمليتين في تعبير.
ه ما بين نجري العملي: ثم اشرح لهم ترتيب اجراء العمليات أواًل 

مه من نجري عملية الضرب أو القس: ثانيًا ( إن وجدا )القوسين 
من نجري عملية الجمع أو الطرح: اليمين الى اليسار ، ثالثًا 

.اليمين الى اليسار 

اتج يختلف عن الن( أ)يالحظ المتعلمون أن الناتج في : اربط 
لك بالرغم من استخدام األعداد نفسها واشرح لهم أن ذ( ب)في 

مليات سببه استخدام األقواس الذي يغير من ترتيب اجراء الع
.وبالتالي يغير الناتج 



العمليات التي يجرونها ( أ)يكتب المتعلمون في : الحظ 
.بالترتيب للحصول على الناتج 

.ناتج فيكملون التعبير الرياضي للحصول على ال( ب)أما في 

ذكر المتعلمين أن عليهم البدء بالعملية داخل ( : 1)تمرين 
ثم اجراء عملية الضرب أو( ه ، و ، ز)القوسين في كل من 

.القسمه من اليمين الى اليسار 

اس الفت انتباه المتعلمين الى أن استخدام األقو ( : 2)تمرين 
لتعبير وبالتالي يغير ناتج ا.تغير من ترتيب اجراء العمليات 

.الرياضي  

اطلب من المتعلمين تغيير مكان القوسين في ( 3)تمرين 
.التعبير الرياضي ليصبح ناتج صالح صحيحًا 



5=7÷ 35اطلب من المتعلمين تمثيل عبارة القسمه : التمهيد المقترح 
ضرب باستخدام األقراص البالستيكية والرسم ، بعد ذلك اسألهم عن عبارة ال

.المرتبطة بها 
م اطلب من المتعلمبن قراءة المسألتين في النشاط ث: تعلم 

دد في المسأله األولى ع.اسألهم أن يجدوا االختالف بينهما 
أله العناصر في المجموعه الواحده هو المجهول ، أما في المس

تخدم اشرح لهم أننا نس.الثانيه فعدد المجموعات هو المجهول 
ألولى التمثيالت اليجاد هذه األعداد المجهوله ، ففي المسأله ا

:  نستخدم نستخدم التمثيل 
؟  ؟   ؟   حيث يدل الخط أعلى 

طيل المستطيل على عدد الكل واألجزاء التي قسم اليها المست
ى عدد يشير ال( ؟)تشير الى عدد المجموعات وبالتالي فإن رمز 

.العناصر في كل مجموعه ،
حيث أما في المسأله الثانيه فنستخدم التمثيل             ؟ ،

دل يدل الخط أعلى المربع على عدد الكل ، والعدد داخل المربع ي
شير على عدد العناصر في كل مجموعه وبالتالي فإن الرمز ؟ ي

.الى عدد المجموعات 
يعبر المتعلمون عن التمثيل  في كل من أ ، ب باستخدام الضرب: اربط 

.  والقسمه اليجاد العدد المجهول في كل مسأله 



ل وهو عدد العناصر في ك( أ)يجد المتعلمون العدد المجهول في ( : 1)تمرين 
فيجدون عدد المجموعات ، أكد على المتعلمين أن العدد( ب)مجموعه أما في 

.المجهول في عبارة الضرب هو نفسه ناتج القسمه 

اطلب من المتعلمين أن يحددوا في كل مسأله ما إذا كان عدد ( : 2)تمرين 
المجموعات أو عدد العناصر في كل مجموعه هو المجهول لمساعدتهم على 

.اختيار التمثيل المناسب 

دد يستخدم المتعلمون أحد التمثيلين في نشاط تعلم إليجاد الع( 3)تمرين 
.المجهول وحل المسأله 



طوابع 7جمع سالم: اعرض على المتعلمين المسأله التاليه : التمهيد المقترح 
.طوابع لمشروعهم في المدرسة 4وجمع كل من بدر ومشاري 

كم عدد كل الطوابع التي جمعت ؟

:اطلب من المتعلمين قراءة المسأله ثم اسألهم : تعلم 
كم عدد المكعبات التي استخدمها عامر ؟ وكم عدد األعمدة التي صنعها ( أ

أخوه؟
بم تختلف األعمدة التي صنعها عامر عن األعمدة التي صنعها أخوه ؟

كم عدد المكعبات في العمود الواحد عند أخ عامر  ؟: بعدها أسألهم 
يسمى المتوسط الحسابي ألطوال األعمدة بعد ذلك اطلب4اشرح لهم أن العدد 

.  منهم أن يجدوا ناتج قسمة عدد كل المكعبات على عدد األعمدة 
بي لعدد الفت انتباههم غالى أن ناتج تعبير القسمه يساوي المتوسط الحسا

.األطباق 
:بورة قسمة مجموع القيم على عددها ، اكتب على الس: المتوسط الحسابي هو 

.عدد القيم ÷ مجموع القيم  = المتوسط الحسابي 



يب اليجاد المتوسط الحسابي ألطوال األعمدة يعيد المتعلمون ترت( : 1)تمرين 
.المكعبات التركيبيه ليحصلوا على أعمدة لها عدد المكعبات نفسه  



يبين الجدول التالي مدة مكوث سارة في بعض المدن: التمهيد المقترح 
:التي زارتها في جمهورية تركيا 

أى المدن التي مكثت فيها ساره أطول مدة ؟: اسألهم 
.اطلب منهم ايجاد المتوسط الحسابي لمدة مكوث ساره 

مدة المكوث المدينه
باأليام

9اسطنبول

12بورصه

6إزمير

تسمى اشرح للمتعلمين أن القيمه األكثر تكرارًا في مجموعه بيانات: تعلم 
يط ، أما المنوال ، والعدد الذي يأتي في الوسط عند ترتيب البيانات يسمى الوس

.  الفرق بين العددين األكبر واألصغر في البيانات قيسمى المدى 



كون الوسيط الفت انتباه المتعلمين الى أنه حين يكون عدد القيم فرديًا ي: اربط 
وجيًا العدد الذي يأتي في الوسط بعد ترتيب البيانات أما اذا كان عدد القيم ز 
ما على فعليهم جمع العددين اللذين يتوسطان مجموعة القيم ثم قسمة مجموعه

.2العدد 
لقيم ال يوجد الفت انتباه المتعلمين أنه في بعض مجموعات ا: التعبير الشفهي 

.منوال إذ أن القيم ال تتكرر أكثر من مرة واحدة أو تتكرر بشكل متساو  

ألعداد الفت انتباه المتعلمين الى أن ترتيب ا( : 1)تمرين 
.تصاعديًا أو تنازليًا ال يغير من االجابة 

.ة ذكر المتعلمين بإمكانية وجود منوالين لمجموعه بيانات واحد( : 2)تمرين 

أكد للمتعلمين أن الوسيط يختلف عن المتوسط الحسابي ، ( : 3)تمرين 
متوسط فالوسيط هو العدد الذي يتوسط مجموعه بيانات بعد ترتيبها ، أما ال

.الحسابي فهو ناتج قسمة مجموع القيم على عدد القيم 









:كفايات الدرس األول

1–5 ،4–6

: كفايات الدرس الثاني

1–5 ،3–1 ،5–3

كفايات الدرس الثالث:

1–5 ،5–3

:كفايات الدرس الرابع

1–5 ،1–4 ،4–3 ،5–3

:كفايات الدرس الخامس

1–5 ،5–2

:كفايات الدرس السادس

4–3

:كفايات مراجعة الوحدة الخامسة

1–5 ،4–3



أسأل المتعلمين عما يشاهدونه في الصوره ثم اطلب منهم
أن يتحدثوا عن ألوانهم المفضله وعن اهمية األلوان في 

. حياة البشر كوسيلة من وسائل السعادة 

: الربط مع المفاهيم الرياضيه 
إلى كم جزء قسم الطبق البرتقالي ؟

ماذا يمثل جزءان ملونان من أجزاء الطبق األصفر ؟
كم جزءًا من الطبق األخضر يمثل ثالثة أرباع ؟

كم جزءًا من الطبق الزهري يمثل النصف ؟



.اطلب من المتعلمين قراءة هذه الفقرة بصوت مرتفع
بع اطلب من كل متعلم أن يستخدم األدوات المطلوبه ويت

.ور التعليمات الموضحه في كتابه لصنع رقائق الكس



طقة أعط المتعلمين أوراقا على شكل من: التمهيد المقترح
يم بعدها ُاطلب منهم تقس. دائرية ومربعة ومستطيلة 

زاء إحداها إلى جزأين متطابقين ، والثانية إلى ثالثة أج
مين متطابقة ، والثالثة إلى أربعة أجزاء متطابقة مستخد

.الطي  

أجزاء اشرح للمتعلمين أنه حين تكون : نشاط التعلم 
على الشكل المقسم متطابقة يمكننا أن نمثل كل جزء

.شكل كسر
الفت انتباههم إلى أن كل جزء من ثمانية أجزاء 
سمى متطابقة يسمى ثمنًا وأكد لهم أن الجزء الكامل ي

.واحد صحيح



م خط الفت انتباه المتعلمين إلى إمكانية استخدا: ُاربط
وقع فمثال ، لتبيان م. األعداد لتبيان موقع كسر معي ن

الكسر

أجزاء 3على خط األعداد إلى 1إلى 0نقسم الوحدة من 
متطابقة، ثم نحدد النقطة التي تمثل

قة أكد للمتعلمين على أن الوحدة تقسم غلى أجزاء متطاب
ام، عند تمثيل كسر على أن يساوي عدد هذه األجزاء المق

.  واشرح لهم طريقة تسمية كل كسر في كل مرة

1
3

1
3

لى أكد للمتعلمين على أن األشكال مقسمة إ: 1تمرين 
لة أجزاء متطابقة، لذلك يمكن استخدام الكسور للدال 

. على عدد األجزاء المظللة من كل األجزاء



8ذكر المتعلمين بأنه عند تقسيم الوحدة إلى: 3تمرين 
مت وإذا قس» ثمنًا "  أجزاء متطابقة يسمى كل جزء منها 

.عاً أجزاء متطابقة، يسمى كل جزء منها ُسب7الوحدة إلى 

ر المتعلمين بأن في األسبوع : 6تمرين  .أيام7ذك 

يدرك المتعلمون أن الجزء المظلل من كل : 7تمرين 
شكل هو بسط الكسر ، أما المقام فيمثل عدد كل 

لوى األجزاء المتطابقة، وبالتالي يحددون ما إذا كانت س
.على حق

سلوى اطلب من المتعلمين تصحيح الكسر الذي كتبته
.ليمثل الجزء المظلل من الشكل المعطى



ابة مراجعة في تسمية وكت: التمهيد المقترح
.الكسور

مثل اشرح للمتعلمين أن الكسور التي ت: نشاط التعلم
رقيقة نفس الجزء من الكل تسمى كسورا متكافئة ، فإن

الي الـ        ورقيقة الـ        لهما الطول نفسه وبالت

ور، فهما يمثالن الجزء من الكل باستخدام رقائق الكس
.لذلك نسمي       و        كسرين متكافئين

قائق اكد للمتعلمين على أنه لتمثيل        باستخدام ر 

الكسور، نلون جزءًا واحدا من جزأين متطابقين ، 
.أجزاء متطابقة4ولتمثيل      نلون جزأين من 

1
2

2
4

1
2

2
4

1
2

2
4
لتي وجدوها يستخدم المتعلمون الكسور المتكافئة ا: تعبير شفهي

ذي يربط في فقرة اربط باستخدام رقائق الكسور ، إليجاد النمط ال
م أكد للمتعلمين على أن مقا. بين مقامات الكسور وبسوطها

.الكسور المتكافئة مع الكسر       يساوي ضعف بسطها 1
2

ئة اشرح للمتعلمين أن الكسور المتكاف: الحظ
ط مقام هي كسور لها طول الرقائق نفسه، ويرتب

.  كل منا وبسطها باتباع نمط معين



لجزء ذكر المتعلمين بأن الكسور التي تمثل نفس ا: 1تمرين 
لطول من الكل تسمى كسورا متكافئة، وتتمثل برقائق لها ا

.نفسه

رقائق       ال5أكد للمتعلمين على أن طول : 4تمرين 

رقائق       ، لذلك فإن الكسرين         و        5يساوي طول 

.غير متكافئين على الرغم من تساوي عدد الرقائق
كافأ اطلب من المتعلمين إعطاء كسر يتكافأ مع       وكسر آخر يت

مع الكسر 

1
6

1
8

5
6

5
8

5
6 5

8



معطى مراجعة في كتابة كسر يكافئ كسر: التمهيد المقترح
باستخدام رقائق الكسور 

اشرح للمتعلمين أن الكسور      ،         ،       ،: نشاط التعلم

ر      هي كسور متكافئة ، ولكن         هو أبسط صورة للكس

1
2

2
4

3
6

6
12

1
2

6
12



ور، يمثل المتعلمون الكسر         باستخدام رقائق الكس: 3تمرين 

ى كذلك يقارنون بين أطوال الرقائق لمعرفة ما إذا كان يوسف عل
.حق

كافئا مع ذكر المتعلمين بأن الكسر في أبسط صورة يجب أن يكون مت
.الكسر قيل وضعه في أبسط صورة

.بعدها، اطلب منهم وضع الكسر        في أبسط صورة

6
16

6
16



خدام مراجعة في تمثيل كسور معطاه باست: التمهيد المقترح
.رقائق الكسور ثم كتابة كسر يكافئ مع كل كسر منها

رمز و ( أكبر من ) قد يخلط المتعلمون بين رمز : نشاط التعلم
ا ، ذكرهم بأن الجهة المفتوحة للرمز تكون دائم( أصغر من)

.  باتجاه العدد األكبر



ام، يدرك المتعلمون أنه عندما يزداد المق: تعبير شفهي
تقسم الوحدة إلى عدد أكبر من األجزاء المتساوية في 

ة الطول، بالتالي يستنتجون ما الذي يحدث لطول رقيق
.الكسور
ن هو اشرح للمتعلمين أن الكسر األكبر بين الكسري: 1تمرين 

.الذي يمثل الجزء الملون األطول باستخدام رقائق الكسور

أنه لتمثيل الكسر        ( أ)اشرح للمتعلمين في : 2تمرين 

رقائق        ، ولتمثيل الكسر        نحتاج إلى 3نحتاج إلى 

رقائق       4رقيقة         ، ولتمثيل الكسر          نحتاج إلى 2

ول وبالتالي يمكننا أن نعرف أي كسر أكبر من الكسر          ، ألن ط

.رقيقة         يبقى نفسه ولكن يختلف عددها

3
8

1
8

2
8

1
8

4
8

1
8

3
8

1
8

يقارن المتعلمون باستخدام رقائق الكسور أو خط األعداد: 3تمرين 
ار الكسر فيمثلون كال من الكسرين ويقارنون بين أطوال الرقائق الختي

.األكبر ومعرفة ما إذا كان خالد على حق
أكد للمتعلمين أن الكسرين هما كسرين : 4تمرين 

.متكافئين ألن لهما طول الرقائق نفسه

ذي اطلب من المتعلمين تحديد المتعلم ال: 5تمرين 
لون أصغر جزء من لوحته



خدام مراجعة في تمثيل كسور معطاة باست: التمهيد المقترح
.رقائق الكسور والمقارنة بينها

نشاط اطلب من المتعلمين في القسم الثاني من ال: نشاط التعلم
تحديد موقع كل من الكسور المعطاة على خط األعداد والفت 

اليمين انتباههم إلى أن الكسر األكبر هو الكسر الذي يقع أقصى
.والكسر األصغر الذي يقع أقصى اليسار

ل عملية اشرح لهم أن تحديد الكسر األكبر والكسر األصغر يسه  
.ترتيب الكسور

ديد الكسر واشرح لهم أنه بامكانهم ترتيب الكسور تنازليا بعد تح

،          ،:         األكبر والكسر األصغر
1
2

2
5

1
10



ر هو اشرح للمتعلمين أن الكسر األقرب إلى الصف: 2تمرين 
.هو الكسر األكبر1الكسر األصغر، والكسر األقرب إلى 

كل يحدد المتعلمون الكسر األكبر والكسر األصغر في: 3تمرين 
، (جـ)أما في.،ثم يرتبون الكسور ترتيبا تصاعديا( ب)و( أ)من 

نون بين فيحدد المتعلمون الكسر األكبر والكسر األصغر، ثم يقار 
.الكسرين اآلخرين ليتمكنوا من ترتيبها تصاعديا

بر ، يقوم المتعلمون بتحديدالكسر األك(3)كما في التمرين : 4تمرين 
.ياوالكسر األصغر بعد المقارنه بين الكسور لترتيبها تنازل



6وردة حمراء ويريد إعداد باقة من 24لدى قاسم : التمهيد المقترح
اطلب من المتعلمين كتابة الكسر الذي يمثل الورود التي . منها

.استخدمها قاسم
.  بعدها، اطلب منهم كتابة الكسر في أبسط صورة

لمسائل البد من مرور المتعلمين بالمراحل التالية عند حلهم ل: نشاط التعلم
(.افهم ، خطط ، حل ، راجع وتحقق ) الحياتية ، 

ل كتابة الكسر الذي تأكد من فهم المتعلمين تمثيل المسألة في صورة تسه 
.يمثل جزءا من مجموعة معينة



ويمثل المتعلمون        المشروع الذي أنجزته بتول،: 1تمرين 

رين بعد و        المشروع الذي أنجزته مريم، ثم يقارنون بين الكس

هما عملت كتابتهما في أبسط صورة كما في نشاط التعلم، لمعرفة أي
.بشكل أفضل فيما تم إنجازه من المشروع

قائق اطلب من المتعلمين الذين وجدوا صعوبة في الحل، استخدام ر 
.الكسور أو خط األعداد لمساعدتهم على اإلجابة

2
5

4
10

5سمكة، ثم يحوطون 12يرسم المتعلمون رسما يوضح : 2تمرين 
ى منها بلون أسود، فيستنتجون أن ما بق3منها بلون برتقالي، و 

ي، وبالتالي يقارنون بين أعداد األس ماك من من األسماك لونه فض 
.كل لون ليستنتجوا أيها أكثر

عند أشر إلى إمكانية تمثيل األسماك بدائرة أو مربع أو أي رمز آخر
.رسم الصورة

ب يدرك المتعلمون ، بعد قراءة المسألة ، أنه إليجاد عدد الكت
اف التي أخذها عامر عليهم أن يجدوا عدد الكتب التي أخذها نو 

كتب 6صفوف في كل منها 3وفواز معا، فيرسمون صورة تظهر 
كتب، إذ يحوطون صفا 6ليدركوا أن        عدد الكتب يساوي 

كتب لتمثيل ما أخذه 4واحدا من الصفوف الثالثة، ثم يحوطون 
.فواز أيضا فيبقى عدد الكتب التي أخذها عامر

ها ذكر المتعلمين بأن عليهم تحديد المعلومات التي يعرفون
ي دليل والمعلومات التي يريدون معرفتها، واتباع المراحل األربع ف

.حل المسائل

1
3









:كفايات الدرس األول

1–5 ،4–3 ،4–4 ،5–3

: كفايات الدرس الثاني

1–5 ،4–3 ،5–3

كفايات الدرس الثالث:

1–5 ،4–2 ،4–3  ،5–3

:كفايات الدرس الرابع

1–5 ،4–3 ،5–2  ،5–3

:كفايات الدرس الخامس

1–5 ،5–3

:كفايات الدرس السادس

1–5 ،4–3 ،4–4 ،5–3

:كفايات مراجعة الوحدة الخامسة

1–5 ،4–2 ،5–3



( :أ ) كفايات المراجعة النهائية 

1–1 ،1–2 ،1–3 ،1–6 ،1–9 ،4–3

( :ب ) كفايات المراجعة النهائية 

1–7،1–8 ،1–9 ،1–10 ،3–2 ،3–3 ،3–4  ،4–
3

( :جـ )كفايات المراجعة النهائية 

1–5 ،4–3 ،5–2



.اسأل المتعلمين عما يشاهدونه في الصورة
ن اطلب من المتعلمين أن يحددوا إلى كم قسما قسم كل نوع م

فائدتها المأكوالت وأن يذكروا أيًا منها يتناولونه باستمرار، وما
.لإلنسان

ذي اطلب من المتعلمين أن يذكروا أهمية اختيار الطعام الصحي ال
ان يحتوي على جميع العناصر الغذائية والذي يزود جسم اإلنس

.بالطاقة، وأن يشكروا هللا ويحمدوه على هذه النعمة



.اطلب من المتعلمين قراءة هذه الفقرة بصوت مرتفع

قسم الفصل إلى أربع مجموعات واطلب من كل مجموعة اتباع 
يمها إلى الخطوات الموضحة في كتابها لصنع فطيرة البيتزا وتقس

.  عدد األجزاء المطلوب على أن تكون هذه األجزاء متطابقة

خالل دراسة الوحدة على كل مجموعة أن تستخدم نموذج فطيرة 
.مشروعالبيتزا المقسم إلى شرائح الذي صنعته لتنفيذ أنشطة ال



الجزء مراجعة في كتابة رمز الكسر الذي يمثل: التمهيد المقترح
.المظلل

زاء ثم أعرض عليهم خط األعداد ويكتب الكسر الذي تمثله األج
.المظللة باألحمر

الفت انتباه المتعلمين إلى أن الكسرين        و          لهما 

وبالتالي، نقول إن الكسرين        و        4المقام نفسه وهو العدد 

.ذات المقامات الموحدة
يهم أن أكد للمتعلمين على أنه لتلوين         القرص باللون األحمر عل

يلونوا جزءا واحدا من األجزاء الستة باللون األحمر، كذلك لتلوين

أجزاء من األجزاء الستة باللون 4باللون األزرق عليهم أن يلونوا 
أكد لهم على أنه عليهم التقدم يمينا على خط األعداد عند.األزرق 
.الجمع

2
4

1
4

2
4

1
4

1
6

4
6

:نشاط التعلم



ها تسمى ذكر المتعلمين بأن الكسور التي لها الكمية نفس: اربط
سور كسورا متكافئة، كذلك ذكرهم بطريقة استخدام رقائق الك

ى أن لكتابة كسر معين في أبسط صورة، والفت انتباههم إل
1الكسر الذي يتساوى فيه البسط والمقام يساوي العدد 

المناسبة ذكر المتعلمين أنه الختيار رقائق الكسور: تعبير شفهي
.عليهم فقط تحديد المقام

د العدد ذكر المتعلمين بأنه لكتابة كسر في أبسط صورة نج: 1تمرين 
لرقائق الذي نحتاج إليه من أكبر رقيقة للحصول على الطول نفسه ل

قة             مثاًل رقيقة      أكبر من رقي( جـ)التي تمثل هذا الكسر، ففي 

ي ونحتاج إلى واحدة منها لتمثيل الكسر          ، وبالتالي         ف

=أبسط صورة 

1
2

1
10

5
10

5
10

1
2



على أن بسط الكسر( أ)أكد للمتعلمين في : 2تمرين 
، إذ إن السهم األول 3األول في تعبير الجمع يساوي 

خطوات يمينا بدءا من الصفر، وأن 3يشير إلى التقدم 
، إذ إن السهم الثاني يشير4بسط الكسر الثاني يساوي 

خطوات يمينا بدءا من        4إلى التقدم 

اطلب منهم كتابة الناتج في أبسط صورة، والفت 
سهما انتباههم إلى أن الكسر الذي له البسط والمقام نف

1يساوي العدد 

3
7

ذكر المتعلمين بأنه عند جمع كسرين ذات : 3تمرين 
.المقامات الموحدة يكون مقام الناتج هو نفسه أيضاً 

قام ذكر المتعلمين بأن الكسر الذي له البسط والم: 4تمرين 
1نفسهما يساوي 



.مراجعة في الكسور المتكافئة: التمهيد المقترح
.مراجعة في جمع الكسور ذات المقامات الموحدة

رين في الفت انتباه المتعلمين إلى أن مقام الكس: نشاط التعلم

مختلف، ولكي نجمعهما +            تعبير الجمع          

كسور يجب أن يكون المقام موحدًا، واشرح لهم أننا نستخدم ال
.المتكافئة لتوحيد المقامات

3
8

1
4

لكتابة ذكر المتعلمين بأنه عليهم اختيار أطول رقيقة كسور: اربط
.الكسر في أبسط صورة

الفت انتباه المتعلمين إلى رقيقة الـ        أطول من رقيقة الـ        ،

وبالتالي يجب استبدال رقيقة       بعدد معين من رقائق الـ        

و وليس العكس، أي عند توحيد المقامات سيكون المقام المشترك ه
.4العدد 

1
2

1
4

1
2

1
4



م ذكر المتعلمين بأن الكسر الذي له البسط والمقا: 1تمرين 
1نفسهما يساوي 

ما يكتب المتعلمون تعبير الجمع المناسب الذي يمثل: 3تمرين 
يجاد الكسر أكلته سارة من البيتزا في الغداء وما أكلته في العشاء إل

.الذي يمثل ما أكلته من كل البيتزا
هم ذكر المتعلمين بأنه لجمع كسرين لهما مقامات مختلفة علي

.توحيد المقامات أوالً 

سور اطلب من المتعلمين تمثيل الكسور على رقائق الك: 4تمرين 
.وإيجاد كسور متكافئة، وبالتالي إيجاد الناتج



ة في يذكر المتعلمين عدد األجزاء المظلل-: التمهيد المقترح
.أشكال معطاة

يكتب رمز الكسر الذي تمثله األجزاء المظللة ألشكال-
.معطاة

.مراجعة في الكسور المتكافئة-

سور ذات الفت انتباه المتعلمين إلى أنه عند طرح ك: نشاط التعلم
.المقامات الموحدة يبقى مقام الناتج نفسه

دام رقائق ذكر المتعلمين بكتابة الناتج في أبسط صورة باستخ: اربط
.الكسور

التعلم من يقي م هذا التعبير فهم المتعلمين نشاط: تعبير شفهي
حيث طرح الكسور ذات المقامات الموحدة باستخدام خط األعداد، 

راجعوا إذ عليهم أن يبدأوا من الكسر الذي يمثل المطروح منه، ثم يت
ج عددا من الخطوات يسارًا يساوي بسط المطروح، فيكون النات

.الكسر الذي يتوقفون عنده



، تأكد من أن المتعلمين يشطبون ما يمثل المطروح: 1تمرين 
.وأنهم يعدون الرقائق الباقية إليجاد بسط الناتج

ورة تأكد من أن المتعلمين قد كتبوا الناتج في أبسط ص: 2تمرين 
(.د)،(جـ)في 

اد اطلب من المتعلمين استخدام رقائق الكسور أو خط األعد: 3تمرين 
.لتمثيل الطرح وإيجاد الناتج

اطلب من المتعلمين استخدام رقائق الكسور: 4تمرين 
رة إن لتمثيل الطرح والجمع وكتابة الناتج في أبسط صو 

.أمكن
ير تش( ما زيادة ) على أن عبارة ( جـ)اكد للمتعلمين في 

هم إلى أنه عليهم إيجاد الفرق بين الكسرين، أي علي
.بالطرح



كسور مراجعة المتعلمين في طرح ال: التمهيد المقترح
.ذات المقامات الموحدة

ي اشرح للمتعلمين أن، في الطرح كما ف: نشاط التعلم
الجمع، عند اختالف المقامات علينا استخدام الكسور 

.لطرحالمتكافئة لتوحيد المقامات ومن ثم القيام بعملية ا

ة التى تمثل أكد للمتعلمين أننا نستبدل الرقيق: تعبير شفهي
.الكسر الذي له المقام األصغر

فسها ذكر المتعلمين بأن الكسور التى تمثل الكمية ن: اربط
.هي كسور متكافئة

لمقامات يشرح المتعلمون أنه عند اختالف ا: تعبير شفهي
عند طرح الكسور يحتاجون إلى إعادة تسمية الكسور

اد ناتج بكسور مكافئة لها لتوحيد المقامات وبالتالي إيج
.الطرح



ورة الفت انتباه المتعلمين إلى أن الكسر في أبسط ص: 1تمرين 
.هو أطول رقيقة

حيد ذكر المتعلمين بضرورة استخدام الكسور المتكافئة لتو : 2تمرين 
.المقامات قبل إجراء عملية الطرح



يمثل اطلب من المتعلمين كتابة الكسر الذي: التمهيد المقترح
.األجزاء المظللة ألشكال معطاة

، إذ اشرح للمتعلمين طريقة قراءة العدد الكسري : نشاط التعلم
لكسر ، ثم يقرأون رمز ا( و)يقرأون أوال العدد الكلي، ثم يضيفون 

.في العدد الكسري 
التي أكد لهم على أنه عند استخدام رقائق الكسور، فإن الرقيقة

1تمثل الكسر المركب      والرقيقة التي تمثل العدد الكسري 

.  لهما الطول نفسه، إذ إنهما يمثالن الكسر نفسه

7
4

3
4

دد أكد للمتعلمين على أن البسط في الكسر المركب يساوي ع: الحظ
سم األجزاء المظللة، أما المقام فيساوي عدد األجزاء المتطابقة التي قُ 

.إليها الشكل

(  التعلم)نشاط يقي م هذا التعبير فهم المتعلمين: تعبير شفهي
.من حيث التمييز بين الكسر المركب والعدد الكسري 

اطلب من كل متعلم إعطاء مثال عن كسر مركب وعدد 
.كسري 



ر المتعلمين بأن البسط في الكسر المركب ي: 1تمرين  كون ذك 
.أكبر من المقام

ام أكد للمتعلمين على أن مقام الكسر المركب يساوي مق: 3تمرين 
.الكسر في العدد الكسري 

كلي اشرح للمتعلمين أن عدد رقائق الوحدة يساوي العدد ال: 4تمرين 
مثله في العدد الكسري، أما الكسر في العدد الكسري فيساوي ما ت

رقيقة وحدة ورقيقة واحدة       2نحصل على ( أ)الرقائق الباقية، ففي 

، والكسر في 2وبالتالي فإن العدد الكلي في العدد الكسري يساوي 
العدد الكسري يساوي 

1
5

1
5



.معطاةمراجعة في كتابة العدد الكسري ألشكال: التمهيد المقترح
.مراجعة في كتابة الكسور غي أبسط صورة

سر اشرح للمتعلمين أنه عمد جمع عدد كلي مع ك: نشاط التعلم

+     = 3مثال . نكتب العدد الكلي إلى يسار الكسر في الناتج

3

1وي ذكرهم بأن الكسر الذي يتساوى فيه البسط والمقام يسا

1
2

1
2



، يجب أن 1أكد للمتعلمين على أنه عند إعادة تسمية العدد :اربط
كسر يساوي مقام الكسر المقام في المطروح، كذلك ذكرهم بأن ال

1الذي يتساوى فيه البسط والمقام يساوي العدد 
دام رقائق الفت انتباه المتعلمين إلى إمكانية استخ: تعبير شفهي

.الكسور إليجاد ناتج الجمع
ط بكسر يتساوى فيه البس1يعيد المتعلمون تسمية العدد : 1تمرين 

والمقام، على أن يساوي مقام هذا الكسر المقام في المطروح، ثم
.يجدون ناتج الطرح

طرح اطلب من المتعلمين استخدام رقائق الكسور لتمثيل عملية ال
.بشطب عدد الرقائق المناسب

ط التعلم ذكر المتعلمين بالخطوات الثالث التي تعلموها في نشا: 2تمرين 
.اإليجاد ناتج الجمع، كذلك ذكرهم بإمكانية استخدام خط األعداد أيض

.أكد على ضرورة إعادة التسمية إليجاد ناتج تعبيرات الطرح

إلى تشير( أعطاه ) الفت انتباه المتعلمين إلى أن كلمة : 3تمرين 
.استخدام عملية الجمع

ألن 1اشرح للمتعلمين أن المطروح منه هو العدد : 4تمرين 
الكسور سالم يقرأ كتابا واحدا، وأشر إلى إمكانية استخدام رقائق

.لتمثيل المسألة

تأكد من أن المتعلمين قد استخدموا تعابير : 5تمرين 
.تشير إلى عملية الجمع في قصتهم


























