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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 
اطلب من كل متعلم أن يستخدم األدوات المطلوبه ويتبع 

 .التعليمات الموضحه في كتابه لصنع رقائق الكسور 



أعط المتعلمين أوراقا على شكل منطقة : التمهيد المقترح
بعدها ُاطلب منهم تقسيم . دائرية ومربعة ومستطيلة 

إحداها إلى جزأين متطابقين ، والثانية إلى ثالثة أجزاء 
متطابقة ، والثالثة إلى أربعة أجزاء متطابقة مستخدمين 

 .الطي  

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

 .شكل كسر
الفت انتباههم إلى أن كل جزء من ثمانية أجزاء 

متطابقة يسمى ثمنًا وأكد لهم أن الجزء الكامل يسمى 
 .واحد صحيح

 



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

 الكسر
 

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

 
أكد للمتعلمين على أن الوحدة تقسم غلى أجزاء متطابقة 

عند تمثيل كسر على أن يساوي عدد هذه األجزاء المقام، 
 .   واشرح لهم طريقة تسمية كل كسر في كل مرة

1 
3 

1 
3 

أكد للمتعلمين على أن األشكال مقسمة إلى : 1تمرين 
أجزاء متطابقة، لذلك يمكن استخدام الكسور للداللة 

 .  على عدد األجزاء المظللة من كل األجزاء



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

 .أجزاء متطابقة، يسمى كل جزء منها ُسبعاً  7الوحدة إلى 

ر المتعلمين بأن في األسبوع : 6تمرين   .أيام 7ذك 

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

األجزاء المتطابقة، وبالتالي يحددون ما إذا كانت سلوى 
 .على حق

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



مراجعة في تسمية وكتابة : التمهيد المقترح
 .الكسور

اشرح للمتعلمين أن الكسور التي تمثل : نشاط التعلم
نفس الجزء من الكل تسمى كسورا متكافئة ، فإن رقيقة 
 الـ        ورقيقة الـ        لهما الطول نفسه وبالتالي 

 
فهما يمثالن الجزء من الكل باستخدام رقائق الكسور، 

 .لذلك نسمي       و        كسرين متكافئين
 

 اكد للمتعلمين على أنه لتمثيل        باستخدام رقائق 
 

الكسور، نلون جزءًا واحدا من جزأين متطابقين ، 
 .أجزاء متطابقة 4ولتمثيل      نلون جزأين من 
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يستخدم المتعلمون الكسور المتكافئة التي وجدوها : تعبير شفهي

في فقرة اربط باستخدام رقائق الكسور ، إليجاد النمط الذي يربط 
أكد للمتعلمين على أن مقام . بين مقامات الكسور وبسوطها

 1 .الكسور المتكافئة مع الكسر       يساوي ضعف بسطها
2 

اشرح للمتعلمين أن الكسور المتكافئة : الحظ
هي كسور لها طول الرقائق نفسه، ويرتبط مقام 

 .  كل منا وبسطها باتباع نمط معين



ذكر المتعلمين بأن الكسور التي تمثل نفس الجزء : 1تمرين 
من الكل تسمى كسورا متكافئة، وتتمثل برقائق لها الطول 

 .نفسه

 رقائق       ال 5أكد للمتعلمين على أن طول : 4تمرين 
 
 رقائق       ، لذلك فإن الكسرين         و         5يساوي طول  
 

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

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

 اشرح للمتعلمين أن الكسور      ،         ،       ،: نشاط التعلم
 

 هي كسور متكافئة ، ولكن         هو أبسط صورة للكسر             
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 يمثل المتعلمون الكسر         باستخدام رقائق الكسور، : 3تمرين 
 

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

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

 .بعدها، اطلب منهم وضع الكسر        في أبسط صورة
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مراجعة في تمثيل كسور معطاه باستخدام : التمهيد المقترح
 .رقائق الكسور ثم كتابة كسر يكافئ مع كل كسر منها

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

 .  باتجاه العدد األكبر



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

الطول، بالتالي يستنتجون ما الذي يحدث لطول رقيقة 
 .الكسور
اشرح للمتعلمين أن الكسر األكبر بين الكسرين هو : 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
 

 وبالتالي يمكننا أن نعرف أي كسر أكبر من الكسر          ، ألن طول 
 

 .رقيقة         يبقى نفسه ولكن يختلف عددها
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يقارن المتعلمون باستخدام رقائق الكسور أو خط األعداد : 3تمرين 
فيمثلون كال من الكسرين ويقارنون بين أطوال الرقائق الختيار الكسر 

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

 .متكافئين ألن لهما طول الرقائق نفسه

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



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

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

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

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

 واشرح لهم أنه بامكانهم ترتيب الكسور تنازليا بعد تحديد الكسر 
 

 ،          ،:         األكبر والكسر األصغر
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اشرح للمتعلمين أن الكسر األقرب إلى الصفر هو : 2تمرين 
 .هو الكسر األكبر 1الكسر األصغر، والكسر األقرب إلى 

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

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

، يقوم المتعلمون بتحديدالكسر األكبر (3)كما في التمرين : 4تمرين 
 .والكسر األصغر بعد المقارنه بين الكسور لترتيبها تنازليا



 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

البد من مرور المتعلمين بالمراحل التالية عند حلهم للمسائل : 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



 يمثل المتعلمون        المشروع الذي أنجزته بتول، و: 1تمرين 
 

 و        المشروع الذي أنجزته مريم، ثم يقارنون بين الكسرين بعد 
 

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

اطلب من المتعلمين الذين وجدوا صعوبة في الحل، استخدام رقائق 
 .الكسور أو خط األعداد لمساعدتهم على اإلجابة
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 5سمكة، ثم يحوطون  12يرسم المتعلمون رسما يوضح : 2تمرين 
منها بلون أسود، فيستنتجون أن ما بقى  3منها بلون برتقالي، و 

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

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

يدرك المتعلمون ، بعد قراءة المسألة ، أنه إليجاد عدد الكتب 
التي أخذها عامر عليهم أن يجدوا عدد الكتب التي أخذها نواف 

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
ذكر المتعلمين بأن عليهم تحديد المعلومات التي يعرفونها 

والمعلومات التي يريدون معرفتها، واتباع المراحل األربع في دليل 
 .حل المسائل
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 .اسأل المتعلمين عما يشاهدونه في الصورة
اطلب من المتعلمين أن يحددوا إلى كم قسما قسم كل نوع من 
المأكوالت وأن يذكروا أيًا منها يتناولونه باستمرار، وما فائدتها 

 .لإلنسان

اطلب من المتعلمين أن يذكروا أهمية اختيار الطعام الصحي الذي 
يحتوي على جميع العناصر الغذائية والذي يزود جسم اإلنسان 

 .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 
الخطوات الموضحة في كتابها لصنع فطيرة البيتزا وتقسيمها إلى 

 .  عدد األجزاء المطلوب على أن تكون هذه األجزاء متطابقة

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



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

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

 الفت انتباه المتعلمين إلى أن الكسرين        و          لهما 
 
 وبالتالي، نقول إن الكسرين        و         4المقام نفسه وهو العدد  
 

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

 
 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
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 :نشاط التعلم



ذكر المتعلمين بأن الكسور التي لها الكمية نفسها تسمى : اربط
كسورا متكافئة، كذلك ذكرهم بطريقة استخدام رقائق الكسور 
لكتابة كسر معين في أبسط صورة، والفت انتباههم إلى أن 

 1الكسر الذي يتساوى فيه البسط والمقام يساوي العدد 

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

ذكر المتعلمين بأنه لكتابة كسر في أبسط صورة نجد العدد : 1تمرين 
الذي نحتاج إليه من أكبر رقيقة للحصول على الطول نفسه للرقائق 

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

 ونحتاج إلى واحدة منها لتمثيل الكسر          ، وبالتالي         في 
 

 =أبسط صورة 
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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 يشير 4بسط الكسر الثاني يساوي 

 خطوات يمينا بدءا من         4إلى التقدم 
 

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

 1يساوي العدد 
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ذكر المتعلمين بأنه عند جمع كسرين ذات : 3تمرين 
 .المقامات الموحدة يكون مقام الناتج هو نفسه أيضاً 

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



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

 الفت انتباه المتعلمين إلى أن مقام الكسرين في : نشاط التعلم
 

 مختلف، ولكي نجمعهما +            تعبير الجمع          
 

يجب أن يكون المقام موحدًا، واشرح لهم أننا نستخدم الكسور 
 .المتكافئة لتوحيد المقامات
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ذكر المتعلمين بأنه عليهم اختيار أطول رقيقة كسور لكتابة : اربط
 .الكسر في أبسط صورة

 الفت انتباه المتعلمين إلى رقيقة الـ        أطول من رقيقة الـ        ،
 

 وبالتالي يجب استبدال رقيقة       بعدد معين من رقائق الـ        
 

وليس العكس، أي عند توحيد المقامات سيكون المقام المشترك هو 
 .4العدد 
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ذكر المتعلمين بأن الكسر الذي له البسط والمقام : 1تمرين 
 1نفسهما يساوي 

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

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

 .توحيد المقامات أوالً 

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



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

يكتب رمز الكسر الذي تمثله األجزاء المظللة ألشكال  -
 .معطاة

 .مراجعة في الكسور المتكافئة -

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

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

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

إذ عليهم أن يبدأوا من الكسر الذي يمثل المطروح منه، ثم يتراجعوا 
عددا من الخطوات يسارًا يساوي بسط المطروح، فيكون الناتج 

 .الكسر الذي يتوقفون عنده



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

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

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

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

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

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



مراجعة المتعلمين في طرح الكسور : التمهيد المقترح
 .ذات المقامات الموحدة

اشرح للمتعلمين أن، في الطرح كما في : نشاط التعلم
الجمع، عند اختالف المقامات علينا استخدام الكسور 
 .المتكافئة لتوحيد المقامات ومن ثم القيام بعملية الطرح

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

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

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

بكسور مكافئة لها لتوحيد المقامات وبالتالي إيجاد ناتج 
 .الطرح



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

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



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

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

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

 
   1تمثل الكسر المركب      والرقيقة التي تمثل العدد الكسري     

 
 .  لهما الطول نفسه، إذ إنهما يمثالن الكسر نفسه

7 
4 

3 
4 

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

 .إليها الشكل

(  التعلم)يقي م هذا التعبير فهم المتعلمين نشاط : 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 يكون : 1تمرين  ذك 
 .أكبر من المقام

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

اشرح للمتعلمين أن عدد رقائق الوحدة يساوي العدد الكلي : 4تمرين 
في العدد الكسري، أما الكسر في العدد الكسري فيساوي ما تمثله 

 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 



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

 اشرح للمتعلمين أنه عمد جمع عدد كلي مع كسر : نشاط التعلم
 

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

       3   
 

 1ذكرهم بأن الكسر الذي يتساوى فيه البسط والمقام يساوي 

1 
2 

1 
2 



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

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

 .الكسور إليجاد ناتج الجمع
بكسر يتساوى فيه البسط  1يعيد المتعلمون تسمية العدد : 1تمرين 

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

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

ذكر المتعلمين بالخطوات الثالث التي تعلموها في نشاط التعلم : 2تمرين 
 .إليجاد ناتج الجمع، كذلك ذكرهم بإمكانية استخدام خط األعداد أيضا

 .أكد على ضرورة إعادة التسمية إليجاد ناتج تعبيرات الطرح

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

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

 .لتمثيل المسألة

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


























