
اسال المتعلمين عن ما يشاهدونه في الصورة 

تي اطلب من المتعلمين أن يتحدثوا عن األلعاب ال

كل من يستخدم فيها الوقت لتحديد الرابح وترتيب

الالعبين
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مشروع الوحدة
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التمهيد المقترح اعرض على المتعلمين أشكال اطلب 

.منهم كتابة رمز الكسر الدال على األجزاء المظللة 

س اشرح للمتعلمين انه في هذا الدر: نشاط التعلم 

ورة سيتعلمون كتابة وقراءة الكسر االعتيادي في ص

كسر عشري

ط اشرح لهم كيفية تمثيل الكسر العشري على خ

.األعداد 
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لكسر اشرح للمتعلمين انه كما يمكن كتابة ا: اربط 

ن االعتيادي في صورة كسر عشري ، سيتعلمو

.كتابة العدد الكسري في صورة عدد عشري 

ة اشرح لهم طريقة استخدام لوحة القيمة المكاني

ى خط لكتابة رمز العدد العشري وطريقة تمثيله عل

األعداد
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ذكر المتعلمين بانه لكتابة االسم اللفظي ( 4)تمرين 

لعدد عشري ، فانهم يكتبون أوال االسم اللفظي 

صحيح»للرقم إلى يسار الفاصلة العشرية يتبعه 

رية ثم يكتبون االسم اللفظي إلى يمين الفاصلة العش

«أجزاء من عشره»يتبعه عباره 

: التقييم المختصر

اطلب من المتعلمين يكتبوا  رمز الصورة العشرية 

:للكل مما يلي 

تسعة أجزاء من عشرة( أ

سبعه صحيح وثالثة أعشار( ب

(                               ج
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اطلب من كل متعلم أن يلون: التمهيد المقترح 

ثم أطلب منهم أن 2,7على شبكات األعشار  

يكتبوه في صورة عدد كسري 

ثم اطلب منهم أن يكتبوا االسم اللفظي للعدد

العشري

يقرأوااطلب من التعلمين أن : نشاط التعلم

زاء المسألة في النشاط ثم أسالهم كم عدد كل األج

المتطابقة في شبكة المائة وكم جزء منها ظلل

باللون األصفر ؟

ن ما الكسر االعتيادي الذي يدل على الجزء الملو
من كل الشبكة ؟
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ذكر المتعلمين بأن كل عدد كسري يتكون من : أربط

للمتعلمين اكدعدد كلي إلى يمينه كسر اعتيادي، ثم 

على أنه لتمثيل العدد الكسري على شبكة المئات لونت

أجزاء من مئة في الشبكة 9شبكة مئات كاملة و 

الثانية ، ثم يكتب رمز العدد العشري على لوحة 

.القيمة المكانية 

سم100= متر 1ذكر المتعلمين بأن (3)تمرين 

في الكسرييكتب المتعلمون العدد ( 4)تمرين 

صورة عدد عشري ويقارنون بإجابة شيماء 

لإلجابة عن السؤال 

:لتقييم المختصرا

من المتعلمين أن يكتبوا كال مما يلي في الصورة اطلب

العشرية

خمسة وعشرون جزءاً من مئة(أ)

(ب)
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النصف اشكالاعرض على المتعلمين : التمهيد المقترح

ما الكسر الذي يمثل األجزاء المظللة؟: والربعان ، اسألهم 

متكافئان؟ لماذا؟الكسرانهل هذان : ثم اسألهم 

كم :هماطلب من المتعلمين قراءة المسألة ثم اسأل:نشاط التعلم

عمودا ظلل على شبكة األجزاء من عشرة ؟ ما الكسر الدال 

على الجزء المظلل ؟

بعدها اسألهم كم مربعا ظلل على شبكة األجزاء من مئة ؟

ما الكسر الدال على الجزء المظلل ؟

متكافئان ؟ لماذا؟الكسرانثم اسألهم هل 

والكسريناطلب من المتعلمين أن يكتبوا 

متكافئين  في صورتهما العشرية ليستنتجوا كسرين عشريين
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فهم يقيم هذا التعبير:التعبير الشفهي 

ة ، إذ المتعلمين الكسور العشرية المتكافئ

0,80و0,8عليهم أن يحددوا ما إذا كان 

.كسرين متكافئين

اطلب من المتعلمين أن : تقييم مختصر

عبران يكتبوا كسرين عشريين متكافئين ي

عن الجزء المظلل على شبكة 
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د اطلب من المتعلمين أن يقارنوا بين األعدا:التمهيد المقترح
:التالية مع تبرير إجاباتهم

2715(       أ)

5659(        ب)

ثم المسألة ،يقرأوااطلب من المتعلمين أن : نشاط التعلم
ة اسألهم أن يكتبوا رمز العدد العشري الممثل على شبك

تجوا العالقة ثم يستن.المئات باألصفر، باألخضر، بالبنفسجي
.بين عددين عشريين

ون وبإمكان المتعلمين المقارنة بين األعداد العشرية من د
. خطوات المقارنةباتباعاستخدام شبكة المئات وذلك 
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ة يدرك المتعلمون أنه لترتيب األعداد العشري: اربط

ى باستخدام خط األعداد يكون العدد العشري إلى أقص

اليمين هو األكبر والعدد العشري إلى اليسار هو 

.األصغر

ألعداد اطلب من المتعلمين أن يرتبوا ا: تقييم مختصر 

7,85، 8، 7,21، 7,8: العشرية التالية تنازليا
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وا اطلب من المتعلمين أن يحدد: التمهيد المقترح 

، 163دد العشرتين الكاملتين اللتين يقع بينهما الع

عدادثم أن يختاروا العشرة األقرب باستخدام خط األ

ألة ، المسيقرأوااطلب من المتعلمين أن : نشاط التعلم  
ريين ثم اطلب منهم أن يقّدروا مكان كّل من العددين العش

.على خط األعداد9,21و8,74

أو 8أقرب إلى العدد الكلّي 8,74هل العدد : ثم اسألهم
؟9

.واطلب منهم أن يقربوا هذا العدد إلى أقرب عدد كلّي

9,21أعد األسئلة نفسها للعدد 

ن بعد ذلك ، اشرح لهم أنه يمكنهم تقريب هذين العددي
.باستخدام خطوات التقريب 
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اطلب من المتعلمين أن يقربوا األعداد : تقييم مختصر 
:العشرية التالية إلى أقرب عدد كلّي

13,71(  أ)

25,39( ب)

0,23( جـ)

يدرك المتعلمون بعد قراءة المسألة ، أن العدد(: 5)تمرين

، ثم 12الكلي إلى يسار الفاصلة العشرية يجب أن يساوي 

لى يشرحون أنه ليقرب العدد العشري الذي يبحثون عنه إ

، وبما 5يجب أن يكون عدد أجزاء العشرة أصغر من 12

4أنهم يريدون أكبر عدد عشري فعليهم أن يختاروا 
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مراجعة بعض حقائق الجمع :التمهيد المقترح 

18≥ األساسية بناتج 

يقرأوامن المتعلمين أن اطلب:نشاط التعلم

ثل المسألة، ثم يذكر المتعلمون العدد العشري المم

.بالجزء الملون لكل شكل

خطوات جمع األعداد باتباعإيجاد ناتج الجمع ثم

العشرية 
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يدرك المتعلمون في هذه الفقرة أنه بإمكانهم : اربط
ة استخدام ما يعرفونه عن األعداد العشرية المتكافئ

لى ليجدوا ناتج جمع عددين يختلف فيهما عدد األرقام إ
أكد لهم على أن كل عدد كلي. يمين الفاصلة العشرية

.يمكن أن يكتب في صورة عدد عشري

ا ناتج اطلب من المتعلمين أن يجدو: تقييم مختصر

:ما يلي

0,26+ 0,71( أ)

6,11+ 5( ب)
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ت مراجعة بعض حقائق الطرح ذا: التمهيد المقترح

18≥ الصلة بحقائق الجمع األساسية بناتج

المتعلمون ناتج طرح عدد يوجد: نشاط التعلم

ين عشري من آخر مستخدمين شبكات األعشار وتلو

وشطب المطلوب وإتباع خطوات طرح األعداد 

.العشرية وإيجاد ناتج الطرح
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نه يستخدم المتعلمون في هذه الفقرة ما يعرفو: اربط

عن األعداد العشرية المتكافئة إليجاد الناتج

المتعلمون المطروح والمطروح منه ، يحدد(: 2)تمرين 

يجاد إلناتجهفيكتبون تعبير الطرح المناسب ويجدون 

.الفرق

ج ما من المتعلمين أن يجدوا ناتاطلب: تقييم مختصر

:يلي

3,52–6(أ)

0,7–0,39( ب)
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مراجعه
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(اليوم الثالث) األنشطة العملية 

:ة تكلف مجموعات المتدربين بإعداد نموذج درس ألحد البنود التالي

(  إيجاد المدة ) 10-3

(الرزنامة ) 10-4

(استكشاف األجزاء من عشرة ) 11-1

(تقريب األعداد العشرية )11-5

(طرح األعداد العشرية ) 11-7
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