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

اطلب من المتعلمين أن يتحدثوا عن أهمية السفر 
 .في كسب االنسان للكثير من المعلومات والخبرات

   



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 
المتساويه ، أما في الطريقه الثانيه فيمثل عدد العناصر في كل 

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 

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

 .اليجاد عبارتي القسمه (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)  
اذا اختار المتعلمون تمثيل تعبير القسمه باستخدام التوزيع بالتساوي فالفت 

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

يكمل المتعلمون بطاقات الحقائق فيقسمون العدد في األعلى على العدد ( 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 
الضرب األساسيه ، ثم اطلب منهم كتابة عائلة الحقائق لما يلي 

: 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  

يدرك المتعلمون أنه اليجاد ناتج تعبير قسمه يمكنهم استخدام : 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 
اطلب منهم ايجاد حقيقة القسمه التي تساعد على ايجاد .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 
الطيران وايجار المسكن وايجار الباص اضافة الى تكلفة المصاريف 

األخرى إليجاد تكلفة الرحلة لعشرة أشخاص ثم يقسمون المجموع 
 .  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 
القسمه الثالثه أما المقسوم عليه فيختلف بحسب عدد 

.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 أيضًا  2،5العدد يقبل القسمه على 

(10)القسمه على العدد    



ثم اطلب منهم ايجاد ناتج ما . 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 
وضع القوسين في التعبير للدالله على العملية التي تجرى 

.أواًل   
حفزهم على حل المسألة في خطوه واحدة وليس في 

. خطوتين   



مراجعه حقائق الضرب األساسيه وعبارات : 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، ؟ 

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

. االنتقال الى الخطة التاليه   



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

 .أصغر من المقسوم عليه 

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

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

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

ذكر المتعلمين بأن الباقي يجب أن يكون أصغر ( : 4)تمرين 
 .من المقسوم عليه ثم اطلب منهم ايجاد االجابة الصحيحه 



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

بشكل متكرر ليحصلوا على العدد 100من العدد  25يطرحوا 
 ؟ 25كم مرة طرحتوا العدد : صفر ثم اسألهم 

اشرح للمتعلمين أنه اذا كان رقم المئات أصغر من : تعلم 
المقسوم عليه عليهم أن يعيدوا تسميه المئات ويقسموا 

العشرات ، ذكر المتعلمين بأهمية التسلسل خطوات عمليه 
 القسمه



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

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

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



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

يقرأ المتعلمون المسأله فيدركوا أن عليهم ايجاد ناتج : تعلم 
بالتالي يمكنهم اجراء عمليه القسمه باتباع  21÷ 945

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

 .من الخطوات الثالث في عملية القسمه 

يالحظ المتعلمون أن رقم مئات المقسوم أصغر : تعبير شفهي 
من المقسوم عليه في كل من أ ، ب فيدركون أن عليهم توزيع 

عشرة  46و ( أ ) مجموعه بالتساوي في 11عشرة على  22
وبالتالي يجدون عدد ( 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 

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

اشرح للمتعلمين أن المسائل المطروحه في هذا النشاط : تعلم 
هى ذات خطوتين وبالتالي نحتاج إلى إجراء عمليتين لحلها 

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

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

 .اليمين الى اليسار 

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

سببه استخدام األقواس الذي يغير من ترتيب اجراء العمليات 
 .وبالتالي يغير الناتج 



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

 .فيكملون التعبير الرياضي للحصول على الناتج ( 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 

الفت انتباه المتعلمين الى أن استخدام األقواس ( : 2)تمرين 
وبالتالي يغير ناتج التعبير .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 
باستخدام األقراص البالستيكية والرسم ، بعد ذلك اسألهم عن عبارة الضرب 

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

في المسأله األولى عدد .اسألهم أن يجدوا االختالف بينهما 
العناصر في المجموعه الواحده هو المجهول ، أما في المسأله 

اشرح لهم أننا نستخدم .الثانيه فعدد المجموعات هو المجهول 
التمثيالت اليجاد هذه األعداد المجهوله ، ففي المسأله األولى 

 :  نستخدم نستخدم التمثيل 
؟  ؟   ؟   حيث يدل الخط أعلى                             

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

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

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

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

 .   والقسمه اليجاد العدد المجهول في كل مسأله 



وهو عدد العناصر في كل ( 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 

يستخدم المتعلمون أحد التمثيلين في نشاط تعلم إليجاد العدد ( 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 اطلب  4اشرح لهم أن العدد 

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

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

 .عدد القيم ÷ مجموع القيم  = المتوسط الحسابي 



اليجاد المتوسط الحسابي ألطوال األعمدة يعيد المتعلمون ترتيب ( : 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

 9 اسطنبول

 12 بورصه

 6 إزمير

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

 .  الفرق بين العددين األكبر واألصغر في البيانات قيسمى المدى 



الفت انتباه المتعلمين الى أنه حين يكون عدد القيم فرديًا يكون الوسيط : اربط 
العدد الذي يأتي في الوسط بعد ترتيب البيانات أما اذا كان عدد القيم زوجيًا 

فعليهم جمع العددين اللذين يتوسطان مجموعة القيم ثم قسمة مجموعهما على 
 . 2العدد 

الفت انتباه المتعلمين أنه في بعض مجموعات القيم ال يوجد : التعبير الشفهي 
 .منوال إذ أن القيم ال تتكرر أكثر من مرة واحدة أو تتكرر بشكل متساو  

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

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

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

 .الحسابي فهو ناتج قسمة مجموع القيم على عدد القيم 








