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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



 3اطلب من كل متعلم صنع 
مكعبات خاصة به متبعاً االرشادات 

 6الموضحه في كتابه ، اضافة الى 
بطاقات ملونه كل منها ملون أحد 

 أوجه المكعب
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   



 8أعرض على المتعلمين : التمهيد المقترح 
مجموعات  4أقراص بالستيكية موزعه على 

قرص وأطلب منهم  2متساوية في كل منها 
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 االسئلة 
المطروحه ثم اطاب منهم ايجاد ناتج 

باستخدام االقراص البالستيكيه  4×6  
 



 2ذكرهم بأن عند الضرب في العدد 
.نحصل على ضعف 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 
،  6يمثل عدد المجموعات أي 
والعامل الثاني يمثل عدد 

. 9العناصر في كل مجموعه أي   



: التمهيد المقترح   
راجع مع المتعلمين حقائق الضرب 

  81= 9×9األساسيه حتى 
: 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  

ذكر المتعلمين بأن ناتج ضرب عدد ما 
.هو العدد نفسه   1في العدد   



اشرح للمتعلمين في ب أنه اليجاد ناتج  
عليهم استخدام حقيقة الضرب   2×  500

×  مئات  5وبالتالي   10=  2×5االساسيه 
مئات ،  10=  2  

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 وضرباً 

ذكر المتعلمين باستخدام أنماط القيمه 
المكانيه لمساعدتهم على ايجاد ناتج تعبير 

.الضرب   

ذكر المتعلمين بأن ناتج ضرب عدد ما 
.هو العدد نفسه   1في العدد   

 



راجع مع : التمهيد المقترح 
المتعلمين حقائق الضرب 

،  81=  9×9األساسيه حتى 
  826وطرق تجز يء العدد 

ذكر المتعلمين بأن عدد عناصر المصفوفه 
عدد العناصر في كل × عدد الصفوف = 

، ثم ذكرهم بأنه عند ضرب عدد ما .صف 
 في العدد صفر فإن الناتج صفر 

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



اطلب من المتعلمين تجزيء الشبكه 
.بطرق أخرى ومقارنة النواتج   

ذكر المتعلمين بأن ناتج الضرب 
هو نفسه مهما اختلف ترتيب 

 العددين 

أعداد هو  3ذكر المتعلمين بأن ناتج ضرب 
 نفسه مهما 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 : التمهيد المقترح 
  81=  9×9حقائق الضرب االساسيه حتى 

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

:بعدها اطلب منهم اكمال   
عشرات ........ آحاد و=  ........آحاد  16  
35  =5........+  

هما  20×4وناتج  3×4اشرح للمتعلمين أن ناتج  
من النواتج الجزئيه وأن جمعهما يساوي ناتج 

4×23  
ذكرهم بأنهم يحتاجون الى استبدال الوحدات 

 ، 9بعشرات عندما يكون عدد الوحدات أكثر من 
والعشرات بمئات عندما يكون عدد العشرات 

   9أكثر من 
اشر الى امكانية تجزئة الشبكة بطرق مختلفه 

، ويفضل أن يجزئ العدد المكون رمزه من 
رقمين الى جزئين أحدهما عشرة أو مضاعفاتها  

 :  مثال 
 وهكذا   30+  6=  36،     10+  2=  12

فوق رقم  1الفت انتباه المتعلمين الى أن العدد 
واشرح لهم أن هذا العدد 23عشرات العامل 

يمثل العشرة التي حصلنا عليها بعد اعادة 
 23في آحاد العدد  4تسمية ناتج ضرب العدد 



الفت انتباه المتعلمين الى امكانية كتابة 
قبل تجزئة الشبكه،كذلك  10+ 7=  17

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   
راجع مع المتعلمين حقائق الضرب األساسيه 

  81=  9×9حتى 
: 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  40= عشرات 8×  5اضرب 
 41العشرة التي اعيدت تسميتها فأحصل على 

مئات ، ثم أضمها الى  4عشرات و  1عشرة أو  
  415الوحدات فأحصل على 

الفت انتباه المتعلمين الى أنه يمكنهم استخدام 
أرقام  3االسم المطول للعدد المكون رمزه من 

اليجاد ناتج الضرب ، إذ 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 
،  9بعشرات عندما يكون عدد الوحدات أكثر من 

والعشرات بمئات عندما عدد العشرات أكثر من 
9 



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 

 أكد للمتعلمين على أن عدد الصور 

متساٍو  في كل صفحة ، لذلك عليهم 
 بالضرب 



راجع مع المتعلمين حقائق : التمهيد المقترح 
ثم اطلب  81=  9×9الضرب األساسيه حتى 

:منهم ايجاد ناتج   
5×20   ،40  ×6   ،10 ×10   ،30 ×50  

بعدها اطلب منهم ايجاد ناتج ما يلي على 
  26× 4: سبورتهم الذاتيه 

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 للمساعدة على 

شهر 12= سنه  1الحل ، ذكرهم بأن   



راجع مع : التمهيد المقترح 
المتعلمين حقائق الضرب 

81=  9×9األساسية 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 : التمهيد المقترح 
=   9×9حقائق الضرب األساسية حتى 

: ثم اطلب منهم ايجاد ناتج  81  
2×50  ،10  ×4   ،100  ×9   ،3×21 

.باستخدام السبورة الذاتية   

الفت انتباه المتعلمين الى كيفية توزيع األقراص 
في كل من الطريقتين األولى والثانيه  ، إذ في 
 4الطريقة األولى هناك مجموعتان في كل منهما 

.أقراص  3صفوف من   
مجموعات في كل  4أما في الطريقة الثانيه فهناك 

.صفوف من قرصين  3منها   

يحدد المتعلمون عدد المجموعات وعدد 
الصفوف في كل مجموعه ، وعدد العناصر 
في شكل صف على تعبيرى الضرب قبل 

 الرسم ، ثم يوضحون االختالف بينهما 

 3يستخدم المتعلمون االأقواس ليبينوا 
6×4×9طرق مختلفه لتجميع عوامل   

عليهم  25×7×4يدرك المتعلمون أنه للحصول على ناتج 
تجميع كل عاملين معاً 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 
الفت .عند تغيير طريقة تجميع العوامل 

يالتالي  100=  50×2الى أن ( د)انتباههم في 
 من المستحسن البدء بضرب هذين العدين 

ذكر المتعلمين بأنه عند ضرب عدد ما في 
بعدها .العدد صفر فإن الناتج هو صفر

الفت انتباههم الى أن وجود أقواس في 
.تعبير الضرب ال يؤثر على الناتج   



مراجعة حقائق الضرب : التمهيد المقترح 
: األساسية ثم اكمال   

19  =20 –  

 
19   +       =10   

اطلب من المتعلمين ايجاد ناتج الضرب 
 :فيما يلي على 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 

( 8-40) من أرقام مختلفه ، أكد لهم على أن 
×6 =  

40×6  -   8×6  

(30  +2 )×6 
=30  ×6  +2×6   

اطلب من المتعلمين أن يكتبوا على سبورتهم 
اتيه طريقة تجزئة العدد المكون رمزه من 1ال

.رقمين في تعبير الضرب   



ذكر المتعلمين بأن تكوين عشرات 
كاملة عند الضرب يساعد على الحل 

 ذهنياً 
باستخدام  7×49يجد المتعلمون ناتج 

طريقتين مختلفتين ذهنياً ، إذ 
في  40+  9ب  49يستبدلون 

في  1 – 50الطريقة األولى و ب 

 الطريقة الثانية 

اطلب من المتعلمين استخدام الضرب 
 بالشكل الرأسي للتأكد من اجاباتهم 

يساوي ( 4+50)يدرك المتعلمون أن ناتج 
، ( 6×  54) العامل األول في تعبير الضرب 

فيشرحوا طريقة استخدامه اليجاد ناتج الضرب 
. 

في  6أكد للمتعلمين على ضرورة ضرب العدد 
، ثم جمع ناتجى الضرب 4وفي العدد  50العدد 

. 6×  54اليجاد ناتج   

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 : التمهيد المقترح 
األساسيه ثم أعرض عليهم المسـأله التاليه 

 : 
علب أقالم شمع ، في كل  4اشترت سلوى 

أقالم ، كم قلماً اشترت سلوى ؟ 8علبة   

اطلب من أحد المتعلمين أن يقرأ المسألة 
بصوت مرتفع ، واشرح لهم أن الجدول يبين 
عدد الحصص لبعض المواد الدراسيه في 

ما العمليه : األسبوع الواحد ثم أسألهم 
المناسبه اليجاد عدد الحصص لكل مادة 

أسابيع ؟ 4خالل   
 لماذا ؟ 

أخيراً ناقش معهم الجدول بعد أن يكتبوا 
أكد .تعبير الضرب المناسب في كل مرة 

للمتعلمين على مرحلة المراجعه والتحقق 
في دليل حل المسائل إذ بامكانهم 

استخدام الجمع المتكرر للتأكد من صحة 
 إجاباتهم 



تأكد من فهم المتعلمين للمسأله واتباع 
وايجاد ( كون جدول ) الخطه المناسبه للحل 

الحل ثم أخيراً المراجعه والتحقق من صحة 
.حلهم   

درب المتعلمين على كتابة المدلول والجمله 
.العدديه والتمييز   

اطلب من المتعلمين الذين واجهوا 
صعوبة في الحل أن يكتبوا تعبير 

الضرب المناسب اليجاد عدد النقاط 
في حالة الفوز والتعادل ، ثم اطلب 
منهم أن يجمعوا ناتجى الضرب لكل 

أكد لهم على أنه مهما كان .فريق 
عدد مرات الخسارة ، فإن عدد 

النقاط يبقى صفراً ألن ناتج ضرب أى 
.عدد في صفر هو صفر   

الفت انتباه المتعلمين الى امكانية 
أو  3استخدام الجمع المتكرر مع العدد 

للحصول على  3الضرب في العدد 
.االجابة   

أكد للمتعلمين على أنه عليهم ايجاد 
 النمط المتبع أوالً لالجابة 








