
. أسأل المتعلمين عما يشاهدونه في الصورة 

اطلب من المتعلمين أن يتحدثوا عن أهمية 

.الصناعه والتجارة في تحسين سبل العيش

اطرح اسئله تتضمن الضرب والقسمه ألعداد 

ة المياه كلية مستعيناً بالصورة مثل تعبئ الشرك

6يحوى الصندوق الواحد , في صناديق 

. زجاجات 

زجاجات في صناديق يسع كل204اذا تم تحميل 

.فكم صندوقاً تم تحميله ؟. زجاجات 6منها 
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ناقش مشروع الوحدة وقسم الفصل الى خمس

مجموعات واطلب من كل منها أن تختار المبنى

ا الذي تريد بناءه وتحدد سعر طن الحديد لهذ

المبنى 

ومن خالل دراسة الوحدة على كل المجموعات 

أن تتبادل األدوار اليجاد أسعار الحديد الذي 

.يحتاج اليه كل مبنى 
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مراجعة بعض : التمهيد المقترح 

9×9حقائق الضرب األساسيه حتى 

+ ......5= 45اطرح أسئلة مثل 

399  =400-.....

يدرك المتعلمون أن عليهم استخدام حقائق 

.بير الضرب األساسيه واألنماط اليجاد ناتج التع

ومن يستخدم المتعلم لوحة المئة للعد بالعشرات

.خاللها يتعرف على مضاعفات العدد 
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يدرك المتعلمون انه اليجاد ناتج 

على 13يمكن أن يعيدوا كتابة 13×7

وبالتالي فإن ناتج جمع10+3شكل 

يؤدي الى 10×7، 3×7الجزئين 

13×7ايجاد ناتج 
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يستخدم المتعلمون ما تعلموه في بند تعلم

لحل التمارين 

ايجاد اطلب من المتعلمين: التقييم المختصر 

:  ناتج 

20 ×10000=

90 ×8000=

4 ×46=
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بعض مراجعة : التمهيد المقترح 

9×9حقائق الضرب األساسيه حتى 

:استخدام شبكة المربعات البجاد ناتج 

3×12
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يدرك المتعلمون امكانية استخدام الجمع 

المتكرر أو خوارزمية ضرب عدد مكون 

رمزه من رقم واحد في آخر مكون رمزه 

من رقمين أو أكثر اليجاد ناتج التمرين 

المعطى

:التقييم المختصر

: اطلب من المتعلمين ايجاد ناتج 

2 ×6538
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مراجعة الحقائق الضرب : التمهيد المقترح 

9×9األساسيه حتى 

27×4اطلب منهم ايجاد ناتج 

د يدرك المتعلمون استخدام خوارزميه ضرب عد

مكون رمزه من رقمين في آخر مكون رمزه من 

.رقمين أو أكثر 

واتج الن)استعرض مع المتعلمين طريقة ابراهيم 

ثم طريقة بدر ( الجزئيه 

(.توضيح اعادة التسميه )

.ناقش المثال الثاني موضحاً الخطوات 
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:التقييم المختصر

: اطلب من المتعلمين ايجاد ناتج 

55 ×768

يقيس فهم المتعلمين لعملية الضرب 4تمرن 

أنه عند ضرب عشرات في عشرات وادراكهم

3عدد مكون رمزه من أىيحصلون على مئات 

.أرقام على األقل 

اطلب منهم مالحظة ذلك في التمارين التي أجابوا 
عليها
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الضرب مراجعة حقائق : التمهيد المقترح 

9×9األساسيه حتى 

53× 6أوجد ناتج 

ول يوضح المثال في الحظ امكانية كتابة االسم المط

ي ألحد العددين المضروبين ثم ضرب العدد اآلخر ف

بالحظون أن الناتج هو .كل جزء من االسم المطول 

. نفسه 

اشرح للمتعلمين امكانية كتابة 

(  االسم المطول )احد العددين على صورة أخرى 

وضرب العدد اآلخر في كل جزء من االسم المطول  

ضرب ثم جمع النواتج الجزئيه للحصول على ناتج ال

.ثم أوضح الطريقة المختصره 
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:التقييم المختصر

:  اطلب من المتعلمين ايجاد ناتج 

213

 ×117
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الضرب مراجعة حقائق : التمهيد المقترح 

9×9األساسيه حتى 

يستخدم المتعلمون خوارزمية ضرب عددين 

.أرقام 3رمز كل منهما مكون من 
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ل اطلب من المتعلمين ح: التقييم المختصر 

:  المسأله 

5جرام 250أضاف مشاري الى كيس وزنه 

200حبات من التفاح  ، وزن الواحدة منها 

.جرام 

.ما رزن الكيس و التفاح معاً 

يشرح المتعلمون أنه عند ضرب5في تمرن 

أرقام في 3أصغر عدد مكون رمزه من 

أرقام 4نفسه يحصلون على ناتج مكون من 

(100 ×100 =10000)

ة يتدرب المتعلمون  على استخدام خوارزمي

3ضرب عددين رمز كل منهما مكون من 

.، وحل مسائل حياتية تتضمن ذلك أرقام 
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يه مراجعه حقائق الضرب األساس: التمهيد المقترح 
9×9حتى 

6×30، 50× 2، 25× 4: ايجاد ناتج 

يوضح المعلم إمكانية إتباع إحدى الطرق الثالث 

( .التجميع )أعداد3الموضحة لضرب 

اإلشارة إلى إمكانية ضرب عددين يكون فيها عشرة 

.  كاملة يساعد على الحساب ذهنياً 

أعداد 4في بند اريط يدرك المتعلمون كيفية ضرب 

بعد باختيار عددين وضربهما ثم ضرب العددين اآلخرين

.ئي ذلك يضربون الناتجين للحصول على الناتج النها
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أعداد أو أكثر حسب 3يتدرب المتعلمون على ضرب 

.اربط وما تعلموه في بند تعلم والحظ 

بها أكد على المتعلمين بالبدء بضرب أعداد ناتج ضر

.عشرات أو مئات كاملة الستخدام الحساب الذهني 

.أعداد 3يحل المتعلمون مسائل حياتية تتضمن ضرب 

جناتايجاداطلب من المتعلمين : التقييم المختصر 

5×6×3×10
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ذاتالقسمهيدرك المتعلمون أن عليهم استخدام حقائق 

ج ناتاليجادواألنماط األساسيهبحقائق الضرب الصله

.التعبير  المعطى

فياالصفاريالحظ المتعلمون أنه عندما يتساوى عدد 

ة المقسوم والمقسوم عليه يكون الناتج هو ناتج حقيق

.نفسهالقسمه

احتوى المقسوم فقط على أصفار يكون عدد اذاوانه 

.وم في المقساألصفارفي الناتج هو نفس عدد األصفار

احتوى كل من المقسوم والمقسوم عليه على عدد اذااما

فإناألصفارمختلف من 

اراصففي الناتج يساوي الفرق بين عدد االصفارعدد 

المقسوم والمقسوم عليه

بعض حقائق القسمه ذاتمراجعه : التمهيد المقترح 

9×9األساسيه حتى الصله بحقائق الضرب 

7÷ 140، 9÷ 450، 10÷ 60: ايجاد ناتج 
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ات حقائق القسمه ذالمتعلمون أن عليهم استخدام يدرك 

اتج واألنماط اليجاد ناألساسيه  الضرب الصلة بحقائق 

.ذلكوحل مسائل حياتية تتضمن التعبير 

يستخدم المتعلمون ما تعلموه في هذا 4في تمرن 

يحه الدرس لمعرفة أى الفتاتين كانت اجابتها صح

: التقييم المختصر 

: اطلب من المتعلمين ايجاد ناتج 

8800 ÷100

25000 ÷50

400000 ÷80
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مراجعة  بعض حقائق القسمة ذات : التمهيد المقترح 

9×9حتى األساسيهبحقائق الضرب الصله

دينيزباستخدام قطع 2÷ 125: ناتج ايجاد

كون يوضح المعلم للمتعلمين خوارزمية القسمه على عدد م

.رمزه من رقم واحد ، مع أو بدون باقي 

.  أكد على التحقق من صحة الحل 

https://www.google.com.kw/url?url=https://ar.pngtree.com/freepng/gradient-green-corrugated_3111961.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiYvZangr3fAhUmURUIHZPxDzYQwW4IHTAE&usg=AOvVaw3WudZLlKiTkjlgaCSHA4jl


عرفة أكد على المتعلمين أن هناك عمليتين سيقومون بهما لم

.العدد الخارج 

5+2×3تعني 5ثم اجمع 2اضرب في 

(  ذكرهم بقواعد ترتيب العمليات )

: التقييم المختصر 

: اطلب من المتعلمين ايجاد ناتج 

9877

خوارزمية القسمه علىيتدرب المتعلمون على استخدام 

.عدد مكون رمزه من رقم واحد ، مع أو بدون باقي 

. أكد على التحقق من صحة الحل 
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المعلم خوارزمية  القسمه على عدد مكون رمزهيوضح

ناتج من رقم واحد  الفتاً االنتباه الى وجود أصفار في

يه  القسمه عندما يكون المقسوم أصغر من المقسوم عل

.وأكد على التحقق من صحة الحل

ذات مراجعه  بعض حقائق القسمه: التمهيد المقترح 

9×9الصله بحقائق الضرب األساسيه حتى 

.باستخدام قطع دينيز 3÷ 318: اوجد ناتج 
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القسمهيتدرب المتعلمون على استخدام خوارزمية  

أصفار مع وجود على عدد مكون رمزه من رقم واحد  

.وأكد على التحقق من صحة الحلفي ناتج القسمه 

يشرح المتعلمون أن الباقي يجب أن 3في تمرن 

كون يكون دائماً أصغر من المقسوم عليه وبالتالي ي

(الباقي)8أكبر من 9ألن 9المقسوم عليه 

:  التقييم المختصر 

:  اطلب من المتعلمين ايجاد ناتج 

5165
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مه مراجعه  بعض حقائق القس: التمهيد المقترح 

9×9ذات الصله بحقائق الضرب األساسيه حتى 

اكتب عبارة القسمه المناسبه ل
96–32-32-32 =0

يوضح المعلم خوارزمية  القسمه على عدد 

على التحقق من رقمين وأكد مكون رمزه من 

.صحة الحل
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مه يتدرب المتعلمون على استخدام خوارزمية  القس

ه رقمين وحل مسائل حياتيمن رمزهعلى عدد مكون 

.تتضمن ذلك 

:  التقييم المختصر 

:  اطلب من المتعلمين ايجاد ناتج 

798028
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ن يوضح المعلم التمثيل المستخدم  عند التحدث ع

.مجموعات متساويه الموضح في بند تعلم 

هول يستخدم المتعلمون القسمه في معرفة العدد المج

.في جملة الضرب 

ات مراجعه  بعض حقائق القسمه ذ: التمهيد المقترح 

9×9الصله بحقائق الضرب األساسيه حتى 

:  وايجاد ناتج ما يلي 

800 ÷2

350 ÷7

36000 ÷600

435 ÷5
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في يستخدم المتعلمون القسمه في معرفة العدد المجهول

.جملة الضرب 

المعطاه يستخدم المتعلمون أحد التمثيلين لتمثيل الجملة

.وايجاد العدد المجهول 

اطلب من المتعلمين ايجاد العدد : التقييم المختصر 

: المجهول 

3904000

500؟  ؟   ؟                                       
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(اليوم الثاني) األنشطة العملية 

:  تكلف مجموعات المتدربين بإعداد نموذج درس ألحد البنود التالية

ضرب عدد مكون رمزه  من رقمين في آخر مكون رمزه من ) 9-3

رقمين أو أكثر

رقم 3ضرب عددين مكون رمز كل منهما من ) 9-5

ضرب ثالثة أعداد أو أكثر) 9-6

(القسمة على عدد مكون رمزه من رقمين ) 9-10

(إيجاد العدد المجهول ) 9-11
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