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مقﺪمة
تﺸهﺪ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرحلة فارﻗة مﻦ تاريخ التعليم في مصر .حيث اﻧطلقﺖ إﺷارة البﺪء في التﻐيير
اجذري لنظامنا التعليمي بﺪ ﹱءا مﻦ مرحلة رياض اﻷطفال حتى ﻧهاية اﳌرحلة الﺜاﻧوية )تعليم  (2.0وبﺪأت أولى مامح هذا
التﻐيير مﻦ ﺳبتمبر  2018ﻋبر تﻐيير مناهج مرحلة رياض اﻷطفال والصف اﻷول اابتﺪائي وتﻐيير مناهج الصف الﺜاﻧي
اابتﺪائي لعام  ،2019وﺳيﺴتمر هذا التﻐيير تبا ﹱﻋا للصفوف الﺪراﺳية التالية حتى ﻋام .2030
ﻧتاجا للكﺜير
وتفﺨر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تقﺪم هذه الﺴلﺴلة التعليمية اجﺪيﺪة ،ولقﺪ ﻛان هذا العمل ﹱ
مﻦ الﺪراﺳات واﳌقارﻧات والتفكير العميق والتعاون مع الكﺜير مﻦ خبرات ﻋلماء التربية في اﳌؤﺳﺴات الوطنية والعاﳌية ،لكي
ﻧصوغ رؤيتنا في إطار ﻗومي إبﺪاﻋي ومواد تعليمية ورﻗية ورﻗمية فعالة.
وتتقﺪم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل الﺸكر والتقﺪير ﳌرﻛز تطوير اﳌناهج واﳌواد التعليمية ،ﻛما تتقﺪم بالﺸكر
ﳌﺴتﺸاري الوزير وﻛذلﻚ تﺨﺺ بالﺸكر والعرفان مؤﺳﺴة ديﺴكفري التعليمية ،مؤﺳﺴة ﻧهﻀة مصر ،مؤﺳﺴة لوجمان
مصر ،منظمة اليوﻧيﺴف ،منظمة اليوﻧﺴكو ،خبراء التعليم في البنﻚ الﺪولي وأﺳاتذة ﻛليات التربية اﳌصرية ﳌﺸارﻛتهم الفاﻋلة
في إﻋﺪاد إطار اﳌناهج الوطنية مصر ،وأخي ﹱرا تتقﺪم الوزارة بالﺸكر لكل فرد بقطاﻋات وزارة التربية والتعليم وﻛذلﻚ مﺪيري
ﻋموم اﳌواد الﺪراﺳية الذيﻦ ﺳاهموا في إثراء هذا العمل.
إن تﻐيير ﻧظامنا التعليمي لم يكﻦ مكنا دون اﻹمان العميق للقيادة الﺴياﺳية اﳌصرية بﻀرورة التﻐيير ،أخي ﹱرا ،أﺷكر
جميع اﳌﺴؤولﲔ في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جميع ﻗطاﻋات الوزارة وﻛذلﻚ اﳌﺴتﺸاريﻦ اﳌعنيﲔ بالوزارة
الذيﻦ ﺷارﻛوا في هذه العملية .فهذا اﻹﺻاح اﳌنﺸود للتعليم في مصر هو جزء أﺻيل مﻦ رؤية الﺴيﺪ الرئيس فاﻹﺻاح
الﺸامل للتعليم في مصر هو جزء أﺻيل مﻦ رؤية الﺴيﺪ الرئيس ﻋبﺪ الفتاح الﺴيﺴي ﻹﻋادة بناء اﳌواطﻦ اﳌصري ،و لقﺪ
م تفعيل تلﻚ الرؤية بالتنﺴيق الكامل مع الﺴادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والﺜقافة والﺸباب والرياضة .إن ﻧظام
تعليم مصر اجﺪيﺪ هو جزء مﻦ مجهود وطني ﻛبير ومتواﺻل لارتقاء مصر إلى مصاف الﺪول اﳌتقﺪمة لﻀمان مﺴتقبل
ﻋظيم جميع مواطنيها.

ﻛﻠﻤة الﺴﻴﺪ وزﻳﺮ التﺮﺑﻴة والتﻌﻠﻴﻢ والتﻌﻠﻴﻢ الﻔﻨﻲ
يﺴعﺪﻧي أن أﺷارﻛكم هذه اللحظة التاريﺨية في ﻋمر مصرﻧا احبيبة بإطاق ﻧظام التعليم والتعلم اﳌصري اجﺪيﺪ والذي
م تصميمه لبناء إﻧﺴان مصري منتم لوطنه وﻷمته العربية وﻗارته اﻷفريقية ،مبتكر ،مبﺪع ،يفهم ويتقبل ااختاف ،متمكﻦ
مﻦ اﳌعرفة واﳌهارات احياتية ،ﻗادر ﻋلى التعلم مﺪى احياة وﻗادر ﻋلى اﳌنافﺴة العاﳌية.
لقﺪ آثرت الﺪولة اﳌصرية أن تﺴتﺜمر في أبنائها ﻋﻦ طريق بناء ﻧظام تعليم ﻋصري مقاييس جودة ﻋاﳌية ،ﻛي ينعم أبناؤﻧا
مﺴتقبل أفﻀل وﻛي ينقلوا وطنهم "مصر" إلى مصاف الﺪول الكبرى في اﳌﺴتقبل القريب.
وأحفادﻧا
ٍ
إن حقيق احلم اﳌصري ببناء اﻹﻧﺴان وﺻياغة الﺸﺨصية اﳌصرية هو مﺴئولية مﺸترﻛة بيننا جمي ﹱعا مﻦ مؤﺳﺴات
الﺪولة أجمعها وأولياء اﻷمور وأﺳرة التربية والتعليم وأﺳاتذة اجامعات ومنظومة اﻹﻋام اﳌصري .وهنا أود أن أخﺺ
بالذﻛر الﺴادة اﳌعلمون اﻷجاء الذيﻦ مﺜلون القﺪوة واﳌﺜل ﻷبنائنا ويقومون بالعمل الﺪؤوب ﻹجاح هذا اﳌﺸروع القومي.
إﻧني أﻧاﺷﺪﻛم جمي ﹱعا أن يعمل ٌ
ﻛل منا ﻋلى أن يكون ﻗﺪو ﹱة ﺻاح ﹱة ﻷبنائنا وأن ﻧتعاون جمي ﹱعا لبناء إﻧﺴان مصري ﻗادر
ﻋلى اﺳتعادة اﻷمجاد اﳌصرية وبناء احﻀارة اﳌصرية اجﺪيﺪة.
خالﺺ تنياتي القلبية ﻷبنائنا بالتوفيق واحترامي وإجالي ﳌعلمي مصر اﻷجاء.
د .طارق ﺟال ﺷوﻗﻲ
وزﻳﺮ التﺮﺑﻴة والتﻌﻠﻴﻢ والتﻌﻠﻴﻢ الﻔﻨﻲ
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ﻛيفية اﺳتﺨﺪام هذا الﺪليل
ﹹﺻمم دليل معلم الرياضيات لﺪﻋم اﳌعلمﲔ في إﻋﺪاد وتنفيذ خبرات التعلم الف ﹽعالة واﳌتميزة ،مﻦ خال تقﺪم تعليمات واضحة وتﺪريجية تﹹﺪ َمج في
معارف اﳌعلم ،واﺳتراتيجيات التﺪريس ،وتقنيات إدارة الصفوف الﺪراﺳية .خال هذه اخبرات والتجارب التعليمية ،يﺴتكﺸف التاميذ ،ويلعبون،
ويﺴتﺨﺪمون أدوات اللعب ،ويتواﺻلون ويتعاوﻧون مع زمائهم ،ويطرحون أﺳئلة ويبحﺜون ﻋﻦ إجابات ﻋليها ،ومارﺳون مهارات ومفاهيم جﺪيﺪة.
يهﺪف هذا اﳌنهج التوجيهي إلى مﺴاﻋﺪة التاميذ ﻋلى إجاز اﻷهﺪاف اآتية:
• تعزيز القﺪرات احﺴابية اﻷﺳاﺳية
• اﻛتﺸاف الترابط بﲔ اﳌفاهيم الرياضية
• تطوير الطاﻗة احاﺳوبية
• اﻛتﺴاب واﺳتﺨﺪام اﳌفردات الرياضية
• بناء الوﻋي مفاهيم القياس واﻷﺷكال الهنﺪﺳية
• تعزيز التفكير النقﺪي وحل اﳌﺸكات والتعاون والتواﺻل
• زيادة ااﺳتمتاع بالرياضيات
إذا لم يﺴتﺨﺪم اﳌعلمون دلي ﹱا ماث ﹱا مﻦ ﻗبل ،فإليكم بعﺾ النصائح العملية:
دون ماحظات ورﻛز ﻋلى التفاﺻيل اﳌهمة.
• اﻗرأ ﻛل فصل بعناية ِ .ﹽ
دون ماحظة محﺪدة ﻋﻦ ﻛل اﻷﻗﺴام التي حمل ﻋناويﻦ حﻀير اﳌعلم للفصل الﺪراﺳي أو الفصل أو الﺪرس .تﺸمل هذه اﻷﻗﺴام
•
ِﹽ
خطوات يجب ﻋلى اﳌعلم إﻛمالها مﻦ أجل تنفيذ التجارب التعليمية في الفصل الﺪراﺳي والفصول والﺪروس .ﺳيﺨفف اﻹﻋﺪاد اﳌﺴبق
أﻋباء ﻋمل اﳌعلم ويﻀمﻦ حقيق جارب تعليمية ﻧاجحة للتاميذ.
• اجمع اﳌواد الازمة وأﻋِ ﺪ أي جهيزات ﻗبل ﺷرح الﺪروس.
• ف ﹽكر في تقنيات أخرى إضافية ضرورية خاﺻة بإدارة الصفوف الﺪراﺳية تناﺳب ﺻفﻚ وبيئتﻚ التعليمية بالتحﺪيﺪ.
معنا ﻛتاب رياضيات مﺨصﺺ للتاميذ بالصف الﺜالث اابتﺪائي .يتﻀمﻦ ﻛتاب التلميذ ﺻفحات جزئية اربط والتطبيق وﻛراس الرياضيات ،إضافة
إلى مﺴائل "التح ﹽﺪي".
ﺻفحات "اربط":
• تو ﹽفر ﺻفحات جزئية اربط مﺴاح ﹱة ليﺴجل التاميذ حلولهم وأفكارهم أثناء مﺸارﻛتهم في ﻧﺸاط اربط.
• يعمل التاميذ بﺸكل فردي ،وبﺸكل ثنائي ،أو مع الفصل بأﻛمله لتطوير الطاﻗة احاﺳوبية.
• ويعمل التاميذ مع اﳌعلم لتكويﻦ روابط بﲔ ما تعلموه ﹹمﺴب ﹱقا وما يتعلموﻧه مﻦ معلومات جﺪيﺪة.
ﺻفحات "التطبيق":
• تﹹقﺪِم ﺻفحات التطبيق فرﺻ ﹱة للتاميذ للتﺪريب ﻋلى احتوى الذي يتعلموﻧه بالفصل ﻋلى الفور.
• يعمل التاميذ بﺸكل فردي ،أو بﺸكل ثنائي ،أو في مجموﻋات ﺻﻐيرة ﳌعرفة واﻛتﺸاف وتطبيق مهارات ومفاهيم جﺪيﺪة.
• وبذلﻚ يحصل التاميذ ﻋلى ﻋﺪة فرص للتحقق مﻦ أدائهم وأداء اآخريﻦ .يعمل هذا النوع مﻦ حليل اﻷخطاء ﻋلى تقوية جربة تع ُلم
التاميذ وتعميق إدراﻛهم للمفاهيم والروابط الرياضية.
• مكﻦ للتاميذ إثراء جربة التعلﹽم بحل مﺴائل التح ﹽﺪي التي تتطلب منهم تطبيق اﳌهارات واﳌفاهيم في ﺳياق جﺪيﺪ.
• تﹹعﺪ ﺻفحات التطبيق مصﺪ ﹱرا مذه ﹱا لتقييم تق ُﺪم التلميذ بﺸكل غير رﺳمي.
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ﺻفحات "ﻛراس الرياضيات":
• يتأمل التاميذ ما تعلموه مﻦ خال الرﺳم والكتابة واﺳتكمال أﻧﺸطة الرياضيات ذات الصلة.
ﺻا للتاميذ لعمل روابط بﲔ احتوى اجﺪيﺪ وما تعلموه ﺳاب ﹱقا وبﲔ اﳌفاهيم الرياضية
• تﹹقﺪِم
ﹹ
ﺻفحات ﻛراس الرياضيات ﹹف َر ﹱ
العلمية والعالم احقيقي.
• وﻛما في ﺻفحات التطبيق ،تعتبر ﺻفحات ﻛراس الرياضيات مصﺪ ﹱرا رائ ﹱعا لتقييم تقﺪم التلميذ بﺸكل غير رﺳمي وجمع
معلومات ﻋﻦ فهم التاميذ احالي واﳌفاهيم اخطأ احتملة.
مكﻦ اﺳتﺨﺪام اﳌعلومات التي جمعها مﻦ ﺻفحات التطبيق وﻛراس الرياضيات للتﺨطيط لطرق التﺪريس ومفارﻗات مﺴتقبلية) .راجع
التقييم التكويني فيما يلي(
تﺪويﻦ ماحظات بﺸأن ما يلي:
• ما الذي يكتﺸفه التاميذ أو يتعلﹽموﻧه؟ )احتوى(
• ما مفاهيم التاميذ اخطأ أو أوجه ﺳوء الفهم التي تﺴاورهم؟ )اﳌعاجة(
• ما الذي ﹹيطلب مﻦ التاميذ أداؤه؟ )النﺸاط(
• ما الذي يﺴتكﺸفه اﳌعلم ﻋﻦ التاميذ؟ )التقييم(
• ﻛيف مكنﻚ تعﺪيل الﺪرس ليائم القﺪرات اختلفة للتاميذ في الفصل؟ )الفروق الفردية(
ﻧاجحا وﻛذلﻚ ااﻗتراحات اﳌمكنة للتحﺴﲔ.
خال ﺷرح ﻛل درس وبعﺪه ،تأ ﹽمل ود ِون ماحظات ﻋما ﻛان
ﹱ
غال ﹱبا ما يؤدي التﺨطيط بالتعاون مع معلم آخر إلى جاح رائع في الﺸرح ﻷﻧه يوفر فرﺻة ﳌناﻗﺸة توﻗعات الفصل الﺪراﺳي ،وإجراءات
إدارته ،واﺳتراتيجيات مراﻋاة الفروق وف ﹱقا احتياجات التاميذ .ومﻦ اﳌقترح أن يلتقي اﳌعلمون مع معلمﲔ آخريﻦ أﺳبوﻋ ﹱيا ﻋلى اﻷﻗل
للتﺨطيط والتأمل.
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معلومات أﺳاﺳية
بنا ﹱء ﻋلى جاح الﺴنة اﻷولى مﻦ تطبيق ﻧظام التعليم  ،2.0تﺪﻋم هذه اﳌواد التعليمية إﻧتاج خبرات تعليمية جذابة ودﻗيقة وﺷاملة للتاميذ واﳌعلمﲔ.
في دليل اﳌعلم هذا ،ينقﺴم منهج الرياضيات إلى فصول .يﻀم ﻛل فصل  10أيام مﻦ التﺪريس .إن تﺪريس الرياضيات وتعزيز القﺪرات احﺴابية
اﻷﺳاﺳية أمر تراﻛمي ،حيث يتعلم التاميذ محتوى جﺪي ﹱﺪا مقادير ﺻﻐيرة ،ما ينمي ﻗﺪرتهم ﻋلى تطوير اﳌفاهيم اختلفة ،وفهمها بالتﺪريج مرور
الوﻗﺖ.
ﺗﻨﻈﻴﻢ الﺪرس
في بﺪاية الﺪرس ،يو ﹽفر دليل اﳌعلم ما يلي:
•
•
•
•
•

ملﺨصا موجزﹱا ﻷﻧﺸطة التعلم وأهﺪاف التعلم للﺪرس.
ﻧﻈﺮة ﻋامة ﻋﻠﻰ الﺪرس يقﺪم هذا القﺴم
ﹱ
أﻫﺪاف التﻌﻠّﻢ يح ﹽﺪد هذا القﺴم أهﺪاف التعلﹽم للتاميذ في الﺪرس.
اﳌﻔﺮدات اﻷﺳاﺳﻴة يق ﹽﺪم هذا القﺴم مفردات رياضية هامة لبناء اﺳتيعاب التاميذ للمفاهيم.
يوجه هذا القﺴم اﳌعلمﲔ
حﻀﻴﺮ اﳌﻌﻠﻢ لﻠﺪرس يو ﹽفر هذا القﺴم ﻧظرة ﻋامة حول التحﻀير الازم لﺸرح الﺪرس بنجاح .ومكﻦ أن ﹽ
إلى ااﺳتعاﻧة بجزئية "جهيزات اﳌعلم للفصل" للحصول ﻋلى تفاﺻيل وأمﺜلة وتعليمات إضافية.
مواد الﺪرس يﺴرد هذا القﺴم جميع اﻷدوات الازمة لﺸرح الﺪرس بنجاح.

تنقﺴم دروس الرياضيات إلى ثاثة مكوﻧات:
• ارﺑﻂ ) 10إلﻰ  15دﻗﻴقة(
• خال هذا النﺸاط اليومي ،يكتﺴب التاميذ الطاﻗة في اﳌهارات التي ﺳبق تعلمها ،ويقومون بالربط ما تعلموه ﹹمﺴب ﹱقا وما
ﺳيتعلموﻧه في اجزء "تعلم" ويناﻗﺸون اﳌفاهيم الرياضية .وﻗﺪ يتعرف التاميذ مﺴائل رياضية متعة مﻦ العالم الواﻗعي حفزهم
لتعلم مهارة أو مفهوم جﺪيﺪ.
• ﺗﻌﻠﻢ )مﻦ  35إلﻰ  45دﻗﻴقة(
• خال هذا النﺸاط اليومي ،يتعلم ويطبق التاميذ مهارات ومفاهيم الرياضيات اختلفة .يﺸارك التاميذ في ااﺳتكﺸاف والتجريب
وحل اﳌﺴائل والتعاون واﳌناﻗﺸة اﺳتيعاب وتطبيق اﳌهارات واﳌفاهيم اجﺪيﺪة والربط ما تعلموه ﺳاب ﹱقا .ﻛما يتعلم التاميذ
التفكير واحل مﺜل ﻋلماء الرياضيات واﳌﺜابرة في تطوير الفهم التأﺳيﺴي للمهارات واﳌفاهيم الصعبة.
• ﺗأمﻞ ) 10-5دﻗاﺋﻖ(
• خال هذا النﺸاط اليومي ،يط ﹽور التاميذ ﻗﺪرتهم ﻋلى التعبير ﻋﻦ أفكار الرياضيات بالتحﺪث ﻋما اﻛتﺸفوه في الﺪرس ،وذلﻚ
باﺳتﺨﺪام مفردات الرياضيات ،وطرح اﻷﺳئلة لفهم أﻧﺸطة التع ُلم ،وتوضيح اﳌفاهيم اخطأ ،وتعلَم رؤية اﻷﺷياء مﻦ منظور
التاميذ.
ﺑﻌض ااﻋتبارات التﻌﻠﻴﻤﻴة
يجب تنفيذ ﻛل ﻗﺴم يوم ﹱيا .ومع ذلﻚ ،في بعﺾ احاات ،ﻗﺪ يحتاج التاميذ بﻀع دﻗائق إضافية ﻷحﺪ اﻷﻗﺴام وﺳيلزم اختصار ﻗﺴم آخر )أو اثنﲔ(
في ذلﻚ اليوم .يجب ﻋلى اﳌعلم ااﺳتعاﻧة بتقﺪيره الﺸﺨصي ومعرفته باحتياجات التلميذ لتﺨصيﺺ وﻗﺖ الﺪرس.
تتوفر مﺴائل ﻛامية وأﻋﺪاد ﻛأمﺜلة في دليل اﳌعلم .ومكﻦ للمعلم اﺳتﺨﺪام اﳌﺴألة الكامية واﻷﻋﺪاد اﳌذﻛورة أو ابتكار مﺴائل ﻛامية تلبي احتياجات
التاميذ.
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إذا تﻐيرت اﻷﻋﺪاد مﺴألة ﻛامية أو مﺴألة رﻗمية ،فتأﻛﺪ مﻦ حﺪيﺪ الكميات وفق الكميات احﺪدة في اﳌؤﺷرات وﻧواج التعلم )ﻋلى ﺳبيل
اﳌﺜال" ،في حﺪود العﺪد .("1000
في الصف الﺜالث اابتﺪائي ،ﺳيتع ﹽرف التاميذ ﻋلى فكرة التفكير مﺜل ﻋالِم الرياضيات .بينما يبﺪأ التاميذ في تع ُلم مﺴائل الرياضيات
اﻷﻛﺜر ﺻعوب ﹱة وتعقي ﹱﺪا ،ﺳيﺴاﻋﺪهم تع ُلم ومارﺳة تلﻚ اﳌهارات والﺴلوﻛيات ﻋلى أن يصبحوا ﹹمتعلمﲔ أﻛﺜر مﺴؤولي ﹱة يتﺴمون بعمق
التفكير .ويﹹنصح اﳌﹹعلم بإﻧﺸاء مﺨطط رئيﺴي بعنوان "التفكير مﺜل ﻋِ الم الرياضيات" )ﻛما هو موضح أدﻧاه( لعرضه طوال العام.
التفكير مﺜل ﻋالِم الرياضيات

ﻋلماء الرياضيات:
• يﺜابرون في حل اﳌﺴائل الصعبة
بجﺪ لفهم اﳌﺴائل
• يعملون ِ
• يﺸرحون طريقة تفكيرهم ويحاولون فهم طريقة تفكير اآخريﻦ
• يﺪﻋمون حججهم الرياضية باﺳتﺨﺪام الكلمات أو اﻷرﻗام أو الصور
• يﺴتﺨﺪمون النماذج حل اﳌﺴائل
• يﺨتارون اﻷدوات اﳌناﺳبة ويﺴتﺨﺪموﻧها
• يﺴتﺨﺪمون ما يعلموﻧه ﻋﻦ الرياضيات حل اﳌﺴائل

توجﺪ إﺷارات ﳌهارات وﺳلوﻛيات "التفكير مﺜل ﻋِ الم الرياضيات" ﻋلى مﺪار الﺪروس .ومع ذلﻚ ،ﹹيوﺻى بأن ﹹيﺸير اﳌﹹعلم إلى اخطط الرئيﺴي
أثناء ﻋملية التﺪريس حيﺜما ﻛان ذلﻚ مكنﹱا ومفي ﹱﺪا ،وﺳواء تﺖ اﻹﺷارة إلى ذلﻚ اﻷمر في دليل اﳌﹹعلم أم ا.
أغان وﻗصائﺪ وأﻧاﺷيﺪ وﻗصﺺ ومﺴائل ﻛامية وألعاب رياضيات وأﻧﺸطة ﻋﻦ اﻷﻋﺪاد غير تلﻚ اﳌﻀمنة بﺪليل
ﻛما ﻧﹹﺸجع اﳌﹹعلم ﻋلى دمج ٍ
اﳌﹹعلم.
أغان وﻗصائﺪ وأﻧاﺷيﺪ وﻗصﺺ ومﺴائل ﻛامية وألعاب رياضيات وأﻧﺸطة ﻋﻦ اﻷﻋﺪاد غير تلﻚ اﳌﻀمنة بﺪليل
ﻛما ﻧﹹﺸجع اﳌﹹعلم ﻋلى دمج ٍ
اﳌﹹعلم.
ﺗﻌﻠﻢ اﳌزﻳﺪ ﻋﻦ ﻧﻈام التﻌﻠﻴﻢ 2.0
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التفكير احاﺳوبي
ما اﳌقصود ﺑالتﻔﻜﻴﺮ اﳊاﺳوﺑﻲ?
التفكير احاﺳوبي في جوهره هو طريقة حل اﳌﺸكات .فعنﺪما ﻧحلل اﳌﺸكات بطريقة تاثل اﳌﺴاﻋﺪة التي ﻧحصل ﻋليها مﻦ احاﺳوب حلها ،فنحﻦ
أﺳاﺳا لتطوير برامج وتطبيقات احاﺳوب ،لكنه مفيﺪ ﹱ
أيﻀا في حل اﳌﺸكات في أي ﺳياق أو مجال .يتعلم
حينها ﻧفكر بﺸكل حاﺳوبي .فهو يﺸكل
ﹱ
التاميذ مقﺪمة ﻋﻦ التفكير احاﺳوبي في الصف الﺜاﻧي اابتﺪائي مﻦ خال خمس مهارات ذات ﺻلة.
ما اﳌهارات التﻲ ﻳﺸﻤﻠها التﻔﻜﻴﺮ اﳊاﺳوﺑﻲ?
التﺤﻠﻴﻞ
• التحليل هو ﻋملية جزئة مﺸكلة معقﺪة إلى أجزاء أﺻﻐر وأﻛﺜر ﻗابلية للتعامل معها.
• يكتﺴب التاميذ الصﻐار هذه اﳌهارة مﻦ خال تعلﹽمهم جزئة اﻷﻋﺪاد إلى مكوﻧات ﻗيمتها اﳌكاﻧية ،ثم ااﻧتقال إلى حليل اﳌﺴائل البﺴيطة مﺜل
حﺪيﺪ اخطوات الازمة حل مﺴألة ﻛامية .ويفكر التاميذ فيما يعرفوﻧه وفيما يحاولون التوﺻل إليه ،ويحﺪدون ﻋملية حل اﳌﺴألة.
ﲤﻴﻴز اﻷﳕاط
• يتﻀمﻦ تييز اﻷماط ماحظة اﻷماط والتوجهات في التجارب واﳌعلومات والبياﻧات والتعرف ﻋليها.
• يبﺪأ التاميذ ماحظة اﻷماط في اﻷﻋﺪاد واﻷﺷكال ،وبالبحث ﻋﻦ أماط ماثلة في العالم احيط بهم.
التجﺮﻳﺪ
•
•

ما أن يتم التعرف ﻋلى اﻷماط ،يأتي التجريﺪ الذي يتﻀمﻦ حﺪيﺪ اﳌبادئ العامة أو اﻷﻋ ﹽم التي تبﲔ وتنتج اﻷماط.
مكﻦ للتاميذ الصﻐار التعرف ﻋلى الﺴاﺳل أو اﻷماط اﳌتكررة في البياﻧات أو التعليمات أو احﺴاب ،ومكنهم التفكير في طريقة التعبير
ﻋﻦ هذا النمط بﺸكل أﻛﺜر ﻛفاءة .ومكﻦ أن تﺴاﻋﺪ هذه الﺴاﺳل أو اﻷماط ،والتي يﺸار إليها غال ﹱبا باﺳم "احلقة اﳌتكررة" ،في إجاز
ﻗفزة معرفية مﻦ اﳌفاهيم البﺴيطة إلى اﳌفاهيم اﻷﻛﺜر تعقي ﹱﺪا .ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،في الصف الﺜالث اابتﺪائي ،يبﺪأ التاميذ في اﺳتﺨﺪام
فهمهم ﻷماط اﻷﻋﺪاد )اﻷﻋﺪاد الفردية والزوجية ،واﳌصفوفات ،والع ﹽﺪ بالقفز ،وما إلى ذلﻚ( ﻹثراء تفكيرهم وتطبيق ما تعلﹽموه ﻋلى مواﻗف
جﺪيﺪة .يتعامل التاميذ مع اﳌصفوفات لبناء فهم للجمع اﳌتكرر ،والذي يربطوﻧه اح ﹱقا بعملية أﻛﺜر فاﻋلية؛ الﻀرب .يﺴاﻋﺪ العمل ﻋلى بناء
هذه الروابط التاميذ ﻋلى تعميق إدراﻛهم للمفاهيم الرياضية ودور الرياضيات في حياتهم وتعزيزه.

ﺗصﻤﻴﻢ اخوارزمﻴات
• يبﺪأ تصميم اخوارزمية بصياغة إرﺷادات تﺪريجية لطريقة حل اﳌﺴائل اﳌماثلة مرا ﹱرا وتكرا ﹱرا.
• مارس التاميذ الصﻐار هذه اﳌهارة مﺪرﻛﲔ أﻧه مكﻦ اتﺨاذ ﻧفس اخطوات حل مﺴائل ماثلة بتفاﺻيل مﺨتلفة .ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،فهم
ﻋملية تعلﹽم خوارزمية اجمع بإﻋادة التجميع .بالنﺴبة للتاميذ الصﻐار ،تتطلب هذه العملية العﺪيﺪ مﻦ التجارب اﳌتنوﻋة في التعامل مع
محﺴوﺳات ،ﻛأدوات تﺜيل ﻧظام العﺪ العﺸري .ومج ﹽرد أن يكتﺴب التاميذ الﺜقة في اﺳتﺨﺪام احﺴوﺳات ويﺴتوﻋبوا تا ﹱما خطوات
إﻋادة جميع اآحاد أو العﺸرات )أو ﻛليهما( ماد ﹱيا حل مﺴائل إضافية ،مكﻦ للمعلﹽم مﺴاﻋﺪتهم في ااﻧتقال ﻧحو ﻋملية أﻛﺜر ﻛفاءة ،أا
وهي حل اﳌﺴائل ﻧفﺴها ﻋلى الورق.
ااﺧتبار والتﻨقﻴح
• يعﺪ ﺳلوك ااختبار والتقوم ﺳلو ﹱﻛا ضرور ﹱيا للتاميذ مﻦ أجل زيادة تكﲔ ﻗﺪراتهم اخاﺻة ﻋلى التعلم .ويقﺪِم اﺳتﺨﺪا ﹹم اﻷماط واﳌفاهيم
فرﺻا ﻋﺪيﺪة اختبار مﺪى دﻗة وفاﻋلية اﻷﺳاليب وتنقيحها.
اجردة واخوارزميات ﹱ
• يبﺪأ التاميذ الصﻐار بالتعرف ﻋلى أخطائهم اخاﺻة ﻛﺨطوة أولى في هذه اﳌهارة الﻀرورية .وبﺪ ﹱا مﻦ حﺪيﺪ الﺪرجة بعﺪ محاولة واحﺪة
لإجابة ﻋﻦ مجموﻋة مﻦ أﺳئلة الرياضيات ،ﹹيطلب ﻋاد ﹱة مﻦ تاميذ الصف الﺜالث اابتﺪائي مقارﻧة إجابتهم مجموﻋة مﻦ اﻹجابات الصحيحة
)أو بإجابات زميل لهم( ،وحﺪيﺪ اﻷخطاء التي وﻗعوا فيها إذا ﻛاﻧﺖ إجابتهم غير ﺻحيحة.
مهﻤا?
ﳌاذا ﻳﻌﺪ التﻔﻜﻴﺮ اﳊاﺳوﺑﻲ ً
تعﺪ ااﺳتفادة مﻦ ﻗوة احواﺳب جز ﹱءا ضرور ﹱيا في مواجهة التحﺪيات الكبرى التي يواجهها ﻋاﳌنا ،باﻹضافة إلى الكﺜير مﻦ اﳌﺸكات التي ﻧواجهها
في مجتمعاتنا احلية حال ﹱيا وفي اﳌﺴتقبل .وتاميذﻧا بحاجة إلى تعلم مهارات التفكير احاﺳوبي حتى يتﺴنى لهم تﺴﺨير ﻗوة احواﺳب احالية
مهارات التفكير احاﺳوبي لتاميذﻧا طريق ﹱة أخرى في النهج الذي يجب اتباﻋه في حل اﳌﺸكات ،وﺳتبني
واﳌﺴتقبلية في حل اﳌﺸكات .ﻛما ﺳتتيح
ﹹ
ثقتهم وإبﺪاﻋهم.
ﺪم ﹹج التﻔﻜﻴﺮ اﳊاﺳوﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ?
ﻛﻴﻒ ﹹﻳ َ
بالنﺴبة للصف الﺜالث اابتﺪائي ،فإن تطبيقات التفكير احاﺳوبي مﺪمج ٌة في بعﺾ أﻗﺴام اربط وتعلم و تأمل .ويتم الترﻛيز ﻋلى فرص اختيارية
الﺪرس فرﺻ ﹱة لتقﺪم مهارة التفكير احاﺳوبي أو مارﺳتها ،تقترح
إضافية لتوﺳيع آفاق جارب التعلم وتعميقها ﻋلى مﺪار دليل اﳌعلم .ﻋنﺪما يتيح
ﹹ
ماحظ ﹹة للمعلم طريق َة دمج مهارات التفكير احاﺳوبي أو الترﻛيز ﻋليها.
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اﺳتراتيجيات التﺪريس
َ
اﳌوضحة فيما يلي .ليس مقصو ﹱدا أن تقتصر طرق التﺪريس في الفصل
حتوي جميع أﻗﺴام دليل اﳌعلم ﻋلى العﺪيﺪ مﻦ اﺳتراتيجيات التﺪريس
الﺪراﺳي ﻋلى هذه الطرق فحﺴب ،ولكﻦ ﻧرﻛز ﻋليها باﻋتبارها أفﻀل اﳌمارﺳات ﻹﺷراك التاميذ في تعليم ﻧﺸط وﻗائم ﻋلى ااﺳتقصاء .في حﲔ
يزداد إﳌام اﳌعلمﲔ والتاميذ بااﺳتراتيجيات ،فقﺪ يرغب اﳌعلمون في تعﺪيلها وتﺨصيصها لتناﺳب احتياجات ﻛل فصل ﻋلى حﺪة.
لﻠتﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌزﻳﺪ مﻦ ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات ،ﺗﻔﻀﻠوا ﺑزﻳارة اﳌوﻗع اإلﻜتﺮوﻧﻲtinyurl.com/Edu2-0strategies :
ّ

اﺳم ااﺳتراتيجية التعليمية
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وﺻف موجز

جمتان وأمنية

تﹹﺴتﺨ َﺪم هذه ااﺳتراتيجية ﳌﺴاﻋﺪة التاميذ ﻋلى تقﺪم ماحظات إيجابية ﻷﻗراﻧهم .النجمتان هما ﺷيئان يحبهما التلميذ في
العمل اخاضع للتقييم .اﻷمنية هي مقترح لتحﺴﲔ هذا العمل.

اﺳأل  3أﻗران ﻗبل أن تﺴألني

يطرح التاميذ اﻷﺳئلة ﻋلى ثاثة مﻦ أﻗراﻧهم ﳌﺴاﻋﺪتهم ﻗبل طرح الﺴؤال ﻋلى اﳌعلم .تﹹﺴتﺨ َﺪم هذه ااﺳتراتيجية ﻋنﺪما يعمل
ﻧحو تعاوﻧي لتطوير مهارات التواﺻل ،وتﺸجيع اﳌﺸارﻛات بﲔ اﻷﻗران ،وتقليﺺ اﻋتمادهم ﻋلى دﻋم اﳌعلم في
التاميذ ﻋلى ٍ
الصفوف الﺪراﺳية القادمة.

إﺷارة جذب ااﻧتباه

بﺸكل ثنائي أو ﻋنﺪما يعملون في جماﻋات .هناك العﺪيﺪ
َيﺴتﺨﺪم اﳌعلم إﺷارة واضحة جذب اﻧتباه تاميذ الفصل مع حﺪثهم
ٍ
مﻦ اخيارات بﺸأن اﻹﺷارات ،ومكنكم ااﺳتعاﻧة بأﻛﺜر مﻦ إﺷارة طاﳌا أﻧها تلفﺖ اﻧتباه التاميذ .تﺸمل اخيارات مط
ﹱ
بﺴيطا وﻋبارة اﺳتجابة ،أو رفع اليﺪ ﻷﻋلى )راجع :رفع اﻷيﺪي( .تتيح هذه ااﺳتراتيجية
التصفيق الذي يكرره التاميذ ،أو ﻧﺪاء
للمعلمﲔ إمكاﻧية لفﺖ اﻧتباه التاميذ دون ﺻياح أو تﺸتيﺖ محادثات التاميذ ﻋلى الفور.

العصف الذهني

يقﺪم التاميذ ﻋﺪة إجابات لﺴؤال مفتوح .مكنكم جربة اﻷمر في فصل ﻛامل أو في مجموﻋات أو ثنائيات .يهﺪف العصف
الذهني إلى ﺳرد العﺪيﺪ مﻦ اﻹجابات ،وليس اﻧتقادها ﺳواء ﻛاﻧﺖ اﻹجابات واﻗعية أو مائمة أو ﺻحيحة .مجرد إﻋﺪاد ﻗائمة
موﺳعة أولية ،مكﻦ للتاميذ الرجوع إلى اﻹجابات ﳌنح اﻷولوية لبعﺾ اخيارات أو حذف البعﺾ اآخر .تعزز هذه ااﺳتراتيجية
اﻹبﺪاع وحل اﳌﺸكات.

ﻋصي اﻷﺳماء
ﹽ

يكتب اﳌعلم أﺳماء التاميذ ﻋلى ﻋصي ويﻀعها في ﻋلبة أو برطمان .اﺳتﺪﻋاء التاميذ بصورة ﻋﺸوائية ،يﺴحب اﳌعلم ﻋصا
مﻦ البرطمان .بعﺪ اﺳتﺪﻋاء التلميذ ،يﻀع اﳌعلم هذه العصي في ﻋلبة أو برطمان آخر فا ﹹيﺴتﺪﻋى التلميذ مجﺪ ﹱدا ﻋلى الفور.
تﺴاﻋﺪ هذه ااﺳتراتيجية اﳌعلمﲔ ﻋلى اﺳتﺪﻋاء الكﺜير مﻦ التاميذ وتﺸجيع جميع التاميذ ﻋلى ااﺳتعﺪاد بإجاباتهم.

الترﻗيم

يقﺴم اﳌعلم التاميذ إلى مجموﻋات مﻦ خال ترﻗيم التاميذ حتى ﻋﺪد معﲔ .مﻦ اﳌهم إخبار التاميذ بتذﻛر أرﻗامهم .ﻋلى ﺳبيل
اﳌﺜال ،إذا رغب اﳌعلم بتكويﻦ ثاث مجموﻋات ،فﺴيحمل التلميذ اﻷول الرﻗم  ،1ويحمل التلميذ التالي رﻗم  ،2ويحمل التلميذ
الذي يليه رﻗم  ،3ويبﺪأ التلميذ الرابع ﻋملية الترﻗيم مﻦ جﺪيﺪ فيحمل الرﻗم  ،1وهكذا .ومع ااﻧتهاء مﻦ ترﻗيم جميع التاميذ،
اطلب مﻦ يحملون العﺪد  1ااجتماع ﺳو ﹱيا ،وجميع َمﻦ يحملون العﺪد  ،2وبعﺪ ذلﻚ جميع َمﻦ يحملون العﺪد  .3ﹹت ِكﻦ هذه
ااﺳتراتيجية مﻦ التجمع دون إهﺪار الوﻗﺖ وتﹹعزِز اﺳتﺨﺪام مفهوم العﺪد.

حوض الﺴمﻚ

موذجا لﺸيء جﺪيﺪ .يراﻗب التاميذ بعناية ﻛما لو أﻧهم يﺸاهﺪون
يجتمع التاميذ حول اﳌعلم أو مجموﻋة التاميذ الذيﻦ ينﺸئون
ﹱ
ﺳمكة في حوض .تعزز هذه ااﺳتراتيجية اﻧتباه التاميذ بالكامل حتى ﻋنﺪما ا يﺸارك التاميذ جمي ﹱعا بأﻧفﺴهم في العرض.

اﺳم ااﺳتراتيجية التعليمية

وﺻف موجز

اﻷرﻛان اﻷربعة

يتوافق ﻛل رﻛﻦ مﻦ اﻷرﻛان اﻷربعة بالفصل مع رأي محتمل ﻋﻦ ﻋبارة مﺜيرة للتفكير .ﻗﺪ يعرض اﳌعلم ﺻورة أو بياﻧﹱا في ﻛل
رﻛﻦ بالفصل لتمﺜيل اآراء والعبارات .يتوجه التاميذ ﻧحو الرﻛﻦ الذي يﺜير اهتماماتهم أو يعبر ﻋﻦ آرائهم ليجتمعوا مع آخريﻦ
لهم ﻧفس اﳌيول الفكرية .تتيح هذه ااﺳتراتيجية للتاميذ التعبير ﻋﻦ آرائهم وإﻋﺪاد تعليات مع آخريﻦ مﻦ يتفقون معهم ﻗبل
ﻋرضها ﻋلى بقية تاميذ الفصل.

جولة في اﳌعرض

ﻛما لو ﻛان التاميذ في متحف ،فإﻧهم يتجولون بجوار العروض ويجيبون ﻋﻦ اﻷﺳئلة أو ااﺳتفﺴارات بﺸأن العرض .مكﻦ
اﺳتﺨﺪام هذه ااﺳتراتيجية بطرق ﻋﺪة ،منها ﻋرض أفكار ﻋلى ورق ﻛبير احجم في أﻧحاء الفصل أو ﻋرض أحﺪث ما أﻧتجه
اﻷﻗران .تعزز هذه ااﺳتراتيجية مﻦ تنوع اﻷفكار .ﻋنﺪ اﺳتﺨﺪامها بنهاية اﳌﺸروع ،تتيح هذه ااﺳتراتيجية للتاميذ ااحتفال
واافتﺨار بعملهم وفي الوﻗﺖ ﻧفﺴه تكرم أﻋمال اآخريﻦ والتفاﻋل معها.

رفع اﻷيﺪي

يرفع اﳌعلم إحﺪى يﺪيه ﻷﻋلى في إﺷارة منه لتوﻗف التاميذ ﻋما يفعلوﻧه ،والتوﻗف ﻋﻦ احﺪيث ،وااﻧتباه للمعلم .ﻋنﺪما ياحظ
التاميذ يﺪ اﳌعلم اﳌرفوﻋة ،فإﻧهم يرفعون أيﺪيهم بﺪورهم لإﺷارة إلى أﻗراﻧهم .تﹹﺴتﺨﺪم هذه ااﺳتراتيجية ﻛإﺷارة جذب
ااﻧتباه.

رفع اﻷيﺪي وتكويﻦ ثنائيات

يقف التاميذ ويﺴيرون في أرجاء الفصل بهﺪوء مع رفع إحﺪى اليﺪيﻦ ﻷﻋلى .يقول اﳌعلم" ،توﻗفوا وﻛ ﹽوﻧوا ثنائيات" .يصفق
التاميذ ويقف ﻛل تلميذ بجوار التلميذ القريب منه .يﺪل بقاء يﺪ أي ﺷﺨﺺ مرفوﻋة ﻷﻋلى ﻋلى أﻧه يحتاج زمي ﹱا .مكﻦ للتاميذ
الوﺻول لبعﻀهم البعﺾ بﺴهولة وتكويﻦ ثنائيات.

أﻧا أفعل ،ﻧحﻦ ﻧفعل ،أﻧﺖ تفعل

أﻧا أفعل :يوضح اﳌعلم أو يعرض اتﺨاذ إجراء ،مﺜل ﻗراءة فقرة للتاميذ .ﻧحﻦ ﻧفعل :يكرر التاميذ اﻹجراء مع اﳌعلم ،مﺜل إﻋادة
ﻗراءة الفقرة بﺸكل جماﻋي .أﻧﺖ تفعل :مارس التلميذ اﻹجراء الذي تعلمه ،دون توجيه اﳌعلم .تﺪﻋم هذه ااﺳتراتيجية التاميذ
مﻦ خال تﺸكيل مهارة التوﻗع ،والﺴماح ممارﺳة جماﻋية هادئة ،وبعﺪها توفير فرص للممارﺳة بﺸكل فردي.

أرى بوضوح ﺷﺪيﺪ

يﺨبر اﳌعلم التاميذ أﻧه يرى ﺷي ﹱئا ما .يﺨمﻦ التاميذ ماهية هذا الﺸيء في حﲔ يذﻛر اﳌعلم للتاميذ بعﺾ اﻷدلة .يﺴتعﲔ
التاميذ مهارات اﳌاحظة وااﺳتماع لتﺨمﲔ الﺸيء الصحيح .ترﻛز هذه ااﺳتراتيجية ﻋلى اﺳتﺨﺪام وحﺪيﺪ خصائﺺ
ومواﺻفات الﺸيء.

تﺨيل ذلﻚ

ﺷﺨصا أو حيواﻧﹱا أو ﻧباتﹱا أو موﻗ ﹱفا للتاميذ ليحاﻛوه .يتﺨيل التاميذ أﻧهم هذا الكائﻦ احي أو أﻧهم مرون موﻗف
يصف اﳌعلم
ﹱ
ما ومﺜلون ما ﺳيحﺪث .مكنكم جربة اﻷمر ﻛذلﻚ في مجموﻋات مع تلميذ يقوم بﺪور القائﺪ ،أو تاميذ متناوبﲔ .تعزز هذه
ااﺳتراتيجية ﻗوة التﺨيل والذاﻛرة طويلة اﳌﺪى) .راجع ﹱ
أيﻀا :لعبة اﻷلﻐاز ﻹضافة ﻋنصر تﺨمﲔ(.

ا ﹹﻷحجية

ينقﺴم التاميذ إلى مجموﻋات "أﺻلية" ﺻﻐيرة )ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال اجموﻋات أ ،ب ،ج ،د ،هـ( .يق ﹽﺪم اﳌعلم تعليمات )أو مواد
تعليمية( مﺨتلفة لكل مجموﻋة "أﺻلية" بحيث يصبح ﻛل تلميذ في مجموﻋته "خبي ﹱرا" في اﳌهارة أو ااﺳتراتيجية الفريﺪة اخاﺻة
بتلﻚ اجموﻋة .ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،هناك مجموﻋة اخبراء "أ" ومجموﻋة اخبراء"ب" ومجموﻋة اخبراء "ج" وما إلى ذلﻚ .بعﺪ ذلﻚ،
يعيﺪ اﳌعلم ترتيب التاميذ بعناية إلى مجموﻋات ﺻﻐيرة تﻀم ﻛل منها ﻋلى اﻷﻗل ﻋﻀ ﹱوا واح ﹱﺪا مﻦ ﻛل مجموﻋة "أﺻلية" .ﻋلى
ﺳبيل اﳌﺜال ،تﻀم ﻛل مجموﻋة جﺪيﺪة تلمي ﹱذا واح ﹱﺪا مﻦ اجموﻋة "أ" وتلمي ﹱذا واح ﹱﺪا مﻦ "ب" وتلمي ﹱذا واح ﹱﺪا مﻦ "ج" وهكذا.
يعلﹽم التاميذ اخبراء بعﻀهم ﹱ
بعﻀا ما تعلﹽموه .تﺴاﻋﺪ هذه ااﺳتراتيجية التاميذ في تطوير ﻗﺪرتهم ﻋلى التعليم والتعلﹽم وتأﻛيﺪ
فهمهم وبناء ثقتهم بقﺪراتهم الرياضية.

اﳌيل والهمس

يحني التاميذ أحﺪ الكتفﲔ جاه أﻗرب أﻗراﻧهم لإجابة ﻋﻦ ﺳؤال له إجابة مكوﻧَة مﻦ ﻛلمة أو اثنتﲔ )أو إجابة ﻗصيرة( .تعمل
هذه ااﺳتراتيجية ﻋلى إﺷراك جميع التاميذ في اﻹجابة ﻋﻦ ﺳؤال دون إحﺪاث اضطراب في الفصل.

7

اﺳم ااﺳتراتيجية التعليمية

وﺻف موجز

النمذجة

يوضح اﳌعلم أو التلميذ طريقة إتام مهمة .مكﻦ لباﻗي تاميذ الفصل طرح اﻷﺳئلة ﻗبل تكرار ما م ﻋرضه .تتيح هذه
ااﺳتراتيجية للمعلم اﺳتعراض أي مﺨاوف تتعلق بالﺴامة أو جواﻧب ﺻعبة مﻦ اﳌهمة ،باﻹضافة إلى مﺸارﻛته النصح ﻹتام
اﳌهمة .يجب ﻋﺪم ااﺳتعاﻧة بااﺳتراتيجية اﳌذﻛورة في بعﺾ أﻧﺸطة ااﺳتقصاء ،ﻷﻧها ﻗﺪ تؤثر بﺸﺪة ﻋلى اجاه تفكير التاميذ.

اﻹﺷارة باﻷرﻗام

الرؤوس اﳌرﻗمة تعمل م ﹱعا

ﻋلى احياد

تبادل أدوار التجول وااﻧتظار

ترير القلم

اﳌﺸارﻛة الﺴريعة

إﻧها اﺳتراتيجية تعاوﻧية جعل ﻛل فرد في اجموﻋة مﺴئول ﻋﻦ تعلم ومناﻗﺸة اﳌواد .ﹹير ﹽﻗم ﻛل تلميذ في اجموﻋة برﻗم ما.
يطرح اﳌعلم ﺳؤا ﹱا ﻋلى اجموﻋة .يقترب التاميذ مﻦ بعﻀهم البعﺾ ﳌناﻗﺸة اﻹجابة .وبعﺪها يﺴتﺪﻋي اﳌعلم رﻗ ﹱما لتحﺪيﺪ
"متحﺪث ﻋﻦ اجموﻋة" ﳌﺸارﻛة إجابة اجموﻋة.
يتوافق ﻛل جاﻧبﲔ بالفصل مع رأي محتمل ﻋﻦ ﻋبارة مﺜيرة للتفكير .ﻗﺪ يعرض اﳌعلم ﺻورة أو بياﻧﹱا ﻋلى ﻛل جاﻧب مﻦ جواﻧب
الفصل لتمﺜيل اآراء والعبارات .يتوجه التاميذ ﻧحو الرﻛﻦ الذي يﺜير اهتماماتهم أو يعبر ﻋﻦ آرائهم ليجتمعوا مع آخريﻦ
لهم ﻧفس اﳌيول الفكرية .ﻗﺪ يظل التاميذ ﻛذلﻚ "ﻋلى احياد" في منتصف الفصل إذا لم يقرروا اختياراتهم .يتناﻗش التاميذ
حول آرائهم بالﺪائل ﻹﻗناع اآخريﻦ بالفصل لاﻧﻀمام إليهم .وحينما يﻐير التاميذ آراءهم ،فإﻧهم ينتقلون إلى اﳌنطقة اﳌقابلة
بالفصل.
بعﺪ اﻧتهاء العمل مع الزماء ،يبقى ﺷﺨﺺ واحﺪ مع ﻧاج العمل لعرضه ﻋلى التاميذ اآخريﻦ بينما يتجول الزميل الﺜاﻧي
ويﺴتمع إلى أﻗراﻧه في فقرة مﺸارﻛة الفصل .وبعﺪها يبﺪل التلميذان أدوارهما .باﺳتﺨﺪام هذه ااﺳتراتيجية ،يجب ﻋلى
التلميذيﻦ مﺸارﻛة مﺸروﻋهما وااﺳتماع إلى مﺸارﻛات اآخريﻦ.
ﻧحو تعاوﻧي في مجموﻋة مع وجود ﻗلم حبر أو ﻗلم رﺻاص واحﺪ لكل مجموﻋة .يطرح اﳌعلم ﺳؤا ﹱا أو
يعمل التاميذ ﻋلى ٍ
موضو ﹱﻋا ﻋلى اجموﻋات .يكتب أحﺪ التاميذ فكرة أو إجابة ،وبعﺪها مرر القلم إلى العﻀو التالي في اجموﻋة .يﺴتمر ترير
ﻗلم احبر بﲔ اجميع ،ما يتيح جميع التاميذ فرﺻة الكتابة مرة أو مرتﲔ ﻋلى اﻷﻗل .تﹹﺴتﺨﺪم ااﺳتراتيجية ﻹجراء العصف
الذهني أو تنﺸيط معرفة مﺴبقة موضوع ما وهي مفيﺪة لتﺸجيع جميع التاميذ ﻋلى التعاون ومﺸارﻛة اﻷفكار.
اﺳتﺪع تلمي ﹱذا واح ﹱﺪا لإجابة ﻋلى ﺳؤال .بعﺪ إجابة التلميذ ﻋلى الﺴؤال ،يقولون ﻛلمة "مﺸارﻛة ﺳريعة" وينطقون اﺳم تلميذ
ِ
آخر .حان اآن دور ذلﻚ التلميذ ليجيب ﻋلى الﺴؤال ،وبعﺪها ﹹيﺨتار تلميذ جﺪيﺪ ،وهكذا .إذا اﺳتجاب تلميذ ما ،فا يجب فا
يجب اﺳتﺪﻋاؤه مر ﹱة ثاﻧية خال ﻧفس ﻧﺸاط "اﳌﺸارﻛة الﺴريعة".

ﺳباق التتابع

اﺳتﺪع تلمي ﹱذا واح ﹱﺪا مﻦ ﻛل فريق إلى مقﺪمة الفصل.
ﻗﺴم الفصل إلى فرق واجعلهم يصطفوا بالترتيب خلف بعﻀهم البعﺾ.
ِ
ِ
اطرح ﺳؤا ﹱا ﻋلى التاميذ وأول مﻦ يجب ﻋليه يفوز بنقطة لفريقه .بعﺪ ااﻧتهاء مﻦ اﻹجابة ،ينتقل التلميذ إلى ﻧهاية الفصل وينتقل
التلميذ التالي إلى مقﺪمة الفصل .يتمﺜل التنوع في مﺴائل الرياضيات في أن يﺴتكمل التاميذ جز ﹱءا واح ﹱﺪا فقط مﻦ مﺴألة
الرياضيات في ﻛل مرة.

اﳌصافحة
واﳌﺸارﻛة
والتحية

يتحرك التاميذ في أرجاء الفصل الﺪراﺳي حتى يﺸير إليهم اﳌعلم بالتوﻗف .وبعﺪها يقترن ﻛل تلميذ مع أﻗرب تلميذ إليه.
يتصافح الزماء ويتﺸارﻛون اﻷفكار أو ﻧواج العمل ،وبعﺪها يﻀربون أﻛفهم تعبي ﹱرا ﻋﻦ الﺴعادة ﻗبل التحرك مجﺪ ﹱدا في اﳌكان
لتكويﻦ ثنائيات جﺪيﺪة .تعمل هذه ااﺳتراتيجية ﻋلى حريﻚ التاميذ مﻦ أماﻛنهم ،بينما تتيح لهم ﻛذلﻚ مﺸارﻛة أﻗراﻧهم الذيﻦ ا
يجلﺴون بالقرب منهم.

الزميل اجاور
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مكﻦ للمعلم التحقق مﻦ فهم التاميذ ﺳري ﹱعا مﻦ خال طرح ﺳؤال وتقﺪم خيارات إجابة للتاميذ .ﹹيﺸير التاميذ بأﺻبع أو
اثنﲔ أو ثاثة اﺳتجابة للﺴؤال اﳌطروح .يفحﺺ اﳌعلم ﺳري ﹱعا ﻋﺪد اﻷﺻابع اﳌرفوﻋة للتعرف ﻋلى ﻋﺪد التاميذ الذيﻦ يفهمون
اﳌوضوع.

ميل التلميذ ويتحﺪث بهﺪوء مع الﺸﺨﺺ اجالس بجواره .مكننا اﺳتﺨﺪام مصطلح الزميل اجاور للتحﺪث فحﺴب إلى
اﻷﺷﺨاص اجالﺴﲔ ﻋلى ﻛا اجاﻧبﲔ ،أو مكننا اﺳتﺨﺪامه للمجموﻋات اﻷﻛبر ﻋﺪ ﹱدا اﳌكوﻧَة مﻦ ثاثة أو أربعة أﺷﺨاص
"تتامس" أﻛتاف بعﻀهم البعﺾ باجموﻋة) .وهذا يعزز القﺪرة ﻋلى التحﺪث بﺴاﺳة(.

اﺳم ااﺳتراتيجية التعليمية

ﻛرات الﺜلج

وﺻف موجز

يﺴتجيب التاميذ لﺴؤال مﺴتعينﲔ بنصف ﺻفحة ورﻗية .ﹹيك ِوم التلميذ الورﻗة مﺜل ﻛرة الﺜلج ويقذفها بأرجاء الفصل .يﺨتار
التاميذ ﻛرة ثلج واﻗعة بالقرب منهم ،ويﻀيفون تعليقهم أو إجابتهم ،ويكوموﻧها لقذفها مجﺪ ﹱدا .وتﹹكرر العملية حﺴب احاجة.
تﺸجع هذه ااﺳتراتيجية التاميذ ﻋلى التفاﻋل مع أفكار التاميذ الذيﻦ ا يجلﺴون بالقرب منهم دون حﺪيﺪ هوية التلميذ.

التفكير بصوت مرتفع

موذجا لعملية التفكير مﻦ خال التحﺪُث بصوت مرتفع ﻋما يجول بتفكيره .ﻛمﺜال لذلﻚ" ،أﻋتقﺪ أﻧني بحاجة إلى مزيﺪ
ﹹيعﺪ اﳌعلم
ﹱ
موذجا للتاميذ ﻋﻦ ﻧوع التفكير الذي مكنهم ااﺳتعاﻧة به في جربة
مﻦ اﻷلوان هنا في رﺳمتي" .تﺜل هذه ااﺳتراتيجية
ﹱ
تعليمية ﻗادمة.

وﻗﺖ التفكير

يتيح اﳌعلم للتاميذ فترة ميزة مﻦ الصمﺖ بحيث مكﻦ للتاميذ التعامل مع اﳌهام واﳌﺸاﻋر وااﺳتجابات .ﹹيتيح اﳌعلم للتاميذ
فرﺻة مﻦ  15إلى  30ثاﻧية للتفكير بأﻧفﺴهم ﻗبل اﺳتﺪﻋاء أي ﺷﺨﺺ لتقﺪم إجابة إلى الفصل .هذه ااﺳتراتيجية حﺪي ﹱﺪا
مفيﺪة للتاميذ اخجولﲔ أو الهادئﲔ ،باﻹضافة إلى التاميذ الذيﻦ يفﻀلون معاجة احتوى بأﻧفﺴهم ﻗبل اﳌﺸارﻛة محادثة
الفصل الﺪراﺳي أو اجموﻋة.

اﻹبهام إلى أﻋلى

مكﻦ للمعلم التحقق ﺳري ﹱعا مﻦ فهم التاميذ مﺴتعينﹱا بهذه ااﺳتراتيجية .يرفع التاميذ اﻹبهام إلى أﻋلى للموافقة ويﺨفﻀوﻧه
في حالة ااﻋتراض ﻋلى ﺳؤال يطرحه اﳌعلم .ﻛما مكﻦ ااﺳتعاﻧة باﺳتراتيجية اﻹبهام ﻷﻋلى باﻋتبارها طريقة ﹹيﺸير بها
التاميذ ﳌعلمهم تعبي ﹱرا ﻋﻦ اﺳتعﺪادهم لتلقي تعليمات .يجب ﻋﺪم اﺳتﺨﺪام اﺳتراتيجية "خفﺾ اﻹبهام ﻷﺳفل" ﻋلى اﻹطاق
لإﺷارة إلى ﻋﺪم اﳌوافقة ﻋلى إجابة تلميذ أو فكرته.

االتفات والتحﺪث

يتواجه التاميذ ليتعاوﻧوا مع زميلهم اجاور ﳌناﻗﺸة إجابات اﻷﺳئلة التفصيلية .تتيح هذه ااﺳتراتيجي ﹹة للتاميذ مناﻗﺸة اﻷفكار
وتأ ﹽملها والتحقق مﻦ إجابات بعﻀهم البعﺾ.

مﺨطط ڤﻦ

يرﺳم اﳌعلم دائرتﲔ متﺪاخلتﲔ أو أﻛﺜر باﻋتبارها ﹹم ِ
نظ ﹱما رﺳوم ﹱيا ﳌعرفة أوجه التﺸابه وااختاف بﲔ ﻋﺪة أﺷياء .يﺪ ِون اﳌعلم
أوجه التﺸابه في اجزء اﳌتﺪاخل مﻦ الﺪوائر ،وبعﺪها يلﺨﺺ أوجه ااختاف باﻷجزاء اﳌعنية غير اﳌتﺪاخلة في الﺪوائر .تتيح هذه
ااﺳتراتيجية للتاميذ تﺨيل وتﺴجيل أوجه التﺸابه وااختاف.

وﻗﺖ اﻧتظار

ثوان ﻋلى اﻷﻗل بعﺪ طرح ﺳؤال ﻋلى الفصل بالكامل أو بعﺪ
وباﳌﺜل ﻛما في اﺳتراتيجية وﻗﺖ التفكير ،ينتظر اﳌعلم ﺳبع ٍ
اﺳتﺪﻋاء تلميذ لإداء بإجابته .يوفر ذلﻚ وﻗتﹱا للتاميذ للتفكير بﺸكل فردي ﻗبل التصريح باﻹجابة ﻋلنﹱا.

الهمس في اﻷيﺪي

مكﻦ للمعلم توفير وﻗﺖ معاجة لفظية للفصل بأﻛمله مﻦ خال الﺴماح للتاميذ باﻹجابة ﻋلى الﺴؤال بهمس اﻹجابة في أياديهم.
ح ِفز هذه ااﺳتراتيجية جميع التاميذ حاولة تقﺪم إجابة ﻋلى اﻷﺳئلة اﳌطروحة ،دون احاجة للماذ ااجتماﻋي العاطفي إذا
ﻛاﻧﺖ إجابتهم خطأ.

ﻋصي أﺳماء احيواﻧات

ﻋصي اﻷﺳماء ،يﺴحب اﳌعلم ﻋصا مﺴماة مﻦ العلبة ويجب ﻋلى التاميذ العﺪ تنازل ﹱيا بينما مﺜلون دور حيوان
مﺜل اﺳتراتيجية
ﹽ
ما .مكﻦ اﺳتﺨﺪام هذه ااﺳتراتيجية لتعليم احتوى ذي الصلة أو ﻛفاﺻل ﺳريع ﻋنﺪما يحتاج التاميذ إلى التحرك والﻀحﻚ
ﻗبل ااﻧتهاء مﻦ مهمة أو ااﻧتقال إلى مهمة جﺪيﺪة.
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التقييم التكويني
ما التقﻴﻴﻢ التﻜوﻳﻨﻲ?
غال ﹱبا ما يجلب مصطلح التقييم ﻷذهاﻧنا ااختبارات .مكﻦ لاختبارات أن تكون ف َعالة في مجال تلﺨيﺺ التع ُلم في ﻧهاية الفصل أو الفترة التعليمية
أو العام الﺪراﺳي .بعﺪما يتعلم تلمي ٌذ ماد ﹱة ما ﳌﺪة معينة مﻦ الوﻗﺖ ،يقيس ااختبا ﹹر مقﺪا َر ما تعلمه التلميذ وما حفظه بالذاﻛرة وما مكنه تطبيقه.
يﺸمل التقﻴﻴﻢ التﻜوﻳﻨﻲ اﺳتراتيجيات تﹹﺴتﺨﺪم بالفصل الﺪراﺳي ﳌعرفة ما إذا ﻛان وإلى أي مﺪى يتعلم التاميذ طوال الوﻗﺖ ،بحيث مكﻦ تعﺪيل
التوجيهات.
ﳌاذا ﻧﺪمج التقﻴﻴﻢ التﻜوﻳﻨﻲ ﻓﻲ التﻌﻠُ ﻢ?
ﹹمﺜل التقييم التكويني أداة تﺪﻋم التﺪريس التفاﻋلي .يوفر دمج التقييم التكويني للمعلمﲔ دلي ﹱا بﺸأن مقﺪار ما يتعلمه التاميذ وما يحفظوﻧه بالذاﻛرة
وما يطبقوﻧه .اﳌعلم الذي يﺴعى ويتلقى دائ ﹱما تﻐذية راجعة ﻋﻦ مﺪى تقﺪم تاميذه فيما يتعلق بأهﺪاف التع ُلم مكنه تعﺪيل طرق التﺪريس للتعامل مع
اﳌفاهيم اخطأ وﺳوء الفهم والفجوات في ﻗﺪرة التاميذ ﻋلى تطبيق ما تعلموه.
ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻤﻞ دمج التقﻴﻴﻢ التﻜوﻳﻨﻲ ﻋﻠﻰ حﺴن التﻌﻠُ ﻢ?
ﹱ
اﺳتعراضا خمس اﺳتراتيجيات مكﻦ للمعلمﲔ واﻷﻗران والتاميذ اﺳتﺨﺪامها لتقﺪم أدلة تع ُلم واحصول
يعرض لكم اجﺪول اآتي )ويليام(2011 ،
ﻋليها خال ﻋملية التع ُلم.
ما هﺪف التعليم
اﳌعلم
اﻷﻗران
اﳌتعلم

توضيح ومﺸارﻛة وفهم ما ﻧعتزم
أن يتعلمه التاميذ ومعايير النجاح

ما موﻗع اﳌتعلَم اآن مﻦ الهﺪف

ﻛيف حقق الهﺪف

اﺳتنباط أدلة التع ُلم

تقﺪم تﻐذية راجعة ﻋﻦ ﹹح ِﺴﻦ التع ُلم

تنﺸيط اﳌتعلمﲔ باﻋتبارهم موارد تعليمية لبعﻀهم البعﺾ
تنﺸيط اﳌتعلمﲔ
باﻋتبارهم مالكﲔ لعملية تع ُلمهم

" Wiliam, Dylan.التقييم التكويني اﳌﺪمج" .(Embedded Formative Assessment). Bloomington: Solution Tree Press, 2011

اخطوة اﻷﺳاﺳية اﻷولى هي حﺪيﺪ ﻧتائج التع ُلم اﳌرغوبة )ومﺸارﻛتها مع التاميذ( ،أو "أهﺪاف التع ُلم" .مجرد اﻋتماد أهﺪاف التع ُلم ،مكﻦ للمعلمﲔ
واﻷﻗران والتاميذ أﻧفﺴهم التحقق مﻦ "موﻗع اﳌتعلم اآن مﻦ الهﺪف" ،أو مﺪى التقﺪم ﹹ
احقق جاه اﻷهﺪاف .بﺪ ﹱا مﻦ تقييم ما إذا ﻛان التلميذ ﻗﺪ
مارﺳات التقييم التكويني تﻐذية راجعة حتى مكﻦ ضبط التﺪريس والتع ُلم )"ﻛيفية
تعلم ما يكفي مﻦ احتوى التعليمي بعﺪ إتام ﻋملية التع ُلم ،توفر
ﹹ
احصول ﻋلى النتائج"( لتحقيق اﻷهﺪاف اﳌتفق ﻋليها بﺸكل أفﻀل.
ﻛﻴﻒ ﻳبﺪو دمج التقﻴﻴﻢ التﻜوﻳﻨﻲ ﺑالﻔصﻞ الﺪراﺳﻲ?
غال ﹱبا ما ﹹيجرى التقييم التكويني خال مناﻗﺸات وأﻧﺸطة الفصل الﺪراﺳي التي تطلب مﻦ التاميذ ﺷرح وتوضيح أفكارهم .إذا واجه التلميذ ﺻعوبة
في فهم أو تطبيق مفهوم ،مكﻦ للمعلم ضبط طرق التﺪريس أو توفير دﻋم اﻷﻗران لتلبية احتياجات التاميذ .ﻛما مكﻦ للمعلمﲔ جمع معلومات ﻋﻦ
تَعلﹽم التاميذ خال التﺪريس .ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،مكﻦ للمعلمﲔ معرفة ﻗﺪر ﻛبير مﻦ اﳌعلومات ﻋﻦ مﺪى فهم التاميذ وﻋﻦ مفاهيمهم اخطأ ﺳري ﹱعا
مﻦ خال التجول في الفصل وماحظة ﻋمل التاميذ أثناء مارﺳتهم أﻧﺸطة تعليمية جﺪيﺪة في "ﺻفحات التطبيق" اﳌوجودة في ﻛتاب الرياضيات
للتاميذ .ﻋنﺪما يظهر العﺪيﺪ مﻦ التاميذ أدلة الفهم اخطأ أو وجود ثﻐرات في اﳌعرفة أو اﳌهارات ،مكﻦ للمﺪرس أن يقرر مراجعة أو إﻋادة تﺪريس
أو ااﺳتعاﻧة بطريقة تﺪريس جﺪيﺪة لتحقيق أهﺪاف التع ُلم.
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مصفوفة اﳌﺪى والتتابع لرياضيات الصف الﺜالث
اابتﺪائي الفصل الﺪراﺳي اﻷول
الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

اﶈور اﻷول

اﶈول الﺜاﻧﻲ

أ .الﻌﺪ وﻋﺪد ﻋﻨاﺻﺮ اﳌجﻤوﻋة

م تﺪريس العﺪ وﻋﺪ ﻋناﺻر اجموﻋة بنهاية الصف اﻷول اابتﺪائي.
ب .الﻌﻤﻠﻴات والتﻔﻜﻴﺮ اجبﺮي

 .1ﲤﺜﻴﻞ وﺣﻞ اﳌﺴاﺋﻞ التﻲ ﺗتﻀﻤﻦ الﻀﺮب والقﺴﻤة.

X

X

أ .ﺷرح حاﺻل ضرب اﻷﻋﺪاد الصحيحة.
 (1ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،وﺻف أو تﺜيل  3 × 2باﻋتبارها العﺪد اﻹجمالي ﻷﺷياء منقﺴمة إلى مجموﻋتﲔ ﻛل منهما تتكون مﻦ 3
أﺷياء.

X

X

ب .ﺷرح حاﺻل ﻗﺴمة اﻷﻋﺪاد الصحيحة.
 (1ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،وﺻف أو تﺜيل  4 ÷ 24ﻋلى أﻧها ﻋﺪد اﻷﺷياء بكل جزء ﻋنﺪ تقﺴيم  24ﺷي ﹱئا بالتﺴاوي إلى  4أجزاء.
 (2ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،وﺻف أو تﺜيل  4 ÷ 24ﻋلى أﻧها ﻋﺪد اﻷجزاء ﻋنﺪ تقﺴيم  24ﺷي ﹱئا إلى أجزاء متﺴاوية مﻦ  4أﺷياء لكل منها.
 (3ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،وﺻف ﺳياق مكﻦ فيه التعبير ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷجزاء أو ﻋﺪد اجموﻋات اﳌتﻀمنة؛ مﺜل .4 ÷ 24

X

X

جـ .الﻀرب والقﺴمة في حﺪود العﺪد .100

X

X

د .اﺳتﺨﺪام اﺳتراتيجيات حل مﺴائل الﻀرب والقﺴمة ،ما في ذلﻚ:
 )1اليﺪويات/احﺴوﺳات
 )2الرﺳومات
 )3اﳌصفوفات
 )4العاﻗة بﲔ الﻀرب والقﺴمة

X

X

 .2ﻓهﻢ ﺧواص الﻀﺮب والﻌاﻗة ﺑن الﻀﺮب والقﺴﻤة .ﺣﻞ اﳌﺴاﺋﻞ التﻲ ﺗتﻀﻤﻦ الﻌﻤﻠﻴات اﻷرﺑع.

X

X

أ .تطبيق خواص العمليات باﻋتبارها اﺳتراتيجيات لعمليات الﻀرب والقﺴمة ،ما في ذلﻚ:
 (1خاﺻية اﻹبﺪال في الﻀرب
إذا ﻛاﻧﺖ  12 × 3 × 4معروفة ،فإن  12 × 4 × 3معروفة ﹱ
أيﻀا.
 (2خاﺻية التجميع في الﻀرب
مكﻦ حل اﳌﺴألة  4 × 2 × 5مﻦ خال ضرب أي رﻗمﲔ مﻦ اﻷرﻗام الﺜاثة ،ثم ضرب حاﺻل الﻀرب في الرﻗم الﺜالث.
 (3خاﺻية التجميع في الﻀرب
مكﻦ حل اﳌﺴألة  6 × 8ﻋلى أﻧها .2 × 8 + 4 × 8
مكﻦ حل اﳌﺴألة  (2 + 4) × 3ﻋلى أﻧها .2 × 3 + 4 × 3

X

X

ب .اﺳتﺨﺪام العاﻗة بﲔ الﻀرب والقﺴمة حل مﺴائل الﻀرب والقﺴمة مع ﻗيمة مجهولة واحﺪة.

X

X

جـ .حل مﺴائل ﻛامية مكوﻧة مﻦ خطوتﲔ والتي تتﻀمﻦ اجمع أو الطرح أو الﻀرب أو القﺴمة.

X

X

د .اﺳتﺨﺪام اﺳتراتيجيات احﺴاب العقلي والتقﺪير )ما في ذلﻚ التقريب ﻷﻗرب  (1000لتقييم معقولية اﻹجابات.

X

X
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الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

اﶈور اﻷول

اﶈول الﺜاﻧﻲ

ﺟـ .اﻷﻋﺪاد والﻌﻤﻠﻴات ﻓﻲ ﻧﻈام الﻌﺪ الﻌﺸﺮي

 .1اﺳتخﺪام اﻷﻋﺪاد اﻛتﺴاب أﺳس القﻴﻤة اﳌﻜاﻧﻴة.

X

X

أ .ﻗراءة وﻛتابة اﻷﻋﺪاد حتى  100000بالصيﻐة الرمزية والصيﻐة اﳌمتﺪة.

X

X

ب .ترتيب مجموﻋة تصل إلى خمﺴة أﻋﺪاد في حﺪود العﺪد  100000مﻦ اﻷﺻﻐر إلى اﻷﻛبر أو مﻦ اﻷﻛبر إلى اﻷﺻﻐر.

X

X

جـ .حﺪيﺪ اﻷماط العﺪدية ما في ذلﻚ التي تتﻀمﻦ حقائق اجمع والﻀرب.

X

X

 .2اﺳتخﺪام ﻓهﻢ القﻴﻤة اﳌﻜاﻧﻴة وﺧواص الﻌﻤﻠﻴات جﻤع وطﺮح أﻋﺪاد متﻌﺪدة اﻷرﻗام.

X

أ .جمع وطرح ﻋﺪديﻦ يتكون أي منهما مﻦ أربعة أرﻗام باﺳتﺨﺪام مجموﻋة متنوﻋة مﻦ اﺳتراتيجيات احل ،مﺜل:
 (1مفاهيم القيمة اﳌكاﻧية وإﻋادة التجميع.
 (2خواص العمليات احﺴابية.
 (3العاﻗة بﲔ اجمع والطرح.

X

ب .ضرب اﻷﻋﺪاد الصحيحة اﳌكوﻧة مﻦ رﻗم واحﺪ في مﻀاﻋفات العﺪد  10في احﺪود مﻦ  10إلى ) 90ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال،50 × 3 ،
 (30 × 6باﺳتﺨﺪام اﺳتراتيجيات مﺴتنﺪ ﹱة إلى القيمة اﳌكاﻧية وخواص العمليات.

X

د .القﻴاس والبﻴاﻧات

 .1ﻗﻴاس وﺗقﺪﻳﺮ الﻄول والﻜتﻠة ﺑالوﺣﺪات اﳌتﺮﻳة .ﺗقﺪﻳﺮ وﻗﺮاءة القﻴﻤة ﺑالوﺣﺪات اﳌتﺮﻳة.

X

X

أ .حﺪيﺪ اﻷدوات اﳌناﺳبة وﻗياس اﻷﺷياء باﳌليمتر أو الﺴنتيمتر أو اﳌتر.
 (1تقﺪير وﻗياس اﻷطوال باﺳتﺨﺪام اﳌليمترات والﺴنتيمترات واﻷمتار.
 (2اﺳتﺨﺪام مفاهيم القيمة اﳌكاﻧية للتحويل بﲔ اﳌليمترات والﺴنتيمترات واﻷمتار.

X

X

ب .حﺪيﺪ اﻷدوات اﳌناﺳبة وﻗياس اﻷﺷياء باجرامات والكيلوجرامات.
 (1تقﺪير وﻗياس ﻛتل اﻷﺷياء باجرامات والكيلوجرامات.
 (2اﺳتﺨﺪام مفاهيم القيمة اﳌكاﻧية للتحويل بﲔ اجرامات والكيلوجرامات.

X

X

جـ .ﻗراءة ﻗياﺳات الﺴعة باﳌليلتر )ملل( واللتر )ل( ﻋلى ﻋبوة ﻗياﺳية ﻋليها ملصق يوضح ﺳعتها.

X

د .تقﺪير ﻗياﺳات الﺴعة باﳌليلتر )ملل( واللتر )ل(.

X

هـ .ﺷرح فهمهم للعاﻗة بﲔ اﳌليلتر )ملل( واللتر )ل(.

X

 .2ﺣﻞ اﳌﺴاﺋﻞ التﻲ ﺗتﻀﻤﻦ ﻗﻴاس وﺗقﺪﻳﺮ الﻄول والﻜتﻠة والوﻗت.

X

أ .حل اﳌﺴائل الكامية اﳌكوﻧة مﻦ خطوة واحﺪة وخطوتﲔ التي تتﻀمﻦ الطول والكتلة والوﻗﺖ.

X

 (3التﻌامﻞ مع الوﻗت والﻨقود.

X

أ .ﻗراءة وﻛتابة الوﻗﺖ احﺪد مﻦ الﺴاﻋة ذات العقارب والﺴاﻋة الرﻗمية.

X

 (4ﲤﺜﻴﻞ البﻴاﻧات وﺗﻔﺴﻴﺮﻫا.

X

أ .جمع وتنظيم وتﺜيل البياﻧات العﺪدية ﻋلى مﺨطط التمﺜيل بالنقاط.

X

X

ب .حل اﳌﺴائل الكامية وحليل البياﻧات اﳌعروضة ﻋلى مﺨطط التمﺜيل بالنقاط .ماحظة :مكﻦ للتاميذ ااﺳتمرار في حليل البياﻧات مﻦ
التمﺜيات البياﻧية باﻷﻋمﺪة والتمﺜيات البياﻧية بالصور.

X

X
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X

X

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

اﶈور اﻷول

اﶈول الﺜاﻧﻲ

 (5ﻓهﻢ مﻔاﻫﻴﻢ اﳌﺴاﺣة ورﺑﻂ اﳌﺴاﺣة ﺑالﻀﺮب واجﻤع .التﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﶈﻴﻂ ﻛخاﺻﻴة مﻦ ﺧواص اﻷﺷﻜال الهﻨﺪﺳﻴة والتﻤﻴﻴز
ﺑن القﻴاﺳات اخﻄﻴة وﻗﻴاﺳات اﳌﺴاﺣة.

X

أ .حﺪيﺪ اﳌﺴاحة ﻛﺨاﺻية مﻦ خواص اﻷﺷكال الهنﺪﺳية.

X

ب .اﺳتﺨﺪام ﻗياﺳات غير مرجعية حﺴاب مﺴاحة الﺸكل )باﻷﻋﺪاد الصحيحة(.

X

جـ .تطبيق مفاهيم ﻗياس اﳌﺴاحة:
 (1يقال إن اﳌربع الذي يبلغ طول ضلعه وحﺪ ﹱة واحﺪة تكون مﺴاحته"وحﺪة مربعة واحﺪة" .وهذه الوحﺪة مكﻦ اﺳتﺨﺪامها لقياس
اﳌﺴاحة.

X

د .ﻗياس اﳌﺴاحات )باﻷﻋﺪاد الصحيحة( مﻦ خال ﻋ ﹽﺪ الوحﺪات اﳌربعة.

X

و .حل مﺴائل رياضية وحياتية تتﻀمﻦ محيط مﻀلعات ما في ذلﻚ:
 (1إيجاد احيط معلومية أطوال اﻷضاع اﳌﹹعطاة.
 (2رﺳم مﺴتطيات ﻋلى ﺷبكة تربيعية لها ﻧفس احيط ومﺨتلفة في اﳌﺴاحة أو لها ﻧفس اﳌﺴاحة ومﺨتلفة في احيط.

X

ﻫـ .الهﻨﺪﺳة

 .1حﺪﻳﺪ ووﺻﻒ اﻷﺷﻜال الهﻨﺪﺳﻴة؛ اﺳتخﺪام التبﺮﻳﺮ مع اﻷﺷﻜال وﺧواﺻها اﳌﻤﻴزة.

X

أ .معرفة أﺷكال اﳌعينات واﳌﺴتطيات واﳌربعات باﻋتبارها أمﺜلة لأﺷكال الرباﻋية ،ورﺳم أمﺜلة ﻷﺷكال رباﻋية ا تنتمي إلى أي مﻦ
هذه الفئات الفرﻋية.

X

ب .تقﺴيم اﻷﺷكال الهنﺪﺳية إلى أجزاء ذات مﺴاحات متﺴاوية .التعبير ﻋﻦ مﺴاحة ﻛل جزء باﻋتباره ﻛﺴر وحﺪة مﻦ اﳌﺴاحة الكلية.
 (1ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،تقﺴيم أحﺪ اﻷﺷكال إلى  4أجزاء ذات مﺴاحات متﺴاوية مع وﺻف مﺴاحة ﻛل جزء باﻋتباره  4/1مﺴاحة
الﺸكل.

X
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الفصل
الفصل

أﻗل مﻦ التوﻗعات

ﻛراس الرياضيات

يفوق التوﻗعات

خيارات اﳌعلم

التبايﻦ  /التحﺪيات

يلبي التوﻗعات أحياﻧﹱا

اﺳتراتيجيات
التﺪريس

يلبي التوﻗعات

اﻷﻧﺸطة

ﺻفحات دليل اﳌعلم

التأمل الذاتي للمعلم

احتوى /
النوافذ
أهﺪاف التعلﹽم

حاضر:

_____ غائب_____ :

مصادر رﻗمية
إلكتروﻧية

مجموع ﻋﺪد التاميذ:

اﻷﺳئلة /الﻨﻤﺬجة

الصف )الﺜالث اابتﺪائي( ،الفصل _____ :التاريخ_______ :

الﺪرس

________

إثراء

يلبي التوﻗعات أحياﻧﹱا

ﻛراس الرياضيات

أﻗل مﻦ التوﻗعات

التبايﻦ  /التحﺪيات

يفوق التوﻗعات

اﻷﻧﺸطة

________

خيارات اﳌعلم

مجموع ﻋﺪد التاميذ:

اﺳتراتيجيات
التﺪريس

يلبي التوﻗعات

حاضر:

_____ غائب_____ :
ﺻفحات دليل اﳌعلم

التأمل الذاتي للمعلم

احتوى /
النوافذ

أهﺪاف التعلﹽم

الصف )الﺜالث اابتﺪائي( ،الفصل _____ :التاريخ_______ :
اﳌوضوع
اﳌوضوع

١٤

١٥
الﺪرس

اﻷﺳئلة /الﻨﻤﺬجة

مصادر رﻗمية
إلكتروﻧية

إثراء

الصف الﺜالث اابتﺪائي
الﺮﻳاضﻴات
مﻦ أﻛون

حياة ﺻحية

الﻔصﻞ 1
الﺪروس مﻦ  1إلﻰ 10

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى محور الﺪروس

الفصل  :1الﺪروس مﻦ  1إلى 10
ﻧﻈﺮة ﻋامة ﻋﻠﻰ الﻔصﻞ:
في هذا الفصل اﻷول مﻦ مادة الرياضيات للصف الﺜالث اابتﺪائي ،يبﺪأ التاميذ بتعلم أﻧﺸطة حصة الرياضيات .يبﺪأ ﻛل درس باجزء اخاص بـ
"اربط" .في اجزء اخاص بـ "اربط" ،يقوم التاميذ مراجعة مهارات ومفاهيم الصف الﺜاﻧي اابتﺪائي أو الصف الﺜالث اابتﺪائي و/أو يتم تقﺪم
التأمل ،يقوم التاميذ خاله بكتابة أو مناﻗﺸة
مﺴألة تﺴاﻋﺪ في حﺪيﺪ الﻐرض مﻦ اجزء اخاص بـ "تعلم" في احصة .وينتهي ﻛل درس بوﻗﺖ
ُ
مفصلة ﻋﻦ ﻛل جزء مﻦ أجزاء درس
ما تعلموه وتكويﻦ روابط ما تعلموه ﺳاب ﹱقا) .اﻧظر اجزء اﻷمامي مﻦ هذا الﺪليل للحصول ﻋلى معلومات ﹽ
الرياضيات(.
في الﺪروس مﻦ  1إلى  ،10يبﺪأ التاميذ مفاهيم مألوفة مﻦ الصف الﺜاﻧي اابتﺪائي ثم البﺪء في إضافة مهارات جﺪيﺪة وأﻛﺜر تعقي ﹱﺪا .حيث ﺳيتم
مراجعة التمﺜيل البياﻧي باﻷﻋمﺪة والتمﺜيل البياﻧي بالصور ويتعرفون مﺨططات التمﺜيل بالنقاط .ثم مراجعة ﻗياس الطول بالﺴنتيمترات واﻷمتار مع
إضافة اﳌليمتر .وﺳيبﺪأون بالتفكير في ﻛيفية ارتباط اﳌليمتر والﺴنتيمتر واﳌتر ببعﻀها البعﺾ .ﺳيتﺪرب التاميذ ﻋلى القياس واﺳتﺨﺪام تلﻚ اﳌهارة
ﻹﻧﺸاء مﺨططات التمﺜيل بالنقاط بنا ﹱء ﻋلى بياﻧات القياس ،مع حليل النتائج واﻹجابة ﻋﻦ اﻷﺳئلة اخاﺻة بالبياﻧات.
ﻋلى مﺪار العام ،ﺳيتم تعريف التاميذ باﳌمارﺳات الرياضية التي ﺳتمكنهم مﻦ التفكير والنمذجة وحل اﳌﺴائل مﺜل "ﻋالِم الرياضيات" .في هذا
الﺪليل ،يﺸار إلى هذه التﺪريبات باﺳم "التفكير مﺜل ﻋالِم الرياضيات") .راجع اجزء اخاص بـ "التفكير مﺜل ﻋالِم الرياضيات" في مقﺪمة هذا الﺪليل
للحصول ﻋلى معلومات مفصلة ﻋﻦ مارﺳات الرياضيات (.يقﺪم الﺪرس اﻷول في هذا العام هذا اخطط الرئيس حيث يقوم التاميذ بحل مﺴألة مط
ﺻعبة ومناﻗﺸة ﻗيمة اﳌﺜاﺑﺮة ﻋنﺪما يصبح احل ﺻع ﹱبا.
ماﺣﻈة ﺑﺸأن ﺗﺪرﻳس الﺮﻳاضﻴات لﻠصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ:
ترﻛز الرياضيات هذا العام ﻋلى مﺴاﻋﺪة التاميذ ﻋلى بناء فهم ﻋميق للرياضيات ،وخاﺻة ﻋمليات الﻀرب والقﺴمة واﺳتﺨﺪام الكﺴور .هذه اﳌفاهيم
ﻧﺴجها ﻋلى مﺪار العام بينما يتع ﹽمق التاميذ في اﺳتكﺸاف معنى الﻀرب والقﺴمة وﻛيفية ارتباطها ببعﻀها البعﺾ باﻹضافة إلى
الكبيرة يتم
ﹹ
اجمع والطرح .يﺪرس التاميذ الكﺴور ويتﺪربون ﻋلى اﺳتﺨﺪامها ﹱ
أيﻀا .ﺳيبﺪو تﺪريس موضوﻋات متنوﻋة مﺜابة ح ٍﺪ في بعﺾ اﻷحيان ﻋنﺪما
أﺳاﺳا للتعلم ﻗبل فترة طويلة مﻦ ﻛتابتهم لعملية الﻀرب
يﺴتﺨﺪم التاميذ اﳌواد ويعملون م ﹱعا لتطوير فهم رياضي ﻋميق .ولكﻦ ﺳ ﹹيك ِون هؤاء التاميذ
ﹱ
أو التﺪريب ﻋليها ،مﻦ خال اﺳتكﺸاف ما تعنيه "اجموﻋات اﳌتﺴاوية" باﺳتﺨﺪام مجموﻋة متنوﻋة مﻦ الطرق اﳌلموﺳة واجردة حل اﳌﺴائل وربط
اجمع اﳌتكرر لفهم الﻀرب والقﺴمة.
ﺳتقوم بإﺷراك التاميذ في العﺪيﺪ مﻦ اﳌناﻗﺸات ،ومﻦ َثم يتحول ااﺳتكﺸاف إلى فهم ﻋميق وراﺳخ للمفاهيم .مكﻦ أن يكون هذا ﺻع ﹱبا ﻋلى اﳌعلم
في بعﺾ اﻷحيان .فقﺪ يكون مﻦ اﳌﻐري مجرد إخبار التاميذ باﻹجابات أو إظهار طريقة حل اﳌﺴائل أو اخطوات )اخوارزميات( .ومع ذلﻚ ،مﻦ
اﳌهم ج ﹱﺪا توفير الفرص لهم لاﺳتكﺸاف وتكرار احاولة وﻋﺪم اليأس ،وطرح أﺳئلة مفيﺪة وإرﺷادية أثناء اﺳتكﺸافهم ﳌهارات ومفاهيم رياضية
أﻛﺜر ﺻعوبة مفردهم ،وفي ثنائيات ،وفي مجموﻋات ﺻﻐيرة ،ومع الفصل ﻛكل .وﻗﺪ تﺸعر أحياﻧﹱا ﻛما لو ﻛنﺖ ا تقوم بالتﺪريس ،بل تاحظ ،وتﺴأل،
وتﺴهل التعلﹽم .هذه هي جارب التعلﹽم الف ﹽعالة التي يبني التاميذ مﻦ خالها اﺳتيعابهم وفهمهم ﻷﻧفﺴهم وﻛذلﻚ ﻛل منهم اآخر .وهذا ما يحتاجه ﻋلماء
الرياضيات الصﻐار اﻛتﺴاب اﳌهارات والﺜقة ﻋنﺪ تع ُلم هذه اﳌفاهيم.
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الفصل 1

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى موضوع الﺪرس

الفصل  :1الﺪروس مﻦ  1إلى 10
الوﺻف

اﳌك ِون

الﺪروس

اربط

خال هذا النﺸاط اليومي ،يكتﺴب التاميذ الطاﻗة في اﳌهارات التي ﺳبق
تعلمها ،و ﹹيك ﹽوﻧون روابط بﲔ ما تعلموه ﹹمﺴب ﹱقا وما ﺳيتعلموﻧه في جزء "تعلم"
ويناﻗﺸون اﳌفاهيم الرياضية .وﻗﺪ يتعرف التاميذ مﺴائل رياضية متعة مﻦ
العالم الواﻗعي حفزهم لتعلم مهارة أو مفهوم جﺪيﺪ.

 10إلى  15دﻗيقة

تعلم

خال هذا النﺸاط اليومي ،يتعلم و ﹹيطبق التاميذ مهارات ومفاهيم الرياضيات
اختلفة .يﺸارك التاميذ في ااﺳتكﺸاف والتجريب وحل اﳌﺴائل والتعاون
واﳌناﻗﺸة اﺳتيعاب وتطبيق اﳌهارات واﳌفاهيم اجﺪيﺪة والربط ما تعلموه
ﺳاب ﹱقا .يتعلم التاميذ التفكير واحل مﺜل ﻋلماء الرياضيات واﳌﺜابرة في تطوير
الفهم التأﺳيﺴي للمهارات واﳌفاهيم الصعبة.

 35إلى  45دﻗيقة

تأمل

خال هذا النﺸاط اليومي ،يط ﹽور التاميذ ﻗﺪرتهم ﻋلى التعبير ﻋﻦ أفكار
الرياضيات بالتحﺪث ﻋما اﻛتﺸفوه في الﺪرس ،وذلﻚ باﺳتﺨﺪام مفردات
الرياضيات ،وطرح اﻷﺳئلة لفهم أﻧﺸطة التعلﹽم ،وتوضيح اﳌفاهيم اخطأ ،وتعلَم
رؤية اﻷﺷياء مﻦ منظور أﻗراﻧهم.

 5إلى  10دﻗائق

مؤﺷرات التعلﹽم
ﺳيعمل التاميذ ،خال الﺪروس مﻦ  1إلى  ،10وفق مؤﺷرات التعلﹽم التالية:
ﺟـ .اﻷﻋﺪاد والﻌﻤﻠﻴات ﻓﻲ ﻧﻈام الﻌﺪ الﻌﺸﺮي:
.1ب -ترتيب مجموﻋة تصل إلى  5أﻋﺪاد في حﺪود العﺪد  100000مﻦ اﻷﺻﻐر إلى
اﻷﻛبر أو مﻦ اﻷﻛبر إلى اﻷﺻﻐر.
.1ﺟـ -حﺪيﺪ اﻷماط العﺪدية ما في ذلﻚ التي تتﻀمﻦ حقائق اجمع والﻀرب.

د -القﻴاس والبﻴاﻧات:
.1أ -حﺪيﺪ اﻷدوات اﳌناﺳبة وﻗياس اﻷﺷياء باﳌليمتر والﺴنتيمتر واﳌتر.
 .4أ -جمع وتنظيم وتﺜيل البياﻧات العﺪدية ﻋلى مﺨطط تﺜيل بالنقاط.
.4ب -حل اﳌﺴائل الكامية وحليل البياﻧات اﳌعروضة ﻋلى مﺨطط تﺜيل
بالنقاط.

التفكير احاﺳوبي
ﺳيعمل التاميذ ،خال الﺪروس مﻦ  1إلى  ،10وفق مؤﺷرات التعلﹽم التالية:
د -القﻴاس والبﻴاﻧات:
.4ب -حل اﳌﺴائل الكامية وحليل البياﻧات اﳌعروضة ﻋلى مﺨطط التمﺜيل
بالنقاط.
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الفصل  1اخريطة الزمنية للتﺪريس
الﺪرس

1

أهﺪاف التعلم

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
•
•
•

20

التعرف ﻋلى أﻧﺸطة حصة الرياضيات اليومية.
حﺪيﺪ اﻷماط احﺴابية واﳌتكررة.
حﺪيﺪ العنصريﻦ التاليﲔ في مط معﲔ.

2

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• حﺪيﺪ ﻋناﺻر التمﺜيل البياﻧي باﻷﻋمﺪة.
• تنظيم وتﺜيل وحليل البياﻧات مﻦ التمﺜيل البياﻧي باﻷﻋمﺪة.

3

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• حﺪيﺪ ﻋناﺻر التمﺜيل البياﻧي بالصور.
• ﺷرح معنى مقياس التمﺜيل البياﻧي بالصور.
• إﻧﺸاء تﺜيل بياﻧي بالصور مﻦ جﺪول بياﻧات.
• حﺪيﺪ ﺳؤال مناﺳب ﻋﻦ تﺜيل بياﻧي.

4

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• حﺪيﺪ ﻋناﺻر مﺨطط التمﺜيل بالنقاط.
• جمع البياﻧات وتﺴجيلها.
• إﻧﺸاء مﺨطط التمﺜيل بالنقاط.

5

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• مناﻗﺸة القياس بالﺴنتيمتر.
• ﻗياس طول اﻷﺷياء بالﺴنتيمتر.

6

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تقﺪير أطوال اﻷﺷياء بالﺴنتيمتر واﳌتر.
• مناﻗﺸة القياس باﳌتر.
• توضيح فهمهم للعاﻗة بﲔ الﺴنتيمتر واﳌتر.
• حﺪيﺪ ما إذا ﻛان ينبﻐي اﺳتﺨﺪام الﺴنتيمتر أو اﳌتر لقياس الطول.

7

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• ﻗياس طول اﻷﺷياء بالﺴنتيمتر.
• اﺳتﺨﺪام بياﻧات القياس ﻹﻧﺸاء مﺨطط تﺜيل بالنقاط في الفصل.

8

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• توضيح أن الﺴنتيمتر يتكون مﻦ وحﺪات مﻦ اﳌليمتر.
• حﺪيﺪ ما إذا ﻛان ينبﻐي اﺳتﺨﺪام الﺴنتيمتر أو اﳌتر لقياس الطول.
• ﻗياس طول اﻷﺷياء باﳌليمتر.
• وﺻف النمط الذي احظوه ﻋنﺪ ﻗياس الﺸيء ﻧفﺴه باﳌليمتر والﺴنتيمتر.

9

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• اﺳتﺨﺪام جﺪول لتﺴجيل بياﻧات.
• ﻗياس طول اﻷﺷياء.
• حﺪيﺪ ما إذا ﻛان ينبﻐي اﺳتﺨﺪام اﳌليمتر أو الﺴنتيمتر أو اﳌتر لقياس الطول.
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الﺪرس

10

أهﺪاف التعلم

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
•
•
•

إﻧﺸاء مﺨطط التمﺜيل بالنقاط باﺳتﺨﺪام البياﻧات التي م جمعها.
تقييم مﺴتوى تقﺪمهم الﺸﺨصي باﺳتﺨﺪام ﻗائمة التحقق.
ﺷرح ﻛيف ﺳيﺴتﺨﺪمون ما تعلﹽموه حﺪي ﹱﺜا في حياتهم اليومية.

حﻀير اﳌعلم للمحور/الفصل الﺪراﺳي
ماحظة للمعلم :ﺳتﺴتﺨﺪم اﻷﺷياء التالية يوم ﹱيا بﺸكل ما طوال الﺪرس .لذا ﹹيعﺪ التجهيز لها مﺴب ﹱقا أم ﹱرا ضرور ﹱيا لتنفيذ الﺪروس اليومية
بنجاح.
•
•

ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء :اﻛتب اﺳم ﻛل تلميذ ﻋلى ﻋصا خﺸبية .ضعها في ﻛوب أو وﻋاء.
إﻧﺸاء
ّ
رئيﺴا بعنوان "التفكير مﺜل ﻋالِم الرياضيات" حيث ﺳتﻀيف تﺪريبات رياضية ﻋلى مﺪار احور.
أﻧﺸئ مﺨططا
ﹱ

جهيزات اﳌعلم للفصل
ماحظة للمعلم :يبﺪأ هذا الفصل مراجعة التمﺜيل البياﻧي باﻷﻋمﺪة والتمﺜيل البياﻧي بالصور .ﺳتحتاج إلى رﺳم تﺜيل بياﻧي ﻛبير باﻷﻋمﺪة
وتﺜيل بياﻧي ﻛبير بالصور يوضحان أﺷ ﹹهر أﻋياد مياد التاميذ .تأﻛﺪ مﻦ جمع هذه البياﻧات في اليوم اﻷول )أو ﻗبل بﺪء الﺪراﺳة( بحيث
مكنﻚ إﻧﺸاء هذه التمﺜيل البياﻧي .باﻹضافة إلى ذلﻚ ،ﺳتقوم بإﻧﺸاء بعﺾ اخططات الرئيﺴة التي ﺳتعلَق في الفصل طوال العام الﺪراﺳي.
اخططات الرئيﺴة هي أدوات توفر للتاميذ مرجعية بصرية وتذﻛي ﹱرا مفاهيم الرياضيات واﻷفكار واﻹجراءات .وهي مﺜابة وثائق ﻋمل
ﹱ
رئيﺴا
يتم اﻹضافة إليها مع توالي الﺪروس وإحراز اﳌزيﺪ مﻦ التقﺪم مرور الوﻗﺖ ﻋلى مﺪار العام الﺪراﺳي .في هذا الفصل ،ﻗﺪِم
مﺨططا ﹱ
بعنوان "التفكير مﺜل ﻋالِم الرياضيات" ،حيث ﺳتﻀيف مارﺳات الرياضيات .ﺳتقوم ﹱ
أيﻀا بإﻧﺸاء مﺨطط رئيس للقياس في الﺪرس ،5
وﺳتقوم بإضافة وحﺪات جﺪيﺪة لقياس الطول ﻋنﺪما يتم ﺷرحها.
الﺪرس :1
• اجمع  50ﻋنصر ﻋ ﹽﺪ لكل مجموﻋة زماء أو ﻛل مجموﻋة مكوﻧة مﻦ أربعة أفراد ،وضعها في أﻛواب أو أﻛياس.
ﹱ
ﹱ
معروضا في الفصل وتﻀاف إليه ﻋناﺻر
رئيﺴا ﻛبي ﹱرا وﻗم بتﺴميته "التفكير مﺜل ﻋالِم الرياضيات" .ﺳيبقى هذا
مﺨططا
• أﻧﺸئ
ﹱ
طوال مرحلة الصف الﺜالث اابتﺪائي.
الﺪرس :2
• اجمع بياﻧات ﻋﻦ أﺷ ﹹهر أﻋياد مياد التاميذ ﻗبل بﺪء الﺴنة الﺪراﺳية أو في اليوم اﻷول مﻦ اﳌﺪرﺳة.
• أﻧﺸئ تﺜي ﹱا بياﻧ ﹱيا باﻷﻋمﺪة بحيث مﺜل أﻋياد اﳌياد في الفصل الﺪراﺳي .اﺳتﺨﺪم اﳌقياس ) 2يجب أن تكون اﳌﺴافة بﲔ ﻛل
ﺳطر ﻋلى التمﺜيل البياﻧي باﻷﻋمﺪة تﺴاوي تلميذيﻦ(.
الﺪرس :3
• اجمع ور ﹱﻗا مق ﹽوى )ورﻗة واحﺪة لكل مجموﻋة ثنائية مﻦ التاميذ(.
• أﻧﺸئ تﺜي ﹱا بياﻧ ﹱيا بالصور باﺳتﺨﺪام بياﻧات أﺷهر ﻋيﺪ اﳌياد .يجب أن تﺜل ﻛل ﺻورة تلميذيﻦ.
ﹱ
بﺴيطا مكﻦ ﻗصه إلى النصف إذا ﻛان ذلﻚ ضرور ﹱيا ،مﺜل ﺻورة ﻛيﻚ أو ﺷمعة ،أو الصق الصورة
• اجعل الصورة ﺷك ﹱا
بحيث ا يظهر ﺳوى النصف.
الﺪرس :4
ﹽ
أﻛياﺳا بها حبوب الفاﺻوليا )أو غيرها مﻦ اﻷﺷياء الصﻐيرة( ليقوم التاميذ بحﺴابها )مجموﻋة واحﺪة لكل مجموﻋة ثنائية
حﻀر
•
ﹱ
مﻦ التاميذ( .تأﻛﺪ مﻦ حﻀير ما يلي:
• ﻛيﺴﲔ بهما  53حبة فاﺻوليا.
•  3أﻛياس بهما  57حبة فاﺻوليا.
•  5أﻛياس بهما  60حبة فاﺻوليا.
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•
•
•

ﻛيس واحﺪ به  51حبة فاﺻوليا.
ﻛيس واحﺪ به  62حبة فاﺻوليا.
أﻛياس بها مﻦ  51إلى  62حبة فاﺻوليا )جميع اﻷﻛياس اﳌتبقية(.

الﺪرس 5
• اجمع مﺴاطر ﺳنتيمترية )أو اطلب مﻦ التاميذ ﻗطع اﳌﺴاطر الﺴنتيمترية في ﻗﺴم موارد التلميذ في ﻛتب التاميذ( .ﻛ ﹽون
مجموﻋات مكوﻧة مﻦ خمس ﻗطع مﻦ اخيط بأطوال ﺳنتيمتر مﺨتلفة بالكامل )مجموﻋة واحﺪة لكل مجموﻋة مكوﻧة مﻦ أربعة
تاميذ(.
• يجب أن تكون ﻛل مجموﻋة متطابقة في ﻋﺪد اخيوط وﺳعتها وتﺴميتها.
• يجب أن يكون طول ﻛل ﻗطعة بالﺴنتيمتر بالﻀبط )بﺪون أﻧصاف وأثاث وما إلى ذلﻚ(.
• ينبﻐي أا تتجاوز أي ﻗطعة أﻛﺜر مﻦ  30ﺳم.
• اﺳتﺨﺪم الﺸريط الاﺻق لترﻗيم ﻛل ﻗطعة مﻦ اخيط ،مع مراﻋاة ﻋﺪم ترﻗيمها حﺴب الطول .تذﻛر أن ﻛل مجموﻋة مﻦ
اخيوط يجب أن تكون متماثلة تا ﹱما ﻛي يتمكﻦ التاميذ مﻦ مقارﻧة ﻗياﺳاتهم.
• احتفظ مجموﻋات اخيط اﺳتﺨﺪامها مرة أخرى في الﺪرس .8
• مﺜال:

•

إﻧﺸاء مﺨطط رئيس للقياس .ﺳتﻀيف بياﻧات إلى اخطط ﻋلى مﺪار العام ليكون مرجعﹱا لوحﺪات القياس .فيما يلي مﺜال ﻋلى ذلﻚ.
القﻴاس
وحﺪات القياس

مقارﻧة مع وحﺪات أخرى

العامة اﳌرجعية للجﺴم

اﻷﺷياء بهذا احجم

الﺪرس 6
• اجمع بعﺾ اﻷﺷياء مﻦ الفصل بأحجام مﺨتلفة اﺳتﺨﺪامها في تقﺪير القياس بالﺴنتيمتر .مﻦ اﻷمﺜلة ﻋلى ذلﻚ ماح أو اﻷﻗام
الرﺻاص أو الكتب أو اﻷﻗام أو العمات اﳌعﺪﻧية.
• أضف ﻛلمة "متر" إلى مﺨطط القياس الرئيس في خاﻧات"وحﺪات القياس" ،وأن اﳌتر مكون مﻦ  100ﺳنتيمتر .أضف ﹱ
أيﻀا في ﻋمود
"العامة اﳌرجعية للجﺴم" :مﻦ اﻷﻧف إلى اﻹبهام ﻋلى طول ذراع البالﻐﲔ اﳌمﺪودة.
الﺪرس 7
• ج ﹽهز مجموﻋات مﻦ مواد الفصل مكﻦ ﻗياﺳها بالﺴنتيمتر .ﺳتحتاج إلى مجموﻋة واحﺪة لكل مجموﻋة مكوﻧة مﻦ أربعة تاميذ.
• يجب أن حتوي اجموﻋات ﻋلى خمﺴة إلى ثماﻧية أﺷياء ﻋلى أن تكون متطابقة في الطول .ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،ﺳتحتوي ﻛل
مجموﻋة ﻋلى ﻗلم رﺻاص واحﺪ متﺸابه في جميع اجموﻋات ،وﻗلم حﺪيﺪ واحﺪ متﺸابه في جميع اجموﻋات ،وهكذا.
• ﺻ ﹽمم مكاﻧﹱا ﻋلى الﺴبورة لرﺳم مﺨطط تﺜيل بالنقاط )أو اﻋرضه ﻋلى ﻗطعة ﻛبيرة مﻦ الورق( .ارﺳم خط أﻋﺪاد فار ﹱغا به ﻋﺪد
العامات الذي ﺳيحتاج التاميذ إليه لعرض بياﻧات القياس ﻋلى مﺨطط التمﺜيل بالنقاط .فيما يلي مﺜال ﻋلى ذلﻚ.
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الﺪرس :8
• اجمع اﳌﺴاطر التي تعرض الﺴنتيمتر واﳌليمتر )أو اطلب مﻦ التاميذ ﻗﺺ مﺴطرة الﺴنتيمتر/اﳌليمتر مﻦ اجزء اخلفي مﻦ ﻛتاب
التلميذ(.
• اجمع أو ارﺳم الصور ليتم فرزها إلى "ﻗياس باﳌتر" أو "ﻗياس بالﺴنتيمتر" .ﻗﺪ تكون هذه ﺻو ﹱرا مﻦ اجريﺪة أو ﺻو ﹱرا فوتوغرافية
أو مرﺳومة باليﺪ .مكﻦ أن تتﻀمﻦ أﺷياء مﺜل اﳌباﻧي واﻷﺷجار واﻷبواب واﻷﺷﺨاص وا ﹹﻷتوبيﺴات والﺪراجات )تقاس باﳌتر(،
ومﺨاريط اآيس ﻛرم والتﲔ والكتب والقطط )تقاس بالﺴنتيمتر(.
• أحﻀر مجموﻋات اخيط اﳌﹹﺴتَﺨﺪمة في الﺪرس .5
الﺪرس :9
• ﻗم بإﻋﺪاد ﻧﺴﺨة ﻛبيرة مﻦ مﺨطط تﺜيل بالنقاط لطول أﻗﺪام تاميذ الصف الﺜالث اابتﺪائي بالﺴنتيمتر اﳌوضح باﻷﺳفل.
طول أﻗﺪام تاميذ في الصف الﺜالث اابتﺪائي بالﺴنتيمتر

•

•




















24

23

22

21

ج ﹽهز مجموﻋات مﻦ اﻷﺷياء للتاميذ لقياﺳها باﳌليمتر والﺴنتيمتر )مجموﻋة واحﺪة لكل مجموﻋة مكوﻧة مﻦ أربعة تاميذ(.
• يجب أن تأخذ ﻛل مجموﻋة ﻧفس ﻋﺪد اﻷﺷياء اﳌطلوب ﻗياﺳها.
• ﻛل مجموﻋة يجب أن تأخذ مجموﻋة مﺨتلفة مﻦ اﻷﺷياء.
• ﻛل مجموﻋة يجب أن تأخذ مجموﻋة مﻦ اﻷﺷياء التي حتوي ﻋلى أمﺜلة ﻋﺪيﺪة لنفس اﻷﺷياء .ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،ﻗﺪ حتوي
مجموﻋة أﺷياء إحﺪى مجموﻋات التاميذ ﻋلى ثماﻧية أﻗام رﺻاص بأطوال مﺨتلفة .وﻗﺪ حتوي مجموﻋة أﺷياء اجموﻋة
اﻷخرى ﻋلى ثماﻧية أﻗام تلويﻦ بأطوال مﺨتلفة .وﻗﺪ حتوي مجموﻋة أﺷياء اجموﻋة الﺜالﺜة ﻋلى أﻧواع مﺨتلفة مﻦ أﻗام
التحﺪيﺪ بأطوال مﺨتلفة ،وهكذا.
• ﻗﺪ تكون بعﺾ مجموﻋات اﻷﺷياء متﺸابهة )جميعها أﻗام رﺻاص ،ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال( ،ولكﻦ ينبﻐي أا تكون لأﺷياء
ﻗياﺳات متطابقة مع أﺷياء اجموﻋة اﻷخرى.
أﻧﺸئ جﺪواﹱ لﺸرح ﻛيفية جمع البياﻧات .مكﻦ أن يكون هذا إما ﻋلى الﺴبورة أو ورﻗة ﻛبيرة .اﻧظر اجﺪول التالي ﻛمﺜال.
الطول )ﺳم أو م(

اﺳم الﺸيء

الﺪرس :10
أﻧﺸئ ﻧﺴﺨة ﻛبيرة مﻦ مﺨطط التمﺜيل بالنقاط لطول أﻗﺪام تاميذ مرحلة رياض اﻷطفال ) 2ﺳم(.
طول أﻗﺪام تاميذ في مرحلة رياض اﻷطفال ) 2ﺳم(




















19

18

17

16

طول القﺪم )ﺳم(
  Xتلميذ واحﺪ
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•

اﻛتب ﻗائمة التحقق مﻦ ﻛتاب الرياضيات للتلميذ )باﻷﺳفل( ﻋلى الﺴبورة.
ﻗائمة التحقق لتقييم "مﺨطط التمﺜيل بالنقاط" في الﺪرس 10
 ﻛتبﺖ ﻋنواﻧﹱا خطط التمﺜيل بالنقاط.
وضعﺖ التﺴميات ﻋلى خط اﻷﻋﺪاد.

ﹹ
ﻛتبﺖ وحﺪات القياس.

ﹹ
ﹽ
ومنظم.
 ﻋملي منﺴق

اﳌواد اﳌﺴتﺨﺪمة

24
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ﻛتاب التلميذ

ﻗلم رﺻاص

ﻋناﺻر ﻋ ﹽﺪ )حبوب ،مكعبات(

مقﺺ

خيط

أﻗام حﺪيﺪ ملوﻧة

أﻗام تلويﻦ

ورق مق ﹽوى

ﻛيس حبوب

مﺴطرة ﺳنتيمترية

اخطط الرئيس

تﺜيل بياﻧي باﻷﻋمﺪة ﻷﻋياد اﳌياد

ﻋصا مترية

مﺨطط التمﺜيل بالنقاط

تﺜيل بياﻧي باﻷﻋمﺪة ﻷﻋياد اﳌياد

الﺪرس  1ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التعلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في هذا الﺪرس ،م ﹽهﺪ اﳌعلم الطريق لﺪروس الرياضيات
ﹽ
ويعرف التاميذ ﻋلى اﻷﻧﺸطة واﳌواد
لهذا العام الﺪراﺳي
والتوﻗعات خال اجزء اخاص بـ "اربط" .أثناء اجزء
اخاص بـ "تعلم" ،يعمل ﻛل مﻦ التاميذ مع زميل له حل
مجموﻋة متنوﻋة مﻦ مﺴائل اﻷماط.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• التعرف ﻋلى أﻧﺸطة حصة الرياضيات اليومية.
• حﺪيﺪ اﻷماط احﺴابية واﳌتكررة.
• حﺪيﺪ العنصريﻦ التاليﲔ في مط معﲔ.

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•
•

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

العناﺻر

•

الزيادة

•

مط اﻷﻋﺪاد

•

النمط

•

اﳌﺜابرة

•

النمط البصري

اجمع  50ﻋنصر ﻋ ﹽﺪ لكل ثنائي أو لكل مجموﻋة مكوﻧة مﻦ أربعة تاميذ.
ﹱ
رئيﺴا ﻛبي ﹱرا وﻗم بتﺴميته "التفكير مﺜل ﻋالِم الرياضيات".
مﺨططا
أﻧﺸئ
ﹱ

اربط
اﻹرﺷادات

اﳌواد

•

ﻋناﺻر ﻋ ﹽﺪ 50 ،لكل مجموﻋة

•

اخطط الرئيس التفكير مﺜل "ﻋالِم
الرياضيات"

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة الكلمات "اربط" و"تعلم" و"تأمل" ﻋلى الﺴبورة.
راﺋﻌا .ﻓهﺬا ﻫو الﻴوم اﻷول مﻦ دروس الﺮﻳاضﻴات لهﺬا الﻌام .ﻫﺬا الﻌام ،ﺳﻨتﻌﻠﻢ الﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻧﺸهﺪ اﻵن ً
ﻳوما ً
مﻌا ومﻨاﻗﺸة
الﻀﺮب والقﺴﻤة ،والﻜﺴور ،والقﻴاس ،وأﻛﺜﺮ مﻦ ذلك ﺑﻜﺜﻴﺮ .ﻫﻨاك الﻌﺪﻳﺪ مﻦ الﻔﺮص التﻲ مﻜﻨﻨا مﻦ ﺧالها الﻌﻤﻞ ً
ما ﻧتﻌﻠﻤﻪ .ﻓﻲ ﺣصﺺ الﺮﻳاضﻴات القﻠﻴﻠة اﻷولﻰ ،ﺳﻨﺮاﺟع ﺑﻌض اﳌﻔاﻫﻴﻢ التﻲ درﺳﻨاﻫا الﻌام اﳌاضﻲ وﻧتﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻨا
زمﻨﻴا مختﻠﻔً ا .ﻓبﺪ ًا مﻦ البﺪء ﺑالتقوم ،ﺳﻨبﺪأ ﺑﻨﺸاط ﻗصﻴﺮ ﻳﺴﻤﻰ "ارﺑﻂ".
البﻌض .ولﻜﻦ ،ﺳوف ﻧتبع ﺟﺪو ًا
ً
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻹﺷارة إلى الكلمات اﳌوضحة ﻋلى الﺴبورة للتاميذ ﻛما هو موضح في ﻛل ﻗﺴم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ" :ارﺑﻂ" ﻫو وﻗت ﳌﺮاﺟﻌة اﳌهارات مﻦ الﻌام اﳌاضﻲ أو لتقﺪم مﺴألة ﺳﻨﻜتﺸﻔها أﻛﺜﺮ ﺧال اجزء اخاص ﺑـ
"ﺗﻌﻠﻢ" .ﺳوف ﺗﻌﻤﻠون مع زماﺋﻜﻢ ،وﻓﻲ مجﻤوﻋات ﺻﻐﻴﺮة ،ومﻔﺮدﻛﻢ .ﺳتﺴتخﺪمون ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتﻠﻤﻴﺬ مﺮة أﺧﺮى لﻜتاﺑة
اﳊﻞ ومارﺳة مهارات الﺮﻳاضﻴات.
للبﺪء ،ف ﹽكروا للحظة في ﺷيء واحﺪ تتذﻛروﻧه مﻦ العام اﳌاضي واﺳتمتعتم به .ﻗﺪ يكون ﻋبارة ﻋﻦ مفهوم مﺜل جمع أو طرح اﻷﻋﺪاد ،أو
اﻷﺷكال ،أو القياس ،أو جزء مﻦ حصة الرياضيات مﺜل ﻧﺸاط التقوم .ارفعوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪما تكوﻧون مﺴتعﺪيﻦ .ﺳأﺳتﺨﺪم
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء ﻷﺳمع ﹱ
بعﻀا منكم.
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التفكير للحظة في ﻧﺸاط أو مفهوم في مادة الرياضيات مﻦ العام اﳌاضي .ﻋنﺪما يكوﻧون مﺴتعﺪيﻦ،
يرفعون اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ .يﺸارك التاميذ الذيﻦ وﻗع ﻋليهم ااختيار أفكارهم مع اجموﻋة.
ﺷﻜﺮا لﻜﻢ .ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ أن أﺳﻤع ما ﺗتﺬﻛﺮوﻧﻪ وﺗﺴتﻤتﻌون ﺑﻪ .ﻓﻲ ﻫﺬا الﻌام ،ﺳوف ﻧتﻌﻠﻢ مﻔاﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة وﻧقوم
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲً :
مﺸﺮوﻋات مﺜﻴﺮة لاﻫتﻤام .لﻨبﺪأ.
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض اخطط الرئيس "التفكير مﺜل ﻋالِم الرياضيات".
أﻳﻀا ،لﺬلك ﺣصﻠتﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اخبﺮة
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ﺳوف ﻧﺴتﻜﺸﻒ ﺑﻌض اﻷﳕاط .ﻓﻲ الﻌام اﳌاضﻲ ،درﺳﻨا اﻷﳕاط ً
ﻓﻲ التﻌامﻞ مﻌها .اﻓتﺤوا ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :1ارﺑﻂ.

الﺪرس  :1ارﺑﻂ

مط 1

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :فتح ﻛتاب التلميذ ﻋلى ﺻفحة الﺪرس  :1اربط.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻧﻈﺮوا إلﻰ مﺴألة الﻨﻤﻂ  .1ﺛﻢ التﻔتوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ وﺣﺪدوا ما ﻫو الﻨﻤﻂ وما ﻫو التالﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اﺧتﻴار ﺷخﺺ ﻳقوم ﺑتوضﻴح الﻨﻤﻂ .ﻗﺪ جﺪون أﻛﺜﺮ مﻦ ﳕﻂ واﺣﺪ ،وﻫﺬا ﺟﻴﺪ.
الﻨﻤﻂ .ﺳأﺳتخﺪم
ّ

مط 2

، 70 ، 60 ، 50 ، 40 ، 30

،

،

،

،

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :االتﻔات والتﺤﺪث إلى زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ ﻋﻦ النمط .يجيب التاميذ الذيﻦ م اختيارهم .ﻗﺪ ياحظ
التاميذ اللون أو العﺪد أو ﻛليهما.
الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

1

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :راﺋع .ﻫﺬا ﳕﻂ ﺑصﺮي .ﻳﺤتوي ﻋﻠﻰ ورﻗة ﺷجﺮة ﺣﻤﺮاء واﺣﺪة ،ﺛﻢ ورﻗة ﺷجﺮة ﺻﻔﺮاء واﺣﺪة ،ﺛﻢ ورﻗة ﺷجﺮة
ﺧﻀﺮاء واﺣﺪة ،ﺛﻢ ﺑﻪ ورﻗتا ﺷجﺮ ﺣﻤﺮاوان ،وورﻗتا ﺷجﺮ ﺻﻔﺮاوان ،ورﻗتا ﺷجﺮ ﺧﻀﺮاوان .إﻧﻪ ﳕﻂ ألوان ﻳتﻜﺮر وﳕﻂ أﻋﺪاد ﻳبﺪو
أﻧﻪ ﻳزداد أو ﻳﻜبﺮ .اﻫﻤﺴوا ﻓﻲ أﻳﺪﻳﻜﻢ ما ﺳتﻜون ﻋﻠﻴﻪ الصورة التالﻴة ﻓﻲ الﻨﻤﻂ .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا أردم اﳌﺸارﻛة مع
اﳌجﻤوﻋة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الهﻤس وﻛتابة العنصر التالي في النمط .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪما يكوﻧون مﺴتعﺪيﻦ للمﺸارﻛة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺪﻋاء أحﺪ التاميذ مﻦ ﻗاموا ﺑﺮﻓع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﳌﺸارﻛة العنصر التالي .تكرار ذلﻚ حتى تتم مﺸارﻛة
العناﺻر الﺜاثة التالية.
لﻨﻠﻖ ﻧﻈﺮة
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .ﺗتﻜﺮر اﻷلوان ﻓﻲ ﻫﺬا الﻨﻤﻂ البصﺮي ،وﻛﺬلك ﻳتزاﻳﺪ ﻋﺪد أوراق اﻷﺷجار ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﺴﻢِ .
ﻋﻠﻰ مﺴألة الﻨﻤﻂ .2
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :دراﺳة مﺴألة النمط .2
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﺬا الﻨﻤﻂ لﻴس ﺑﻪ ﺻور .إﻧﻪ ﳕﻂ أﻋﺪاد .ﺑﻪ ﺧﻤﺴة أﻋﺪاد— 30و 40و 50و 60و .70ﻗوموا ﺑاﳌﻴﻞ والهﻤس ما
ﺗﻔﻜﺮون ﺑﻪ مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ ﺑﺸأن الﻨﻤﻂ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﳌﻴﻞ والهﻤس مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
ﺳﻤﻌت ﺗامﻴﺬ ﻳقولون إن الﻨﻤﻂ ﻳتﻀﻤﻦ الﻌﺪ ﺑالقﻔز مقﺪار  10أو ﻳﻀﻴﻒ  10ﻛﻞ مﺮة .لﻨواﺻﻞ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :راﺋع .لقﺪ
ﹹ
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اﺧتﻴار ﺗﻠﻤﻴﺬ لﻴقول الﻌﺪد التالﻲ ،ﺛﻢ ﺳأﺧتار ﺗﻠﻤﻴﺬً ا آﺧﺮ لﻠﻌﺪد التالﻲ ،ﺣتﻰ
ﺳأﺳتخﺪم
الﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا الﻨﻤﻂ.
ّ
ﻧﻀﻴﻒ اﻷﻋﺪاد اخﻤﺴة التالﻴة إلﻰ ﻫﺬا الﻨﻤﻂ.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اختيار خمﺴة تاميذ .ﻛتابة اﻷﻋﺪاد ﻛما يقولها التاميذ ﻋلى الﺴبورة ،مع ااﺳتمرار في
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام
ّ
تكملة النمط .إذا واجه التاميذ ﺻعوبة في حﺪيﺪ العﺪد التالي ،فاطلب منهم جربة طريقة مكﻦ أن تتﻀمﻦ النظر إلى خاﻧة العﺸرات أو
دﻋوة ﺻﺪيق للمﺴاﻋﺪة.
الﺪرس  :1التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :اﻧﻈﺮ إلﻰ ﺻورة ﻛﻞ مجﻤوﻋة ،ﺛﻢ اﺳتخﺪم ﻋﻨاﺻﺮ الﻌﺪ لتﹹ ﻨﺸﻲء ﺷﻜ ً
ا ﹹمﺜﻞ ﻛﻞ مجﻤوﻋة .ما الﻨﻤﻂ? اﺳتﻨتج الصورﺗن التالﻴتن
ﻓﻲ الﻨﻤﻂ .ارﺳﻢ ﺷﻜﻠن لﻠصورﺗن ﺑاﺳتخﺪام ﻋﻨاﺻﺮ الﻌﺪ ،ﺛﻢ ارﺳﻢ الصورﺗن ﻓﻲ اﳌﺴتﻄﻴﻠن ﺑاﻷﺳﻔﻞ.

الصورة 1

الصورة 3

الصورة 2

الصورة 4

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة اﻷﻋﺪاد في ﻛتبهم ﻋلى ﻧحو إجابة التاميذ الذيﻦ م اختيارهم.
ﺑصﺮﻳا ﺛﻢ رأﻳﻨا ﳕﻂ أﻋﺪاد .اﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :1التﻄبﻴﻖ .ﺳتﺮون ً
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .لقﺪ رأﻳﻨا ً
ﳕﻄا
ﳕﻄا
ً
آﺧﺮ ،ولﻜﻦ ﻫﺬا الﻨﻤﻂ ﻳتﻜون مﻦ ﻧقاط.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :1التطبيق.

الصورة 5

2

26

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

الفصل 1

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مﺴألة الﻨﻤﻂ ﻫﺬه ﺣاول الﻜﺜﻴﺮ مﻦ ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات ﺣﻠها .ﺳوف ﺗﻌﻤﻠون مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ ﳌﻌﺮﻓة ما إذا
الﻌﺪ لتﻤﺜﻴﻞ ﻛﻞ ﺻورة مﻦ الﻨقاط ﺑاﺳتخﺪام ﻫﺬه
ﻛان ﺑإمﻜاﻧﻜﻢ حﺪﻳﺪ ومتاﺑﻌة الﻨﻤﻂ .ولتتﻤﻜﻨوا مﻦ ذلك ،ﺳأﻋﻄﻴﻜﻢ ﻋﻨاﺻﺮ ّ
الﻌﻨاﺻﺮ ﳌﺴاﻋﺪﺗﻜﻢ ﻋﻠﻰ مﻌﺮﻓة ما ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﻫﺬا الﻨﻤﻂ.

الﻌﺪ ،ﺛﻢ
ﻋﻨﺪما ﺗﻌتقﺪون أﻧﻜﻢ وزماءﻛﻢ اﳌجاورﻳﻦ ﺗﻔهﻤون ﻛﻴﻒ ﺳتبﺪو الصورة التالﻴة لﻠﻨقاط ،ﻛ ّوﻧوا ﺷﻜﻠها ﺑاﺳتخﺪام ﻋﻨاﺻﺮ ّ
أﻳﻀا
ارﺳﻤوﻫا ﻓﻲ ﻛتبﻜﻢ .ﺣاولوا أن ﺗﹹﻜوﻧوا ﺷﻜﻞ الصورﺗن التالﻴتن ﺑاﺳتخﺪام ﻋﻨاﺻﺮ الﻌﺪ وﺗﺮﺳﻤوا ﺻورﺗﻴهﻤا ﻓﻲ الﻨﻤﻂ .ﻫﻨاك ً
مبﻜﺮا ،مﻜﻨﻜﻢ الﻌﻤﻞ مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺳؤال التﺤﺪي.
ﺳؤال التﺤﺪي لتﻔﻜّ ﺮوا ﻓﻴﻪ ،لﺬا إذا اﻧتهﻴتﻢ
ً
ﻛيﺴا مﻦ ﻋناﺻر الع ﹽﺪ .إذا ﻛان لﺪيﻚ فصل ﻛبير ،مكﻦ جموﻋتﲔ
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إﻋطاء ﻛل مجموﻋة مﻦ الزماء اﳌجاورﻳﻦ ﻛو ﹱبا أو ﹱ
مﻦ الزماء اﳌجاورﻳﻦ العمل م ﹱعا.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل ﺳو ﹱيا لتحﺪيﺪ النمط وإﻧﺸاء الصورتﲔ التاليتﲔ في النمط .ﻛتابة اﻹجابات في ﻛتاب التلميذ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ماحظة التاميذ ﻋنﺪ إﻧﺸاء ﺻور النقاط والعمل ﻋلى حﺪيﺪ الصورتﲔ التاليتﲔ في النمط .ﻋنﺪما ينتهي وﻗﺖ التع ُلم،
اﺳتﺨﺪم إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه اﺳتعادة ترﻛيز جميع التاميذ مجﺪ ﹱدا .إذا ﺳمح الوﻗﺖ ،فاطلب مﻦ التاميذ مﺸارﻛة احلول وطرق احل.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺸارﻛة احلول وطرق احل.

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺑﻨهاﻳة ﻛﻞ ﺣصة رﻳاضﻴات ،ﺳﻴتاح لﻨا ﺑﻀع دﻗاﺋﻖ لﻠﻤﺸارﻛة .ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻴان ،ﺳتﻔﻜﺮون ﻓﻴﻤا ﺗﻌﻠﻤتﻤوه
وﺗﺸارﻛوﻧﻪ مع زماﺋﻜﻢ أو مع اﳌجﻤوﻋة ﺑأﻛﻤﻠها .وﻓﻲ أﺣﻴان أﺧﺮى ،ﺳتﺴتخﺪمون ﺻﻔﺤات ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ
لﻜتاﺑة أﺳالﻴﺐ ﺗﻔﻜﻴﺮﻛﻢ وأﻓﻜارﻛﻢ وما ﺗﻌﻠﻤتﻢ مﻦ مﻌﻠومات ﺟﺪﻳﺪة.
الﻴوم ﻗﻤﻨا ﺑﺤﻞ ﺑﻌض مﺴاﺋﻞ اﻷﳕاط .ﻓقﺪ رأﻳﻨا ً
ﳕﻄا
ﺑصﺮﻳا ﻷوراق اﻷﺷجار ،وﳕﻂ أﻋﺪاد ،وﳕﻂ ﻧقاط .اﻫﻤﺴوا ﻓﻲ أﻳﺪﻳﻜﻢ ﻋﻦ
ً
أي ﳕﻂ ﻛان ﺣﻠّﻪ أﻛﺜﺮ ﺻﻌوﺑة .ﺛﻢ التﻔتوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ وأﺧبﺮوﻫﻢ ﺑﺬلك الﻨﻤﻂ وﳌاذا.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الهﻤس في أيﺪيهم ﻋﻦ أي مط ﻛان أﻛﺜر حﺪ ﹱيا .ثم االتﻔات والتﺤﺪث إلى الزمﻴﻞ اﳌجاور.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻧتظار التاميذ مﻦ دﻗيقة إلى اثنتﲔ لﻠهﻤس واﳌﺸارﻛة مع الزمﻴﻞ اﳌجاور.
رأﻳت الﻜﺜﻴﺮ مﻨﻜﻢ الﻴوم ﻳﺸﻌﺮون ﺑاإﺣباط أو اﳊﻴﺮة ،لﻜﻨﻜﻢ واﺻﻠتﻢ اﶈاولة ﳌﻌﺮﻓة اإﺟاﺑة .ﻫﺬا
 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﹹ
الﻌام ﻓﻲ الﺮﻳاضﻴات ،ﺳﻨﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺟﻤﻴع أﻧواع اﳌﺴاﺋﻞ ،الﺴهﻠة والصﻌبة مﻨها .ﻋﻨﺪما ﺗﻜون لﺪﻳﻨا مﺴألة ﺻﻌبة ،ﻳجﺐ
ﻋﻠﻴﻨا ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻴان مواﺻﻠة اﶈاولة وجﺮﺑة الﻜﺜﻴﺮ مﻦ الﻄﺮق اﳌختﻠﻔة ،مﺜﻞ التﺤﺪث إلﻰ زمﻴﻞ أو إﻧﺸاء ﺷﻜﻞ أو رﺳﻢ ﲤﺜﻴﻠﻲ
لﻠﻤﺴألة .إن مواﺻﻠة اﶈاولة ﳊﻞ اﳌﺴألة ﹹﻳﺴﻤﻰ "اﳌﺜاﺑﺮة" ،وﻫﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺪم ااﺳتﺴام .ﻫﺬا ﻫو ما ﻧﺮﻳﺪ جﺮﺑتﻪ والقﻴام ﺑﻪ ﻋﻨﺪما
ﺗواﺟهﻨا مﺴألة ﺻﻌبة.
ﻋالﻢ الﺮﻳاضﻴات" .ﺧال اﺳتﻤﺮارﻧا ﻓﻲ التﻌﺮف
ولتﺬﻛﺮ ذلك ،لﺪﻳﻨا مخﻄﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻴتﻢ ﺗﻌﻠﻴقﻪ ﻓﻲ الﻔصﻞ ﻳﺴﻤﻰ "التﻔﻜﻴﺮ مﺜﻞ ِ
ﻋالﻢ الﺮﻳاضﻴات" .أول ﻛﻠﻤة أو ﻓﻜﺮة لﺪﻳﻨا ﻫﻲ
مﻌا ،مﻜﻨﻨا إضاﻓة أﻓﻜار لتﺬﻛﺮﻧا مﻌﻨﻰ "التﻔﻜﻴﺮ مﺜﻞ ِ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻨا البﻌض والﻌﻤﻞ ً
أن ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات مﺜاﺑﺮون.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋلى مﺨطط الفصل ،يكتب "يﺜابر ﻋلماء الرياضيات ﻋنﺪ حل اﳌﺴائل .فهم يجربون الكﺜير مﻦ الطرق اختلفة وا
يﺴتﺴلمون".
ﺑﻌﻀا
راﺋﻌا .ﻓﻲ ﺣصة الﺮﻳاضﻴات التالﻴة ،ﺳﻨﻌﺮف اﳌزﻳﺪ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻨا ً
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻛان ﻳومﻨا اﻷول ﳊصة الﺮﻳاضﻴات ً
وﺳﻨﺮاﺟع ﺑﻌض أﻧواع الﺮﺳوم البﻴاﻧﻴة التﻲ أﻧﺸأﻧاﻫا ﻓﻲ الصﻒ الﺜاﻧﻲ ااﺑتﺪاﺋﻲ.
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الﺪرس  2ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التعلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في هذا الﺪرس ،يراجع التاميذ التمﺜيل البياﻧي باﻷﻋمﺪة
ثم يﺴتﺨﺪمون بياﻧات ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷﺷقاء ﻹﻧﺸاء تﺜيلهم
البياﻧي باﻷﻋمﺪة.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• حﺪيﺪ ﻋناﺻر التمﺜيل البياﻧي باﻷﻋمﺪة.
• تنظيم وتﺜيل وحليل البياﻧات مﻦ التمﺜيل
البياﻧي باﻷﻋمﺪة.

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

احور

•

التمﺜيل البياﻧي باﻷﻋمﺪة

•

أفقي

•

اﳌقياس

• ﻋامات اﻹحصاء )العامات التكرارية(
•

إﻧﺸاء موذج لتمﺜيل بياﻧي باﻷﻋمﺪة ﻋﻦ أﻋياد اﳌياد .اﻧظر إلى التفاﺻيل في جهيزات اﳌعلم للفصل في الﺪرس .2

اﳌواد

•

اربط
اﻹرﺷادات

رأﺳي

تﺜيل بياﻧي باﻷﻋمﺪة ﻋﻦ أﻋياد
اﳌياد أﻧﺸأه اﳌعلم مقياس 2

•

أﻗام تلويﻦ أو أﻗام حﺪيﺪ

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

ماحظة للمعلم :في الصف الﺜاﻧي اابتﺪائي ،تﺪ ﹽرب التاميذ باﺳتﺨﺪام التمﺜيل البياﻧي باﻷﻋمﺪة والتمﺜيل البياﻧي بالصور ،لذلﻚ ينبﻐي أن
يكون هذا الﺪرس مراجعة في الﻐالب .حصل التاميذ ﻋلى خبرة في اﺳتﺨﺪام مقاييس بالقفز مقﺪار  2و 5و ،10وﻛذلﻚ التمﺜيل البياﻧي
باﻷﻋمﺪة التي م تقﺪمها رأﺳ ﹱيا وأفق ﹱيا ،ولكﻦ ﻗﺪ يكون مﻦ الﻀروري إﻋادة ﺷرح الﺪرس إذا بﺪا التاميذ مرتبكﲔ.
 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض التمﺜيل البياﻧي باﻷﻋمﺪة ﻷﺷهر ﻋيﺪ اﳌياد.
مﻌا ﳊﻞ مﺴألة أﳕاط التﺤﺪي .ﺳﻨقﻀﻲ اﻵن ﺑﻌض
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺧال درس الﺮﻳاضﻴات اﻷﺧﻴﺮ ،درﺳﻨا اﻷﳕاط وﻋﻤﻠﻨا ً
ﻧوﻋا ﺟﺪﻳﺪً ا مﻦ التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ .ﻳوﺟﺪ ﻋﻠﻰ الﺴبورة ﻧوع مﻦ التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ
الوﻗت ﻓﻲ مﺮاﺟﻌة التﻤﺜﻴات البﻴاﻧﻴة وﻧتﻌﻠّﻢ ً
درﺳﻨاه الﻌام اﳌاضﻲ .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗتﺬﻛﺮون ااﺳﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻋرفوا ااﺳم .يﺸارك التلميذ الذي م اختياره اﻹجابة.
ﺴﻤﻰ ﻫﺬا ﲤﺜﻴﻞ ﺑﻴاﻧﻲ ﺑاﻷﻋﻤﺪة .التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ﺑاﻷﻋﻤﺪة ﺑﻪ ﺟاﻧبان ،ﺟاﻧﺐ أﻓقﻲ )مﻦ الﻴﺴار إلﻰ الﻴﻤن(
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﹹﻳ ّ
وﺟاﻧﺐ رأﺳﻲ )ﻷﻋﻠﻰ وﻷﺳﻔﻞ( .ﹹﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴهﻤا ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات اﺳﻢ اﶈورﻳﻦ .ﻫﺬا ﻫو اﶈور الﻌﻤودي وﻫﺬا ﻫو اﶈور اﻷﻓقﻲ
)أﺷﺮ إلﻰ ﻛﻞ مﺤور ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻤﻴتﻪ( .ﻓﻲ الﻌام اﳌاضﻲ ،ﺗﻌﻠّﻤﻨا أﻧﻨا ﺑﺤاﺟة إلﻰ ﺗﺴﻤﻴة ﻛﻞ ﺟاﻧﺐ ﺣتﻰ ﻳتﻤﻜﻦ اﻵﺧﺮون مﻦ ﻓهﻢ رﺳﻤﻨا
البﻴاﻧﻲ .ﻗﻤﻨا ﺑتﺴﻤﻴة مﺤور ﺑاﺳﻢ "ﻋﺪد التامﻴﺬ" واﶈور اﻵﺧﺮ ﺑاﺳﻢ "الﺸهور" .اﻫﻤﺴوا ﻓﻲ أﻳﺪﻳﻜﻢ ﻋﻤا مﺜﻠﻪ ﻛﻞ ﻋﻤود ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الهﻤس باﻹجابة في أيﺪيهم.
أﻳﻀا ﻋﻨوان ﻳﺴاﻋﺪﻧا
 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مﺜﻞ ﻛﻞ ﻋﻤود ﻋﺪد اﻷﺷخاص الﺬﻳﻦ لﺪﻳهﻢ ﻋﻴﺪ مﻴاد ﻓﻲ ذلك الﺸهﺮ .ﻳوﺟﺪ ً
ﻓﻲ ﻓهﻢ مﻌﻨﻰ ﻫﺬا التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ .اﶈور الﻌﻤودي ﲤت ﺗﺴﻤﻴتﻪ ﺑﻌﺪد التامﻴﺬ ولﻜﻦ اﻷﻋﺪاد ا ﺗﻌﺪ ﺑالقﻔز مقﺪار  ،1ﺑﻞ
ﺑالقﻔز مقﺪار  .2ما أﻫﻤﻴة ﻫﺬه اﳌاﺣﻈة ،وﻛﻴﻒ ﺗﺴاﻋﺪﻧا ﻓﻲ حﻠﻴﻞ التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ? التﻔتوا وحﺪﺛوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اﺧتﻴار ﺑﻌض التامﻴﺬ الﺬﻳﻦ ﺳﻴﺸارﻛون.
ﺳأﺳتخﺪم
ّ
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتظار دﻗيقة واحﺪة ثم يﺨتار تلمي ﹱذا أو تلميذيﻦ ﳌﺸارﻛة إجاباتهما مع الفصل.
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث مع زميل ومﺸارﻛة التفكير إذا م اختيارهما.
)أﺷﺮ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :راﺋع .ﻓﻲ ﻫﺬا التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ﺑاﻷﻋﻤﺪة اﳌقﻴاس ﻫو  .2ﻋﻠﻰ اﶈور الﻌﻤودي ،ﺣﻴث مﺜﻞ ﻋﺪ َد التامﻴﺬ ِ
إلﻰ اﶈور( ،مﺜﻞ ﻛﻞ ﺧﻂ التﻠﻤﻴﺬﻳﻦ الﻠﺬﻳﻦ ﻋﻴﺪ مﻴادﻫﻤا ﻓﻲ ﺷهﺮ مﻌن .مﻦ اﳌهﻢ ماﺣﻈة اﳌقﻴاس ﺣتﻰ ﺗتﻤﻜﻦ مﻦ ﻗﺮاءة
البﻴاﻧات اﳌوضﺤة ﻋﻠﻰ التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ﺑﺪﻗة .واﻵن ﺣان دورﻛﻢ لﻌﻤﻞ ﲤﺜﻴﻞ ﺑﻴاﻧﻲ ﺑاﻷﻋﻤﺪة.

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم جﺪول ﻋلى الﺴبورة:
ﻋﺪد اﻷﺷقاء

ﻋﺪد التاميذ

ا يوجﺪ أﺷقاء
ﺷقيق واحﺪ
ﺷقيقان
 3أﺷقاء
 4إلى  6أﺷقاء
أﻛﺜر مﻦ  6أﺷقاء

ماحظة للمعلم :تع ﹽرف التاميذ ﻋلى ﻋامات اﻹحصاء )العامات التكرارية( في الصف الﺜاﻧي اابتﺪائي ،ولكﻦ إذا احتاجوا إلى مراجعة،
فذﻛرهم بأﻧها ﻋامات مجمعة في حزمة مﻦ  5ﻋامات؛  4خطوط ﻋمودية وخط ﻗطري واحﺪ .ﻗ ﹽﺪم بعﺾ اﻷمﺜلة إذا لزم اﻷمر.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أو ًا ،ﻧﺤتاج إلﻰ ﺟﻤع ﺑﻌض البﻴاﻧات اجﺪﻳﺪة لﻠتﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ﺑاﻷﻋﻤﺪة .لﻨﻜتﺸﻒ ما ﻋﺪد اﻷﺷقاء )اإﺧوة
أو اﻷﺧوات( لﻜﻞ واﺣﺪ مﻨا .ﺳأﺳجﻞ البﻴاﻧات ﻋﻠﻰ الﺴبورة ﻓﻲ اجﺪول ﺑﻌامات اإﺣصاء )الﻌامات التﻜﺮارﻳة( .ﻗﻔوا إذا لﻢ ﻳﻜﻦ
لﺪﻳﻜﻢ أﺷقاء.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الوﻗوف إذا لم يكﻦ لﺪيهم أﺷقاء.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تﺴجيل اﻹجابات في اجﺪول باﺳتﺨﺪام ﻋامات اﻹحصاء )العامات التكرارية( .تكرار العملية بالنﺴبة لﺸقيق واحﺪ،
وﺷقيقﲔ ،و 3أﺷقاء ،و 4إلى  6أﺷقاء ،وأﻛﺜر مﻦ  6أﺷقاء.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الوﻗوف ﻋنﺪ ذﻛر ﻋﺪد أﺷقائهم.
 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ ،اﻵن ﺣصﻠﻨا ﻋﻠﻰ ﺑﻴاﻧات مﻜﻨﻨا اﺳتخﺪامها إﻧﺸاء التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ﺑاﻷﻋﻤﺪة .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ
أﻋﻠﻰ إذا ﻛان مﻜﻨﻜﻢ ذﻛﺮ ﺳبﺐ اﺧتﻴاري اﺳتخﺪام ﻋامات اإﺣصاء )الﻌامات التﻜﺮارﻳة( لتﺴجﻴﻞ البﻴاﻧات.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ومﺸارﻛة اﻹجابة ،إذا م اختيارهم.

الﺪرس  :2التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :ارﺳﻢ ﲤﺜﻴ ً
ا ﺑﻴاﻧﻴً ا ﺑاﻷﻋﻤﺪة ﺑاﺳتخﺪام ﺑﻴاﻧات اﻷﺷقاء .ﺗأﻛّ ﺪ مﻦ ﻛتاﺑة ﻋﻨوان لﻠتﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ وﺗﺴﻤﻴة ﻛﻞ مﺤور ،وﺗﻠوﻳﻦ
اﻷﻋﻤﺪة.

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتخﺪام ﻋامات اإﺣصاء )الﻌامات التﻜﺮارﻳة( ﻳﻌﺪ طﺮﻳقة ﺳﺮﻳﻌة ﳊﺴاب البﻴاﻧات .ﻳتﻢ ﺗﺴجﻴﻞ ﻋامات
اإﺣصاء )الﻌامات التﻜﺮارﻳة( ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋامات ﻓﺮدﻳة ﺣتﻰ  4ﻋامات )ﻋﻠﻰ ﻧﺤو  (//// ،/// ،// ،/ﺛﻢ ﻓﻲ ﺣزمة مﻦ  5ﻋامات
لﻴﻜون مﻦ الﺴهﻞ ﺟﻤﻌها .اﻵن ،اﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :2التﻄبﻴﻖ ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :فتح ﻛتاب التلميذ وااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :2التطبيق.

التﺤﺪي :إذا َدﻋَوﻧا ﻛل اﻷﺷقاء لزيارتنا ،فما ﻋﺪد اﻷﺷﺨاص الذيﻦ ﺳيأتون؟

4

ً
وﺧﻄوطا لﻜتاﺑة ﻋﻨوان وﺗﺴﻤﻴات .مهﻤتﻜﻢ ﻫﻲ إﻧﺸاء ﲤﺜﻴﻞ
 .3ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ ﻫﺬه الصﻔﺤة ،ﺳتﺮون ﺷبﻜة ﻓارغة
ﺑﻴاﻧﻲ ﺑاﻷﻋﻤﺪة ﺑاﺳتخﺪام البﻴاﻧات التﻲ ﺟﻤﻌﻨاﻫا ﻋﻦ اﻷﺷقاء .ﺗﺬﻛﺮوا أﻧﻜﻢ ﺳتﺤتاﺟون إلﻰ حﺪﻳﺪ مقﻴاس التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ.
ﻛان مقﻴاس التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ لﻌﻴﺪ اﳌﻴاد ﻫو  ،2ولﻜﻦ ﻓﻜّ ﺮوا ﻓﻲ اﻷﻋﺪاد ﻓﻲ ﻫﺬه البﻴاﻧات اجﺪﻳﺪة .ﻳجﺐ أن ﹹﲤﺜﻞ ﺟﻤﻴع البﻴاﻧات
اﳌوضﺤة ﻋﻠﻰ الصﻔﺤة ،ﻓهﻞ ﻳجﺐ أن ﻳﻜون اﳌقﻴاس  1أم  2أم  5أم  ?10اﻷمﺮ ﻳﻌود إلﻴﻜﻢ .ﺗأﻛﺪوا مﻦ ﺗﺴﻤﻴة ﻛﻞ ﻋﻤود ﻓﻲ ﲤﺜﻴﻠﻜﻢ
البﻴاﻧﻲ وﺗﻠوﻳﻨﻪ ﺑﻠون مختﻠﻒ ،ووضع ﻋﻨوان لتﻤﺜﻴﻠﻜﻢ البﻴاﻧﻲ.

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :إﻧﺸاء التمﺜيل البياﻧي باﻷﻋمﺪة باﻷلوان والتﺴميات باﺳتﺨﺪام جﺪول البياﻧات اﳌوضح ﻋلى الﺴبورة .إذا
اﻧتهوا مبك ﹱرا ،مكنهم العمل ﻋلى ﺳؤال التحﺪي.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل وماحظة التاميذ أثناء إﻧﺸاء التمﺜيل البياﻧي باﻷﻋمﺪة .تقﺪم الﺪﻋم ﻋنﺪ احاجة وماحظة التاميذ
الذيﻦ يواجهون ﺻعوبة في إﻧﺸاء التمﺜيل البياﻧي .طرح اﻷﺳئلة ﻋلى التاميذ أثناء ﻋملهم ،مﺜل:
•
•
•
•

ما اﳌقياس الذي اخترتَه؟ وﳌاذا؟
أﻧﺸأت هذا التمﺜيل البياﻧي باﻷﻋمﺪة بﺸكل أفقي ،فكيف ﺳيﻐير ذلﻚ مﻦ التﺴميات؟
إذا
َ
ﳌاذا يعﺪ هذا ﻧو ﹱﻋا جي ﹱﺪا مﻦ التمﺜيل البياﻧي لهذه البياﻧات؟
هل يوجﺪ ﻧوع مﺨتلف مﻦ التمﺜيات البياﻧية مكنﻚ اﺳتﺨﺪامه؟

ﻋنﺪما ينتهي وﻗﺖ التع ُلم ،أﻋﺪ اجموﻋة م ﹱعا مرة أخرى.

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻤﻨا الﻴوم ﺑﻌﻤﻞ ﺟﻴﺪ ﻓﻲ مﺮاﺟﻌة التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ﺑاﻷﻋﻤﺪة وﻋﺮض ﺑﻴاﻧات أﺷقاﺋﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻓصﻠﻨا .ﻓﻲ ﻛتاب
التﻠﻤﻴﺬ ،اﺑﺤﺜوا ﻋﻦ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :2ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :2ﻛراس الرياضيات.

الﺪرس  :2ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات
اإرﺷادات :ﺗأمَ ﻞ ما ﺗﻌﻠﻤتَﻪ .اﻛتﺐ ﺳؤالن مﻜﻦ اإﺟاﺑة ﻋﻨهﻤا ﺑالﻨﻈﺮ إلﻰ البﻴاﻧات ﻓﻲ التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ﺑاﻷﻋﻤﺪة لأﺷقاء.

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻨﺪما ﻧﻨﺸئ ﲤﺜ ً
ﺑﻴاﻧﻴا ،ﻓإن ذلك ﻳﺴاﻋﺪﻧا ﻓﻲ ﻓﺤﺺ البﻴاﻧات وﻓهﻤها .إﺣﺪى الﻄﺮق لﻠقﻴام ﺑﺬلك ﻫﻲ طﺮح
ا
ً
وﻫاما .ما الﺴؤال اجﻴﺪ الﺬي مﻜﻦ طﺮﺣﻪ ﻋﻦ التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ?
مﺜﻴﺮا لاﻫتﻤام
أﺳئﻠة ﺟﻴﺪة .وﻳﻜون الﺴؤال ﺟﻴﺪً ا ﻋﻨﺪما ﻳﻜون
ً
ً
ﻛﻴﻒ مﻜﻨﻨا طﺮح اﻷﺳئﻠة التﻲ ﺗﺴاﻋﺪﻧا ﻋﻠﻰ ﻓهﻢ البﻴاﻧات ومﻌﺮﻓة ما ﺗﻌﺮضﻪ البﻴاﻧات? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛاﻧت لﺪﻳﻜﻢ أي ﻓﻜﺮة.

.1

.2

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ الذيﻦ م اختيارهم أفكارهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﻓﻜار راﺋﻌة .اﻧﻈﺮوا إلﻰ ﺑﻴاﻧاﺗﻜﻢ واﻛتبوا ﺳؤالن مﻜﻦ اإﺟاﺑة ﻋﻠﻴهﻤا ﺑالﻨﻈﺮ إلﻰ ﻫﺬا التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ.
الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إﻋطاء التاميذ مﻦ دﻗيقتﲔ إلى  3دﻗائق لكتابة اﻷﺳئلة في ﻛتاب التلميذ .إذا ﺳمح الوﻗﺖ ،فاختر تلميذيﻦ أو ثاثة
تاميذ ﳌﺸارﻛة أﺳئلتهم.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة ﺳؤالﲔ ﻋﻦ البياﻧات اﳌوضحة في ﻛتاب التلميذ .يﺸارك التاميذ الذيﻦ م اختيارهم أﺳئلتهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ ﺣصة الﺮﻳاضﻴات التالﻴة ،ﺳﻨﻠقﻲ ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺳئﻠة التﻲ ﻗﻤتﻢ ﺑﻜتاﺑتها وﻧتﺤﺪث ﺑتﻔصﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻋﻤا
ﻳجﻌﻞ الﺴؤال ﺟﻴﺪً ا.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :جمع ﻛتب التاميذ ،ومراجعة اﻷﺳئلة التي ﻛتبها التاميذ في ﻧهاية اليوم .ثم اختيار العﺪيﺪ منها اﺳتﺨﺪامه في
اجزء اخاص بـ "اربط" في الﺪرس التالي.
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الﺪرس  3ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التعلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في هذا الﺪرس ،ينظر التاميذ ﻋﻦ ﻛﺜب في ﺻياغة
أﺳئلة جيﺪة ثم يقومون مراجعة وإﻧﺸاء التمﺜيل البياﻧي
بالصور مع زمائهم.
حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•
•

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• حﺪيﺪ ﻋناﺻر التمﺜيل البياﻧي بالصور.
• ﺷرح معنى مقياس التمﺜيل البياﻧي بالصور.
• إﻧﺸاء تﺜيل بياﻧي بالصور مﻦ جﺪول بياﻧات.
• حﺪيﺪ ﺳؤال مناﺳب ﻋﻦ تﺜيل بياﻧي.

اجمع ور ﹱﻗا مق ﹽوى )ورﻗة واحﺪة لكل مجموﻋة
ثنائية مﻦ التاميذ(.
أﻧﺸئ تﺜي ﹱا بياﻧ ﹱيا بالصور ﻷﺷ ﹹهر ﻋيﺪ اﳌياد.
اﻧظر إلى التفاﺻيل في جهيزات اﳌعلم للفصل
في الﺪرس .3

اربط
اﻹرﺷادات

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

اﳌفتاح

•

التمﺜيل البياﻧي بالصور
اﳌواد

•

تﺜيل بياﻧي بالصور ﻷﺷ ﹹهر ﻋيﺪ
اﳌياد في الفصل

•

أﻗام تلويﻦ أو أﻗام حﺪيﺪ

•

ورق مقوى :ورﻗة واحﺪة لكل
مجموﻋة مﻦ الزماء

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

ماحظة للمعلم :حليل البياﻧات وتفﺴيرها هما مهارتان أﺳاﺳيتان في التفكير احاﺳوبي .يجب أن يكون التاميذ ﻗادريﻦ ﻋلى جمع النتائج
وتنظيمها وتقﺪمها وحليلها .ﻛما أن ﺻياغة أﺳئلة جيﺪة ت ﹽكﻦ التاميذ مﻦ تفﺴير البياﻧات بطريقة مفيﺪة.
 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار أربعة أو خمﺴة أﺳئلة جيﺪة ﻛتبها التاميذ في احصة اﻷخيرة وﻛتابتها ﻋلى الﺴبورة .محاولة البحث
ﻹيجاد اﻷﺳئلة التي تتيح للتاميذ حليل البياﻧات ،مﺜل أﺳئلة "ﻛم يزيﺪ" أو "ﻛم يقل" .باﻹضافة إلى ذلﻚ ،ﻛتابة اﻷﺳئلة التالية ﻋلى الﺴبورة:
• ما لون ﻋمود "ﺷقيق واحﺪ"؟
• ﳌاذا لﺪى الناس الكﺜير مﻦ اﻷﺷقاء؟
• هل يوجﺪ لﺪى أﻛﺜر اﻷﺷﺨاص ﺷقيق واحﺪ أم  3أﺷقاء؟
• ما ﻋﺪد اﻷﺷقاء في فصلنا بأﻛمله؟
• ما ﻋﺪد أﺷقاء )اﺳم اﳌعلم(؟
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺧال درس الﺮﻳاضﻴات اﻷﺧﻴﺮ ،اﺳتﻌﺮضﻨا التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ﺑاﻷﻋﻤﺪة وأﻧﺸأﻧا ﲤﺜﻴ ً
ﺑﻴاﻧﻴا ﻷﻧﻔﺴﻨا .وﻓﻲ ﻧهاﻳة
ا
ً
ﺑﻌﻀا مﻨها ﻋﻠﻰ الﺴبورة ﺑاإضاﻓة إلﻰ
الﺪرس ﻛتبتﻢ أﺳئﻠة مﻜﻦ اإﺟاﺑة ﻋﻠﻴها مﻦ ﺧال الﻨﻈﺮ إلﻰ التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ .لقﺪ
ﻛتبت ً
ﹹ
أي مﻦ اﻷﺳئﻠة ﺗﻌتقﺪون أﻧها ﺟﻴﺪة .وﺗﺬﻛّ ﺮوا أن الﺴؤال اجﻴﺪ
ﺑﻌض اﻷﺳئﻠة اﻷﺧﺮى .التﻔتوا وحﺪﺛوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ ﻋﻦ ّ
ﻫو الﺬي ﻳﺴاﻋﺪﻧا ﻓﻲ مﻌﺮﻓة مﻌﻠومات مﺜﻴﺮة لاﻫتﻤام ومهﻤة .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪما ﺗﻜوﻧون مﺴتﻌﺪﻳﻦ .ﺳأﺧتار ﺑﻌض
التامﻴﺬ لﻴﺸارﻛوا ﺳؤا ًا ﺟﻴﺪً ا وﺗوضﻴح ﳌاذا ﻳﻌتقﺪون أﻧﻪ ﺳؤال ﺟﻴﺪ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مناﻗﺸة اﻷﺳئلة مع زميل ورفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪما يكوﻧون جاهزيﻦ للمﺸارﻛة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتظار دﻗيقة أو دﻗيقتﲔ .ﻋنﺪما يرفع مجموﻋة مﻦ التاميذ اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ،اختر زميلﲔ أو ثاثة للمﺸارﻛة.
أي أﺳئﻠة مﻜﻨﻨا ﺣﺬﻓها ﻷﻧها ا ﺗﺴاﻋﺪﻧا ﻓﻲ حﻠﻴﻞ البﻴاﻧات ﺑﻄﺮﻳقة مﺜﻴﺮة
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :راﺋع .أﺗﺴاءل ﻋﻤا إذا ﻛاﻧت ﻫﻨاك ّ
لاﻫتﻤام أو مهﻤة .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛان لﺪﻳﻜﻢ ﺳؤال ﺗﺮﻳﺪون مﻨﻲ أن أﺣﺬﻓﻪ.
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع أيﺪيهم لتقﺪم اﻗتراحات لأﺳئلة التي مكﻦ حذفها وذﻛر الﺴبب.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺪﻋاء تلميذيﻦ أو ثاثة ﳌﺸارﻛة اﻗتراحاتهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .ﻫﺬا الﻌام ﻋﻨﺪما ﻧﻌﻤﻞ ﺑاﺳتخﺪام التﻤﺜﻴات البﻴاﻧﻴة وطﺮح اﻷﺳئﻠة ،ﻓإﻧﻨا ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻔﻜﺮ ﺣقً ا ﻓﻲ
اﻷﺳئﻠة التﻲ ﺗﺴاﻋﺪﻧا ﻋﻠﻰ ﻓهﻢ البﻴاﻧات ﺑﻄﺮﻳقة أﻋﻤﻖ" .ما لون ﻋﻤود ﺷقﻴﻖ واﺣﺪ?" ﻫﺬا الﺴؤال ا ﻳخبﺮﻧا أي ﺷﻲء ﻋﻦ البﻴاﻧات،
لﻜﻦ _____) ،اذﻛﺮ ﺳؤا ًا ﺟﻴﺪً ا ﻗام أﺣﺪ التامﻴﺬ ﺑﻄﺮﺣﻪ( .لﻨﻀع ذلك ﻓﻲ ااﻋتبار وﻧﺤﻦ ﻧﻨﻈﺮ إلﻰ ﻧوع آﺧﺮ مﻦ التﻤﺜﻴﻞ
البﻴاﻧﻲ.

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض التمﺜيل البياﻧي بالصور ﻷﺷ ﹹهر ﻋيﺪ اﳌياد ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﺬا ﻧوع آﺧﺮ مﻦ التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻤﻨاه ﻓﻲ الصﻒ الﺜاﻧﻲ ااﺑتﺪاﺋﻲ .اﻫﻤﺴوا اﺳﻢ ﻫﺬا التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ
إذا ﻛﻨتﻢ ﺗتﺬﻛﺮوﻧﻪ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الهﻤس بذِ ﻛر اﻹجابة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﺬا ﻫو التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ﺑالصور .ﻳتﻢ اﺳتخﺪام الصور ﻓﻲ التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ﺑالصور ،ﺑﺪ ًا مﻦ اﻷﻋﻤﺪة لتﻤﺜﻴﻞ
البﻴاﻧات .ﻛﻤا أﻧﻪ ﻳﺤتوي ﻛﺬلك ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴات ،ولﻜﻦ لﻪ مﻔتاح لﻔهﻤﻪ .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗتﺬﻛﺮون ﻓﻴﻤا ﹹﻳﺴتخﺪم
اﳌﻔتاح.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للمﺸارﻛة في اﻹجابة.
ﻳوضح ﻫﺬا اﳌﻔتاح ما الﺬي ﲤﺜﻠﻪ ﻛﻞ ﺻورة .ﺣﻴث ﲤﺜﻞ ﻛﻞ ﺻورة ﺗﻠﻤﻴﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ﺑالصور.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲّ :
اﺣﻈت أﻧﻪ ﻳﺤتوي ﻋﻠﻰ ﺑﻌض الصور التﻲ ﻳﻈهﺮ ﻧصﻔها ﻓقﻂ .ماذا ﻳﻌﻨﻲ ذلك? ﻛﻴﻒ مﻜﻨﻨﻲ حﺪﻳﺪ ﻋﺪد التامﻴﺬ الﺬﻳﻦ
وﻗﺪ
ﹹ
ﺷهﺮا ﺑﻪ ﻋﺪد ﻓﺮدي مﻦ التامﻴﺬ وﻧصﻒ ﺻورة(? التﻔتوا وﺷارﻛوا أﻓﻜارﻛﻢ مع
لهﻢ أﻋﻴاد مﻴاد ﻓﻲ ﺷهﺮ _____ )اﺧتﺮ ً
زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :االتفات ومﺸارﻛة اﻷفكار مع الزمﻴﻞ اﳌجاور.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳخبﺮﻧا اﳌﻔتاح أن ﻛﻞ ﺻورة ﺗﻌﻨﻲ ﺗﻠﻤﻴﺬﻳﻦ ،لﺬا إن ﻛان لﺪﻳﻨا ﻧصﻒ ﺻورة ،ﻓإﻧها ﺗﻌﻨﻲ ﺗﻠﻤﻴﺬً ا واﺣﺪً ا .ﻓﻲ ﺷهﺮ
_____ )اﺳتخﺪم الﺸهﺮ ا ﹹﳌﺴتخﺪم أﻋاه( ،ﻫﻨاك _____ ﺗامﻴﺬ لهﻢ أﻋﻴاد مﻴاد .التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ﺑالصور ﻫو ﻋبارة
ﻋﻦ ﲤﺜﻴﻞ ﺑﻴاﻧﻲ ﺟﻴﺪ ﻳتﻢ اﺳتخﺪامﻪ لﻌﺮض ﻛﻤﻴة ﻛبﻴﺮة مﻦ البﻴاﻧات ﺑﺤﻴث مﻜﻨك حﺪﻳﺪ الﻜﻤﻴة التﻲ ﲤﺜﻠها ﻛﻞ ﺻورة.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اﺧتﻴار الزماء .مجﺮد أن ﺗﻌﺮﻓوا زماءﻛﻢ،
الﻴوم ﺳتقومون ﺑﻌﻤﻞ ﲤﺜﻴﻞ ﺑﻴاﻧﻲ ﺑالصور مع زمﻴﻞ لﻜﻢ .ﺳأﺳتخﺪم
ّ
ﺳتأﺗون وحصﻠون ﻋﻠﻰ لوح ﻛبﻴﺮ مﻦ الورق وﺑﻌض اﻷلوان.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اختيار الزماء.
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااجتماع مع الزماء واﺳتام اﳌواد.

الﺪرس  :3التﻄبﻴﻖ

اﳊﻠوﻳات اﳌﻔﻀﻠة

البﺴبوﺳة

الكنافة

البطاطا احلوة

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻓتﺤوا ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :3التﻄبﻴﻖ .ﺳتﺮون ﺟﺪول ﺑﻴاﻧات ﻓﻲ ﻫﺬه الصﻔﺤة .ﻳﺤتوي
اجﺪول ﻋﻠﻰ ﺑﻴاﻧات م ﺟﻤﻌها الﻌام اﳌاضﻲ ﻋﻦ اﳊﻠوﻳات اﳌﻔﻀﻠة لﻠتامﻴﺬ .اﺳتخﺪموا ﻫﺬه البﻴاﻧات لﻌﻤﻞ التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ
ﺑالصور ،وﺣﺪدوا الصورة التﻲ ﺳتﺴتخﺪموﻧها وﺗأﻛﺪوا مﻦ وضع مﻔتاح ﻋﻠﻰ التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ﺣتﻰ ﻳﻌﺮف التامﻴﺬ اﻵﺧﺮون ما
ومهﻤا ،ومﻜﻦ اإﺟاﺑة ﻋﻠﻴﻪ مﻦ ﺧال
مﺜﻴﺮا لاﻫتﻤام
ﲤﺜﻠﻪ ﻛﻞ ﺻورة .ﻋﻨﺪ ااﻧتهاء مﻦ التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ،اﻛتبوا ﺳؤا ًا ﺟﻴﺪً ا،
ً
ً
البﻴاﻧات.

فطيرة مﹹحاﹽة

اﻷرز باللن

أم ﻋلي
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة اخطوات التالية ﻋلى الﺴبورة:
 .1اختر ﺻورة للتمﺜيل البياﻧي بالصور.
مقياﺳا للتمﺜيل البياﻧي بالصور .ﻛم ﻋﺪد التاميذ الذيﻦ تﺜلهم ﻛل ﺻورة؟ ) 1أو 2
 .2ف ﹽكر في البياﻧات اﳌوضحة في اجﺪول وحﺪد
ﹱ
أو  5أو (10
 .3أﻧﺸئ التمﺜيل البياﻧي بالصور ،مع ﻛتابة العنوان واﳌفتاح.
 .4اﻛتب ﺳؤا ﹱا جي ﹱﺪا مكﻦ اﻹجابة ﻋليه مﻦ خال التمﺜيل البياﻧي.

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التعاون مع زمائهم ﻹﻧﺸاء تﺜيل بياﻧي بالصور ثم ﻛتابة ﺳؤال جيﺪ واحﺪ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التج ﹽول في الصف وتقﺪم اﳌﺴاﻋﺪة للزماء الذيﻦ يبﺪو أﻧهم يواجهون ﺻعوبة ما .اطلب مﻦ التاميذ ﺷرح ﻋملية
اختيار الصورة والكمية التي تﺜلها ﻛل ﺻورة .ﻋنﺪما ينتهي وﻗﺖ التع ُلم ،أﻋﺪ اجموﻋة م ﹱعا مرة أخرى.

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ﻧﺤﻦ ﺑصﺪد القﻴام ﺑجولة ﻓﻲ اﳌﻌﺮض .ﺗﺬﻛﺮوا أﻧﻪ ﺧال اجولة ﻓﻲ اﳌﻌﺮض ،ﻧﻜون ﻫادﺋن ،وﻧﻀع
ﺑجﺪ .ﻓﻲ الﻨهاﻳة،
أﻳﺪﻳﻨا ﺧﻠﻒ ظهورﻧا ،وﻧﻨﻈﺮ ﺑأﻋﻴﻨﻨا ﺑﻌﻨاﻳة .ﻧتجول ﺑهﺪوء ﻓﻲ الﻔصﻞ وﻧأﺧﺬ وﻗتﻨا لﺮؤﻳة ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻤﻠﻨاه ِ
ﻋال ﻋﻦ التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ﺑالصور اخاص ﺑبﻌﻀﻜﻢ البﻌض.
ﺳأﺳألﻜﻢ ما إذا ﻛﻨتﻢ ﻗﺪ اﺣﻈتﻢ أي ﺷﻲء وﺗﺮغبون مﺸارﻛتﻪ ﺑصوت ٍ
ﺳتتجولون ﻓﻲ الﻔصﻞ وﺗﻨﻈﺮون إلﻰ التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ﺑالصور وﺗﺴألون أﻧﻔﺴﻜﻢ :ﻫﻞ ﻗاموا ﺑﻌﻤﻞ ﲤﺜﻴﻞ ﺑﻴاﻧﻲ ﺑالصور مﺸاﺑﻪ ﳌا
ﻓﻌﻠتﻪ? وما الﻔﺮق ﺑﻴﻨهﻤا? ماذا ﲤﺜﻞ ﻛﻞ ﺻورة مﻦ ﺻورﻫﻢ? ﻫﻞ مﻜﻨك اإﺟاﺑة ﻋﻠﻰ ﺳؤالهﻢ? وﻋﻨﺪما ﺗﺴﻤﻌوﻧﻲ أﺻﻔﻖ ﺛاث
مﺮات ،ﺗوﻗﻔوا ﻓﻲ أماﻛﻨﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التج ﹽول في الفصل الﺪراﺳي لاطاع ﻋلى ﻋمل التاميذ اآخريﻦ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ مﻦ دﻗيقة إلى دﻗيقتﲔ للتجول ﹽ
ليطلعوا ﻋلى ﻋمل التاميذ ثم يصفق ثاث مرات.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التوﻗف ﻋﻦ التجول ﻋنﺪ ﺳماع التصفيق.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا أردم مﺸارﻛة ماﺣﻈاﺗﻜﻢ مع اﳌجﻤوﻋة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للتطوع باﻹجابة .يﺸارك التاميذ الذيﻦ م اختيارهم ماحظاتهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع الﻴوم ﻓﻲ مﺮاﺟﻌة وإﻧﺸاء التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ﺑالصور .مﻜﻨﻨا ﻋﺮض أﻋﻤالﻜﻢ ﻫﺬه ﻓﻲ
ﻧوﻋا ﺟﺪﻳﺪً ا مﻦ التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ.
الﻔصﻞ ،وﻓﻲ ﺣصة الﺮﻳاضﻴات التالﻴة ﺳﻨتﻌﻠﻢ ً
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الﺪرس  4ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التعلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في هذا الﺪرس ،يبﺪأ التاميذ في التعرف ﻋلى مﺨطط
التمﺜيل بالنقاط.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• حﺪيﺪ ﻋناﺻر مﺨطط التمﺜيل بالنقاط.
• جمع البياﻧات وتﺴجيلها.
• إﻧﺸاء مﺨطط التمﺜيل بالنقاط.

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

التكرار

•

مﺨطط التمﺜيل بالنقاط

•

خط اﻷﻋﺪاد

•

البياﻧات العﺪدية

حﻀير اﳌعلم للﺪرس
اﳌواد

ﹽ
أﻛياﺳا بها حبوب الفاﺻوليا )أو أﺷياء ﺻﻐيرة أخرى( ليقوم التاميذ بع ﹽﺪها .اﻧظر إلى التفاﺻيل في جهيزات اﳌعلم
حﻀر
ﹱ
للفصل في الﺪرس .4

اربط
اﻹرﺷادات

•

أﻛياس بها حبوب فاﺻوليا )ﻛيس
واحﺪ لكل مجموﻋة ثنائية مﻦ
التاميذ(

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

ﺣﻀ ﹹ
ﻗﻤت
ﺮت
الﻌﺪ ﻫﺬا الﻌام .لقﺪ ﹹ
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣتاج مﺴاﻋﺪﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﺷﻲء ماّ .
أﻛﻴاﺳا ﺑها ﺣبوب الﻔاﺻولﻴا ﳌﺴاﻋﺪﺗﻨا ﻓﻲ ّ
ً
ﺣاولت وضع ﻧﻔس الﻌﺪد مﻦ ﺣبوب
ﺑﻨاء ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﳌجﻤوﻋات الﺜﻨاﺋﻴة مﻦ التامﻴﺬ(.
ﹹ
ﺑﻌﻤﻞ ____ )ﻋﺪد اﻷﻛﻴاس ﺳﻴختﻠﻒ ً
ﲤاما مﻦ ﻋﺪد الﻔاﺻولﻴا اﳌوﺟودة داﺧﻞ اﻷﻛﻴاس .أو ًا ،أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ﻛﻢ ﻋﺪد ﺣبات
الﻔاﺻولﻴا ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﻴس ،لﻜﻨﻨﻲ لﺴت متأﻛﺪً ا
ً
الﻔاﺻولﻴا اﳌوﺟودة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﻴس ،ﺛﻢ أرﻳﺪ اﳊصول ﻋﻠﻰ طﺮﻳقة ﺳهﻠة لﻌﺮض ﺗﻠك اﳌﻌﻠومات.
التﻔتوا وحﺪﺛوا مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴة ﺟﻤع ﻫﺬه اﳌﻌﻠومات أو البﻴاﻧات ،ﺛﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤها .ﻋﻨﺪما ﺗﻜون لﺪﻳﻜﻢ ﻓﻜﺮة ،ارﻓﻌوا
اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :االتﻔات والتﺤﺪث إلى زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ ﻋﻦ ﻛيفية إجابة الﺴؤال .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ
للمﺸارﻛة ،وإذا م اختيار تلميذ ،يﺸارك فكرته مع الفصل.
لﻜﻞ مﻨﻜﻢ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﻓﻜار ﺟﻴﺪة .أو ًا أﺣتاج إلﻰ ﺟﻤع البﻴاﻧات ﻋﻦ طﺮﻳﻖ ّ
ﻋﺪ ﺣبوب الﻔاﺻولﻴا ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﻴس .ﺳأﺣﻀﺮ ٍ
وﺳجﻠوا الﻌﺪد ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌة مﻦ الورق.
ﻛﻴﺴا ﺑﻪ ﺣبوب ﻓاﺻولﻴا .ﻗوموا ﺑﻌﺪﻫا
وزمﻴﻠﻪ اﳌجاور ً
ّ
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :توزيع اﻷﻛياس ﻋلى الزماء ،ثم ااﻧتظار مﻦ دﻗيقة إلى دﻗيقتﲔ حتى يتمكﻦ التاميذ مﻦ ﻋ ﹽﺪ حبوب الفاﺻوليا وﻛتابة
اجموع.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻋ ﹽﺪ حبوب الفاﺻوليا اﳌوجودة في الكيس وﻛتابة العﺪد ﻋلى الورﻗة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن وﺑﻌﺪ أن ﻋﺮﻓﻨا ﻋﺪد ﺣبوب الﻔاﺻولﻴا اﳌوﺟودة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﻴس ،أود اﳊصول ﻋﻠﻰ طﺮﻳقة ﺳﺮﻳﻌة إظهار ﻋﺪد
ﺳﻤﻌت ﺑﻌض اﻷﻓﻜار ﻓﻲ وﻗت ﺳاﺑﻖ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬه البﻴاﻧات ،لﻜﻦ
اﻷﻛﻴاس التﻲ حتوي ﻋﻠﻰ ﻋﺪد مﻌن مﻦ الﻔاﺻولﻴا ﻓﻴها.
ﹹ
الﻴوم ﺳﻨتﻌﺮف ﻋﻠﻰ طﺮﻳقة ﺟﺪﻳﺪة لﻌﺮض البﻴاﻧات الﻌﺪدﻳة ﺑﺴﺮﻋة .إن البﻴاﻧات الﻌﺪدﻳة ﺗﻌﻨﻲ البﻴاﻧات اﳌﺴتﻨﺪة إلﻰ اﻷﻋﺪاد وﻗاﺑﻠة
لﻠقﻴاس ،مﺜﻞ ﺣﺴاب ﻋﺪد ﺣبوب الﻔاﺻولﻴا .وﻫﺬا التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ اجﺪﻳﺪ ﻳﺴﻤﻰ مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط .لﻨ َﺮ ﻛﻴﻒ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط ﻫﺬا.
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط ﻋبارة ﻋﻦ ﲤﺜﻴﻞ ﺑﻴاﻧﻲ ﺳﺮﻳع ﻳﻌﺮض البﻴاﻧات ﻛﻌامة " "xﻓوق ﺧﻂ اﻷﻋﺪاد،
وﻫﺬا ﻫو ﺳبﺐ ﺗﺴﻤﻴتﻪ مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط .إﻧها طﺮﻳقة إظهار ﺗﻜﺮار ﻛﻞ ﻗﻴﻤة ،أو ﻋﺪد اﳌﺮات التﻲ ﺗوﺟﺪ ﻓﻴها ﻫﺬه القﻴﻤة
ﻓﻲ البﻴاﻧات .ﺑالﻨﺴبة لبﻴاﻧاﺗﻨا ،ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪد اﻷﻛﻴاس التﻲ حتوي ﻋﻠﻰ ﻋﺪد مﻌن مﻦ ﺣبوب الﻔاﺻولﻴا .لﺬا مﻜﻨﻨﻲ أن أرﺳﻢ
مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط لﻌﺮض ﻫﺬه اﳌﻌﻠومات ﺑﺴﺮﻋة.

الﺪرس  :4التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :ارﺳﻢ مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقﻂ ﺑاﺳتخﺪام ﻋﺪد ﺣبّات الﻔاﺻولﻴا ﻓﻲ الﻜﻴس .وﺗأﻛﺪ مﻦ ﻛتاﺑة ﻋﻨوان وإﻧﺸاء مﻔتاح ﳌخﻄﻂ
التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقﻂ.

مﻌا إظهار اإﺟاﺑة ﻋﻠﻰ ﺳؤالﻲ اﻷﺳاﺳﻲ .اﻓتﺤوا ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ واﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس
لﻨقﻢ ﺑﻌﻤﻞ مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط ً
 :4التﻄبﻴﻖ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :فتح ﻛتاب التلميذ وااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :4التطبيق.

اﳌفتاح

التﺤﺪي :إذا أفرغنا جميع اﻷﻛياس التي حوي العﺪد اﻷﻛبر مﻦ حبﹽات الفاﺻوليا ﻋلى الطاولة ،فما ﻋﺪد حبﹽات الفاﺻوليا التي ﺳتكون لﺪينا
ﻋلى الطاولة؟

 .2ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم خط أﻋﺪاد فارغ ﻋلى الﺴبورة.
الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

7

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ الﻜتاب ،ﺳتﺮون ﺧﻂ اﻷﻋﺪاد ﻓارغً ا .ﺗﺬﻛﺮوا أن ﺧﻂ اﻷﻋﺪاد مﻜﻦ أن ﻳبﺪأ ﺑأي ﻋﺪد ،ومﻜﻦ أن ﺗﺴتﻤﺮ
اﻷﻋﺪاد إلﻰ ما ا ﻧهاﻳة .اﺳتخﺪمﻨا ﺧﻄوط اﻷﻋﺪاد ﻓﻲ الﻌام اﳌاضﻲ ﻋﻨﺪما ﻗﻤﻨا ﺑاجﻤع والﻄﺮح .ولﻌﻤﻞ مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ
ﺑالﻨقاط الﻴوم ،أو ًا ،ﻧﺤتاج إلﻰ مﻌﺮﻓة ﻋﺪد ﺣبوب الﻔاﺻولﻴا اﳌوﺟودة ﻓﻲ اﻷﻛﻴاس .ﺳأطﻠﺐ مﻦ مجﻤوﻋة زماء ﺗﺴجﻴﻞ إﺟاﺑتهﻢ
ﻋﻠﻰ الﺴبورة.
ﺳجل اجموع فقط .حيث
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :يطلب مﻦ ﻛل مجموﻋة مﻦ الزماء ﻛتابة اجموع ﻋلى الﺴبورة .ا تقم بترتيبها ولكﻦ ﹽ
ﺳيﺴمح ذلﻚ للتاميذ بالتﺪريب ﻋلى ترتيب البياﻧات ،وهو خطوة أﺳاﺳية ﻹﻧﺸاء مﺨطط التمﺜيل بالنقاط.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة مجموع حبوب الفاﺻوليا ﻋنﺪ طلب ذلﻚ منهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن مﻜﻨﻨا مﻌﺮﻓة ﻋﺪد ﺣبوب الﻔاﺻولﻴا اﳌوﺟودة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﻴس .إذا ﻛﻨا ﻧﺮﻳﺪ إﻧﺸاء ﲤﺜﻴﻞ ﺑﻴاﻧﻲ لهﺬه البﻴاﻧات
ﻋﻠﻰ مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط ،ﻓﺴﻨﺤتاج إلﻰ مﻌﺮﻓة اﻷﻋﺪاد التﻲ ﻳجﺐ ﻛتاﺑتها ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻷﻋﺪاد .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛان
مﻜﻨﻜﻢ إﺧباري ما ﻫو أﻗﻞ ﻋﺪد ﺣبوب ﻓاﺻولﻴا ﻓﻲ اﻷﻛﻴاس.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ لتوضيح أﻗل ﻋﺪد مﻦ احبوب في اﻷﻛياس مع الزماء.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﻗﻞ ﻋﺪد مﻦ ﺣبوب الﻔاﺻولﻴا ﻓﻲ اﻷﻛﻴاس ﻫو  .51ﻫﺬا ﻫو أﻗﻞ ﻋﺪد ﻓﻲ ﻗاﺋﻤة أﻋﺪاد ﺣبوب الﻔاﺻولﻴا .إﻧﻪ أﻗﻞ
ﺑالﻌﺪ واﺣﺪً ا
ﻗﻴﻤة ﻋﺪدﻳة ﻫﻨا .ﻋﻠﻰ مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط ،ﺗﻀﻌون أﻗﻞ ﻋﺪد أﺳﻔﻞ ﺧﻂ اﻷﻋﺪاد الﻔارغ ﻋﻠﻰ الﻴﺴار .ﺛﻢ ﺗقومون
ّ
ﺗﻠو اﻵﺧﺮ ﺣتﻰ ﺗصﻠوا إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤة ﻋﺪدﻳة لبﻴاﻧاﺗﻜﻢ ،وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻛبﺮ ﻋﺪد .اﻫﻤﺴوا ﺑأﻛبﺮ ﻗﻴﻤة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الهﻤس ﺑالﻌﺪد.62 :
ﺻﻌودا إلﻰ  .62وﻳجﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻌﻞ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺟﻞ ،أﻛبﺮ ﻗﻴﻤة ﻫﻲ  .62ﺳوف أﻧﺸئ ﺧﻂ اﻷﻋﺪاد الﻔارغ ﺑﺪاﻳة مﻦ 51
ً
الﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ملء خط اﻷﻋﺪاد الفارغ بﺪاية مﻦ  51ﺻعودﹱا إلى .62
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :إﻧﺸاء خطوط اﻷﻋﺪاد مﺜل موذج اﳌعلم.
ﹹ
أﻧﺸأت ﺧﻂ اﻷﻋﺪاد ،أﺣتاج إلﻰ ﺗوضﻴح ما ﲤﺜﻠﻪ ﻫﺬه اﻷﻋﺪاد .ﻓﻲ ﻫﺬه اﳊالة ،ﻫﻲ أﻋﺪاد
 .3ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن ﺑﻌﺪ أن
ﲤاما ﻛﻤا ﻧﻔﻌﻞ مع التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ﺑاﻷﻋﻤﺪة .اﻛتبوا أﺳﻔﻞ ﺧﻂ
ﺣبوب الﻔاﺻولﻴا ﻓﻲ اﻷﻛﻴاس .أﺣتاج إلﻰ ﺗﺴﻤﻴة ﻫﺬا اخﻂ
ً
اﻷﻋﺪاد لﺪﻳﻜﻢ "ﻋﺪد ﺣبوب الﻔاﺻولﻴا ﻓﻲ اﻷﻛﻴاس".
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إضافة اﺳم خطط التمﺜيل بالنقاط اﳌعروض.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :تﺴمية مﺨطط التمﺜيل بالنقاط بـ "ﻋﺪد حبوب الفاﺻوليا في اﻷﻛياس".
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ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن أﺣتاج إلﻰ أن أمﺜّﻞ ﻋﺪد اﻷﻛﻴاس التﻲ حتوي ﻋﻠﻰ ﻋﺪد مﻌن مﻦ ﺣبوب الﻔاﺻولﻴا .مﻜﻨﻨﻲ القﻴام ﺑﺬلك
ﻋﻦ طﺮﻳﻖ وضع ﻋامة  xأﻋﻠﻰ الﻌﺪد .مﺜﻞ التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ﺑالصور ،مﻜﻨﻨﻲ حﺪﻳﺪ ما ﲤﺜﻠﻪ ﻛﻞ مﻦ ﻋامة  .xالﻴوم ،ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻞ
ﻛﻴﺴا واﺣﺪً ا ،وﺳأﺳجﻞ ذلك حت مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط ،ﻛﻤﻔتاح لﻠتوضﻴح.
ﻋامة ً x
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :يﺴجل   xﻛيس واحﺪ ﻋلى مﺨطط التمﺜيل بالنقاط اﳌعروض.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺑﻌﺪ ذلك ،ﻧﺤتاج إلﻰ مﻌﺮﻓة ﻋﺪد اﻷﻛﻴاس التﻲ حتوي ﻋﻠﻰ  51ﺣبة ﻓاﺻولﻴا .ﻫﻨاك ﻛﻠﻤة ﺗﻌﻨﻲ "ﻋﺪد اﳌﺮات
التﻲ ﺗﻈهﺮ ﻓﻴها ﻫﺬه البﻴاﻧات" .ﻫﺬه الﻜﻠﻤة ﻫﻲ "التﻜﺮار" .مﻜﻨﻨا أن ﻧﺴأل" ،ﻛﻢ مﺮة ﻳﻈهﺮ الﻌﺪد  ?"51أو "ما مقﺪار ﺗﻜﺮار الﻌﺪد 51
ﻓﻲ ﺑﻴاﻧاﺗﻨا"?
ﻧتﺤقﻖ مﻦ ﺑﻴاﻧاﺗﻨا ﺑﻌﻨاﻳة ،ﻷﻧها لﻴﺴت مﺮﺗّبة اﻵن .اﻫﻤﺴوا ﺑﻌﺪد اﻷﻛﻴاس التﻲ ﺑها  51ﺣبة ﻓاﺻولﻴا .ما مقﺪار ﺗﻜﺮارﻫا?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :النظر إلى الﺴبورة وحﺪيﺪ ﻋﺪد اﻷﻛياس التي حتوي ﻋلى  51حبة فاﺻوليا .الهﻤس باﻹجابة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺟﻞ) _____ ،ﻋﺪد اﻷﻛﻴاس( ﺑها  51ﺣبة ﻓاﺻولﻴا .اﻵن مﻜﻨﻨا ﺗﺴجﻴﻞ ﻋﺪد  xأﻋﻠﻰ اخﻂ .ﺷاﻫﺪوا ما
أﻓﻌﻠﻪ ﺛﻢ ﺳجﻠوا ﻋﻠﻰ مخﻄﻄاﺗﻜﻢ لﻠتﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﳕﺬﺟة وضع ﻋامات  xأﻋلى اخط بعﺪد اﻷﻛياس التي حتوي ﻋلى  51حبة فاﺻوليا.
مﺜال:
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ﻋﺪد حبوب الفاﺻوليا في اﻷﻛياس
  xﻛيس واحﺪ

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :تﺴجيل ﻋﺪد اﻷﻛياس التي حتوي ﻋلى  51حبة فاﺻوليا.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التكرار مﻦ  52إلى  .54إذا لم تكﻦ هناك أﻛياس لعﺪد معﲔ ،فاﺳأل التاميذ ﻋما يجب ﻋليهم تﺴجيله.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :تكرار العملية ،ووضع ﻋامات  xلعﺪد اﻷﻛياس ﻋنﺪ ﻛل ﻗيمة ﻋﺪدية .اﻹجابة ﻋﻦ أﺳئلة اﳌعلم ﻋﻦ
البياﻧات واخطوات التالية.
 .4ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ :اﺑﺪأوا ﺑالﻌﻤﻞ مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ إﻧهاء مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط ،واﻛتبوا ﺟﻤﻴع البﻴاﻧات اﳌوضﺤة ﻋﻠﻰ
الﺴبورة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التعاون مع الزمﻴﻞ اﳌجاور ﻹﻧهاء تﺨطيط البياﻧات ﻋلى مﺨطط التمﺜيل بالنقاط.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل وماحظة التاميذ أثناء إﻛمال مﺨطط التمﺜيل بالنقاط .إذا اﻧتهى التاميذ مبك ﹱرا ،مكنهم التعاون
مع زميل لإجابة ﻋلى ﺳؤال التحﺪي في ﻛتابهم.
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تأمل
اﻹرﺷادات
الﺪرس  :4ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :4ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﻧتقلوا إلى ﺻفحة الﺪرس  :4ﻛراس الرياضيات.

اإرﺷادات :ﺗأمَ ﻞ ما ﺗﻌﻠﻤتَﻪ .اﻛتﺐ ﻋﻦ التﻤﺜﻴات البﻴاﻧﻴة ﺑاﻷﻋﻤﺪة والتﻤﺜﻴات البﻴاﻧﻴة ﺑالصور ومخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقﻂ.
ما أوﺟﻪ التﺸاﺑﻪ ﺑن ﻫﺬه اﻷﻧواع مﻦ التﻤﺜﻴات البﻴاﻧﻴة?
ما أوﺟﻪ ااﺧتاف ﺑن ﻫﺬه اﻷﻧواع مﻦ التﻤﺜﻴات البﻴاﻧﻴة?
ﺗﻔﻀﻠﻪ? وﳌاذا?
ما التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ الﺬي ّ

ﻧوﻋا ﺟﺪﻳﺪً ا مﻦ التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ﹹﻳﺴﻤﻰ "مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط" ،وﻗﻤﻨا ﺑﻌﻤﻞ مخﻄﻂ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﺗﻌﻠﻤﻨا الﻴوم ً
ﺑالتأمﻞ ،أرﻳﺪﻛﻢ أن ﺗﻔﻜﺮوا ﻓﻲ
ﲤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط لتوضﻴح ﻋﺪد ﺣبوب الﻔاﺻولﻴا اﳌوﺟودة ﻓﻲ أﻛﻴاﺳﻨا .ﺑالﻨﺴبة لﻠجزء اخاص
ُ
مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط مقاﺑﻞ التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ﺑاﻷﻋﻤﺪة والتﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ﺑالصور .ما أوﺟﻪ التﺸاﺑﻪ ﺑن ﻫﺬه التﻤﺜﻴات
البﻴاﻧﻴة? وما أوﺟﻪ ااﺧتاف ﺑﻴﻨها?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة إجابة ﻋلى اﻷﺳئلة اﳌوضحة في ﻛتاب التلميذ.
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إﻋطاء التاميذ دﻗيقتﲔ إلى  3دﻗائق للكتابة واﻹجابة ﻋﻦ اﻷﺳئلة .إذا ﺳمح الوﻗﺖ ،فاختر تلميذيﻦ أو ثاثة تاميذ
ﳌﺸارﻛة أﺳئلتهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع ﻓﻴﻤا ﻳتﻌﻠﻖ ﺑالتﻤﺜﻴات البﻴاﻧﻴة ﺧال الﺪروس الﺜاﺛة اﻷﺧﻴﺮة .لقﺪ ﺑﺪأم ﻫﺬا الﻌام ﺑﻌﻤﻞ
ﺟاد راﺋع ﺣقً ا .ﺳﻨﻠقﻲ ﻧﻈﺮة أﻛﺜﺮ ﺗﻔصﻴ ً
ا ﻋﻠﻰ مخﻄﻄات التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط ﻓﻲ الﺪروس القادمة وﻧﻔﻜﺮ ﻛﻴﻒ مﻜﻨها مﺴاﻋﺪﺗﻨا
ﻋﻠﻰ إظهار مقﺪار ﺗﻜﺮار البﻴاﻧات ﺑﺴﺮﻋة.
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الﺪرس  5ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التعلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في هذا الﺪرس ،ﺳيراجع التاميذ ﻗياس الطول والتﺪريب
ﻋلى ﻗياس مجموﻋات مﻦ اخيط بالﺴنتيمتر .ﺳيبﺪأ
الﺪرس باخطط الرئيس للقياس اﺳتﺨﺪامه ﻛأداة
مرجعية ﻋلى مﺪار العام.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• مناﻗﺸة القياس بالﺴنتيمتر.
• ﻗياس طول اﻷﺷياء بالﺴنتيمتر.

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

العامة اﳌرجعية

•

ﺳنتيمتر

•

الطول

•

الوحﺪات

حﻀير اﳌعلم للﺪرس
اﳌواد

•

اجمع مﺴاطر ﺳنتيمترية )أو اطلب مﻦ التاميذ ﻗطع اﳌﺴاطر الﺴنتيمترية في ﻧهاية ﻛتاب الرياضيات للتاميذ(.

•

اﺻنع مجموﻋات مﻦ اخيوط بأطوال مﺨتلفة .اﻧظر إلى التفاﺻيل في جهيزات اﳌعلم للفصل في الﺪرس .5

•

•

أﻧﺸئ مﺨطط القياس الرئيس للفصل.

•

اﳌﺴاطر الﺴنتيمترية )مﺴطرة واحﺪة
لكل زوج مﻦ التاميذ(

•

اختياري :مقﺺ لقطع اﳌﺴاطر
الﺴنتيمترية ،إذا لزم اﻷمر

•

مجموﻋة خيوط مكوﻧة مﻦ خمس ﻗطع
)مجموﻋة واحﺪة لكل مجموﻋة مﻦ
أربعة تاميذ(.

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

اربط
اﻹرﺷادات

مﺨطط القياس الرئيس

) 10إلى  15دﻗيقة(

ماحظة للمعلم :إن حليل اﻷخطاء هو إحﺪى مارﺳات التفكير احاﺳوبي .ﹹيظهر التاميذ فه ﹱما ﻋمي ﹱقا للمحتوى ﻋنﺪما يتمكنون مﻦ حﺪيﺪ
اخطأ ،ﺳواء أﻛان خطأهم أم خطأ آخر .فتحليل اﻷخطاء يﺪفع التاميذ للتفكير في ﻛيف وﳌاذا أخطأوا في طرﻗهم أو ﻋملياتهم .وهذا
يﺴاﻋﺪهم ﻋلى تكويﻦ روابط بﲔ ما يتعلموﻧه وبﲔ ما مارﺳوﻧه.
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻓتﺤوا ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ واﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :5ارﺑﻂ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :5اربط.

الﺪرس  :5ارﺑﻂ

طول ﻛف أيﺪي تاميذ الصف الﺜالث اابتﺪائي مﻦ اﳌعصم إلى اﻹﺻبع اﻷوﺳط
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ﻧوﻋا ﺟﺪﻳﺪً ا مﻦ التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ،وﻫو "مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط" .ﺣﻴث ﻗﻤﻨا
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ الﺪرس اﻷﺧﻴﺮ ،ﺗﻌﻠﻤﻨا ً
ﺑجﻤع ﺑﻌض البﻴاﻧات ورﺗبﻨاﻫا ﺛﻢ أﻧﺸئﻨا مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط إظهار مقﺪار التﻜﺮار .ﺗﺬﻛﺮوا أن مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط ﻫو
وﺳﻴﻠة راﺋﻌة لﻌﺮض البﻴاﻧات ﺑﺴﺮﻋة.

طول اليﺪ بالﺴنتيمتر )ﺳم(
  Xتلميذ واحﺪ

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ
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ﲤاما مﺜﻞ
ﺴﻤﻰ أﺳﻔﻞ ﺧﻂ اﻷﻋﺪاد،
ً
اﻧﻈﺮوا إلﻰ مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ .ﺳتاﺣﻈون أﻧﻪ ﻳﺤتوي ﻋﻠﻰ ﹹم ّ
داﺋﻤا ﻋﻠﻰ ﻋﻨوان لتوضﻴح ما
مخﻄﻂ ﻋﺪد ﺣبوب الﻔاﺻولﻴا مﻦ درس الﺮﻳاضﻴات اﻷﺧﻴﺮ .حتوي مخﻄﻄات التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط ً
ﻧﻈﺮت "ﺳﺤﺮ" وﻫﻲ ﺗﻠﻤﻴﺬة ﻓﻲ ﻓصﻞ آﺧﺮ ،إلﻰ مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط ،وﻗالت ﻫﺬه الﻌبارة :مﻌﻈﻢ التامﻴﺬ ﻓﻲ
ﲤﺜﻠﻪ اﻷﻋﺪاد.
ْ
أﻳﺪ ﻳقﻞ طولها ﻋﻦ  13ﺳﻢ.
الﻔصﻞ لهﻢ راﺣة ٍ
إذا ﻛﻨتﻢ ﺗواﻓقون "ﺳﺤﺮ" ﻓﻲ الﺮأي ،ﻓارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ .وإذا ﻛﻨتﻢ ا ﺗواﻓقون "ﺳﺤﺮ" ﻓﻲ الﺮأي ،ﻓاﺧﻔﻀوا اإﺑهام إلﻰ أﺳﻔﻞ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ أو ﺧﻔض اإﺑهام إلﻰ أﺳﻔﻞ ﻹظهار ما إذا ﻛاﻧوا يتفقون مع ذلﻚ أم ا.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻴﻠتﻔت ﻛﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ إلﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور وﻳﻨاﻗش ﳌاذا ﻳتﻔﻖ أو ا ﻳتﻔﻖ مع رأي "ﺳﺤﺮ" .ﺳأﺧتار ً
ﻋصﻲ
ﺛاﺛا مﻦ
ّ
اﻷﺳﻤاء اﺧتﻴار ﺛاﺛة ﺗامﻴﺬ وااﺳتﻤاع إلﻰ أﻓﻜارﻫﻢ.
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :االتفات ومناﻗﺸة ﻋبارة ﺳحر .يﺸارك التاميذ الذيﻦ م اختيارهم رأيهم ويذﻛرون ﺳبب موافقتهم أو
ﻋﺪم موافقتهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا لزم اﻷمر ،فاﺷرح أﻧه مكﻦ للتاميذ ﻋ ﹽﺪ ﻋامات  xواﺷرح أن  9تاميذ طول راحة أيﺪيهم أﻗل مﻦ  13ﺳم ،لكﻦ
يوجﺪ  14تلمي ﹱذا طول راحة أيﺪيهم يتراوح ما بﲔ  13و 15ﺳنتيمت ﹱرا .لذا فيجب أ ﹽا يتفقوا مع ﻋبارة ﺳحر.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﺮﻳﺪون ذﻛﺮ ﻋبارة ﻋﻦ ﻫﺬه البﻴاﻧات مﻦ مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط .ﺳأﺳتﻤع
إلﻰ آراء ﺗﻠﻤﻴﺬﻳﻦ أو ﺛاﺛة ﺗامﻴﺬ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للمﺸارﻛة في اﻹجابة .يﺸارك التاميذ الذيﻦ م اختيارهم آراءهم مع الفصل.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ ﻓﻲ ذﻛﺮ ﻋبارات دﻗﻴقة ﺗﺴتﻨﺪ إلﻰ البﻴاﻧات .ﻫﺬا مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط ﻋﻦ طول أﻳﺪي التامﻴﺬ
ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮ .الﻴوم ،ﺳﻨﻌود إلﻰ إﻋادة ﻗﻴاس الﻄول والوﺣﺪات التﻲ مﻜﻨﻨا اﺳتخﺪامها لقﻴاس الﻄول.

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تﺜبيﺖ مﺨطط القياس الرئيس الفارغ ﻋلى الﺴبورة .توزيع اﳌﺴاطر )أو اطلب مﻦ التاميذ ﻗطع اﳌﺴاطر
الﺴنتيمترية في ﻧهاية ﻛتاب التلميذ(.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ اجزء اخاص ﺑـ "ارﺑﻂ" ،ﻛاﻧت البﻴاﻧات التﻲ ﻧﻈﺮﻧا إلﻴها ﻋﻦ القﻴاس .وﻓﻲ الصﻒ الﺜاﻧﻲ ااﺑتﺪاﺋﻲ ﺗﻌﻠﻤﻨا
ﻗﻴاس الﻄول ،أو ﻛﻴﻔﻴة ﻗﻴاس ﺷﻲء ما .لﺪﻳﻜﻢ أداة ﻧﺴتخﺪمها لقﻴاس الﻄول .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﺴتﻄﻴﻌون مﺸارﻛة
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اﺧتﻴار ﺗﻠﻤﻴﺬﻳﻦ أو ﺛاﺛة ﳌﺸارﻛة اإﺟاﺑة.
ﺷﻲء ﺗتﺬﻛﺮوﻧﻪ مع الﻔصﻞ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷداة .ﺳأﺳتخﺪم
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للمﺸارﻛة في اﻹجابة .يجيب التاميذ الذيﻦ م اختيارهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :راﺋع .ﻫﺬه اﻷداة ﻫﻲ اﳌﺴﻄﺮة ،وﻳتﻢ ﺗقﺴﻴﻤها إلﻰ وﺣﺪات ﺻﻐﻴﺮة ﺗﹹﺴﻤﻰ الﺴﻨتﻴﻤتﺮ .الﺴﻨتﻴﻤتﺮ ﻫو اﳌﺴاﻓة ﺑن
ﻛﻞ ﺧﻂ ﻓوﻗﻪ رﻗﻢ وﺑن اخﻂ التالﻲ الﺬي ﻓوﻗﻪ رﻗﻢ .وﻳﺴاﻋﺪﻧا الﺴﻨتﻴﻤتﺮ ﻓﻲ ﻗﻴاس اﻷﺷﻴاء الصﻐﻴﺮة .ﻫﻞ مﻜﻦ ﻷﺣﺪﻛﻢ التﻔﻜﻴﺮ
ﻓﻲ ﺷﻲء ما ﻓﻲ الﻔصﻞ مﻜﻦ أن ﻧقﻴﺴﻪ ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮ? اﻫﻤﺴوا ﺑاإﺟاﺑة ﻓﻲ أﻳﺪﻳﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الهﻤس بﺸيء مكﻦ ﻗياﺳه بالﺴنتيمتر.
أﻳﻀا ﻋﻦ ﻋامة مﺮﺟﻌﻴة ﺑاجﺴﻢ ﻳتﻢ ﻗﻴاﺳها ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮ .والﻌامة اﳌﺮﺟﻌﻴة
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ الﻌام اﳌاضﻲ ،حﺪﺛﻨا ً
ﺑاجﺴﻢ ﻫﻲ ﺷﻲء ﻓﻲ ﺟﺴﻤﻨا ﻳﺴاوي طولﻪ ذلك الﻄول ﺗقﺮﻳ ًبا ومﻜﻦ أن ﻳﺴاﻋﺪﻧا ﻓﻲ مﻌﺮﻓة اﳊجﻢ ﺣتﻰ ﻋﻨﺪما ا ﳕتﻠك
مﺴﻄﺮة .واﻛتﺸﻔﻨا أن الﺴﻨتﻴﻤتﺮ ﺑﻨﻔس ﻗﻴاس ﻋﺮض إﺻبع اخﻨصﺮ )اإﺻبع اخامس مﻦ اإﺑهام( .ﺑاﺳتخﺪام اﳌﺴﻄﺮة التﻲ
أﻋﻄﻴتﻜﻢ إﻳاﻫا ،ضﻌوا إﺻبﻌﻜﻢ اخﻨصﺮ ﺑن ّ
ﺧﻄن .ﻫﻞ ﻳبﻠغ إﺻبﻌﻜﻢ اخﻨصﺮ ﺣوالﻲ ﺳﻨتﻴﻤتﺮ واﺣﺪ?
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻨﻤﺬﺟة باﳌﺴطرة ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اختبار ما إذا ﻛان اﻹﺻبع اخنصر يبلغ حوالي ﺳنتيمتر واحﺪ.
ً
ﹹ
رﺋﻴﺴا لﻠقﻴاس ،ومﻜﻨﻨا أن ﻧﻀﻴﻒ إلﻴﻪ مﻌﻠومات أﺛﻨاء مﺮاﺟﻌة وﺗﻌﻠّﻢ وﺣﺪات مختﻠﻔة
مخﻄﻄا
أﻧﺸأت
 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ:
ً
لﻠﻄول )أﺷﺮ إلﻰ اﳌخﻄﻂ الﺮﺋﻴس لﻠقﻴاس( .ﺳﻴتﻢ ﺗﻌﻠﻴقﻪ ﻓﻲ الﻔصﻞ ﻛﻲ ﻳﺴاﻋﺪﻧا ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻛﺮ أﺳﻤاء وﺣﺪات الﻄول وﻛﻴﻒ ﺗﺮﺗبﻂ
ﺑبﻌﻀها البﻌض .ﺳأﻛتﺐ ﺳﻨتﻴﻤتﺮ ﻋﻠﻰ اﳌخﻄﻂ ﻓﻲ الصﻒ الﺜاﻧﻲ ،حﺴ ًبا إن اﻛتﺸﻔﻨا وﺣﺪة أﺻﻐﺮ ﻓﻲ وﻗت اﺣﻖ .ﻛﻠﻤة ﺳﻨتﻴﻤتﺮ
ﻫﻲ ﻛﻠﻤة طوﻳﻠة ﻓﻲ الﻜتاﺑة ،لﺬا ﻳﺴتخﺪم ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات ااﺧتصار "ﺳﻢ".
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة "ﺳنتيمتر )ﺳم(" وبالنﺴبة للعامة اﳌرجعية باجﺴم اﻛتب "ﻋرض اﻹﺻبع اخنصر" .اترك العمود "ما ﻋﺪد
الوحﺪات" لوﻗﺖ احق مجرد اﻛتﺸاف التاميذ وتعلﹽم أن  100ﺳنتيمتر تﺴاوي مت ﹱرا.
أمﺮ مهﻢ.
 .3ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن لﻨتﺪرب ﻋﻠﻰ ﻗﻴاس ﺑﻌض اﻷﺷﻴاء .ﺗﺬﻛﺮوا أن ﻫﺬه أداة وأن اﺳتخﺪامها ﺑﻄﺮﻳقة ﺻﺤﻴﺤة ٌ
ﻫﺬا ﻗﻠﻢ ﺗﻠوﻳﻦ ﺳأﻗوم ﺑقﻴاﺳﻪ ﺑاﺳتخﺪام اﳌﺴﻄﺮة .اﺣﻈوا ما أﻗوم ﺑﻪ وارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛﻨت أﺳتخﺪم اﳌﺴﻄﺮة ﺑﺸﻜﻞ
ﺻﺤﻴح ﳌﻌﺮﻓة طول ﻗﻠﻢ التﻠوﻳﻦ أو اإﺑهام إلﻰ أﺳﻔﻞ إذا اﺳتخﺪمتها ﺑﻄﺮﻳقة غﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤة.
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﳕﺬﺟة ﻗياس ﻗلم التلويﻦ بطريقة غير ﺻحيحة .ا تﻀع ﻗلم التلويﻦ مﻦ اجاﻧب اﻷيﺴر مﻦ اﳌﺴطرة ،بل مﻦ
اﳌنتصف ،ثم ﻗ ْل الطول بطريقة غير ﺻحيحة بنا ﹱء ﻋلى الرﻗم الذي يظهر ﻋلى اجاﻧب اﻷمﻦ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ماحظة اﳌعلم ورفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ أو اإﺑهام إلﻰ أﺳﻔﻞ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺪﻋاء أحﺪ التاميذ الذي ﻳﺮﻓع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ لﺸرح أفكاره .ثم اﺳتﺪﻋاء أحﺪ التاميذ الذي ﻳخﻔض اإﺑهام
إلﻰ أﺳﻔﻞ لﺸرح أفكاره.

ماحظة للمعلم :إن اﺳتﺪﻋاء تلميذ يعتقﺪ أن ﻗياﺳﻚ اخطأ هو ﻗياس ﺻحيح أو ﹱا يتيح لﻚ أن تعرف اﳌفاهيم اخطأ التي ﻗﺪ تكون موجودة
بﺸكل فوري أو بعﺪ ﺳماﻋهم اﻹجابة مﻦ تلميذ آخر.
ﻋنﺪ التاميذ .وغال ﹱبا بينما يقول التاميذ إجابتهم اخطأ يتﺪارﻛون خطأهم بأﻧفﺴهم
ٍ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻢ أﺳتخﺪم ﻫﺬه اﻷداة ﺑﻄﺮﻳقة ﺻﺤﻴﺤة .لﻠقﻴاس ﺑﻄﺮﻳقة دﻗﻴقة ،أﺣتاج ﻷن أضع ﻗﻠﻢ التﻠوﻳﻦ _____
ﺑﺪءا مﻦ الﺮﻗﻢ ﺻﻔﺮ .ﺛﻢ مﻜﻨﻨﻲ ﻗﺮاءة الﻄول وﻓقً ا لﺮﻗﻢ
)أﻋﻠﻰ أو أﺳﻔﻞ اﳌﺴﻄﺮة ،ﺣﺴﺐ اﳌﺴﻄﺮة التﻲ ﻳﺴتخﺪمها ﺗامﻴﺬك(ً ،
الﺴﻨتﻴﻤتﺮات الﺬي ﻳﻈهﺮ ﻋﻨﺪ ﻧهاﻳة ﻗﻠﻢ التﻠوﻳﻦ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﳕﺬﺟة ﻗياس ﻗلم التلويﻦ بطريقة ﺻحيحة.

الﺪرس  :5التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :أوﺟﺪ ﻗﻴاس أﺟزاء اخﻴﻂ واﻛتﺐ أطوالها ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮ.

رﻗﻢ أﺟزاء اخﻴﻂ

 .4ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ :أﺣﺴﻨتﻢ ،واﻵن ﺣان دورﻛﻢ .ﺳوف ﺗقومون ﺑقﻴاس ﺧﻤس ﺧﻴوط .ﺳﻴﻜون ٌ
ﻛﻞ مﻨﻜﻢ ﻓﻲ مجﻤوﻋة مﻜوﻧة مﻦ أرﺑﻌة
ﺗامﻴﺬ ،وﻳﺤتاج ﻛﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ إلﻰ ﻗﻴاس ﺟﻤﻴع القﻄع اخﻤس .ﻋﻨﺪ ااﻧتهاء ،ﺳﻨتأﻛﺪ مﻦ ﻗﻴاﺳات ﺑﻌﻀﻨا البﻌض ﳌﻌﺮﻓة ما إذا ﻛﻨتﻢ
ﺗواﻓقون ﻋﻠﻰ اﻷطوال أم ا .وﺳتﻜون اخﻄوة اﻷﺧﻴﺮة ﻫﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷطوال مﻦ اﻷﻗصﺮ إلﻰ اﻷطول.

الﻄول ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮ )ﺳﻢ(

1

2

3

4

5

اﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :5التﻄبﻴﻖ ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ .ﺳتﺮون ﺟﺪو ًا مﻜﻨﻜﻢ ﻛتاﺑة طول ﻛﻞ ﻗﻄﻌة مﻦ اخﻴﻂ ﻓﻴﻪ .أﺳﻔﻞ
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء .مجﺮد أن ﺗصبﺤوا
اجﺪول ،ﻳوﺟﺪ مﻜان لتﺮﺗﻴﺐ القﻴاﺳات مﻦ اﻷﻗصﺮ إلﻰ اﻷطول .لتﻜوﻳﻦ مجﻤوﻋات ،ﺳأﺳتخﺪم
ّ
ﻓﻲ مجﻤوﻋة ،اﻧتقﻠوا إلﻰ مﻜان ﻓﻲ الﻔصﻞ .واﺻﻄﺤبوا مﻌﻜﻢ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ومﺴﻄﺮة الﺴﻨتﻴﻤتﺮات.

رتﹽب اﻷطوال )بالﺴنتيمتر( مﻦ اﻷﻗصر إلى اﻷطول:

10

ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض الصفحة وأجزاء اخيط للتاميذ .اﺳتﺪﻋاء أربعة تاميذ ليﺸكلوا مجموﻋة باﺳتﺨﺪام
ّ

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :إخراج ﻛتب التلميذ واﳌﺴاطر .ااﻧتقال للجلوس مع مجموﻋة ﺻﻐيرة .ﻗﻀاء بقية وﻗﺖ التع ُلم في ﻗياس
مجموﻋات اخيوط في مجموﻋاتهم اﳌكوﻧة مﻦ أربعة تاميذ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول وماحظة ﻗياس التاميذ بالﺴنتيمتر .تﺪويﻦ ماحظات ﻋﻦ التاميذ الذيﻦ ﻗﺪ يحتاجون إلى الﺪﻋم أو إﻋادة
ﺷرح القياس بالﺴنتيمتر .إذا اﻧتهى التاميذ مبك ﹱرا ،مكنهم البحث ﻋﻦ أﺷياء في الفصل لقياﺳها .ﻋنﺪما ينتهي وﻗﺖ التع ُلم اجمع اجموﻋة
م ﹱعا مر ﹱة أخرى.

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم راﺟﻌﻨا ﻗﻴاس اﻷطوال وراﺟﻌﻨا وﺣﺪة الﺴﻨتﻴﻤتﺮ .اﻓتﺤوا ﺻﻔﺤة الﺪرس  :5ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات .ﻓﻜﺮوا
ﻓﻲ ما ﺗﻌﻠﻤتﻤوه ﻋﻦ القﻴاس ،واﻛتبوا ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴة اﺳتخﺪام القﻴاس ﻓﻲ ﺣﻴاﺗﻜﻢ ﺧارج ﻓصﻞ الﺮﻳاضﻴات.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة إجابة للﺴؤال.

الﺪرس  :5ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات
اإرﺷادات :ﺗأمَ ﻞ ما ﺗﻌﻠﻤتَﻪ .أﺟﺐ ﻋﻦ الﺴؤال التالﻲ.
ﻛﻴﻒ ﺗﺴتخﺪم القﻴاس ﻓﻲ ﺣﻴاﺗك الﻴومﻴة ﺧارج ﺣصة الﺮﻳاضﻴات?

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ مﻦ دﻗيقتﲔ إلى  3دﻗائق لكتابة اﻹجابة .إذا ﺳمح الوﻗﺖ ،فاختر تلميذيﻦ أو ثاثة ﳌﺸارﻛة إجابتهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع الﻴوم ﻓﻲ القﻴاس ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮ .ﻓﻲ ﺣصة الﺮﻳاضﻴات التالﻴة ،ﺳوف ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴة ﻗﻴاس
داﺋﻤا ﻋﻨﺪ ﻗﻴاس
ﺷﻲء ﻛبﻴﺮ ،مﺜﻞ ﺷخﺺ أو الﻔصﻞ ﺑأﻛﻤﻠﻪ .ﻓﻜﺮوا ﻓﻲ ﻫﺬا الﺴؤال :ﻫﻞ الﺴﻨتﻴﻤتﺮ أﻓﻀﻞ وﺣﺪة مﻜﻦ اﺳتخﺪامها ً
الﻄول?
الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ
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الﺪرس  6ﻧظرة ﻋامة
ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

أهﺪاف التعلﹽم

في هذا الﺪرس ،يراجع التاميذ اﳌتر وﻋاﻗته بالﺴنتيمتر.
يتﺪرب التاميذ ﻋلى تقﺪير طول اﻷﺷياء بالﺴنتيمتر واﳌتر
وحﺪيﺪ متى يتم اﺳتﺨﺪام ﻛل وحﺪة منهما.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تقﺪير أطوال اﻷﺷياء بالﺴنتيمتر واﳌتر.
• مناﻗﺸة القياس باﳌتر.
• توضيح فهمهم للعاﻗة بﲔ الﺴنتيمتر واﳌتر.
• حﺪيﺪ ما إذا ﻛان ينبﻐي اﺳتﺨﺪام الﺴنتيمتر أو
اﳌتر لقياس الطول.

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

اجمع أﺷياء اﺳتﺨﺪامها لتقﺪير الطول بالﺴنتيمتر .اﻧظر جهيزات اﳌعلم للفصل للﺪرس  6ﳌعرفة التفاﺻيل.

•

أضف ﻛلمة "متر" إلى اخطط الرئيس للقياس للرياضيات ضمﻦ وحﺪات القياس وأن اﳌتر يتكون مﻦ  100ﺳنتيمتر.
أضف ﹱ
أيﻀا في ﻋمود "العامة اﳌرجعية للجﺴم" :مﻦ اﻷﻧف إلى اﻹبهام ﻋلى طول ذراع البالﻐﲔ اﳌمﺪودة.

اربط
اﻹرﺷادات

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

ﺳنتيمتر

•

تقﺪير

•

متر

•

أﺷياء لتقﺪيرها بالﺴنتيمتر

•

اخطط الرئيس للقياس

•

ﻋصا بطول متر أو مﺴطرة مصنوﻋة
مﻦ الورق

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

اﳌواد

) 10إلى  15دﻗيقة(

وﻧقﺪر طولها ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮ .ﻳﺮﺟﻰ االتﻔات إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ والتأﻛﺪ مﻦ
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ﺳﻨﻨﻈﺮ إلﻰ أﺷﻴاء
ّ
اﺗﻔاﻗﻜﻢ ﻋﻠﻰ ما ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻛﻠﻤة "ﺗقﺪﻳﺮ".
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :االتفات والتحﺪث إلى الزمﻴﻞ اﳌجاور ﻋﻦ تعريف التقﺪير.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اختيار تلميذيﻦ أو ثاثة تاميذ ﳌﺸارﻛة
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ وﻗت اﻧتﻈار ليناﻗﺸوا التعريف .ثم اﺳتﺨﺪام
ّ
تعريفاتهم مع الفصل.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التقﺪﻳﺮ ﻫو التخﻤن ﺑﻨاء ﻋﻠﻰ مﻌﻠومات .وﻫو ﻋﻨﺪما ﺗﺴتﻔﻴﺪون ما ﺗﻌﺮﻓوﻧﻪ ﺑالﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﺷﻲء وﺗﻄبقوﻧﻪ
ﻓﻨﻈﺮا ﻷﻧﻜﻢ ﺗﻌﺮﻓون ﺑالﻔﻌﻞ طول اﳌﺴاﻓة التﻲ ﻳقﻴﺴها الﺴﻨتﻴﻤتﺮ ،مﻜﻨﻜﻢ ﺗقﺪﻳﺮ طول ﺑﻌض اﻷﺷﻴاء .وﻫو
ﻋﻠﻰ مﺴألة ﺟﺪﻳﺪة.
ً
ﻋﻜس اإﺟاﺑة الﺪﻗﻴقة .ﻓإذا اﺳتخﺪمﻨا أﻋﻴﻨﻨا أو الﻌامات اﳌﺮﺟﻌﻴة لﻠجﺴﻢ لتقﺪﻳﺮ طول ﺷﻲء ما ،ﻓﻤا الﺬي مﻜﻦ أن ﻧﺴتخﺪمﻪ
لﻠﺤصول ﻋﻠﻰ إﺟاﺑة دﻗﻴقة? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌﺮﻓون اإﺟاﺑة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اليﺪ للمﺸارﻛة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺪﻋاء التاميذ .فإن ﻛاﻧوا غير متأﻛﺪيﻦ ،ذ ﹽﻛرهم بأﻧه يجب اﺳتﺨﺪام اﳌﺴطرة ﻹيجاد اﻹجابة الﺪﻗيقة.
وﺳتقﺪرون طول ﻛﻞ ﺷﻲء ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮ .ﺗﺬﻛّ ﺮوا أن الﺴﻨتﻴﻤتﺮ ﻳﺴاوي ﻗﻴاس
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﺪي ﻛﻴس ﺑﻪ مجﻤوﻋة مﻦ اﻷﺷﻴاء،
ّ
ﻋصﻲ
ﻋﺮض إﺻبع اخﻨصﺮ )اإﺻبع اخامس مﻦ اإﺑهام( .ﺳأرﻓع ﺷﻴئًا وأﻧتﻢ ﺳوف ﺗهﻤﺴون ﺑالتقﺪﻳﺮ ﻓﻲ أﻳﺪﻳﻜﻢ .ﺛﻢ ﺳأﺳﺤﺐ
ّ
اﻷﺳﻤاء وأطﻠﺐ مﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬ مﺸارﻛة إﺟاﺑتﻪ مع الﻔصﻞ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رفع الﺸيء اﻷول.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الهﻤس بالتقﺪير في أيﺪيهم.
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ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء واﺳتﺪﻋاء تلميذ ﳌﺸارﻛة إجابته.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳحب
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك أحﺪ التاميذ اﻹجابة بصوت مرتفع مع الفصل .مﺜال" :أﻋتقﺪ أن طول اﳌمحاة يﺴاوي  5ﺳنتيمترات".
ﻓﺮﺟاء ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ .إذا ﻛﻨتﻢ غﻴﺮ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا ﻛﻨتﻢ ﺗواﻓقون _____ )اﺳﻢ التﻠﻤﻴﺬ( ﻓﻲ إﺟاﺑتﻪ،
ً
مواﻓقن ،ﻓاﺧﻔﻀوا اإﺑهام إلﻰ أﺳﻔﻞ .إذا ﻛﻨتﻢ غﻴﺮ متأﻛﺪﻳﻦ ،ﻓﻀﻌوا اإﺑهام ﻋﻠﻰ اجاﻧﺐ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام اﻹبهام للتعبير ﻋﻦ فهمهم واتفاﻗهم أو ﻋﺪم ااتفاق.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن ﺳوف ﻧتﺤقﻖ مﻦ اإﺟاﺑة ﺑاﺳتخﺪام إﺻبﻌﻲ اخﻨصﺮ .ﺷاﻫﺪوﻧﻲ ﺑﻴﻨﻤا أﺳتخﺪمﻪ لﻠﻤﺴاﻋﺪة ﻓﻲ التقﺪﻳﺮ.
ﺳأﺑﺪأ ﺑﻪ ﻓﻲ اجزء الﺴﻔﻠﻲ مﻦ اﳌﻤﺤاة ،ﺛﻢ أﻋﺪ أﺛﻨاء حﺮﻳك إﺻبﻌﻲ لأﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ طول اﳌﻤﺤاة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﺪ الﺴنتيمترات " -حوالي  1ﺳنتيمتر ،حوالي  2ﺳنتيمتر" وهكذا  -حتى ﻧنتهي مﻦ القياس.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :راﺋع ،اﻵن ﻧﻌﻠﻢ أن ﻫﺬه اﳌﻤﺤاة ﻳبﻠغ طولها ﺣوالﻲ ___ ﺳﻨتﻴﻤتﺮات .ﻛﻠﻤا زادت مارﺳتك لﻠتقﺪﻳﺮ،
أﺻبﺤتَ أﻓﻀﻞ .لﻨﻜﺮر ذلك مع ﺑﻌض اﻷﺷﻴاء اﻷﺧﺮى.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تكرار اخطوات مع اثنﲔ أو ثاثة أﺷياء أخرى .ا تتحقق مﻦ اﻹجابات إا إذا ﻛاﻧﺖ تقﺪيرات التاميذ غير دﻗيقة إلى
حﺪ ﻛبير.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يقوم التاميذ ﺑالهﻤس وتقﺪير اﻹجابة في أيﺪيهم ،ومﺸارﻛة التقﺪير إذا م اختيارهم ،وإظهار ااتفاق
باﺳتﺨﺪام اﻹبهام.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع ﻓﻲ ﺗقﺪﻳﺮ اﻷﺷﻴاء ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮ .ﻳﻌﺪ التقﺪﻳﺮ أداة أﺧﺮى ﻳﺴتخﺪمها ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات
اﶈتﺮﻓون.

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض اخطط الرئيس للقياس )إذا لم يتم ﻋرضه بالفعل( .ﹹيظهر للتاميذ ﻋصا بطول متر )أو ﻧﺴﺨة ورﻗية مﻦ
ﻋصا بطول متر(.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗﺬﻛﺮوا أﻧﻪ ﻓﻲ ﻧهاﻳة درس الﺮﻳاضﻴات اﻷﺧﻴﺮ ،ﺳألتﹹ ﻜﻢ ﻋﻤا إذا ﻛان الﺴﻨتﻴﻤتﺮ ﻳﻌتبﺮ وﺣﺪة ﺟﻴﺪة لقﻴاس ﺷﻲء
ﻛبﻴﺮ أم ا? ﺣﺴﻨً ا ،الﻴوم ﺳﻨﻨتقﻞ مﻦ الﺴﻨتﻴﻤتﺮ إلﻰ وﺣﺪة ﻗﻴاس أﻛبﺮ .ﻫﻞ ﺗتﺬﻛﺮون ما ﺗﹹﺴﻤﻰ وﺣﺪة القﻴاس ﻫﺬه? اﻫﻤﺴوا ﺑاإﺟاﺑة
ﻓﻲ أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌﺮﻓون.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الهﻤس باﻹجابة في أيﺪيهم.
أﻳﻀا
أضﻔت ﻛﻠﻤة "متﺮ" إلﻰ اﳌخﻄﻂ الﺮﺋﻴس
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﺬه الوﺣﺪة ﺗﹹﺴﻤﻰ "متﺮ" .ﻳتﻜون اﳌتﺮ مﻦ  100ﺳﻨتﻴﻤتﺮ.
وﻛتبت ً
ﹹ
ﹹ
أن طول اﳌتﺮ الواﺣﺪ ،طول ﻫﺬه الﻌصا )أو الﺸﺮﻳﻂ الورﻗﻲ( ،ﻳتﻜون مﻦ  100ﺳﻨتﻴﻤتﺮ .ﻫﻞ مﻜﻨﻜﻢ اﻵن الﻨﻈﺮ ﻓﻲ الﻔصﻞ ومﻌﺮﻓة
ما إذا ﻛان مﻜﻨﻜﻢ إﻳجاد أي ﺷﻲء ﻳبﻠغ طولﻪ ﺣوالﻲ متﺮ واﺣﺪ? ﺗﺬﻛﺮوا ،ﻧﺤﻦ ﻧﺤاول التقﺪﻳﺮ ﻓقﻂ .ﻋﻨﺪما جﺪون ﺷﻴئًا ،ارﻓﻌوا
اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :البحث في الفصل ﻋﻦ أﺷياء يبلغ طولها حوالي متر ورفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ .ﻗﺪ تتﻀمﻦ اﻷمﺜلة ﻧافذة
أو مكت ﹱبا أو تلمي ﹱذا آخر ،وما إلى آخره.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ وﻗت اﻧتﻈار ﻛي يتمكنوا مﻦ البحث في الفصل.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اﺧتﻴار التﻠﻤﻴﺬ اﻷول .ﻳﺮﺟﻰ مﺸارﻛة إﺟاﺑتك ﺛﻢ اﳌﺸارﻛة الﺴﺮﻳﻌة مع ﺗﻠﻤﻴﺬ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن ﺳأﺳتخﺪم
ّ
آﺧﺮ ﳌﻌﺮﻓة إﺟاﺑتﻪ .لﻨ َﺮ ما إذا ﻛان ﺑإمﻜاﻧﻨا التوﺻﻞ إلﻰ أرﺑﻌة أﺷﻴاء مختﻠﻔة ﻓﻲ ﻓصﻠﻨا ﻳبﻠغ طولها ﺣوالﻲ متﺮ واﺣﺪ.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اﺳتﺪﻋاء تلميذ ﳌﺸارﻛة إجابته .وﻗبول جميع اﻹجابات اﳌناﺳبة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺸارﻛة اﻹجابات ثم اﳌﺸارﻛة الﺴﺮﻳﻌة مع تاميذ آخريﻦ.
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ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ ﻓﻲ التقﺪﻳﺮ .اﻵن ﺳﻨﺤاول ذلك مﺮ ًة أﺧﺮى ،لﻜﻦ ﻫﺬه اﳌﺮة ﺳﻨبﺤث ﻋﻦ أﺷﻴاء ﻳبﻠغ طولها ﺣوالﻲ
متﺮﻳﻦ .ﺗﺬﻛّ ﺮوا ،ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪما ﺗﻌﺮﻓون اإﺟاﺑة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :البحث ﻋﻦ أﺷياء طولها حوالي متريﻦ .يﺸارك التاميذ الذيﻦ م اختيارهم اﻹجابات ثم يقومون
ﺑاﳌﺸارﻛة الﺴﺮﻳﻌة مع تاميذ آخريﻦ.
ﻗﺪرﻧا اﻵن أﺷﻴاء ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮ واﳌتﺮ .الﺴﻨتﻴﻤتﺮ وﺣﺪة ﺻﻐﻴﺮة .ﳌﺴاﻋﺪﺗﻜﻢ ﻋﻠﻰ التﺬﻛﺮ ،اﺟﻤﻌوا أﺻاﺑﻌﻜﻢ
 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲَ :
ﺑﺤﻴث ﻳﻔصﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﻀها البﻌض مقﺪار ﺳﻨتﻴﻤتﺮ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :جمع أﺻابعهم لعمل ﺳنتيمتر.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻨﺪما جﻤع أﺻاﺑﻌﻨا لﻌﻤﻞ ﺳﻨتﻴﻤتﺮ واﺣﺪ ،ﺳﻨقول الﻜﻠﻤة ﺑصوت ﻫادئ مﺜﻞ ﺻوت ﻓأر ﺻﻐﻴﺮ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻗول "ﺳنتيمتر" أثناء ﻋرض التقﺪير باﻷﺻابع.
ﺟهور وواضح.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺣﺴﻨً ا ،ﻗوموا اﻵن مﺪ ذراع واﺣﺪة ﺣتﻰ ﺗصﻞ إلﻰ ﺟاﻧبك ﺑﻴﻨﻤا ﺗقولوا "متﺮ" ﺑصوت
ٍ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺪ ذراع واحﺪة وﻗول "متر".

الﺪرس  :6التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :اﺣظ الصور ﺑاﻷﺳﻔﻞ .ﺣﺪّ د ما إذا ﻛان الﺸﻲء الﺬي ﲤﺜّﻠﻪ ﻛﻞ ﺻورة ﻳٌ قاس ﺑالﺴﻨتﻤﻴتﺮ أم ﺑاﳌتﺮ ،اﻛتﺐ وﺣﺪة القﻴاس ﻓﻲ اجﺪول.

الصور

ﺑاﳌتﺮ )م( أم ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮ )ﺳﻢ(?

متﺮا واﺣﺪً ا أو ا ،ولﻜﻦ ﻫﺬه طﺮﻳقة ﺟﻴﺪة لتتﺬﻛﺮوا أن اﳌتﺮ ﹹﻳﺴتخﺪم لقﻴاس
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﺪ ﻳبﻠغ طول ذراﻋﻜﻢ ﺣوالﻲ ً
اﻷﺷﻴاء الﻜبﻴﺮة ﺑﻴﻨﻤا ﹹﻳﺴتخﺪم الﺴﻨتﻴﻤتﺮ لقﻴاس اﻷﺷﻴاء اﻷﺻﻐﺮ .اﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :6التﻄبﻴﻖ ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :6التطبيق.
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وﺣﺪدوا ما إذا ﻛان ﻳﻨبﻐﻲ ﻗﻴاﺳها ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮ أو
 .3ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗوﺟﺪ ﺻور ﻓﻲ ﻛتبﻜﻢ .اﻧﻈﺮوا إلﻰ اﻷﺷﻴاء ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻورةّ ،
اﳌتﺮ .إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌتقﺪون أن الﺸﻲء ﻳجﺐ أن ﻳقاس ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮ ،ﻓﺴتﻜتبون "ﺳﻨتﻴﻤتﺮ" ﺑجاﻧﺐ الصورة .وإذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌتقﺪون أﻧﻪ ﻳجﺐ
أن ﻳقاس ﺑاﳌتﺮ ،ﻓﺴتﻜتبون "متﺮ" ﺑجاﻧﺐ الصورة .ﺗﺬﻛﺮوا أن الﺴﻨتﻴﻤتﺮ ﻳﺴتخﺪم لأﺷﻴاء الصﻐﻴﺮة ،واﳌتﺮ ﻳﺴتخﺪم لأﺷﻴاء اﻷﻛبﺮ.
مبﻜﺮا ،ﻓﺤاولوا اإﺟاﺑة ﻋﻠﻰ ﺳؤال التﺤﺪي ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ.
إذا اﻧتهﻴتﻢ
ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :حﺪيﺪ ما إذا ﻛاﻧوا ﺳيﺴتﺨﺪمون الﺴنتيمتر أو اﳌتر لقياس اﻷﺷياء في الصور.

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :6ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :6ﻛراس الرياضيات.

الﺪرس  :6ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات
اإرﺷادات .ﺗأمﻞ ما ﺗﻌﻠﻤتﻪ ﻋﻦ ﺗقﺪﻳﺮاﻷطوال والقﻴاس الﺪﻗﻴﻖ لها .ﺛﻢ اﻛتﺐ أو ارﺳﻢ إﺟاﺑاﺗك ﻋﻦ اﻷﺳئﻠة التالﻴة:
متﻰ مﻜﻦ ﺗقﺪﻳﺮ الﻄول?
متﻰ حتاج إلﻰ القﻴاس الﺪﻗﻴﻖ?

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ ﺟزء "ﺗأمﻞ" الﻴوم ،ﻓﻜﺮوا ﻓﻴﻤا ﺗﻌﻠﻤتﻤوه ﻋﻦ القﻴاس والتقﺪﻳﺮ .ﻓﻜﺮوا ﻓﻲ الﻔﺮق ﺑن التقﺪﻳﺮ والقﻴاس
الﺪﻗﻴﻖ .متﻰ مﻜﻦ ﺗقﺪﻳﺮ الﻄول? ومتﻰ ﻧﺤتاج إلﻰ القﻴاس الﺪﻗﻴﻖ? اﻛتبوا إﺟاﺑاﺗﻜﻢ وارﺳﻤوﻫا ﻓﻲ ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتﻠﻤﻴﺬ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة ورﺳم إجابات اﻷﺳئلة ﻋﻦ القياس والتقﺪير.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إﻋطاء التاميذ دﻗيقتﲔ إلى  3دﻗائق لكتابة اﻹجابات .إذا ﺳمح الوﻗﺖ ،فاختر تلميذيﻦ أو ثاثة ﳌﺸارﻛة إجابتهم.
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ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إﻧﻜﻢ مﻔﻜﺮون ﻋﻈﻤاء .ﻋﻨﺪما ﺗﻐادرون الﻔصﻞ الﻴوم ،اﻧﻈﺮوا إلﻰ اخارج وﻓﻲ أﻧﺤاء مﻨزلﻜﻢ وﺷاﻫﺪوا ما إذا ﻛان
مﻜﻨﻜﻢ الﻌﺜور ﻋﻠﻰ أﺷﻴاء ﺗﹹقاس ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮ وأﺷﻴاء ﻳتﻢ ﻗﻴاﺳها ﺑاﳌتﺮ .وﻓﻜﺮوا ما إذا ﻛان مﻜﻨﻜﻢ ﺗقﺪﻳﺮ ﺑﻌض أطوال ﺗﻠك اﻷﺷﻴاء.
وﺳوف ﻧتﻨاﻗش ﻓﻲ ﺣصة الﺮﻳاضﻴات التالﻴة ﻋﻤا وﺟﺪﻧا.
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الﺪرس  7ﻧظرة ﻋامة
ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

أهﺪاف التعلﹽم

في هذا الﺪرس ،يناﻗش التاميذ متى يﺴتﺨﺪمون
الﺴنتيمتر أو اﳌتر لقياس طول اﻷﺷياء .ويقومون بقياس
اﻷﺷياء وجميع بياﻧات القياس في مﺨطط التمﺜيل
بالنقاط بالفصل.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• ﻗياس طول اﻷﺷياء بالﺴنتيمتر.
• اﺳتﺨﺪام بياﻧات القياس ﻹﻧﺸاء مﺨطط التمﺜيل
بالنقاط في الفصل.

ماحظة للمعلم :يعمل التاميذ في مجموﻋات ﺻﻐيرة
خال جزء تعلﹽم في الﺪرس  .7إذا ﻛان حجم الفصل
ا يﺴمح بذلﻚ ﻋلى اﻹطاق ،فقِ س مجموﻋة واحﺪة مﻦ
اﻷﺷياء مع الفصل بكامله ،مع ﻗيام متطوﻋﲔ مﺨتلفﲔ
بقياس ﻛل ﺷيء.
حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

ج ﹽهز مجموﻋات مﻦ اﳌواد الصفية للتاميذ لقياﺳها .اﻧظر إلى التفاﺻيل في جهيزات اﳌعلم للفصل في الﺪرس .7

•

خصﺺ مكاﻧﹱا ﻋلى الﺴبورة لرﺳم مﺨطط التمﺜيل بالنقاط )أو اﻋرضه ﻋلى ﻗطعة ﻛبيرة مﻦ الورق( .ارﺳم خط
أﻋﺪاد فار ﹱغا به ﻋامات تﺴاوي ﻋﺪد التاميذ الذيﻦ ﺳيعرضون بياﻧات القياس ﻋلى مﺨطط التمﺜيل بالنقاط .اﻧظر
جهيزات اﳌعلم للفصل للﺪرس  7لاطاع ﻋلى مﺜال.

اربط
اﻹرﺷادات

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

ﺳنتيمتر

•

اخط

•

متر
اﳌواد

•

مجموﻋات مجهزة ﹹمﺴب ﹱقا مﻦ أﺷياء
ﺻﻐيرة مكﻦ ﻗياﺳها بالﺴنتيمتر.

•

مﺨطط تﺜيل بالنقاط ﻛبير للﺸرح

•

مجموﻋة مﻦ اﳌﺴاطر للفصل
وواحﺪة للمعلم

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اطلب مﻦ التاميذ أن يتذﻛروا اﻷﺷياء التي حﺪدوها خارج اﳌﺪرﺳة والتي مكﻦ ﻗياﺳها بالﺴنتيمتر أو اﳌتر .ثم
اطلب منهم مﺸارﻛة تلﻚ اﻷﺷياء مع الزمﻴﻞ اﳌجاور ومناﻗﺸة وحﺪة القياس التي مكنهم اﺳتﺨﺪامها.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗأﻛﺪا مﻦ أﻧﻜﻤا متﻔقان ﻋﻠﻰ وﺣﺪة القﻴاس .التﻠﻤﻴﺬ اﻷطول ﻳبﺪأ أو ًا.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مناﻗﺸة اﻷﺷياء واختيار وحﺪات القياس مع الزمﻴﻞ اﳌجاور .حﺪيﺪ ما إذا ﻛاﻧوا يتفقون أم ا ،وذﻛر
الﺴبب.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اختيار أربعة تاميذ ﻋلى اﻷﻗل للمﺸارﻛة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ وﻗتﹱا للحﺪيث ،ثم اﺳتﺨﺪام
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ الذيﻦ م اختيارهم اﻷﺷياء ووحﺪات القياس مع الفصل.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التوﻗف ومناﻗﺸة أي إجابات غير ﺻحيحة ،مع التأﻛﺪ مﻦ اﺳتﺨﺪام أمﺜلة لكل مﻦ الﺴنتيمتر واﳌتر .فإذا لم ﹹيذﻛر أمﺜلة
ﺳجل إجابات التاميذ ﻋلى اخطط الرئيس للقياس.
ﻋلى ٍأي منهما ،فق ﹽﺪم بعﺾ اﻷمﺜلة للفصل .ثم ﹽ

44

الفصل 1

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

ﲤاما ﺑالﻨﺴبة
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳﻨقوم الﻴوم ﺑقﻴاس اﻷﺷﻴاء ،ﺛﻢ اﺳتخﺪام ﺑﻴاﻧاﺗﻨا إﻧﺸاء مخﻄﻂ ﲤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط ﻛﻤا ﻓﻌﻠﻨا
ً
الﻌﺪ .ﺳوف ﺗﻌﻤﻠون ﻓﻲ مجﻤوﻋات ﺻﻐﻴﺮة .وﺳتﺤصﻞ ﻛﻞ مجﻤوﻋة ﻋﻠﻰ ﻛﻴس ﺑﻪ أﺷﻴاء
لﻌﺪد ﺣبوب الﻔاﺻولﻴا اﳌوﺟودة ﻓﻲ أﻛﻴاس ّ
لقﻴاﺳها .ﺳتﻜون مهﻤتﻜﻢ ﻫﻲ ﻗﻴاس ﻛﻞ ﺷﻲء ،ﺛﻢ ﻛتاﺑة طولﻪ .وﻳجﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ اﳌجﻤوﻋة ﻗﻴاس ﻛﻞ اﻷﺷﻴاء.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﳕﺬﺟة ﻛيف ﺳيتم ذلﻚ ﻋلى الﺴبورة؛ اختيار ﺷيء غير موجود في مجموﻋة التاميذ ،ثم ﻛتابة اﺳمه وﻗياﺳه .مع
تذﻛير التاميذ بوضع الﺸيء ﻋلى حافة اﳌﺴطرة وﻛتابة "ﺳم" بعﺪ ﻛتابة الرﻗم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻨﺪما ﺗﻨتهون مﻦ ﺗﺴجﻴﻞ ﺟﻤﻴع أطوال اﻷﺷﻴاء ،ﺳﻨﻌود مﺮة أﺧﺮى ﳌﺸارﻛة البﻴاﻧات وﲤﺜﻴﻞ إﺟاﺑات الﻔصﻞ
ﺑأﻛﻤﻠﻪ .ﺳوف ﺗﻜتبون ﻗﻴاﺳاﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :7التﻄبﻴﻖ .اﻧتقﻠوا إلﻰ ﺗﻠك الصﻔﺤة اﻵن.

الﺪرس  :7التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :اﺳتخﺪم اجﺪول التالﻲ لﻜتاﺑة ﺑﻴاﻧاﺗك .ﺗﺬﻛّ ﺮ ﻛتاﺑة وﺣﺪة القﻴاس.

اﺳﻢ الﺸئ الﺬي ﻧﺮﻳﺪ ﻗﻴاس طولﻪ

الﻄول ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮ )ﺳﻢ(

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :7التطبيق.
 .2ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تنظيم التاميذ في مجموﻋات ﺻﻐيرة مكوﻧة مﻦ أربعة أفراد ويعطي مجموﻋة مﻦ اﻷﺷياء لكل مجموﻋة مﻦ
التاميذ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗﺬﻛﺮوا زماﺋﻜﻢ الﺬﻳﻦ ﺗﻌﻤﻠون مﻌهﻢ ﻫﺬا الﻴوم .ﺣﻴث ﺳتﻌﻤﻠون مع ﻧﻔس اﳌجﻤوﻋة ﺧال الﺪرس .8
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى العمل مع مجموﻋة ﺻﻐيرة .ﻗياس ﻛل اﻷﺷياء وﻛتابة البياﻧات في الكتاب.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التج ﹽول في الفصل والتحقق مﻦ ﻗﺪرة التاميذ ﻋلى ﻗياس اﻷﺷياء بﺪﻗة وتذﻛيرهم بتﺴجيل اﻹجابات في ﻛتاب التلميذ.
في مرحلة ما منتصف الﺪرس ،ابحث ﻋﻦ تلميذ يتذﻛر وضع "ﺳم" بعﺪ جميع ﻗياﺳاته .ﻋنﺪما يحﺪث هذا ،اﺳتﺨﺪم إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه
ﻹيقاف الفصل.
ﺟﻤﻴﻌا
ﺟﻤﻴﻌا ﺗﻌﻤﻠون ﺑجﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴاس اﻷﺷﻴاء .أردت إﻳقاﻓﻜﻢ لﻠﺤﻈة والتأﻛﺪ مﻦ أﻧﻜﻢ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﻳها التامﻴﺬ ،أﻧتﻢ
ً
ً
ﺗتﺬﻛﺮون أن ﺗﻔﻌﻠوا ما ﻳﻔﻌﻠﻪ ______ )اﺳﻢ التﻠﻤﻴﺬ( .ﻓقﺪ ﺗﺬﻛّ ﺮ ﻫﺬا التﻠﻤﻴﺬ وضع "ﺳﻢ" ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻗﻴاﺳاﺗﻪ .إذا لﻢ ﺗﻜتبوا
أﻳﻀا ﻛتاﺑة وﺣﺪاﺗﻜﻢ.
الوﺣﺪات ،ﻓقﺪ ﻳﻌتقﺪ ﺷخﺺ ما أﻧﻜﻢ ﺗقﻴﺴون ﺑاﳌتﺮ.
رﺟاء ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗتﺬﻛﺮون ً
ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻗاموا بوضع أﺳامي وحﺪات القياس بطريقة ﺻحيحة .ثم مواﺻلة ﻗياس
اﻷﺷياء.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :بعﺪ اﻧتهاء معظم الفصل ،اﺳتﺨﺪم إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه ﻹيقافهم.
 .3ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺣتﻰ إن لﻢ ﺗﻜوﻧوا ﻗﺪ اﻧتهﻴتﻢ مﻦ ﺗﺴجﻴﻞ ﺟﻤﻴع اﻷﺷﻴاء ،ﻳﺮﺟﻰ إﻋادة وضﻌها ﻓﻲ اﳊاوﻳة ووضﻌها ﺟاﻧ ًبا.
ﺑﻴاﻧﻴا ﻋﻠﻰ مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط .أو ًا ،ما الﻌﻨوان الﺬي ﻳجﺐ أن ﻧﻌﻄﻴﻪ لهﺬا
ﺳﻨﻔﺤﺺ اﻵن ﺑﻴاﻧاﺗﻜﻢ وﻧقﺮر ﻛﻴﻔﻴة ﲤﺜﻴﻠها
ً
التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ﺣتﻰ ﻳﻌﺮف اﻵﺧﺮون ما الﺬي ﻳخبﺮﻧا ﺑﻪ? التﻔتوا وحﺪﺛوا إلﻰ الزمﻴﻞ اﳌجاور ﻋﻦ الﻌﻨوان الﺬي مﻜﻦ أن ﻧﻀﻌﻪ.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء.
ﺳأدﻋو البﻌض مﻨﻜﻢ ﺑاﺳتخﺪام
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :االتفات والتحﺪث مع الزمﻴﻞ اﳌجاور ﻋﻦ التﺴميات اﳌمكنة خطط التمﺜيل بالنقاط هذا .يﺸارك
التاميذ الذيﻦ وﻗع ااختيار ﻋليهم أفكارهم مع الفصل.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋنﺪ اﻗتراح ﻋنوان مناﺳب )مﺜل أطوال اﻷﺷياء التي ﻗمنا بقياﺳها( ،اﻛتبه ﻋلى الﺴبورة ﻛعنوان خطط التمﺜيل
بالنقاط.
ﺳأﺳجﻞ اﳌﻌﻠومات ﻋﻠﻰ الﺴ ّبورة ،وأﻧتﻢ ﺳتﺴجﻠون اﳌﻌﻠومات ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :7التﻄبﻴﻖ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ:
ّ
ﻋصﻲ
ما التﺴﻤﻴة التﻲ ﻳﻨبﻐﻲ وضﻌها خﻂ اﻷﻋﺪاد? أو ّد مﻦ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ االتﻔات إلﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور ومﺸارﻛة اﻷﻓﻜار مﻌﻪ .ﺳأﺳتخﺪم
ّ
اﻷﺳﻤاء لتجﻤﻴع اﻷﻓﻜار.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺸارﻛة اﻷفكار مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ .يﺸارك التاميذ الذيﻦ وﻗع ااختيار ﻋليهم أفكارهم مع
الفصل.
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :حﺪيﺪ تﺴمية مناﺳبة مﺜل الطول بالﺴنتيمتر ،ثم ﻛتابتها ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة التﺴمية ﻋلى اخط أﺳفل خط اﻷﻋﺪاد.
مﻌا .ﺳﻨﺴاﻋﺪ ﺑﻌﻀﻨا البﻌض ﻋﻠﻰ رﺳﻢ مخﻄﻂ ﻋﻠﻰ الﺴبورة وﻓﻲ ﻧﻔس
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ :راﺋع ،اﻵن ﺳﻨﺮﺳﻢ مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط ً
الوﻗت ﺳتﺮﺳﻤون مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ .أو ًا ،ﻧبﺪأ ﺑخﻂ اﻷﻋﺪاد .ما الﺬي ﺗتﺬﻛﺮوﻧﻪ ﻋﻦ ﺧﻄوط اﻷﻋﺪاد?
ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ ﳌﺸارﻛة ما ﺗﻌﺮﻓوﻧﻪ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ الذيﻦ م اختيارهم ما يعرفوﻧه ﻋﻦ خطوط اﻷﻋﺪاد.
ﻗﺪ تتﻀمﻦ اﻹجابات أن خطوط اﻷﻋﺪاد تبﺪأ مﻦ أﻋﺪاد أﻗل إلى أﻋﺪاد أﻛبر ،خطوط اﻷﻋﺪاد ا يلزم أن تبﺪأ مﻦ الصفر ،تﺴتمر
خطوط اﻷﻋﺪاد إلى ما ا ﻧهاية في ﻛا ااجاهﲔ )حتى إذا لم ﻧرها تفعل ذلﻚ( ،العامات متباﻋﺪة بالتﺴاوي ﻋلى خط اﻷﻋﺪاد.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا لم يﺸارك التاميذ اﳌعلومات الﺴابقة ،فذ ﹽﻛرهم بها.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺑاﺳتخﺪام ﺑﻴاﻧاﺗﻜﻢ ،ما أﻗصﺮ ﺷﻲء ﻗﻤتﻢ ﺑقﻴاﺳﻪ? أي ﺷﻲء ﻛان لﻪ أﺻﻐﺮ ﻗﻴاس? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ لﻠﻤﺸارﻛة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ الذيﻦ م اختيارهم أفكارهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗﺬﻛﺮوا أﻧﻨا ﻧبﺪأ مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط ﺑأﺻﻐﺮ ﻋﺪد ،لﺬا ﺳﻨبﺪأ مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط ﺑﺬلك الﻌﺪد.
ﺗأﻛﺪوا مﻦ القﻴام ﺑﻨﻔس الﺸﻲء الﺬي ﻧﻔﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ الﺴبورة ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء لتحﺪيﺪ تلميذ لكتابة العﺪد اﻷول ﻋلى مﺨطط التمﺜيل بالنقاط.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اختيار تلميذ لكتابة العﺪد اﻷول ﻋلى مﺨطط التمﺜيل بالنقاط للفصل .يفعل جميع التاميذ الﺸيء ﻧفﺴه
في ﻛتاب التلميذ.
أي ﺷﻲء ﻛان اﻷطول? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ لﻠﻤﺸارﻛة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما أﻛبﺮ ﻋﺪد م ﺗﺴجﻴﻠﻪ? ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يكتب التلميذ الذي م اختياره أﻛبر ﻋﺪد ﻋلى اجاﻧب اﻷمﻦ مﻦ خط
اﻷﻋﺪاد .يفعل جميع التاميذ الﺸيء ﻧفﺴه في ﻛتاب التلميذ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما ﺧﻄوﺗﻨا التالﻴة? ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌﺮﻓون اإﺟاﺑة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻋرفوا اخطوة التالية .يﺸارك التاميذ الذيﻦ م اختيارهم أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا لم يكﻦ هناك تاميذ يقترحون ﻛتابة بقية اﻷﻋﺪاد بﲔ العﺪد اﻷﺻﻐر والعﺪد اﻷﻛبر ﻋلى خط اﻷﻋﺪاد ،ﹽ
فوضح
اخطوة التالية .ثم اختر تلمي ﹱذا لكتابة اﻷﻋﺪاد ﻋلى خط اﻷﻋﺪاد.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يكتب التلميذ الذي م اختياره اﻷﻋﺪاد ﻋلى خط اﻷﻋﺪاد .إذا لزم اﻷمر ،فقﺪ يطلب التلميذ اﳌﺴاﻋﺪة مﻦ
زميل .يكتب جميع التاميذ اﻷﻋﺪاد اﳌتبقية ﻋلى خط اﻷﻋﺪاد في الكتاب.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن وﻗﺪ اﻧتهﻴﻨا مﻦ ﺧﻂ اﻷﻋﺪاد ،ﻧﺤتاج إلﻰ ﺗﺴجﻴﻞ ﺑﻴاﻧاﺗﻨا وإﻧﺸاء مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط .ﺳأﺣﻤﻞ
ﺷﻴئًا ﻗﻤتﻢ ﺑقﻴاﺳﻪ ،وأﺧتار ﺗﻠﻤﻴﺬً ا .ﺳوف ﻳﺸارك التﻠﻤﻴﺬ إﺟاﺑتﻪ ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮات .إذا ﻛان ﻗﻴاﺳﻜﻢ ﻫو ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ
مﻌا لﺸﻴئن ،وﺑﻌﺪ ذلك ﺳوف
أﻋﻠﻰ .مجﺮد اﺗﻔاﻗﻨا
ﺟﻤﻴﻌا ،ﺳﻨقوم ﺑتﺴجﻴﻞ البﻴاﻧات ﻋﻠﻰ مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط .ﺳﻨﻔﻌﻞ ذلك ً
ً
ﺗﺴجﻠون ﺑقﻴة ﺑﻴاﻧاﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﻛتبﻜﻢ.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اختيار أحﺪ التاميذ ﳌﺸارﻛة إجابته .تأﻛﺪ مﻦ اتفاق التاميذ اآخريﻦ .ﻧظ ﹱرا ﻷن التاميذ
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام
ّ
يتعلمون ﻛيفية القياس بﺪﻗة ،فرما تكون هناك اختافات ،مﻦ اجيﺪ مناﻗﺸتها .بعﺪ اتفاق التاميذ ﻋلى طول ﺷيء ما ،اختر تاميذ لتﺴجيل
ﻋامات ) (xفي مﺨطط التمﺜيل بالنقاط .ﻗم بذلﻚ ﺷيئﲔ ،وبعﺪ ذلﻚ ﺳوف يﺴتمر التاميذ مفردهم.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺸارﻛة ﻧتائج القياس لﺸيئﲔ .ثم يﺴجل التاميذ الذيﻦ م اختيارهم البياﻧات ﻋلى الﺴبورة .ويﺴجل
جميع التاميذ البياﻧات اﳌوضحة ﻋلى مﺨطط التمﺜيل بالنقاط في ﻛتاب التلميذ .ثم يعمل التاميذ بﺸكل فردي لتﺴجيل بقية
البياﻧات اﳌوضحة ﻋلى مﺨطط التمﺜيل بالنقاط في ﻛتاب التلميذ.
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل وماحظة إجابة التاميذ .هل تبﺪو ﻗياﺳاتهم معقولة؟ هل هم ﻗادرون ﻋلى تﺴجيل البياﻧات ﻋلى
مﺨطط التمﺜيل بالنقاط مفردهم؟ إذا احتاج التاميذ إلى دﻋم إضافي ،فاﺳمح لهم بالعمل مع زمائهم ﻹﻧهاء مﺨطط التمﺜيل بالنقاط.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :متاز ،أﺣﺴﻨتﻢ ﻓﻲ ﺗﺴجﻴﻞ ﺟﻤﻴع ﺑﻴاﻧات اﻷﺷﻴاء .ﻗﺮﻳ ًبا ،ﺳتتﻤﻜﻨون مﻦ إﻧﺸاء مخﻄﻂ ﲤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط ﺧاص
ﺑﻜﻢ متﻀﻤﻨًا ﺑﻴاﻧات ﺟﺪﻳﺪة.

تأمل
اﻹرﺷادات
الﺪرس  :7ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ ﺟزء ﺗأمﻞ ،اﻧﻈﺮوا إلﻰ مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط وﻓﻜﺮوا ﻓﻲ ﻋبارة أو أي ﺷﻲء ﺗﻌﺮﻓوﻧﻪ ﻋﻦ البﻴاﻧات.
اﻛتبوا ﻋباراﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :7ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات .ﺳأمﻨﺤﻜﻢ دﻗﻴقتن لﻠﻜتاﺑة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة إجابة للﺴؤال.

اإرﺷادات :ﺗأمَ ﻞ ما ﺗﻌﻠﻤتَﻪ .اﻛتﺐ إﺟاﺑة ﻋﻦ الﺴؤال التالﻲ.
احظ مﺨطط التمﺜيل البياﻧي بالنقط وتأمل البياﻧات اﳌعروضة فيه.
اﻛتب ﻋبارة تصف البياﻧات.

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا ﺳمح الوﻗﺖ ،اطلب مﻦ التاميذ مﺸارﻛة ﻋباراتهم مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ .وتأﻛﺪ مﻦ مراجعة العبارات في وﻗﺖ
احق .ﺳيﺴاﻋﺪك هذا في حﺪيﺪ التاميذ الذيﻦ يحتاجون إلى دﻋم وتﺪريس إضافي .في ختام حصة الرياضيات ،اﺳتﺨﺪم إﺷارة ﺟﺬب
ااﻧتباه.
ﺟﻤﻴﻌا ﺑﻌﻤﻞ راﺋع ﻓﻲ ﻗﻴاس اﻷﺷﻴاء واﺳتخﺪام البﻴاﻧات إﻧﺸاء مخﻄﻂ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ ،ﺗامﻴﺬي اﻷﻋزاء .ﺗقومون
ً
التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط ،وﺗﻜوﻳﻦ ﻋبارات مﻦ ﺗﻠك البﻴاﻧات .وﻫﺬا ﻧﺸاط مهﻢ ﻳﺴتخﺪمﻪ ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات والﻨاس ﻓﻲ اﳊﻴاة الﻴومﻴة.
اﻧﻈﺮوا ﺣولﻜﻢ ﻋﻨﺪما ﺗﻜوﻧون ﻓﻲ اﳌﻨزل ،وﻓﻜﺮوا ما إذا ﻛان مﻜﻨﻜﻢ الﻌﺜور ﻋﻠﻰ أمﺜﻠة مﻦ التﻤﺜﻴات البﻴاﻧﻴة أم ا .مﻜﻦ أن ﺗﻜون
ﻓﻲ اجﺮاﺋﺪ والﻜتﺐ واإﻋاﻧات ،وﻓﻲ الﻌﺪﻳﺪ مﻦ اﻷماﻛﻦ اﻷﺧﺮى .مجﺮد أن ﺗبﺪأوا ﻓﻲ البﺤث ﻋﻨها ،ﺳتﻨﺪﻫﺸون ﻋﻨﺪما ﺗﺮون ذلك.
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الﺪرس  8ﻧظرة ﻋامة
ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

أهﺪاف التعلﹽم

يتعلم التاميذ وحﺪة القياس "اﳌليمتر" ويحﺪدون وحﺪة
القياس التي يجب اﺳتﺨﺪامها )ﺳم ،م ،م( ﻋنﺪ ﻗياس
أطوال اﻷﺷياء .واﺳتيعاب العاﻗة بﲔ اﳌليمترات
والﺴنتيمترات ،ﺳيعيﺪون ﻗياس اﻷﺷياء التي م ﻗياﺳها
ﺳاب ﹱقا بالﺴنتيمترات باﳌليمترات.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• توضيح أن الﺴنتيمتر يتكون مﻦ وحﺪات مﻦ
اﳌليمتر.
• حﺪيﺪ ما إذا ﻛان ينبﻐي اﺳتﺨﺪام الﺴنتيمتر أو
اﳌتر لقياس الطول.
• ﻗياس طول اﻷﺷياء باﳌليمتر.
• وﺻف النمط الذي احظوه ﻋنﺪ ﻗياس الﺸيء
ﻧفﺴه باﳌليمتر والﺴنتيمتر.

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

ﺳنتيمتر

•

أﻛبر مﻦ

•

أﺻﻐر مﻦ

•

متر

•

اﳌليمتر
اﳌواد

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

ﺻور أﺷياء لفرزها

•

اﺳتﺨﺪم مجموﻋات اخيوط التي م إﻋﺪادها للﺪرس .5

•

•

اجمع اﳌﺴاطر التي تعرض الﺴنتيمتر واﳌليمتر )أو اطلب مﻦ التاميذ ﻗﺺ مﺴطرة الﺴنتيمتر/اﳌليمتر مﻦ اجزء
اخلفي مﻦ ﻛتاب التلميذ(.

مجموﻋات مﻦ اخيوط )مﻦ
الﺪرس (5

•

•

اجمع أو ارﺳم الصور ليتم فرزها إلى "ﻗياس باﳌتر" أو "ﻗياس بالﺴنتيمتر" .اﻧظر إلى التفاﺻيل في جهيزات
اﳌعلم للفصل في الﺪرس .8

أﺷياء لقياﺳها بالﺴنتيمتر
واﳌليمتر ،مﺜل اﳌمحاة

•

•

أحﻀر ﺷي ﹱئا مكﻦ ﻗياﺳه بالﺴنتيمتر واﳌليمتر ،مﺜل اﳌمحاة.

مجموﻋة مﻦ اﳌﺴاطر للفصل
وواحﺪة للمعلم

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

اربط
اﻹرﺷادات

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التأﻛﺪ مﻦ ﻋرض اخطط الرئيس "التفكير مﺜل ﻋالِم الرياضيات" حيث مكﻦ جميع التاميذ رؤيته.
ﺟﻤﻴﻌا ﺑﻌﻤﻞ راﺋع ﻓﻲ التﻔﻜﻴﺮ مﺜﻞ ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات .ﻫﻞ ﺗتﺬﻛﺮون أﻧﻨا حﺪﺛﻨا ﻓﻲ ﺣصة
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻗﻤتﻢ
ً
ﻋالﻢ الﺮﻳاضﻴات? وﻧاﻗﺸﻨا ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات ﳊﻞ اﳌﺴاﺋﻞ الصﻌبة وﻋﺪم
الﺮﻳاضﻴات اﻷولﻰ ﻋﻦ طﺮق لﻠتﻔﻜﻴﺮ مﺜﻞ ِ
"ﻋالﻢ الﺮﻳاضﻴات" ﻓﻲ اﺳتخﺪام أدوات الﺮﻳاضﻴات ﺑﺪﻗة
ااﺳتﺴام .ﺗتﻤﺜﻞ إﺣﺪى الﻄﺮق اﻷﺧﺮى التﻲ مﻜﻨﻨا التﻔﻜﻴﺮ ﺑها مﺜﻞ ِ
ومﻌﺮﻓة متﻰ ﻳجﺐ اﺳتخﺪام ﻫﺬه اﻷدوات .لقﺪ ﺗﺪرﺑﻨا ﻋﻠﻰ اﺳتخﺪام اﳌﺴاطﺮ لﻠقﻴاس ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴح وحﺪﻳﺪ متﻰ ﻳجﺐ اﺳتخﺪام
الﺴﻨتﻴﻤتﺮ أو اﳌتﺮ .ولﻨصبح ﻋﻠﻤاء رﻳاضﻴات ،مﻜﻨﻨا إضاﻓة ذلك إلﻰ مخﻄﻄﻨا ومواﺻﻠة التﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﺳتخﺪام أدوات القﻴاس
لﻠقﻴاس ﺑﺪﻗة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :في اخطط الرئيس "التفكير مﺜل ﻋالِم الرياضيات" ،ﻛتابة "اﺳتﺨﺪم اﻷدوات اﳌناﺳبة بطريقة ﺻحيحة".
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﺪي الﻴوم ﻋﺪة ﺻور ﻷﺷﻴاء .وأو ّد مﻨﻜﻢ أن ﺗخبﺮوﻧﻲ ما إذا ﻛان ﻳﻨبﻐﻲ ﻗﻴاﺳها ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮ أو اﳌتﺮ .ﺳوف
ﺗخبﺮوﻧﻨﻲ ﺑاﺳتخﺪام أﺻاﺑﻌﻜﻢ أو أذرﻋﻜﻢ .ﺗﺬﻛﺮوا أن وﺣﺪات الﺴﻨتﻴﻤتﺮ ﺻﻐﻴﺮة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :جمع أﺻابعه لتمﺜيل مقﺪار ﺳنتيمتر تقري ﹱبا.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺑﻴﻨﻤا وﺣﺪات اﳌتﺮ ﻛبﻴﺮة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رفع إحﺪى ذراﻋيه ومﺪها إلى اجاﻧب.
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مﻌا لﻌﻤﻞ مقﻴاس ﺳﻨتﻴﻤتﺮ ،وﻋﻨﺪما
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻨﺪما أرﻳﻜﻢ ﺻورة لﺸﻲء ما ﻳجﺐ ﻗﻴاﺳﻪ ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮ ،ضﻌوا أﺻاﺑﻌﻜﻢ ً
ذراﻋا واﺣﺪ ًة إلﻰ اجاﻧﺐ.
أرﻳﻜﻢ ﺷﻴ ًئا ﻳجﺐ ﻗﻴاﺳﻪ ﺑاﳌتﺮ ،اﻓﺮدوا ً
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رفع ﺻور اﻷﺷياء.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :توضيح وحﺪة القياس اﳌناﺳبة باﻷﺻابع والذراﻋﲔ.

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳﻨﻠقﻲ الﻴوم ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ وﺣﺪة ﻗﻴاس أﺧﺮى .ﻫﺬه الوﺣﺪة أﺻﻐﺮ ﺣتﻰ مﻦ الﺴﻨتﻴﻤتﺮ .إﻧها ﺗقﺮﻳ ًبا ﺑﻌﺮض
مﻌا .ﻫﻞ ﺗﻌتقﺪون أن وﺣﺪة القﻴاس ﻫﺬه أﻛبﺮ مﻦ ﺳﻨتﻴﻤتﺮ واﺣﺪ أم أﻗﻞ?
ﺑﺴﻤك  10ورﻗات مجﻤﻌة ً
طﺮف ﻗﻠﻤﻜﻢ الﺮﺻاص أو ﹹ
إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌتقﺪون أﻧها أﻛبﺮ مﻦ أو أطول مﻦ الﺴﻨتﻴﻤتﺮ ،ﻓارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ .إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌتقﺪون أﻧها أﺻﻐﺮ مﻦ أو أﻗﻞ مﻦ
الﺴﻨتﻴﻤتﺮ ،ﻓاﺧﻔﻀوا اإﺑهام إلﻰ أﺳﻔﻞ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﳌﺸارﻛة في التفكير ورفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ أو خفﺾ اإﺑهام إلﻰ أﺳﻔﻞ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﺮﺟاء إﺧﺮاج اﳌﺴاطﺮ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :إخراج اﳌﺴاطر.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مﺜﻞ اﳌﻠﻴﻤتﺮ ﻛﻞ اخﻄوط اﳌوضﺤة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻄﺮة .ﻳتﻢ ﲤﻴﻴز ﺧﻄوط الﺴﻨتﻴﻤتﺮ ورﺳﻤها أطول ﻗﻠﻴ ً
ا ،ولﻜﻦ
إذا ﻋﺪدم ﺟﻤﻴع اخﻄوط ،ﻓأﻧتﻢ حﺴبون ﻋﺪد وﺣﺪات اﳌﻠﻴﻤتﺮ .ﻫﻞ ﻫﺬا ﻳﻐﻴﺮ رأﻳﻜﻢ ﻓﻴﻤا إذا ﻛان أﺻﻐﺮ أو أﻛبﺮ مﻦ الﺴﻨتﻴﻤتﺮ أم
مﻌبﺮا ﻋﻦ ﻋﺪم اﳌواﻓقة إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﺮﻳﺪون ااﺣتﻔاظ ﺑها
ﺣﺮﻛوا رؤوﺳﻜﻢ ﺑاﳌواﻓقة إذا ﻛﻨت ﺗﺮﻳﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ إﺟاﺑتﻜﻢ .وﻫزوا رأﺳﻜﻢ
ً
ا? ّ
ﻛﻤا ﻫﻲ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﻹجابة ﻋلى الﺴؤال.
ﺑالﻌﺪ مﻦ ﻋامة اﳌﻠﻴﻤتﺮ اﻷولﻰ إلﻰ ﻋامة  1ﺳﻨتﻴﻤتﺮ ،ﻓﺴوف ﺗﻌﺮﻓون
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﳌﻠﻴﻤتﺮ أﺻﻐﺮ مﻦ الﺴﻨتﻴﻤتﺮ .إذا ﻗﻤتﻢ
ّ
ﺑالﻌﺪ ﻋﻠﻰ مﺴﻄﺮﺗﻜﻢ ﺑﻴﻨﻤا أﻋﺪ أﻧا ﻋﻠﻰ مﺴﻄﺮﺗﻲ.
ﻋﺪد اﳌﻠﻴﻤتﺮات اﳌوﺟودة ﻓﻲ الﺴﻨتﻴﻤتﺮ .ﻗوموا
ّ
ﻋال خطوط اﳌليمتر ﻋلى اﳌﺴطرة بينما يتابع التاميذ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﳕﺬﺟة ﻛيف الع ﹽﺪ بصوت ٍ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳوﺟﺪ  10مﻠﻴﻤتﺮ ﻓﻲ الﺴﻨتﻴﻤتﺮ الواﺣﺪ .ﻓﻜﺮوا ﻓﻴﻤا ﺗﻌﺮﻓوﻧﻪ ﻋﻦ الﻌﺪ ﺑالقﻔز مقﺪار  .10اﻫﻤﺴوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ
اﳌجاورﻳﻦ ﺑﻌﺪد اﳌﻠﻴﻤتﺮات التﻲ ﺗﻌتقﺪون أﻧها ﺳتﻜون ﻓﻲ  2ﺳﻨتﻴﻤتﺮ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :االتفات والتحﺪث إلى زمائهم.
لﻨﻌﺪ مﺮة أﺧﺮى لﻠتﺤقﻖ مﻦ ذلك .ﺗﺬﻛﺮوا أن ﺗﻠﻤﺴوا ﻛﻞ ﺧﻂ ﳌﺴاﻋﺪﺗﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳊﺴاب.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ:
ّ
ﻋال مع اﳌعلم أثناء ﻋﺪهم للمليمترات اﳌوضحة ﻋلى اﳌﺴطرة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الع ﹽﺪ بصوت ٍ
ﺣﺮﻛوا رؤوﺳﻜﻢ ﺑاﳌواﻓقة إذا ﻛان ﻫﺬا ما أﺧبﺮم ﺑﻪ زمﻴﻠﻜﻢ اﳌجاور.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳوﺟﺪ 20
ً
مﻠﻴﻤتﺮا ﻓﻲ  2ﺳﻨتﻴﻤتﺮّ .
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﻹجابة ﻋلى الﺴؤال.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﻞ مﻜﻨﻜﻢ رؤﻳة الﻨﻤﻂ? ﻛﻢ ﻋﺪد اﳌﻠﻴﻤتﺮات التﻲ ﺗﻌتقﺪون أﻧها ﺳتﻜون ﻓﻲ  3ﺳﻨتﻴﻤتﺮ? التﻔتوا وﻧاﻗﺸوا ﻫﺬا
الﺴؤال مع زمﻴﻠﻜﻢ اﳌجاور وارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪما ﺗتﻔقون ﻋﻠﻰ اإﺟاﺑة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث مع زمائهم ورفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪما ينتهون مﻦ اﳌناﻗﺸة.
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رﺟاء ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﺮﻳﺪون مﺸارﻛة أﻓﻜارﻛﻢ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ:
ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ الذيﻦ وﻗع ااختيار ﻋليهم أفكارهم مع الفصل.

ماحظة للمعلم :في هذه اﳌرحلة مﻦ العام ،ﻗﺪ ياحظ التاميذ أﻧه ﻋنﺪ ااﻧتقال مﻦ الﺴنتيمتر إلى اﳌليمتر ،ﻧﻀيف ﺻف ﹱرا في ﻧهاية العﺪد .ثم
في وﻗﺖ احق مﻦ العام ﻗﺪ يفهمون أﻧﻚ تﻀرب العﺪد في .10
ﻗﻤت ﺑﻨﻤﺬﺟة ﻛﻴﻒ أﻗﻴس ﻗﻠﻢ ﺗﻠوﻳﻦ ،لﻜﻨﻲ ﻓﻌﻠت ﻫﺬا ﺑﺸﻜﻞ غﻴﺮ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗﺬﻛﺮوا ﺑﻌض دروس الﺮﻳاضﻴات اﳌاضﻴة ،لقﺪ ﹹ
مﻌا مﺮة أﺧﺮى ﺑﻄﺮﻳقة ﺻﺤﻴﺤة .اﻵن مﻌﻲ
ﺻﺤﻴح ﻓﻲ البﺪاﻳة وﺳاﻋﺪﲤوﻧﻲ ﻓﻲ ﺗصﺤﻴﺤﻪ? ﺳﻨﺸﺮح ﺧﻄوات ﻛﻴﻔﻴة ﻗﻴاس ﺷﻲء ما ً
مﺤاة ﻓﻲ ﻳﺪي .ماذا ﻋﻠﻲ أن أﻓﻌﻞ أو ًا? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌﺮﻓون.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸرح التاميذ الذيﻦ م اختيارهم اخطوات اﻷولى لقياس طول ﺷيء
باﳌﺴطرة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛرر اخطوات حتى يصف التاميذ جميع خطوات ﻗياس الطول باﺳتﺨﺪام اﳌﺴطرة .إذا لزم اﻷمر ،فاطرح أﺳئلة
ﳌﺴاﻋﺪتهم ﻋلى التفكير في اخطوات .اﻛتب الرﻗم فقط مﻦ اﻹجابة ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما وﺣﺪة القﻴاس التﻲ ﻳجﺐ إضاﻓتها إلﻰ الﺮﻗﻢ?
الﺪرس  :8التﻄبﻴﻖ

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :القول م ﹱعا :اﳌليمتر.

اإرﺷادات :أوﺟﺪ ﻗﻴاس أﺟزاء اخﻴﻂ واﻛتﺐ أطوالها ﺑاﳌﻠﻴﻤتﺮ.

رﻗﻢ أﺟزاء اخﻴﻂ

الﻄول ﺑاﳌﻠﻴﻤتﺮ )م(

داﺋﻤا ﻛتاﺑة وﺣﺪة القﻴاس التﻲ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛﻢ أﻧتﻢ ﻋﻠﻤاء ﻋﻈﻤاء ﻓﻲ الﺮﻳاضﻴات .ﻳتﺬﻛﺮ ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات الﻌﻈﻤاء ً
ﻛتبت الﺮﻗﻢ ﻓﺤﺴﺐ ،ﻓقﺪ ﻳﻌتقﺪ ﺷخﺺ ما أﻧﻪ ﻛان _____ )رﻗﻢ( ﺳﻨتﻴﻤتﺮ ،أو رما متﺮ.
ﻳﺴتخﺪموﻧها ﺑﻌﺪ القﻴاس .إذا
ﹹ
مﻜﻨﻨا اﺧتصار مﻠﻴﻤتﺮ ﻋﻦ طﺮﻳﻖ ﻛتاﺑة "م".

1

2

3

4

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إضافة "م" إلى القياس ﻋلى الﺴبورة.

5

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ
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 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ﺳﻨتﺪرب ﻋﻠﻰ ﻗﻴاس طول اﻷﺷﻴاء ﺑاﳌﻠﻴﻤتﺮ .ﻳﺮﺟﻰ إﺧﺮاج ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ وااﻧتقال إلﻰ الصﻔﺤة
الﺪرس  :8التﻄبﻴﻖ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :فتح الكتاب ﻋلى ﺻفحة الﺪرس  :8التطبيق.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ﺳوف ﺗقﻴﺴون ﻧﻔس اخﻴوط التﻲ ﻗﻤتﻢ ﺑقﻴاﺳها ﻓﻲ الﺪرس  .5ومع ذلك ،ﻓﻲ ذلك الﻴوم ﻗﻤتﻢ ﺑالقﻴاس
ﺑاﺳتخﺪام الﺴﻨتﻴﻤتﺮ ،ولﻜﻦ الﻴوم ﺳﻨقﻴس ﺑاﺳتخﺪام اﳌﻠﻴﻤتﺮ .إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌتقﺪون أن اﻷﻋﺪاد ﺳتﻜون أﻛبﺮ ﻋﻨﺪ القﻴاس ﺑاﳌﻠﻴﻤتﺮ،
ﻓارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ .وإذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌتقﺪون أن اﻷﻋﺪاد ﺳتﻜون أﺻﻐﺮ ﻋﻨﺪ القﻴاس ﺑاﳌﻠﻴﻤتﺮ ،ﻓاﺧﻔﻀوا اإﺑهام إلﻰ أﺳﻔﻞ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام اﻹبهام لتوضيح تفكيرهم احالي ﻋﻦ العاﻗة بﲔ اﳌليمتر والﺴنتيمتر.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳتﺤصﻠون اﻵن ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻة ﳌﻌﺮﻓة ما إذا ﻛان ﺗﻔﻜﻴﺮﻛﻢ ﺻﺤﻴح .ﺳتﻌﻤﻠون مع ﻧﻔس مجﻤوﻋة الزماء الﺬﻳﻦ
ﻋﻤﻠتﻢ مﻌهﻢ ﻓﻲ الﺪرس  .5مجﺮد أن أﻋﻄﻴﻜﻢ اإﺷارة ،اﻧتقﻠوا إلﻰ اجﻠوس مع مجﻤوﻋاﺗﻜﻢ .ﺗﺬﻛﺮوا أﻧﻪ ﻳجﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ
ﻗﻴاس ﻛﻞ ﻗﻄﻌة مﻦ اخﻴﻂ .ا ﺑأس ﻓﻲ أن ﺗقارﻧوا إﺟاﺑاﺗﻜﻢ .وﺗﺬﻛﺮوا أن ﺗﻜتبوا "مﻠﻴﻤتﺮ" أو "م" ﺑﻌﺪ ﻛﻞ إﺟاﺑة .مجﺮد أن حصﻠوا
ﻋﻠﻰ مجﻤوﻋة اخﻴوط ،مﻜﻨﻜﻢ البﺪء ﻓﻲ الﻌﻤﻞ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إﻋطاء اﻹﺷارة للتاميذ لتكويﻦ مجموﻋات ﺻﻐيرة .مجرد أن يتم تنظيم التاميذ ،ﻗم بتوزيع مجموﻋات اخيوط.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻗياس وتﺴجيل طول اخيوط .إذا ﺳمح الوﻗﺖ ،يقارﻧون اﻹجابات مع الزماء في اجموﻋة .تﺴليم جميع
اﻷدوات ﻋنﺪ ااﻧتهاء.
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تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﻞ مﻜﻨﻜﻢ التﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ متﻰ ﻳجﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ القﻴاس ﺑاﳌﻠﻴﻤتﺮ ﺑﺪ ًا مﻦ الﺴﻨتﻴﻤتﺮ? ﺳأمﻨﺤﻜﻢ  30ﺛاﻧﻴة
ﳌﻌﺮﻓة ما إذا ﻛان ﺑإمﻜاﻧﻜﻢ التوﺻﻞ إلﻰ ﻓﻜﺮة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ وﻗت اﻧتﻈار بينما يفكرون.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن ،ﺷارﻛوا أﻓﻜارﻛﻢ مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺸارﻛة الفكرة مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء للطلب مﻦ أحﺪ التاميذ مﺸارﻛة أفكاره.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳحب
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التلميذ اﻷفكار مع اجموﻋة بأﻛملها إذا م اختياره.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗبول جميع اﻹجابات اﳌناﺳبة والتوﻗف مؤﻗتﹱا ﳌناﻗﺸة أي إجابات ﻗﺪ تكون غير مناﺳبة.
أﻳﻀا متﻰ ﻳﻜون
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻋﻤﻠتﻢ
ﺟﻤﻴﻌا ﺑجﺪ لﻔهﻢ أن اﳌﻠﻴﻤتﺮ ﻫو وﺣﺪة ﻗﻴاس أﺻﻐﺮ مﻦ ﺳﻨتﻴﻤتﺮ .ولقﺪ ﺷﺮﺣتﻢ ً
ً
القﻴاس ﺑاﳌﻠﻴﻤتﺮ مﻨاﺳ ًبا ﺑﺪ ًا مﻦ الﺴﻨتﻴﻤتﺮ.
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الﺪرس  9ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التعلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في هذا الﺪرس ،يتم تعريف التاميذ باﳌﺸروع النهائي
وتقييم الفصل .يتﺪرب التاميذ ﻋلى جمع البياﻧات
باﺳتﺨﺪام جﺪول ويقررون ما إذا ﻛان ينبﻐي ﻗياس
اﻷﺷياء اﳌعينة بالﺴنتيمتر أو اﳌليمتر .ﻛما يقومون
بإﻧﺸاء ﻧظام حﺴاب البياﻧات.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• اﺳتﺨﺪام جﺪول لتﺴجيل البياﻧات.
• ﻗياس طول اﻷﺷياء باﳌليمتر أو الﺴنتيمتر.
• حﺪيﺪ ما إذا ﻛان ينبﻐي اﺳتﺨﺪام اﳌليمتر أو
الﺴنتيمتر أو اﳌتر لقياس الطول.

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

ﺳنتيمتر

•

مليمتر

•

اجﺪول
اﳌواد

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

ﹽ
حﻀر ﻧﺴﺨة ﻛبيرة مﻦ مﺨطط التمﺜيل بالنقاط لطول أﻗﺪام تاميذ الصف الﺜالث اابتﺪائي بالﺴنتيمتر .اﻧظر
جهيزات اﳌعلم للفصل للﺪرس  9للحصول ﻋلى تعليمات مفصلة.

•

ج ﹽهز مجموﻋات مﻦ اﻷﺷياء للتاميذ لقياﺳها باﳌليمتر والﺴنتيمتر )مجموﻋة واحﺪة لكل مجموﻋة مكوﻧة مﻦ
أربعة تاميذ( .اﻧظر جهيزات اﳌعلم للفصل للﺪرس  9للحصول ﻋلى تعليمات مفصلة.

•

أﻧﺸئ جﺪو ﹱا لﺸرح ﻛيفية جمع وتﺴجيل البياﻧات .مكﻦ أن يكون هذا إما ﻋلى الﺴبورة أو ورﻗة ﻛبيرة .اﻧظر
جهيزات اﳌعلم للفصل للﺪرس  9لاطاع ﻋلى مﺜال.

اربط
اﻹرﺷادات

•

مﺨطط التمﺜيل بالنقاط لطول ﻗﺪم
تاميذ الصف الﺜالث اابتﺪائي
بالﺴنتيمتر

•

مجموﻋات مﻦ اﻷﺷياء للقياس
)مجموﻋة واحﺪة لكل مجموﻋة
مكوﻧة مﻦ أربعة تاميذ(

•

مجموﻋة مﻦ مﺴاطر الﺴنتيمتر/
اﳌليمتر

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض مﺨطط التمﺜيل بالنقاط لطول أﻗﺪام تاميذ الصف الﺜالث اابتﺪائي بالﺴنتيمتر حيث مكﻦ جميع التاميذ
رؤيته.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ﺳتبﺪأون اﳌﺸﺮوع الﻨهاﺋﻲ إظهار ﻓهﻤﻜﻢ ﳌخﻄﻄات التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط والقﻴاس.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻹﺷارة إلى مﺨطط التمﺜيل بالنقاط لطول القﺪم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳﻈهﺮ ﻫﺬا مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط طول أﻗﺪام ﺗامﻴﺬ الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮ .ﺳﻨﺴتخﺪم
مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط ﻫﺬا ﻛﻤﺜال ﻷﻧواع اﻷﺳئﻠة التﻲ ﺳتﺤتاﺟون إلﻰ التﻔﻜﻴﺮ ﻓﻴها ﻋﻨﺪ إﻧﺸاء مخﻄﻂ ﲤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط مع
مجﻤوﻋاﺗﻜﻢ .ﻳﺮﺟﻰ رﻓع أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﺴتﻄﻴﻌون أن ﺗقولوا لﻲ الﻌﻨوان.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اليﺪ ومﺸارﻛة اﻹجابة مع الفصل ،إذا م اختيارهم.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء ومطالبة التاميذ بإجابة
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :يﺴأل التاميذ أيﻦ مكﻦ إيجاد هذه اﳌعلومات ﻋلى التمﺜيل البياﻧي .اﺳتﺨﺪام
ّ
اﻷﺳئلة التالية:
• ما وحﺪة القياس اﳌﺴتﺨﺪمة؟
• ما تﺴمية خط اﻷﻋﺪاد؟
• ما الﺴؤال الذي يجيب ﻋليه مﺨطط التمﺜيل بالنقاط هذا؟
• ما اﻷدوات التي اﺳتﺨﺪمتﹹها ﻹﻧﺸاء مﺨطط التمﺜيل بالنقاط هذا؟
• ما اﳌعلومات التي أحتاجها لعمل مﺨطط التمﺜيل بالنقاط هذا؟
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :إجابة أﺳئلة اﳌراجعة ،وتوضيح تفكيرهم ﻋنﺪما يكون ذلﻚ مكنﹱا.
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳﺮﺟﻰ ﻓتح ﻛتبﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :9التﻄبﻴﻖ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :فتح ﻛتاب التلميذ ﻋلى ﺻفحة الﺪرس  :9التطبيق.

الﺪرس  :9التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :اﺳتخﺪم اجﺪول التالﻲ لﻜتاﺑة ﺑﻴاﻧاﺗك .ﺗﺬﻛّ ﺮ ﻛتاﺑة وﺣﺪة القﻴاس.

اﺳﻢ الﺸئ الﺬي ﻧﺮﻳﺪ ﻗﻴاس طولﻪ

الﻄول ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮ )ﺳﻢ( أو اﳌﻠﻴﻤتﺮ )م(

التﺤﺪي :اختر ثاثة مﻦ أﺷيائﻚ .ﻛﹽون ﺻفﹱا مﻦ هذه اﻷﺷياء ،ﻛم ﺳيبلغ مجموع أطوالها؟ هل ﺳيكون هذا الطول أﻛبر أم أﺻﻐر مﻦ متر؟

20

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ﺳتخﻀﻌون لﻠتقﻴﻴﻢ الﻨهاﺋﻲ لهﺬا الﻔصﻞ مع مجﻤوﻋاﺗﻜﻢ الصﻐﻴﺮة .ﻳﻌﺪ التقﻴﻴﻢ ﻓﺮﺻة لﻜﻢ إظهار ﻛﻞ
ما ﺗﻌﻠﻤتﻤوه ﻓﻲ دروس الﺮﻳاضﻴات .إﻧﻪ وﻗت التﻤهﻞ والتأﻛﺪ مﻦ أﻧﻜﻢ ﺗقومون ﺑأﻓﻀﻞ ما لﺪﻳﻜﻢ .ﻓﻲ ﻫﺬا التقﻴﻴﻢ ،ﺳتﺤصﻠون ﻋﻠﻰ
مجﻤوﻋة مﻦ اﻷﺷﻴاء مﻦ الﻔصﻞ ،وﺳوف ﺗﻨﻔﺬون اخﻄوات التالﻴة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة اخطوات التالية ﻋلى الﺴبورة:
• التحﺪيﺪ م ﹱعا في اجموﻋة وحﺪة القياس التي يجب اﺳتﺨﺪامها.
• ﻗياس طول ﻛل اﻷﺷياء باﺳتﺨﺪام وحﺪة القياس التي حﺪدتوها.
• تﺴجيل طول ﻛل ﺷيء وﻛتابة تﺴمية القياس.
• إﻧﺸاء مﺨطط تﺜيل بالنقاط لعرض البياﻧات.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﺪ ﻳﻜون البﻌض مﻨﻜﻢ ﻗﺪ ﺣصﻞ ﻋﻠﻰ مجﻤوﻋات متﺸاﺑهة ،لﻜﻦ ﺳتﻜون اﻷﺷﻴاء مختﻠﻔة ﻓﻲ القﻴاس .ﻋﻠﻰ
ﺳبﻴﻞ اﳌﺜال ،ﺳتﺤصﻞ مجﻤوﻋة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌجﻤوﻋة مﻦ أﻗام الﺮﺻاص لقﻴاﺳها )أو أي ﺷﻲء م اﺧتﻴاره(َ .مﻦ ﻳﺴتﻄﻴع
مﺴاﻋﺪﺗﻲ ﻓﻲ ﻗﺮاءة اإرﺷادات? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﺴتﻄﻴﻌون اﳌﺴاﻋﺪة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺴاﻋﺪ التاميذ الذيﻦ م اختيارهم اﳌعلم في ﻗراءة اﻹرﺷادات ﻋلى
الﺴبورة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺷرح أو توضيح اﻹرﺷادات حﺴب احاجة.
ﻧﻈﺮا ﻷن اﻷﺷﻴاء اﳌوﺟودة ﻓﻲ مجﻤوﻋتﻜﻢ متﺸاﺑهة ،ﻳجﺐ ﻋﻠﻰ مجﻤوﻋتﻜﻢ إﻧﺸاء ﻧﻈام ﺣتﻰ ﺗﻌﺮﻓون اﻷﺷﻴاء
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲً :
التﻲ ﻗﻤتﻢ ﺑقﻴاﺳها وأي اﻷﺷﻴاء لﻢ ﻳتﻢ ﻗﻴاﺳها .إن إﻧﺸاء ﻧﻈام ﻫو ﺷﻲء ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات اﶈتﺮﻓون ﳌﺴاﻋﺪﺗهﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ
اﳌﺴاﺋﻞ ﻋﻠﻰ أرض الواﻗع .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨت ﺗﻌتقﺪون أﻧﻜﻢ ﺗﻌﺮﻓون طﺮﻳقة ﺟﻴﺪة ﳊﺴاب اﻷﺷﻴاء التﻲ ﻗﻤتﻢ ﺑقﻴاﺳها ﺑالﻔﻌﻞ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ الذيﻦ م اختيارهم طريقتهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا لزم اﻷمر ،ﹽ
فوضح أمﺜلة ﻋلى الطرق اﳌﺴتﺨﺪمة ،مﺜل البﺪء باﻷﺷياء وهي في الصنﺪوق وإخراجها ﻋنﺪ القياس أو
البﺪء بها وهي خارج الصنﺪوق ثم إﻋادة وضعها به ﻋنﺪ القياس.
أﻳﻀا إلﻰ ﺗﺴجﻴﻞ ﺑﻴاﻧاﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ اجﺪول اﳌوضح .ﻫﻞ مﻜﻨﻨﻲ اﳊصول ﻋﻠﻰ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳتﺤتاﺟون ً
متﻄوع ﺟﺮيء ﻳﺮغﺐ ﻓﻲ اﳌجﻲء إلﻰ مقﺪمة الﻔصﻞ وﻳوضح لﻨا ﻛﻴﻔﻴة ﺗﺴجﻴﻞ البﻴاﻧات ﻓﻲ اجﺪول ﻋﻠﻰ الﺴبورة?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يذهب التلميذ الذي م اختياره إلى مقﺪمة الفصل ويﺴتعرض خطوات ﻗياس طول ﺷيء وتﺴجيل
القياس باﺳتﺨﺪام التﺴمية الصحيحة.
ﺟﻤﻴﻌا إلﻰ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻤﻞ راﺋع .الﻴوم ﺳتﻜون مﺴؤو ًا ﻋﻦ التأﻛﺪ مﻦ ﻗﻴاس وﺗﺴجﻴﻞ ﺟﻤﻴع أﺷﻴاﺋك .ﺳتﺤتاﺟون
ً
ﺗﺴجﻴﻞ البﻴاﻧات ﻓﻲ ﻛتبﻜﻢ ﻓﻲ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :9التﻄبﻴﻖ .ﻷن ﻛﻞ واﺣﺪ مﻨﻜﻢ ﺳﻴﻨﺸئ مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط اخاص ﺑﻪ ﻓﻲ
ﺣصة الﺮﻳاضﻴات التالﻴة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تنظيم التاميذ في مجموﻋات.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال للعمل مع اجموﻋة ،ويأخذون معهم اﳌﺴطرة وﻛتاب التلميذ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :توزيع مجموﻋة واحﺪة مﻦ اﻷﺷياء ﻋلى ﻛل مجموﻋة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يحﺪدون م ﹱعا في اجموﻋة ما وحﺪة القياس التي ﺳوف يﺴتﺨﺪموﻧها .ﻗياس وتﺴجيل طول ﻛل ﺷيء في
مجموﻋتهم ،وتﺴمية ﻛل ﻗياس .في ﻧهاية وﻗﺖ التع ُلم ،يجب وضع ﻛل اﳌواد واﻷدوات في أماﻛنها.
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أثناء ﻋمل التاميذ ،ماحظة خطواتهم لقياس اﻷﺷياء وتﺴجيل القياﺳات .تﺪويﻦ ماحظات ﻋﻦ التاميذ الذيﻦ ﻗﺪ
يﺴتفيﺪون مﻦ اﳌراجعة والتﺪريب اﻹضافي .باﻹضافة إلى ذلﻚ ،ضع في اﻋتبارك التاميذ الذيﻦ ﻗﺪ يكوﻧون ﻗادريﻦ ﻋلى مﺴاﻋﺪة اآخريﻦ في
اﳌراجعة والتﺪريب في اﳌﺴتقبل.

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

ماحظة للمعلم :أثناء اجزء اخاص بالتأ ُمل ،يفكر التاميذ في العاﻗة بﲔ اﳌليمتر والﺴنتيمتر وﳌاذا يتطلب القياس وحﺪات أﻛﺜر مﻦ اﳌليمتر
ﻹجراء القياس ﻧفﺴه مقارﻧة بالﺴنتيمتر .رما ا يﺴتوﻋب جميع التاميذ هذا اﳌفهوم في هذا الوﻗﺖ .احرص ﻋلى مراجعة ذلﻚ ﻋنﺪما يكون
مكنﹱا ﳌﺴاﻋﺪة اﳌزيﺪ مﻦ التاميذ ﻋلى ااﺳتيعاب.
لتأمﻞ الﻴوم،
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع الﻴوم ﻓﻲ ﺟﻤع البﻴاﻧات التﻲ ﺳتﺤتاﺟوﻧها لﻠتﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ .ﺑالﻨﺴبة ّ
ﻳﺮﺟﻰ التﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ وﺣﺪة القﻴاس التﻲ اﺧتﺮﲤوﻫا مع مجﻤوﻋاﺗﻜﻢ .ﳌاذا اﺧتﺮم ﺗﻠك الوﺣﺪة? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﺮﻳﺪون أن
ﺗخبﺮوﻧا ما اﻷﺷﻴاء التﻲ ﺣصﻠتﻢ ﻋﻠﻴها ،وﻛﻴﻒ ﻗﺮرت مجﻤوﻋتﻜﻢ ﻗﻴاﺳها.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يصف التاميذ اختارون اﻷﺷياء ويﺸرحون ﻋملية اختيار وحﺪة
القياس.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛﻴﻒ ﺳتختﻠﻒ ﺑﻴاﻧاﺗﻜﻢ إذا اﺧتﺮم وﺣﺪة ﻗﻴاس مختﻠﻔة? ما الﺬي ﺳﻴﻜون مختﻠﻔً ا ،ﻋﻠﻰ ﺳبﻴﻞ اﳌﺜال ،إذا ﻗﻤتﻢ
ﺑجﻤع ﺑﻴاﻧات ﻋﻦ طول القﻠﻢ الﺮﺻاص ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮ مقاﺑﻞ اﳌﻠﻴﻤتﺮ? ﺷارﻛوا أﻓﻜارﻛﻢ مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التح ﹽﺪث إلى الزماء ﻋﻦ ااختافات التي ﻗﺪ ياحظوﻧها إذا م ﻗياس الﺸيء ﻧفﺴه بالﺴنتيمتر مقابل
اﳌليمتر.
رﺟاء ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﺮﻳﺪون مﺸارﻛة أﻓﻜارﻛﻢ مع الﻔصﻞ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما رأﻳﻜﻢ? ماذا ﺳتﻜون ااﺧتاﻓات?
ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ الذيﻦ م اختيارهم التفكير في العاﻗة بﲔ اﳌليمتر
والﺴنتيمتر ﻋنﺪ ﻗياس الﺸيء ﻧفﺴه.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ااﺳتماع إلى اﻷفكار التي طرحها التاميذ ،والبحث ﻋلى وجه التحﺪيﺪ ﻋﻦ فكرة أن اﻷﻋﺪاد ﺳتكون أﻛبر باﳌليمتر
مقارﻧ ﹱة بالﺴنتيمتر .هذه اﳌناﻗﺸة مهمة للﻐاية للمﺴاﻋﺪة في حﺪيﺪ ما إذا ﻛان التاميذ يقومون بتطوير فهم العاﻗة بﲔ اﳌليمترات
والﺴنتيمترات أم ا.
وﻗﻤت
ﻗﻤت ﺑقﻴاس طول مﺤاة ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮ وﻛان طولها  5ﺳﻢ.
ﹹ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﻨاك ﺳؤال واﺣﺪ أرﻳﺪ أن أطﺮﺣﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ .ﹹ
ﺑقﻴاﺳها مﺮة أﺧﺮى ﺑاﳌﻠﻴﻤتﺮ وﻛان طولها  50م .ﳌاذا ﻳﻜون الﻌﺪد ﺑاﳌﻠﻴﻤتﺮ أﻛبﺮ مﻦ الﻌﺪد ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮ? ﺷارﻛوا أﻓﻜارﻛﻢ مع زماﺋﻜﻢ
اﳌجاورﻳﻦ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث إلى الزماء ﻋﻦ ﺳبب زيادة العﺪد ﻋنﺪما تصبح وحﺪة القياس أﺻﻐر.
رﺟاء ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﺮﻳﺪون مﺸارﻛة أﻓﻜارﻛﻢ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ:
ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ الذيﻦ م اختيارهم ف ْهم العاﻗة بﲔ وحﺪات القياس
اﻷﺻﻐر واﻷﻋﺪاد اﻷﻛبر )و  /أو وحﺪات القياس اﻷﻛبر واﻷﻋﺪاد اﻷﺻﻐر(.
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الﺪرس  10ﻧظرة ﻋامة
ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

أهﺪاف التعلﹽم

في هذا الﺪرس ،يﺴتكمل التاميذ التقييم النهائي للفصل
ويﺴتﺨﺪمون ﻗائمة التحقق للتقييم الذاتي.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• إﻧﺸاء مﺨطط تﺜيل بالنقاط باﺳتﺨﺪام البياﻧات
التي م جمعها.
• تقييم مﺴتوى تقﺪمهم الﺸﺨصي باﺳتﺨﺪام
ﻗائمة التحقق.
• ﺷرح ﻛيف ﺳيﺴتﺨﺪمون ما تعلﹽموه حﺪي ﹱﺜا في
حياتهم اليومية.

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

التقييم

•

ﺳنتيمتر

•

ﻗائمة التحقق

•

مﺨطط التمﺜيل بالنقاط

•

اﳌليمتر
اﳌواد

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

أﻧﺸئ ﻧﺴﺨة ﻛبيرة مﻦ مﺨطط التمﺜيل بالنقاط لطول أﻗﺪام تاميذ مرحلة رياض اﻷطفال  2بالﺴنتيمتر .اﻧظر
جهيزات اﳌعلم للفصل للﺪرس  10للحصول ﻋلى تعليمات مفصلة.

•

اﻛتب ﻗائمة التح ُقق مﻦ ﻛتاب الرياضيات للتلميذ ﻋلى الﺴبورة .اﻧظر ﻛتاب التلميذ أو جهيزات اﳌعلم للفصل
للﺪرس .10

اربط
اﻹرﺷادات

•

مﺨطط التمﺜيل بالنقاط لطول أﻗﺪام
تاميذ الصف الﺜالث اابتﺪائي
بالﺴنتيمتر )مﻦ الﺪرس (9

•

ﻧﺴﺨة ﻛبيرة مﻦ مﺨطط التمﺜيل
بالنقاط لطول أﻗﺪام تاميذ مرحلة
رياض اﻷطفال  2بالﺴنتيمتر

•

ﻗائمة ح ُقق مكتوبة ﻋلى الﺴبورة

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض مﺨطط التمﺜيل بالنقاط مﻦ الﺪرس  9بجاﻧب مﺨطط التمﺜيل بالنقاط ﳌرحلة رياض اﻷطفال  .2توجيه اﻧتباه
التاميذ إلى اخططﲔ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ماحظة ﻧﺴﺨتي مﺨطط التمﺜيل بالنقاط.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما الﺬي ﺗاﺣﻈوﻧﻪ ﺑﺸأن ﻫﺬﻳﻦ اﳌخﻄﻄن? ما أوﺟﻪ ﺗﺸاﺑههﻤا? وما أوﺟﻪ ااﺧتاف ﺑﻴﻨهﻤا? ﺳأمﻨﺤﻜﻢ
 30ﺛاﻧﻴة لوﻗت التﻔﻜﻴﺮ ﺑﻴﻨﻤا ﺗقومون ﺑتﺤﻠﻴﻞ ﻛﻞ مﻦ التﻤﺜﻴات البﻴاﻧﻴة أو التﺪﻗﻴﻖ ﻓﻴها.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﳌقارﻧة الذهنية لنﺴﺨتي مﺨطط التمﺜيل بالنقاط.
ﻋﻤا ﺗاﺣﻈوﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﳌخﻄﻄن .ﻋﻨﺪما ﺗﻜوﻧون مﺴتﻌﺪﻳﻦ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن التﻔتوا وحﺪﺛوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ ّ
ﳌﺸارﻛة أﻓﻜارﻛﻢ ،ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺸارﻛة الفكرة مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ .رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ الذيﻦ وﻗع
ااختيار ﻋليهم ماحظاتهم مع الفصل.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تﺸجيع التاميذ ﻋلى مﺸارﻛة ما ياحظوﻧه .ﻗﺪ يﺸير بعﺾ مﻦ التاميذ إلى أن ﻋامات  xهي ﻧفﺴها .وﻗﺪ ياحظ
البعﺾ منهم أن اﻷطوال ﻗﺪ تﻐيرت .إذا لم يﺪرﻛوا أن اﻷحجام أﺻﻐر ،فقم بلفﺖ اﻧتباههم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما الﺬي مﻜﻦ أن ﻧﺴتﻨتجﻪ ،وﻫﺬه طﺮﻳقة راﺋﻌة لاﺳتﻨتاج أو التقﺮﻳﺮ ،ﻋﻦ اﻷﺷخاص اﳌﻤﺜَ ﻠن ﻓﻲ اﳌخﻄﻂ
ﻋﻨﺪ الﻨﻈﺮ إلﻰ مخﻄﻄات التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط ﻫﺬه? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ ﳌﺸارﻛة أﻓﻜارﻛﻢ.
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ الذيﻦ م اختيارهم أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :معرفة ما إذا ﻛان التاميذ مكنهم اﺳتنتاج أن بياﻧات مﺨطط التمﺜيل بالنقاط الﺜاﻧي لتاميذ أﺻﻐر ﺳنﹱا ولهم
مقاﺳات أﻗﺪام أﺻﻐر.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻧﻌﻢ ،مﻜﻨﻨا أن ﻧﺴتﻨتج أن اﻷﺷخاص اﳌﻤﺜﻠن ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌخﻄﻂ ﻗﺪ ﻳﻜوﻧون أﺻﻐﺮ ﺳﻨً ا وﺑالتالﻲ ﺗﻜون أﻗﺪامهﻢ
أﺻﻐﺮ .ماذا مﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث إذا ﻗﻤﻨا ﺑتﻤﺜﻴﻞ ﺑﻴاﻧات أﻗﺪام ﺗامﻴﺬ ﻓﻲ الصﻒ الﺴادس ااﺑتﺪاﺋﻲ? التﻔتوا وحﺪﺛوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ
اﳌجاورﻳﻦ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺸارﻛة الفكرة مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ااﺳتماع إلى احادثات التي يجريها التاميذ .ومعرفة ما إذا ﻛاﻧوا يعتقﺪون أن اﻷﻋﺪاد في أﺳفل التمﺜيل البياﻧي
ﺳتكون أﻛبر أو أﺻﻐر .ماحظة التاميذ الذيﻦ ا يفهمون أن اﻷﻗﺪام اﻷﻛبر ﺳتؤدي إلى أﻋﺪاد أﻛبر في أﺳفل التمﺜيل البياﻧي.

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳتﺴتخﺪمون الﻴوم ﺟﻤﻴع البﻴاﻧات التﻲ ﺟﻤﻌتﻤوﻫا ﻓﻲ مجﻤوﻋتﻜﻢ مﻦ ﺣصتﻨا اﻷﺧﻴﺮة وﺗﹹﻨﺸؤون مخﻄﻂ
التﻤهﻞ وﻋﻤﻞ أﻓﻀﻞ ﺷﻲء ﺗﺴتﻄﻴﻌوﻧﻪ .ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﺳوف
التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط .ﺗﺬﻛﺮوا أن ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻋبارة ﻋﻦ ﺗقﻴﻴﻢ ،لﺬا ﺗأﻛﺪوا مﻦ
ّ
ﻳوضح لﻲ ما ﺗﻌﻠﻤتﻤوه وما ﺗزالون ﺑﺤاﺟة إلﻰ الﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ .ﳌﺴاﻋﺪﺗﻜﻢ ،ﺳوف ﺗﺴتخﺪمون ﻗاﺋﻤة لﻠتﺤقﻖ ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ﺣتﻰ
ﺗتﻤﻜﻨوا مﻦ التﺤقﻖ مﻦ أﻧﻜﻢ ﻗﺪ أﻛﻤﻠتﻢ ﺟﻤﻴع أﺟزاء التقﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ وﺟﻪ .ﺳأﺳتخﺪم ﻗاﺋﻤة التﺤقﻖ ﻧﻔﺴها لتقﻴﻴﻢ ﻋﻤﻠﻜﻢ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض ﻧﺴﺨة ﻛبيرة مﻦ ﻗائمة التحقق التي أﻋﺪدتها.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳﻨقوم ﺑﺪور ا ﹹﳌﻌﻠَﻤن وﻧتﺪرب ﺑاﺳتخﺪام ﻗاﺋﻤة التﺤقﻖ ﳌﻌﺮﻓة مﺪى ﺟودة أداء ما ﻗام ﺑﻪ ﻫﺬا التﻠﻤﻴﺬ.
ﻋال مﻦ ﻗائمة التحقق .بالنﺴبة لكل ﺷيء ،توﻗف واطلب مﻦ التاميذ إلقاء ﻧظرة ﻋلى مﺨطط
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗراءة ﻛل ﺷيء بصوت ٍ
التمﺜيل بالنقاط وحﺪيﺪ ما إذا ﻛان "التلميذ" ﻗﺪ اﺳتوفى اﳌتطلبات أم ا .مكنهم إظهار موافقتهم أو خافهم باﺳتﺨﺪام اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ
واإﺑهام إلﻰ أﺳﻔﻞ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا لﻢ ﺗﻜوﻧوا ﻗﺪ اﻧتهﻴتﻢ مﻦ ﻗﻴاس اﻷﺷﻴاء مﻦ ﺣصتﻨا اﻷﺧﻴﺮة ،ﻓﻴﻤﻜﻨﻜﻢ اﺳتخﺪام اجزء اﻷول مﻦ درس الﻴوم
لﻠﺤاق ﺑﻨا .رﺟاء ،اﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :10التﻄبﻴﻖ ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ واﺑﺪأوا ﻓﻲ الﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقاط.

الﺪرس  :10التﻄبﻴﻖ

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :10التطبيق .العمل مفردهم ﻹﻧﺸاء مﺨطط تﺜيل بالنقاط يعرض بياﻧات
القياس التي جمعوها خال الﺪرس .9

اإرﺷادات :ﻋﻠﻴك اﺳتخﺪام الﻌﻨاﺻﺮ اﳌوﺟودة ﺑاﻷﺳﻔﻞ أﺛﻨاء رﺳﻢ مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقﻂ .ﺗأﻛﺪ مﻦ أن مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ
ﺑالﻨقﻂ ﻳﺤتوي ﻋﻠﻰ ﻛﻞ الﻌﻨاﺻﺮ اﳌﺪرﺟة ﻓﻲ القاﺋﻤة.

ﻋﻨاﺻﺮ ﺗقﻴﻴﻢ "مخﻄﻂ التﻤﺜﻴﻞ ﺑالﻨقﻂ"




ﻛتبﺖ ﻋنواﻧﹱا خطط التمﺜيل بالنقط.
وضعﺖ التﺴميات ﻋلى خط اﻷﻋﺪاد.



ﻛتبﺖ وحﺪات القياس.



منﺴق ومنظﹽ م.
ﻋملي ﹽ

ماحظة للمعلم :بعﺪ الﺪرس ،اجمع ﻛتب التاميذ وﻗ ﹽيم حلهم باﺳتﺨﺪام ﻗائمة التحقق للتقييم .ضع في اﻋتبارك ااجتماع الفردي مع التاميذ
الذيﻦ لم يبلوا حﺴنﹱا لطرح أﺳئلة ﻋﻦ حلهم ،مﺜل ما يلي:
اخترت وحﺪة القياس هذه؟
• ﳌاذا
َ
• ما العبارة التي مكنﻚ اﺳتنتاجها مﻦ البياﻧات؟
• هل ﻗمﺖ بتﺴمية الﺸكل بﺸكل مناﺳب؟
• ﻛيف مكنﻚ حﺴﲔ مﺨطط التمﺜيل بالنقاط؟

اﻹرﺷادات :اﺳتﺨﺪم اخط التالي ﻹﻧﺸاء مﺨطط التمﺜيل بالنقط.

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

21

بالنﺴبة للتاميذ الذيﻦ تكنوا مﻦ إﻛمال مﺨطط التمﺜيل بالنقاط بﺴرﻋة وبﺪﻗة ،فكر في ااجتماع معهم بﺸكل فردي لطرح أﺳئلة حﺜهم ﻋلى
التفكير فيما وراء التقييم ،مﺜل ما يلي:
• في أي ظروف ﻗﺪ تتﻐير بياﻧاتﻚ؟
• ﳌاذا ﻗﺪ تتﻐير اﻷﻋﺪاد في خط اﻹﻋﺪاد؟
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تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

التأمﻞ ﻓﻴﻤا ﺗﻌﻠﻤتﻢ والتﻔﻜﻴﺮ ﻓﻴﻤا ﻳﻌﻨﻴﻪ لﻜﻢ .ﻛﻴﻒ ﻳﻐﻴﺮ ذلك ما ﻛﻨتﻢ ﺗﻌﺮﻓوﻧﻪ أو
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مﻦ اﳌهﻢ ﻓﻲ التﻌﻠﻢ
ُ
التأمﻞ الﻴوم ،ﺳتﻔﻜﺮون ﻓﻴﻤا ﺗﻌﻠﻤتﻢ
ﺗﻌتقﺪون أﻧﻜﻢ ﺗﻌﺮﻓوﻧﻪ? وﻛﻴﻒ ﺳتﺴتخﺪمون ﻫﺬه اﳌﻌﻠومات اجﺪﻳﺪة? ﺑالﻨﺴبة إلﻰ ﺟزء
ُ
ﺧال دروس الﺮﻳاضﻴات الﻌﺸﺮة اﻷولﻰ .ﺗوﻗﻔوا لﻠﺤﻈة لﻠتﻔﻜﻴﺮ ﺑهﺪوء ﻓﻴﻤا ﺗﻌﻠﻤتﻢ ﻋﻦ القﻴاس والبﻴاﻧات والتﻤﺜﻴات البﻴاﻧﻴة .ما
اﳌهارات أو مﻔاﻫﻴﻢ الﺮﻳاضﻴات اجﺪﻳﺪة التﻲ ﺗﻌﻠﻤتﻤوﻫا? ﻛﻴﻒ ﺳتﺴتخﺪم ﻫﺬه اﳌﻌﻠومات اجﺪﻳﺪة? ﺳأﺳتﺪﻋﻲ الﻌﺪﻳﺪ مﻨﻜﻢ ﺑﻌﺪ
ﺣوالﻲ دﻗﻴقة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التأ ﹽمل بهﺪوء في تعل ﹽمهم ﳌﺪة دﻗيقة.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء أو طريقة أخرى اختيار تاميذ ﳌﺸارﻛة إجابتهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :يع ﹽرف التاميذ متى ينتهون مﻦ التأ ﹽمل .اﺳتﺨﺪام
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺸارﻛة اﳌهارات واﳌفاهيم اجﺪيﺪة التي تعلموها ،وﻛيف مكنهم اﺳتﺨﺪام ما تعلموه مؤخ ﹱرا في احياة
اليومية.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تﺴجيل أفكار التاميذ ﻋلى الﺴبورة أو ﻋلى ورق ﻛبير احجم .ﻗﺪ يذﻛر التاميذ ﹱ
أيﻀا ﺷي ﹱئا ﻋﻦ اخططات اﻷﺳاﺳية
ﺷجع جميع التاميذ ﻋلى مﺸارﻛة اﻷفكار ،وتق َب ْل اﻷفكار التي لم
أو العمل اجماﻋي أو جواﻧب أخرى لﺪروس الرياضيات العﺸرة اﻷولى .ﹽ
يفكروا بها مﻦ ﻗبل.
أﺳتﻤتع ﺣقً ا ﺑﺴﻤاع ﺗﻔﻜﻴﺮﻛﻢ وأﻓﻜارﻛﻢ .أﺣﺐ ﺳﻤاع ﻛﻴﻒ ﺗَﺴتخﺪمون مهاراﺗﻜﻢ ومﻌﺮﻓتﻜﻢ اجﺪﻳﺪة .ﺳﻨﺴتﻤﺮ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ:
ﹹ
مﻌا ﺧال دروس الﺮﻳاضﻴات الﻌﺸﺮة التالﻴة .ﻋﻨﺪما ﺗتﻌﻠﻤون أﺷﻴاء ﺟﺪﻳﺪة ،ﻓﻜﺮوا ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴة رﺑﻄها ما ﺗﻌﺮﻓوﻧﻪ
ﻓﻲ مﻌﺮﻓة اﳌزﻳﺪ ً
ﺑالﻔﻌﻞ .أﺣﺴﻨتﻢ ،ﺗامﻴﺬي اﻷﻋزاء .وأﻧا ﻓخور ﺟﺪً ا ﺑﻜﻢ.
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الصف الﺜالث اابتﺪائي
الﺮﻳاضﻴات
مﻦ أﻛون

حياة ﺻحية

الﻔصﻞ 2
مﻦ الﺪرس  11إلﻰ 20

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى محور الﺪروس

الفصل  :2مﻦ الﺪرس  11إلى 20
ﻧﻈﺮة ﻋامة ﻋﻠﻰ الﻔصﻞ:
في الفصل الﺜاﻧي مﻦ مادة الرياضيات للصف الﺜالث اابتﺪائي ،يرﻛز التاميذ ﻋلى ﻗراءة اﻷﻋﺪاد حتى  100000وﻛتابتها باﺳتﺨﺪام اﻷرﻗام )الصيﻐة الرمزية(،
والنماذج اﳌرئية )مكعبات ﻧظام العﺪ العﺸري أو الصور( ،والصيﻐة اﳌمتﺪة .وهذه الﺪروس هي تكملة للموضوﻋات الﺪراﺳية التي أتﹽها التاميذ في الصف
الﺜاﻧي اابتﺪائي لأﻋﺪاد حتى  ،1000حيث يﺴتكﺸف التاميذ مفهوم أن ﻛل خاﻧة أﻛبر مقﺪار  10أضعاف مﻦ اخاﻧة الﺴابقة لها .ويتﺪرب التاميذ ﹱ
أيﻀا
ﻋلى ترتيب مجموﻋات مﻦ اﻷﻋﺪاد الكبيرة بﺪ ﹱءا مﻦ اﻷﺻﻐر إلى اﻷﻛبر وبﺪ ﹱءا مﻦ اﻷﻛبر إلى اﻷﺻﻐر .وﺳوف يﺴتمر التاميذ في التﺪريب ﻋلى ﻗراءة اﻷﻋﺪاد
الكبيرة وﻛتابتها خال دروس الصف الﺜالث اابتﺪائي .وا ﹹيتو ﹽﻗع مﻦ التاميذ إتقان ذلﻚ بعﺪ هذا الفصل مباﺷرةﹱ ،حيث ﺳيواﺻلون دراﺳته ﻋلى مﺪار العام.
في النصف الﺜاﻧي مﻦ هذا الفصل ،ﺳيﺪرس التاميذ ﻋمليات الﻀرب ،فهي مﻦ اﳌوضوﻋات الرئيﺴة في مرحلة الصف الﺜالث اابتﺪائي .وﺳ ﹹيراجع
التاميذ اﳌصفوفات واجمع اﳌتكرر والع ﹽﺪ بالقفز ويربطوﻧه باحتوى اجﺪيﺪ ،ويﺴتكﺸفون ﻛيف أن الﻀرب يكون غال ﹱبا أﻛﺜر ﻛفاءة في إيجاد اجموع.
ﹱ
رابطا بﲔ الﻀرب واجموﻋات اﳌتﺴاوية .وﺳيتعلمون ﹱ
أيﻀا
ﺳوف يتعلمون اﳌصطلحات والرموز اﳌتصلة بالﻀرب .وﺳوف يك ﹽوﻧون ،مﻦ خال لعبة،
خاﺻية اﻹبﺪال في الﻀرب .وﻛل هذا يﺴاﻋﺪ في تطوير فهم ﻋميق لعمليات الﻀرب ،وبالتالي ﻋمليات القﺴمة فيما بعﺪ.

اﳌك ِون
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الوﺻف

الﺪروس

اربط

خال هذا النﺸاط اليومي ،يكتﺴب التاميذ الطاﻗة في اﳌهارات التي ﺳبق
تعلمها ،و ﹹيك ﹽوﻧون روابط بﲔ ما تعلموه ﹹمﺴب ﹱقا وما ﺳيتعلموﻧه في جزئية
"تعلم" ويناﻗﺸون اﳌفاهيم الرياضية .وﻗﺪ يتعرف التاميذ مﺴائل رياضية
متعة مﻦ العالم الواﻗعي حفزهم لتعلم مهارة أو مفهوم جﺪيﺪ.

 10إلى  15دﻗيقة

تعلم

خال هذا النﺸاط اليومي ،يتعلم التاميذ ويطبقون مهارات ومفاهيم
الرياضيات اختلفة .يﺸارك التاميذ في ااﺳتكﺸاف والتجريب وحل اﳌﺴائل
والتعاون واﳌناﻗﺸة اﺳتيعاب وتطبيق اﳌهارات واﳌفاهيم اجﺪيﺪة والربط ما
تعلموه ﺳاب ﹱقا .يتعلم التاميذ التفكير واحل مﺜل "ﻋالِم الرياضيات" واﳌﺜابرة
في تطوير الفهم التأﺳيﺴي للمهارات واﳌفاهيم الصعبة.

 35إلى  45دﻗيقة

تأمل

خال هذا النﺸاط اليومي ،يط ﹽور التاميذ ﻗﺪرتهم ﻋلى التعبير ﻋﻦ أفكار
الرياضيات بالتحﺪث ﻋما اﻛتﺸفوه في الﺪرس ،وذلﻚ باﺳتﺨﺪام مفردات
الرياضيات ،وطرح اﻷﺳئلة لفهم أﻧﺸطة التع ُلم ،وتوضيح اﳌفاهيم اخطأ،
وتعلَم رؤية اﻷﺷياء مﻦ منظور التاميذ.

 5إلى  10دﻗائق

مؤﺷرات التع ُلم
ﺳيعمل التاميذ ،خال الﺪروس مﻦ  11إلى  ،20وفق مؤﺷرات التع ُلم التالية:
ب -الﻌﻤﻠﻴات والتﻔﻜﻴﺮ اجبﺮي:
.1أ -ﺷرح حاﺻل ضرب اﻷﻋﺪاد الصحيحة.
.1د -اﺳتﺨﺪام اﺳتراتيجيات حل مﺴائل الﻀرب والقﺴمة ،ما في ذلﻚ:
 (1اليﺪويات/احﺴوﺳات
 (2الرﺳومات
 (3اﳌصفوفات
 (4العاﻗة بﲔ الﻀرب والقﺴمة
ﺟـ .اﻷﻋﺪاد والﻌﻤﻠﻴات ﻓﻲ ﻧﻈام الﻌﺪ الﻌﺸﺮي:
.1أ -ﻗراءة وﻛتابة اﻷﻋﺪاد حتى  100000بالصيﻐة الرمزية والصيﻐة اﳌمتﺪة.
.1ب -ترتيب مجموﻋة تصل إلى خمﺴة أﻋﺪاد في حﺪود  100000مﻦ اﻷﺻﻐر إلى
اﻷﻛبر أو مﻦ اﻷﻛبر إلى اﻷﺻﻐر.
.1جـ -حﺪيﺪ اﻷماط العﺪدية ما في ذلﻚ التي تتﻀمﻦ حقائق اجمع والﻀرب.

التفكير احاﺳوبي
ﺳيعمل التاميذ ،خال الﺪروس مﻦ  11إلى  ،20وفق مؤﺷرات التع ُلم التالية:
ب -الﻌﻤﻠﻴات والتﻔﻜﻴﺮ اجبﺮي:
.1د -اﺳتﺨﺪام اﺳتراتيجيات حل مﺴائل الﻀرب والقﺴمة.
ﺟـ .اﻷﻋﺪاد والﻌﻤﻠﻴات ﻓﻲ ﻧﻈام الﻌﺪ الﻌﺸﺮي:
.1ﺟـ -حﺪيﺪ اﻷماط العﺪدية ما في ذلﻚ التي تتﻀمﻦ حقائق اجمع والﻀرب.
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11

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• ﺷرح ﻛيفية تﻐير ﻗيمة الرﻗم بنا ﹱء ﻋلى ﻗيمته اﳌكاﻧية.
• تطبيق التفكير ااﺳتراتيجي لتكويﻦ ﻋﺪد ﻋالي القيمة يتك ﹽون مﻦ أربعة أرﻗام.

12

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• ﻗراءة اﻷﻋﺪاد حتى خاﻧة اآاف وﻛتابتها بالصيﻐة الرمزية.
• ﻗراءة اﻷﻋﺪاد حتى خاﻧة اآاف وﻛتابتها بالصيﻐة اﳌمتﺪة.
• إتﺸاء ماذج مرئية توضح القيمة العﺪدية.
• مقارﻧة اﻷﻋﺪاد باﺳتﺨﺪام الرموز.

13

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• ﻗراءة اﻷﻋﺪاد حتى خاﻧة مئات اآاف وﻛتابتها.
• مقارﻧة وترتيب اﻷﻋﺪاد حتى خاﻧة مئات اآاف.

14

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• الع ﹽﺪ بالقفز مقﺪار  2أو  5أو .10
• ﻗراءة اﻷﻋﺪاد حتى خاﻧة مئات اآاف وﻛتابتها بالصيﻐة الرمزية.
• ﻗراءة اﻷﻋﺪاد حتى خاﻧة مئات اآاف وﻛتابتها بالصيﻐة اﳌمتﺪة.
• ترتيب مجموﻋة مﻦ اﻷﻋﺪاد حتى خاﻧة مئات اآاف.

15

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• معرفة اﺳتراتيجيات لع ﹽﺪ مجموﻋات اﻷﺷياء وللتﺪريب ﻋليها.

16

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• اﺳتﺨﺪام مجموﻋة اﺳتراتيجيات متنوﻋة حﺴاب مجموع اﻷﺷياء في مصفوفة.
• ﺷرح ااﺳتراتيجيات التي اﺳتﺨﺪموها حﺴاب مجموع اﻷﺷياء في مصفوفة.
• حل مﺴائل جمع متكرر.

17

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• الع ﹽﺪ بالقفز مقﺪار .3
• اﺳتﺨﺪام الرﺳومات واﳌصفوفات واﳌﺴائل وماذج مادية حل مﺴائل اجمع اﳌتكرر والﻀرب.
• التعبير ﻋﻦ مﺴائل اجمع اﳌتكرر ﻋلى أﻧها مﺴائل ضرب.
• مقارﻧة اﻷﻋﺪاد باﺳتﺨﺪام الرموز.

18

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• مقارﻧة اﳌصفوفات باجموﻋات اﳌتﺴاوية.
• ﺷرح ﻛيفية ارتباط مﺴائل اجمع اﳌتكرر ومﺴائل الﻀرب.
• ﺷرح حاﺻل ضرب اﻷﻋﺪاد الصحيحة.
• مقارﻧة حاﺻلي ضرب باﺳتﺨﺪام ﻋامة "أﻛبر مﻦ" )>( و"أﺻﻐر مﻦ" )<( و"يﺴاوي" )=(.

19

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• حل مﺴائل ضرب باﺳتﺨﺪام اﳌصفوفات.
• دراﺳة خاﺻية اﻹبﺪال لعملية الﻀرب باﺳتﺨﺪام اﳌصفوفات.
• إﻧﺸاء مصفوفات لنمذجة خاﺻية اﻹبﺪال في الﻀرب.
• ﺷرح ﻋملية الﻀرب وخاﺻية اﻹبﺪال في الﻀرب.
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20

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• حل مﺴائل ضرب باﺳتﺨﺪام اﳌصفوفات.
• التفكير بطريقة اﺳتراتيجية حل مﺴألة رياضية.
• اﺳتﺨﺪام اﳌصفوفات حل مﺴألة مﻦ العالم الواﻗعي.

جهيزات اﳌعلم للفصل
الﺪرس :11
• اﻛتب اﻷﻋﺪاد مﻦ  1إلى  9ﻋلى بطاﻗات بﺨط ﻛبير ما يكفي ليراها التاميذ جي ﹱﺪا.
• اطبع أو أﻧﺸئ مجموﻋة بطاﻗات أﻋﺪاد مﻦ  1إلى ) 9مجموﻋة واحﺪة لكل مجموﻋة ﺻﻐيرة مﻦ التاميذ( .راجع "بطاﻗات اﻷﻋﺪاد مﻦ
 1إلى  "10في النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم.
• أخرج بطاﻗة العﺪد  10مﻦ ﻛل مجموﻋة بطاﻗات.
الﺪرس :12
• ارﺳم جﺪواﹱ للقيم اﳌكاﻧية ﻋلى الﺴبورة أو ﻋلى لوحة:

•

اختياري :اطبع ﻧﺴﺨة ﻛبيرة مﻦ "أدوات تﺜيل ﻧظام العﺪ العﺸري" في النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم.

الﺪرس :13
• اطبع ﻧﺴﺨة واحﺪة مﻦ ﻧﺸاط "أﻛبر أم أﺻﻐر مﻦ 1000؟" في النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم.
• ارﺳم جﺪو ﹱا فار ﹱغا للقيمة اﳌكاﻧية حتى خاﻧة مئات اآاف .أﻧﺸئ ﻋﺪ ﹱدا ﻛاف ﹱيا مﻦ الصفوف لكتابة ﻋﺪة أﻋﺪاد.
• في الصف اﻷول ،اﻛتب .67459
آحاد

ﻋﺸرات

مئات

آاف

ﻋﺸرة
آاف

9

5

4

7

6

مائة
آاف
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•

•
•

حﻀﹽر ﻧﺴﺨة ﻛبيرة مﻦ جﺪول التعﺪاد الﺴكاﻧي للمﺪن اﳌصرية ﻛما هو موضح باﻷﺳفل.
اﺳﻢ اﳌﺪﻳﻨة

التﻌﺪاد الﺴﻜاﻧﻲ

الﺸهﺪاء

48060

مطاي

45215

الﺴويس

488125

ﺳيﺪي ﺳالم

47998

بورﺳعيﺪ

538378

إطﺴا

45269

جهينة

47821

طامية

46866

اﻷﻗصر

422407

• ماحظة :إذا ﻛان التاميذ يواجهون ﺻعوبة في فهم مفاهيم القيمة اﳌكاﻧية ،فﻀع في احﺴبان ﻛتابة ﻋﺪد أﻗل مﻦ اﳌﺪن في
جﺪولﻚ .وتأﻛﺪ مﻦ ﻛتابة اﳌﺪن التي ﹹيق َﺪر تعﺪاد ﺳكاﻧها بعﺸرات اآاف ومئات اآاف.
ﹽ
حﻀر بطاﻗات ماحظات مكتو ﹱبا ﻋلى وجهها اﻷمامي اﺳم اﳌﺪينة )مﻦ جﺪول "التعﺪاد الﺴكاﻧي للمﺪن اﳌصرية"( وﻋلى وجهها
اخلفي مكتوب تعﺪاد ﺳكاﻧها.
ﹽ
فحﻀر بطاﻗات التعﺪاد الﺴكاﻧي التي حتاج إليها فقط.
لﺖ ﻋﺪد اﳌﺪن في جﺪولﻚ،
• ماحظة :إذا ﻗلﹽ َ
احصل ﻋلى معلومات ﻋﻦ التعﺪاد الﺴكاﻧي في مﺪينتﻚ أو بلﺪتﻚ.

الﺪرس :14
• تأﻛﺪ مﻦ ﻋرض جﺪول القيمة اﳌكاﻧية مﻦ الﺪرس  13بوضوح للرجوع إليه.
الﺪرس :15
• اطبع ﺻورة متجر بقالة بتنﺴيق ﻛبير يناﺳب الﺴبورة .ﹽ
اطلع ﻋلى النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم لـ "متجر البقالة".
)ﺳتكون لﺪى التاميذ ﻧفس الصورة في ﻛتاب الرياضيات للتاميذ(.
• مكنﻚ اختيار اﺳتﺨﺪام ﺻورة حقيقية لﺴوق أو متجر بقالة.
• أحﻀر ملصقات ورﻗية أو ور ﹱﻗا ﻛبير احجم لكتابة ماحظات التاميذ.
الﺪرس :16
• اطبع ﻧﺴﺨة واحﺪة مﻦ "بطاﻗات اﳌصفوفات" مﻦ النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم.
الﺪرس :17
ﹱ
خيوطا/حبا ﹱا طويلة لتﺸكيل ثاث دوائر ﻛبيرة ما يكفي ليقف بﺪاخلها أربعة إلى ﺳتة تاميذ.
ﻗﺺ
•
ﹽ
الﺪرس :18
• اجمع أحجار ﻧرد ﺳﺪاﺳية اجواﻧب )ﻧرد واحﺪ لكل ثنائي مﻦ التاميذ( .وفي حال ﻋﺪم توفر أحجار النرد ،مكنﻚ إﻧﺸاء أحجار
ﻧرد باﺳتﺨﺪام "ﺷبكة مكعب حجر ﻧرد اﻷﻋﺪاد ﺳﺪاﺳي اجواﻧب" ضمﻦ النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم ،أو ﹽ
حﻀر
واﺳتﺨﺪم "ﺷكل ﻗرص اﻷﻋﺪاد ﺳﺪاﺳي اجواﻧب" ضمﻦ النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم ﹱ
أيﻀا.
الﺪرس :20
• اطبع لوحتﲔ مﻦ لوحات لعبة خاﻧات اﳌصفوفة بحجم ) 10 x 10راجع ماذج "لوحة لعبة خاﻧات اﳌصفوفة" اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل
اﳌعلم( أو ارﺳم ﺷبكتﲔ ﻛبيرتﲔ مقاس ﻛل منهما  10 x 10ﻋلى الﺴبورة.
• اجمع أحجار ﻧرد ﺳﺪاﺳية اجواﻧب )ﻧرد واحﺪ لكل ثنائي مﻦ التاميذ(.
• أحﻀر أﻗام تلويﻦ للتاميذ.
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اﳌواد اﳌﺴتﺨﺪمة
ﻛتاب التلميذ

ﻗلم رﺻاص

ورق ﻛبير احجم

ورق ملصقات

دوائر ﻛبيرة مﻦ اخيط

ورق مﺴودة

حجر ﻧرد بﺴﺖ أوجه

أﻗام تلويﻦ

أﻗام حﺪيﺪ

أﻗام تلويﻦ خﺸب

مﺨطط ﻛبير للقيمة اﳌكاﻧية

بطاﻗات أﻋﺪاد ﻛبيرة

أدوات تﺜيل ﻧظام العﺪ العﺸري

مكعبات ﻧظام العﺪ العﺸري
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الﺪرس  11ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ُلم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في هذا الﺪرس ،يط ﹽور التاميذ فه ﹱما أﻋمق للقيمة اﳌكاﻧية،
حيث يﺴتكﺸفون الفرق بﲔ ﻗيمة الرﻗم وﻗيمة العﺪد ،ﻋلى
ﺳبيل اﳌﺜال ﻛيف أن الرﻗم  3ا مﺜل دائ ﹱما العﺪد  3بل
مكﻦ أن مﺜل ﻗي ﹱما مﺨتلفة ،مﺜل  30أو  300أو .3000

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• ﺷرح ﻛيفية تﻐير ﻗيمة الرﻗم بنا ﹱء ﻋلى ﻗيمته
اﳌكاﻧية.
• تطبيق التفكير ااﺳتراتيجي لتكويﻦ ﻋﺪد ﻋالي
القيمة يتك ﹽون مﻦ أربعة أرﻗام.

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

رﻗم

•

ﻋﺪد

•

القيمة اﳌكاﻧية

•

ألف
اﳌواد

•

أﻧﺸئ مجموﻋة مﻦ بطاﻗات اﻷﻋﺪاد ﻛبيرة احجم مﻦ  1إلى  9لتﺴتﺨﺪمها بنفﺴﻚ.

• بطاﻗات أﻋﺪاد ﻛبيرة مﻦ  1إلى 9

•

اطبع أو أﻧﺸئ مجموﻋة بطاﻗات أﻋﺪاد مﻦ  1إلى ) 9مجموﻋة واحﺪة لكل مجموﻋة ﺻﻐيرة مﻦ التاميذ( .راجع
"بطاﻗات اﻷﻋﺪاد مﻦ  1إلى  "10في النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم.

• مجموﻋات مﻦ بطاﻗات اﻷﻋﺪاد مﻦ  1إلى
 9للتاميذ )مجموﻋة بطاﻗات واحﺪة
لكل مجموﻋة ﺻﻐيرة مﻦ التاميذ(

•

أخرج بطاﻗة العﺪد  10مﻦ ﻛل مجموﻋة بطاﻗات.

• ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم رﺻاص

اربط
اﻹرﺷادات

) 10إلى  15دﻗيقة(

ﹱ
بﺴيطا للوهلة اﻷولى .ورغم ذلﻚ ،امنح التاميذ بﻀع دﻗائق للترﻛيز
ماحظة للمعلم :ﻗﺪ يبﺪو الﺴؤال "هل الرﻗم  3ﹹيقرأ  3دائ ﹱما؟"
والتفكير في هذا الﺴؤال .يتﹽﺨذ الرﻗم  3ﻗِ ي ﹱما ﻋﺪدية مﺨتلفة ﻋنﺪما يﺸﻐل ﻗي ﹱما مكاﻧية مﺨتلفة .اﺳمح للتاميذ باﺳتﺨﺪام تعبيراتهم اخاﺻة
اﺳتكﺸاف وتطوير فهم هذا اﳌفهوم.
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ ﺑﺪاﻳة موضوﻋﻨا التالﻲ ﻓﻲ الﺮﻳاضﻴات ،أرﻳﺪ أن أطﺮح ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺳؤا ًا .وﻫﺬا الﺴؤال ﺻﻌﺐ ،لﺬلك مﻜﻨﻜﻢ
داﺋﻤا?
التﺤﺪث مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ .ﻫﻞ الﺮﻗﻢ  3ﻳﺴاوي ً 3
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث إلى زمﻴﻞ مجاور لإجابة ﻋﻦ الﺴؤال.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار تاميذ للمﺸارﻛة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا لم م ﹽيز أي مﻦ التاميذ أن الرﻗم  3مكﻦ أن مﺜل العﺪد  30و 300وما إلى ذلﻚ ،فاطرح أﺳئلة اﺳتقصائية مﺜل:
• ما الذي ﺳيحﺪث لو أن هناك رﻗ ﹱما آخر بعﺪ الرﻗم 3؟
• ما الذي ﺳيحﺪث لو أن هناك رﻗمﲔ إضافيﲔ بعﺪ الرﻗم 3؟
ﺗﻨﻤون مهاراﺗﻜﻢ الﺬﻫﻨﻴة ﺣقً ا ﺑالتﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺳئﻠة الصﻌبة .لﻨتﺪرب ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﺑﻌض اﻷﻋﺪاد اﻵن ﺣتﻰ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إﻧﻜﻢ ّ
ﻧتﻤﻜﻦ مﻦ ﻓهﻢ ﻛﻴﻒ ﻳبﺪو ذلك.
 .2ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة ﻋﺪة أﻋﺪاد فيها رﻗم مﺸترك ﻋلى الﺴبورة ،مﺜل 4 :و 4672و 84و .491ثم الطلب مﻦ التاميذ ﻗراءة ﻛل
ﻋﺪد بﺸكل جماﻋي .الﻐرض مﻦ هذا التﺪريب هو ﺳماع اﻷﻋﺪاد الكبيرة والربط بفكرة أن خاﻧة الرﻗم في العﺪد تﻐ ﹽير ﻗيمة الرﻗم .فالرﻗم 3
ا ﹹيقرأ ﻋلى أﻧه "ثاثة" دائ ﹱما ،بل يعتمﺪ ذلﻚ ﻋلى خاﻧته في العﺪد.
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :توضيح العﺪد  3456باﺳتﺨﺪام بطاﻗات أﻋﺪاد ﻛبيرة.
ﻳتﻜون ﻫﺬا
ﺳﻨﻌﻤﻖ الﻴوم ﻓهﻤﻨا لﻠقﻴﻤة اﳌﻜاﻧﻴة .لقﺪ ﻋﺮضت الﻌﺪد  3456ﺑاﺳتخﺪام ﺑﻄاﻗات اﳌاﺣﻈات.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ:
ّ
ّ
الﻌﺪد مﻦ اﻷرﻗام  3و 4و 5و .6اﺣﻈوا ﻛﻴﻒ ﺳآﺧﺬ ﻫﺬه اﻷرﻗام ﻧﻔﺴها وأﺑﺪل مواﻗﻌها.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تكويﻦ العﺪد  6543مﺴتﺨﺪ ﹱما البطاﻗات.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨﻨﻈﺮ إلﻰ ﻫﺬا الﻌﺪد .إﻧﻪ ﻳتﻜون مﻦ ﻛﻞ اﻷرﻗام ﻧﻔﺴها ،ولﺬلك ا ﺑﺪ أن مﺜﻞ الﻌﺪد ﻧﻔﺴﻪ .إذا ﻛﻨتﻢ ﺗواﻓقوﻧﻨﻲ،
ﻓارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ .وإذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌتقﺪون أن ﻫﺬا الﻌﺪد مختﻠﻒ ،ﻓأﻧزلوا اإﺑهام إلﻰ أﺳﻔﻞ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﻹجابة ﻋلى الﺴؤال.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار ﻋﺪة تاميذ ﳌﺸارﻛة أفكارهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﺬه اﻷﻋﺪاد لﻴﺴت ﻫﻲ ﻧﻔﺴها .ﻓتﺮﺗﻴﺐ اﻷرﻗام أمﺮ مهﻢ ،ﻷﻧها ﻋﻨﺪما ﺗقع ﻓﻲ ﺧاﻧات مختﻠﻔة ،ﻓإن ﻗﻴﻤتها
ﺗتﻐﻴﺮ .وﻫﺬا ما ﹹﻳﺴﻤﻰ ﺑالقﻴﻤة اﳌﻜاﻧﻴة .ﺗﺪ ّرﺑوا ﻋﻠﻰ ﻧﻄﻖ ﻫﺬا الﻌﺪد مﻌﻲ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻹﺷارة إلى العﺪد .6543
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳتة آاف وﺧﻤﺴﻤاﺋة وﺛاﺛة وأرﺑﻌون.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻗ ْول :ﺳتة آاف وخمﺴمائة وثاثة وأربعون.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳتﻜون ﻫﺬا الﻌﺪد مﻦ أرﺑﻌة أرﻗام .الﺮﻗﻢ ﻳﺴاوي ﻗﻴﻤة ﻋﺪدﻳة واﺣﺪة ،إما  0أو  1أو  2أو  3أو  4أو  5أو  6أو 7
أو  8أو  .9ﻓﻲ ﻫﺬا الﻌﺪد الﻜبﻴﺮ ،الﺮﻗﻢ  6ﻳوﺟﺪ ﻓﻲ ﺧاﻧة اﻵاف .وﻫو ﻳﺸﻴﺮ إلﻰ  6آاف .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛان ﺑإمﻜاﻧﻜﻢ إﺧباري
ﺑقﻴﻤة الﺮﻗﻢ  5وﻗﻴﻤتﻪ اﳌﻜاﻧﻴة ﻓﻲ ﻫﺬا الﻌﺪد.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون اﻹجابات إلى أن تتم مﺸارﻛة اﻹجابة
الصحيحة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تكرار اﻹجراء للرﻗمﲔ  4و.3
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون اﻹجابات إلى أن تتم مﺸارﻛة اﻹجابات
الصحيحة.
وضﻌت ﻫﺬه اﻷرﻗام ﺑتﺮﺗﻴﺐ مختﻠﻒ ،ﻓإﻧﻲ أغ ّﻴﺮ ﻗﻴﻤتها اﳌﻜاﻧﻴة وأغ ّﻴﺮ ﻗﻴﻤة الﻌﺪد ﺑأﻛﻤﻠﻪ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .إذا
ﹹ
 .2ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم اللعبة اﳌوضحة باﻷﺳفل بحيث مكﻦ للفصل رؤيتها.

رﺳﻤت أرﺑﻌة مﺮﺑﻌات ﻋﻠﻰ الﺴبورة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳﻨﻠﻌﺐ اﻵن لﻌبة ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﻤﻰ "لﻌبة القﻴﻤة اﳌﻜاﻧﻴة".
ﹹ
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻹﺷارة إلى ﻛل مربع بﺪ ﹱءا باآحاد وﺷرح ﻗيمتها.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳوﺟﺪ مﺮﺑع لآﺣاد والﻌﺸﺮات واﳌئات واﻵاف.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻹﺷارة إلى مربع "جاهل".
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أﻳﻀا مﺮﺑع اﺳﻤﻪ "جاﻫﻞ" وﺑﻄاﻗات أﻋﺪاد مﻦ  1إلﻰ  .9الهﺪف مﻦ ﻫﺬه الﻠﻌبة الﻴوم ﻫو ﺗﻜوﻳﻦ أﻛبﺮ ﻋﺪد
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﺪي ً
مﻜﻦ .لﻠﻌﺐ الﻠﻌبة ،ﻳجﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﻄاﻗة واﺣﺪة واﺧتﻴار مﻜان وضع الﺮﻗﻢ .وﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﺗقﺮروا إن ﻛان ﻳجﺐ وضع الﺮﻗﻢ ﻓﻲ
مﺮﺑع اﻵﺣاد أو الﻌﺸﺮات أو اﳌئات أو اﻵاف .وإذا ﻛﻨتﻢ ا ﺗﺮغبون ﻓﻲ اﺳتخﺪام الﻌﺪد ،مﻜﻨﻜﻢ وضﻌﻪ ﻓﻲ مﺮﺑع "جاﻫﻞ" ،ولﻜﻦ ا
ً
مﻌا.
رﻗﻤا ﻓﻲ ﺧاﻧتﻪ ،ا مﻜﻨﻜﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ مﻜاﻧﻪ .ﺳﻨﻠﻌﺐ
ﺟولة ً
مﻜﻨﻜﻢ اﺳتخﺪام مﺮﺑع "جاﻫﻞ" إا مﺮة واﺣﺪة .وﺑﻌﺪ أن ﺗﻀﻌوا ً
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﹹيرجى فتح ﻛتاب الرياضيات للتاميذ ﻋلى ﺻفحة الﺪرس  :11التطبيق.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :فتح ﻛتاب الرياضيات للتاميذ.
الﺪرس  :11التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :اﻗﻠﺐ ﺑﻄاﻗة واﺣﺪة ﺛﻢ اﻛتﺐ الﺮﻗﻢ ﻓﻲ أﺣﺪ مﺮﺑﻌات القﻴﻤة اﳌﻜاﻧﻴة .مﻜﻨك اﺳتخﺪام مﺮﺑع "جاﻫﻞ" مﺮة واﺣﺪة .ﺑﻌﺪ ﻛتاﺑة
الﺮﻗﻢ ،ا مﻜﻨك ﺗﻐﻴﻴﺮ مﻜاﻧﻪ .ﺑﻌﺪ أن ﲤأ ﺟﻤﻴع اﳌﺮﺑﻌات اخﻤﺴة ،ﻗارن اﻷﻋﺪاد التﻲ ﺣصﻠت ﻋﻠﻴها مع أﻋﺪاد زماﺋك.

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗلب إحﺪى بطاﻗات اﻷﻋﺪاد.

الهﺪف :ﺗﻜوﻳﻦ أﻛبﺮ ﻋﺪد ﻓﻲ اﳌجﻤوﻋة.

مﺜال للتﺪريب:
جاهل

آحاد

ﻋﺸرات

مئات

آاف

جاهل

آحاد

ﻋﺸرات

مئات

آاف

جاهل

آحاد

ﻋﺸرات

مئات

آاف

جاهل

آحاد

ﻋﺸرات

مئات

آاف

جاهل

آحاد

ﻋﺸرات

مئات

آاف

ﺳﺤبت رﻗﻢ _____ .ﻗﺮروا القﻴﻤة اﳌﻜاﻧﻴة التﻲ ﺗودون وضع ذلك الﺮﻗﻢ ﺑها واﻛتبوه ﻓﻲ اﳌﺮﺑع .ﺗﺬﻛﺮوا أﻧﻨا
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ:
ﹹ
ﻧﺤاول ﺗﻜوﻳﻦ أﻛبﺮ ﻋﺪد مﻜﻦ.

اجولة :1

اجولة :2

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :حﺪيﺪ مكان وضع الرﻗم اﻷول وﻛتابته في أحﺪ اﳌربعات.

اجولة :3

اجولة :4
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ وﻗتﹱا ﻗصي ﹱرا لكتابة الرﻗم بأﻧفﺴهم ثم اختيار مربع ﻗيمة مكاﻧية لكتابة الرﻗم ﻋلى الﺴبورة .توضيح
"ﺳحبﺖ  ،1وهو رﻗم ﺻﻐير .إذا ﻛتبته في خاﻧة اآاف ،فا أﻋتقﺪ أﻧي ﺳأﺳتطيع تكويﻦ أﻛبر ﻋﺪد .لذلﻚ أﻋتقﺪ أﻧي ﺳأضعه
أفكاره .مﺜال:
ﹹ
في خاﻧة اآحاد ".ذ ﹽﻛر التاميذ أﻧه ليس مﻦ الﻀروري أن يكون ﻋملهم ماث ﹱا لعملﻚ.
يقوم اﳌعلم ما يلي :مواﺻلة ﺳحب البطاﻗات إلى أن تتلئ جميع اﳌربعات ،مع منح التاميذ وﻗتﹱا لكتابة اختياراتهم في ﻛتبهم.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مواﺻلة لعب اللعبة ،مع ﻛتابة اخيارات في الكتاب.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﺪدي ﻫو _____ )اذﻛﺮ الﻌﺪد مﻦ الﺴبورة( .ﻳﺮﺟﻰ رﻓع أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛان ﻋﺪدﻛﻢ أﻛبﺮ مﻦ ﻋﺪدي.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي لإجابة .يﺸارك التاميذ اختارون أﻋﺪادهم مع الفصل.
 .3ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :راﺋع ،ﺳﻨﻠﻌﺐ اﻵن ﻫﺬه الﻠﻌبة ﻓﻲ مجﻤوﻋات ﺻﻐﻴﺮة .ﺳتتبادلون اﻷدوار ﻓﻲ ﺳﺤﺐ ﺑﻄاﻗة .ﻳجﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
مﻨﻜﻢ أن ﻳقﺮر مﻜان وضع الﺮﻗﻢ وﻛتاﺑتﻪ ﻓﻲ ﻛتاﺑﻪ .وﺑهﺬا ﻓإﻧﻜﻢ ا ﺗقﺮرون ﻛﻤجﻤوﻋة .ﺑﻌﺪ أن ﺗﺴﺤﺐ ﻛﻞ مجﻤوﻋة ﺧﻤس ﺑﻄاﻗات
وﲤتﻠئ مﺮﺑﻌاﺗﻜﻢ ،ﻳجﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ مقارﻧة إﺟاﺑاﺗﻜﻢ ومﻌﺮﻓة ﺻاﺣﺐ الﻌﺪد اﻷﻛبﺮ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تنظيم التاميذ في مجموﻋات مك ﹽوﻧة مﻦ ثاثة أو أربعة تاميذ للعب اللعبة .ثم توزيع مجموﻋات مﻦ بطاﻗات اﻷﻋﺪاد
ﻋلى ﻛل مجموﻋة.

ماحظة للمعلم :مكﻦ لعب هذه اللعبة ﹱ
أيﻀا مع الزماء أو مع الفصل بأﻛمله ،وذلﻚ اﻋتما ﹱدا ﻋلى حجم الفصل .ويجب ﻋلى التاميذ أن
يﺪرﻛوا في ﻧهاية اﳌطاف أن ﻋليهم التفكير بطريقة اﺳتراتيجية ﻋنﺪ تكويﻦ أﻋﺪاد ﻛبيرة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى العمل مع مجموﻋات ﺻﻐيرة واﺻطحاب ﻛتاب التلميذ واﻷﻗام الرﺻاص معهم .لعب ﻋﺪة
جوات مﻦ اللعبة .بعﺪ ﻛل جولة ،مقارﻧة أﻋﺪادهم اﳌك ﹽوﻧة مﻦ  4أرﻗام مع زمائهم في اجموﻋة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التج ﹽول في الفصل وﺳؤال التاميذ ﻋﻦ ﻛيفية حﺪيﺪهم ﻷماﻛﻦ وضع اﻷرﻗام.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :وضع جميع اﻷدوات في أماﻛنها.
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تأمل
اﻹرﺷادات
الﺪرس  :11ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ،لﻌبتﻢ لﻌبة ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﻤﻰ "لﻌبة القﻴﻤة اﳌﻜاﻧﻴة" .ﺑالﻨﺴبة لﻠجزء اخاص ﺑـ "ﺗأمﻞ" ،ﻳﺮﺟﻰ ﻓتح
الﻜتاب ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :11ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات ،واﻛتبوا ﻋﻦ اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة اﺳتخﺪمتﻤوﻫا لتﻜوﻳﻦ أﻛبﺮ ﻋﺪد.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﻹجابة ﻋﻦ ﺳؤال التأ ﹹﹽمل والكتابة.

اإرﺷادات :ﺗأمَ ﻞ ما ﺗﻌﻠﻤتﻪ .ﻓﻜّ ﺮ ﻓﻲ طﺮﻳقة اﺳتخﺪمتها لتﻜوﻳﻦ أﻛبﺮ ﻋﺪد ﻓﻲ لﻌبة القﻴﻤة اﳌﻜاﻧﻴة .ﺛﻢ اﺷﺮح الﻄﺮﻳقة التﻲ اﺳتخﺪمتها.

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل وﻗراءة ما يكتبه التاميذ .إذا ﺳمح الوﻗﺖ ،اطلب مﻦ تلميذيﻦ إلى أربعة تاميذ مﺸارﻛة اﻹجابات
مع الفصل.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :وضع جميع الكتب واﳌواد في احقيبة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتخﺪمتﻢ الﻴوم ﻛ ً
ا مﻦ اﳌﻨﻄﻖ والتﻔﻜﻴﺮ ااﺳتﺮاﺗﻴجﻲ لﻠﻌﺐ "لﻌبة القﻴﻤة اﳌﻜاﻧﻴة" .وﻫاﺗان مارﺳتان
أﻳﻀا ،مﺜﻠﻜﻢ
مهﻤتان ﻓﻲ الﺮﻳاضﻴات ،ﺣﻴث ﻳﺴتخﺪم "ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات" اﶈتﺮﻓون اﳌﻨﻄﻖ والتﻔﻜﻴﺮ ااﺳتﺮاﺗﻴجﻲ ﳊﻞ اﳌﺴاﺋﻞ ً
ﲤاما.
ً
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الﺪرس  12ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ُلم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في هذا الﺪرس ،يتﺪرب التاميذ ﻋلى ﻛتابة اﻷﻋﺪاد
حتى خاﻧة اآاف باﺳتﺨﺪام الصيﻐة الرمزية والصيﻐة
اﳌمتﺪة ،ويتﺪربون ﻋلى إﻧﺸاء ماذج مرئية للقيمة اﳌكاﻧية
باﺳتﺨﺪام مكعبات ﻧظام العﺪ العﺸري لتوضيح القيمة
العﺪدية لأرﻗام .بعﺪ ذلﻚ ،يقارن التاميذ أﻋﺪادهم مع
أﻋﺪاد تاميذ آخريﻦ باﺳتﺨﺪام ﻋامة "أﻛبر مﻦ" أو
"أﺻﻐر مﻦ".

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• ﻗراءة اﻷﻋﺪاد حتى خاﻧة اآاف وﻛتابتها
بالصيﻐة الرمزية.
• ﻗراءة اﻷﻋﺪاد حتى خاﻧة اآاف وﻛتابتها
بالصيﻐة اﳌمتﺪة.
• إﻧﺸاء ماذج مرئية توضح القيمة العﺪدية.
• مقارﻧة اﻷﻋﺪاد باﺳتﺨﺪام الرموز.

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

الصيﻐة اﳌمتﺪة

•

أﻛبر مﻦ

•

أﺻﻐر مﻦ

•

الصيﻐة الرمزية

•

ألف
اﳌواد

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

ارﺳم جﺪو ﹱا ﻛبي ﹱرا للقيم اﳌكاﻧية ﻋلى الﺴبورة أو ﻋلى لوحة.

•

جﺪول ﻛبير للقيمة اﳌكاﻧية

•

اختياري :اطبع ﻧﺴﺨة ﻛبيرة مﻦ "أدوات تﺜيل العﺪ العﺸري" في النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم.

•

مكعبات ﻧظام العﺪ العﺸري
)اختيارية(

•

اختياري :ﻧﺴﺨة ﻛبيرة مﻦ "أدوات
لعب ﻧظام العﺪ العﺸري" في
النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل
اﳌعلم.

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

اربط
اﻹرﺷادات

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض جﺪول القيمة اﳌكاﻧية يحتوي ﻋلى خاﻧات اآحاد والعﺸرات واﳌئات واآاف .إذا ﻛاﻧﺖ معﻚ مكعبات ﻧظام
العﺪ العﺸري ،فاﺳتﺨﺪمها ﹱ
أيﻀا.
ﻓﻌﻠﻴا
أﻋﺪادا ﺑاﻵاف .والﻴوم ،ﺳﻨﺴتﻜﺸﻒ ﻛﻴﻒ ﺗبﺪو ﻫﺬه اﻷﻋﺪاد
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ درس الﺮﻳاضﻴات اﻷﺧﻴﺮ ،ﻛتبﻨا وﻗﺮأﻧا
ً
ً
ﺑﻌﻀا مﻦ ﳕاذج ﻫﺬه اﻷﻋﺪاد .رما ﺗتﺬﻛﺮون ﺗﻠك الﻨﻤاذج مﻦ الصﻒ الﺜاﻧﻲ ااﺑتﺪاﺋﻲ .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا
وﻧقارﻧها .أرﻳﺪ أن أرﻳﻜﻢ ً
ﻛان ﺑإمﻜاﻧﻜﻢ إﺧباري ﺑﺸﻲء ﻋﻦ ﻛﻞ مﻦ ﻫﺬه الﻨﻤاذج.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض ماذج اآحاد والعﺸرات واﳌئات ﻛل ﻋلى حﺪة )باﺳتﺨﺪام اجﺪول أو النماذج الورﻗية أو مكعبات ﻧظام العﺪ
العﺸري( .ابﺪأ مكعب الوحﺪة )مﺜل اآحاد( ،وبعﺪ ذلﻚ اﻋرض ﻋمود العﺸرات ثم مربع اﳌئات ،مع الﺴماح لبعﺾ التاميذ مﺸارﻛة ما
يعرفوﻧه ﻋﻦ ﻛل منها .تأﻛﺪ أن اجميع يﺴمعون ويﺪرﻛون بوضوح أن مكعب الوحﺪة مﺜل العﺪد  ،1وأن ﻋمود العﺸرات مﺜل العﺪد  10ﻷﻧه
يﻀم  10مكعبات م ﹱعا ،وأن مربع اﳌئات مﺜل العﺪد  100ﻷﻧه يﻀم  100مكعب م ﹱعا أو  10أﻋمﺪة ﻋﺸرات مج ﹽمعة م ﹱعا.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع أيﺪيهم ﳌﺸارﻛة ما يعرفوﻧه ﻋﻦ ﻛل موذج يعرضه اﳌعلم.
 .2ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض موذج اآاف أو اﻹﺷارة إليه.
لﻨﻠﻖ ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا الﻨﻤوذج اجﺪﻳﺪ .لﻴﻠتﻔت ﻛﻞ مﻨﻜﻢ إلﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور وﻳتﺤﺪث إلﻴﻪ ﺑﺸأن ما
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :واﻵنِ ،
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء ﻷﺳﻤع إﺟاﺑات مﻦ ﺛاﺛة ﺗامﻴﺬ.
ﻳاﺣﻈﻪ ﻋﻦ ﻫﺬا الﻨﻤوذج وماذا مﺜﻞ ﻓﻲ رأﻳﻪ .ﺳأﺳتخﺪم
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث إلى الزمﻴﻞ اﳌجاور ﻋﻦ النموذج اجﺪيﺪ .يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم.
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ماحظة للمعلم :إذا لزم اﻷمر ،فاﺷرح أن مكعب اآاف مﺜل العﺪد  1000ﻷن به  1000مكعب وحﺪة ،أو  100ﻋمود ﻋﺸرات ،أو  10مربعات مئات
مجتمعة م ﹱعا .إذا ﻛاﻧﺖ معﻚ مكعبات ﻧظام العﺪ العﺸري ،مكنﻚ جميع  10مربعات تﺜل اﳌئات بحيث مكﻦ للتاميذ رؤية أﻧها تطابق مكعب
اآاف.

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳﻨتوﺳع ﻓﻲ دراﺳة القﻴﻤة اﳌﻜاﻧﻴة الﻴوم ﺑاﺳتخﺪام رﺳومات ﳌﺴاﻋﺪﺗﻨا ﻓﻲ ﳕﺬﺟة اﻷﻋﺪاد الﻜبﻴﺮة .وﺳﻴتﺪرب
ﻛﻞ مﻨﻜﻢ الﻴوم ﻋﻠﻰ اﺳتخﺪام اﻷﻋﺪاد ﺣتﻰ ﺧاﻧة اﻵاف .أو ًا ،ﺳأﻗوم ﺑﻨﻤﺬﺟة ما ﺳتﻔﻌﻠوﻧﻪ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة العﺪد  4984ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳجﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﺧتﻴار ﻋﺪد ﺑاﻵاف .أﻧا اﺧتﺮت ﻫﺬا الﻌﺪد .اﻗﺮأوا ﻫﺬا الﻌﺪد مﻌﻲ :أرﺑﻌة آاف وﺗﺴﻌﻤاﺋة وأرﺑﻌة
وﺛﻤاﻧون.
مرتفع مع اﳌعلم.
بصوت
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻗراءة العﺪد
ٍ
ٍ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣتاج اﻵن إلﻰ رﺳﻢ ﺷﻜﻞ ﻳوضح ﻫﺬا الﻌﺪد ﺑاﺳتخﺪام ﻧﻔس اﻷﺷﻜال مﻦ مﻜﻌبات ﻧﻈام الﻌﺪ الﻌﺸﺮي .أروﻧﻲ
ﻋﻠﻲ أن أوضﺤها ﻋﻨﺪ رﺳﻢ الﺸﻜﻞ.
ﺑأﺻاﺑﻌﻜﻢ ما ﻋﺪد اﻵاف التﻲ ﻳجﺐ ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع  4أﺻابع.
ﻋﻠﻲ أن أرﺳﻢ  4مﻜﻌبات ﻛبﻴﺮة ﻓﻲ ﻋﻤود اﻵاف .لﻴس مﻦ الﻀﺮوري أن ﻳﻜون ﺷﻜﻞ مﻜﻌباﺗﻲ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻧﻌﻢ ،ﻳجﺐ ّ
ﲤاما.
اﳌﺮﺳومة مﺜالﻴة
ً
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم مكعبات .ليس مﻦ الﻀروري أن تكون هذه الرﺳومات مﺜالية تا ﹱما ،ولكﻦ يجب أن تكون مﺨتلفة بالقﺪر الكافي
في الﺸكل ﻛي ا تبﺪو مﺜل اﳌئات.

ﻋﻠﻲ رﺳﻤها ﻓﻲ ﻋﻤود اﳌئات? أروﻧﻲ اإﺟاﺑة ﺑأﺻاﺑﻌﻜﻢ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما ﻋﺪد اﳌﺮﺑﻌات التﻲ ﻳجﺐ ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع  9أﺻابع.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم  9مربعات ﻛبيرة .تكرار اخطوات مع الوحﺪات اﳌتبقية إلى أن يتم رﺳم اﻷﺷكال التي توضح العﺪد بالكامل.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن ﺑﻌﺪ أن أﻧهﻴﻨا رﺳﻢ اﻷﺷﻜال التﻲ ﺗوضح الﻌﺪد ،ﺳﻨﻜتﺐ ﻫﺬا الﻌﺪد ﺑالصﻴﻐة اﳌﻤتﺪة .ﺗﺬﻛﺮوا أن الصﻴﻐة
اﳌﻤتﺪة ﺗﻌﻨﻲ أﻧﻨا ﻧﺴتﻄﻴع أن ﻧﺮى ﻗﻴﻤة الﻌﺪد ﺑصﻴﻐة مﺴألة ﺟﻤع .ﻳجﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ التﺤﺪث إلﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور ﻋﻦ ﻛﻴﻒ ﺳتﻜون
الصﻴﻐة اﳌﻤتﺪة لﻠﻌﺪد  .4984ﻋﻨﺪما ﺗﻜوﻧون مﺴتﻌﺪﻳﻦ ،ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يتحﺪث ﻛل منهم إلى زمﻴﻠﻪ اﳌجاور ﻋﻦ ﻛيفية ﻛتابة العﺪد  4984بالصيﻐة اﳌمتﺪة .رفع اﻷيﺪي
للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون إجاباتهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الطلب مﻦ تلميذ اﳌﺸارﻛة ثم ﻛتابة  4984 = 4000 + 900 + 80 + 4ﻋلى الﺴبورة.
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ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﺬه ﻫﻲ اخﻄوات الﺜاث اﻷولﻰ التﻲ ﻳجﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﺗباﻋها .وﻋﻨﺪما ﺗﻨتهون مﻦ اﺧتﻴار الﻌﺪد ورﺳﻢ الﺸﻜﻞ
الﺬي ﻳوضﺤﻪ وﻛتاﺑتﻪ ﺑالصﻴﻐة اﳌﻤتﺪة ،ﻳجﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ مقارﻧة ﻋﺪدﻛﻢ مع أﻋﺪاد التامﻴﺬ اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻧﺴتخﺪم ﻋامات ﺧاﺻة ﻓﻲ
الﺮﻳاضﻴات لﻠتﻌبﻴﺮ ﻋﻦ "أﻛبﺮ مﻦ" و"أﺻﻐﺮ مﻦ" و"ﻳﺴاوي" .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗتﺬﻛﺮون ما ﻫﻲ ﺗﻠك الﻌامات.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع أيﺪيهم إذا ﻛاﻧوا يتذﻛرون.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الطلب مﻦ تاميذ رﺳم ﻛل ﻋامة وتﺴميتها ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يرﺳم التاميذ اختارون العامات )<( و)>( و)=( ﻋلى الﺴبورة ويكتبون اﺳم ﻛل ﻋامة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :متﻰ ﻧﺴتخﺪم ﻋامة "ﻳﺴاوي" )=(?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم.
القيمتﲔ اﳌوجودتﲔ ﻋلى جاﻧبيها تكوﻧان
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋنﺪ الﻀرورة ،ﺷرح أﻧه ﻋنﺪما ﻧﺴتﺨﺪم ﻋامة "يﺴاوي" )=( ،فإن
ْ
متﺴاويتﲔ أو متوازﻧتﲔ .ﻛتابة  4 = 2 + 2ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ 2 + 2 :ﻫﻲ ﻧﻔس ﻗﻴﻤة  .4متﻰ ﻧﺴتخﺪم ﻋامة "أﻛبﺮ مﻦ" (>) أو ﻋامة "أﺻﻐﺮ مﻦ" (<)؟
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة  2026 ____ 4984ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻧﺴتخﺪم ﻫاﺗن الﻌامتن لﻠﻤقارﻧة ﺑن ﻋﺪد ْﻳﻦ .وﻫﻲ طﺮﻳقة أﺳﺮع ﺑﻜﺜﻴﺮ مﻦ ﻛتاﺑة الﻌبارة "أﻛبﺮ مﻦ" أو الﻌبارة
"أﺻﻐﺮ مﻦ" ﻛﻞ مﺮةَ .مﻦ ﺑإمﻜاﻧﻪ القﺪوم وﻛتاﺑة الﻌامة الصﺤﻴﺤة ﺑن ﻫﺬﻳﻦ الﻌﺪدﻳﻦ? ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺮﻓون أي الﻌﺪدﻳﻦ أﻛبﺮ مﻦ اﻵﺧﺮ?
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار تلميذ لكتابة العامة ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يكتب التلميذ الذي م اختياره ﻋامة ﻋلى الﺴبورة ويﺸرح ﻛيف ﻋرف أن العﺪد  4984أﻛبر مﻦ العﺪد .2026
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا لزم اﻷمر ،مﺴاﻋﺪة التاميذ في فهم الﺴبب في أن ﻋامة "أﻛبر مﻦ" )>( هي العامة الصحيحة.
داﺋﻤا أﻛﻞ الﻌﺪد
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مﻜﻨﻜﻢ ﺗﺬﻛّ ﺮ طﺮﻳقة اﺳتخﺪام ﻫاﺗن الﻌامتن ﻷﻧهﻤا ﻳﺸبهان ﻓﻢ التﻤﺴاح .ﻳﺮﻳﺪ التﻤﺴاح ً
داﺋﻤا إلﻰ الﻌﺪد اﻷﻛبﺮ.
اﻷﻛبﺮ .ولﺬلك ،ﻳتّجﻪ ﻓﻢ التﻤﺴاح ً
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم أﺳنان ﻋلى ﻋامتي "أﻛبر مﻦ" )>( و"أﺻﻐر مﻦ" )<(.

ماحظة للمعلم :اح ﹱقا في هذا الفصل ،ﺳيتعلم التاميذ طريقة أخرى ﳌﺴاﻋﺪتهم في وضع العامة في مكاﻧها الصحيح دون ااﻋتماد ﻋلى
التمﺜيل التصويري.

الﺪرس  :12التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :اﺗبع اإرﺷادات ﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﻄوة ﻓﻴﻤا ﻳﻠﻲ.

اخﻄوة  :1اختر ﻋﺪدﹱا باآاف واﻛتبه في الفراغات التالية.

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تكرار اﻹجراء الﺴابق باﺳتﺨﺪام العﺪد ْيﻦ .3980 ___ 1001

اخﻄوة  :2ارﺳم موذجﹱ ا للعﺪد في جﺪول القيمة اﳌكاﻧية التالي.
آﺣاد

ﻋﺸﺮات

مئات

آاف

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳﺮﺟﻰ إﺧﺮاج ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ وااﻧتقال إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :12التﻄبﻴﻖ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :فتح ﻛتبهم وااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :12التطبيق.
اخﻄوة  :3اﻛتب العﺪد بالصيﻐة اﳌمتﺪة .تذﻛر اﺳتﺨﺪام ﻋامة اجمع ) (+وﻋامة يﺴاوي )=(:

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻗﺮأوا ﻛﻞ ﺧﻄوة مﻌﻲ ﻓﻲ ﺻﻤت.
الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :القراءة بصمﺖ مع اﳌعلم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻹجابة ﻋﻦ أي أﺳئلة يطرحها التاميذ بﺸأن التطبيق.
ﺳﺮﻳﻌا ،ﻓﺤاولوا ﺣﻞ أﺳئﻠة التﺤﺪي.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا اﻧتهﻴتﻢ مﻦ اﳊﻞ
ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :إﻛمال اخطوات الﺜاث اﻷولى مفردهم .مقارﻧة اﻷﻋﺪاد اختارة مع أﻋﺪاد ثاثة تاميذ آخريﻦ .ﻋنﺪ
ااﻧتهاء مبك ﹱرا ،العمل ﻋلى حل أﺳئلة التحﺪي في ﻛتاب التلميذ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل وماحظة التاميذ وتقﺪم اﳌﺴاﻋﺪة ﻋنﺪ احاجة .تذﻛير التاميذ أن النماذج مكﻦ أن تكون رﺳو ﹱما
ﺳريعة .ثم ﺳؤال التاميذ ﻋﻦ ااﺳتراتيجيات التي اﺳتﺨﺪموها لتحﺪيﺪ العﺪد اﻷﻛبر.

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﺗﻌﻠﻤﻨا اﻷﻋﺪاد ﺣتﻰ ﺧاﻧة اﻵاف ﺣتﻰ اﻵن .ما الﺬي ﻳﺤﺪث ﻓﻲ رأﻳﻜﻢ ﻋﻨﺪما ﺗصبح اﻷﻋﺪاد أﻛبﺮ مﻦ
ذلك? ﻳﺮﺟﻰ االتﻔات والتﺤﺪث مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ لإﺟاﺑة ﻋﻦ ﻫﺬا الﺴؤال.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث مع زميل للمناﻗﺸة بﺸأن اﻷﻋﺪاد اﻷﻛبر.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :بعﺪ دﻗيقة واحﺪة تقري ﹱبا ،طرح أﺳئلة ﻋلى التاميذ مﺜل:
• ما القيمة اﳌكاﻧية التي تعتقﺪون أﻧها توجﺪ بعﺪ اآاف؟ وماذا بعﺪ ذلﻚ؟
• ما اﻷﺷياء التي مكننا ﻋ ﹽﺪها باﺳتﺨﺪام أﻋﺪاد أﻛبر مﻦ ألف؟
• متى ﻧﺴتﺨﺪم هذه اﻷﻋﺪاد الكبيرة ج ﹱﺪا؟
بعﺪ بﻀع دﻗائق ،اجذب اﻧتباه جميع التاميذ باﺳتﺨﺪام إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨﺴﻤع ﺑﻌض اﻷﻓﻜار مع الﻔصﻞ ﺑأﻛﻤﻠﻪَ .مﻦ ﻳود اﳌﺸارﻛة?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم .يﺴتمع ﻛل التاميذ ويجيبون ﻋلى
النحو اﳌناﺳب.
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الﺪرس  13ﻧظرة ﻋامة
ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

أهﺪاف التع ُلم

يﺴتكﺸف التاميذ اﻷﻋﺪاد الكبيرة ج ﹱﺪا .يفكر التاميذ
فيما تﺜله هذه اﻷﻋﺪاد في احياة ،ويتﺪربون ﻋلى ﻗراءتها
وﻛتابتها بالصيﻐة الرمزية.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• ﻗراءة اﻷﻋﺪاد حتى خاﻧة مئات اآاف وﻛتابتها.
• مقارﻧة وترتيب اﻷﻋﺪاد حتى خاﻧة مئات اآاف.

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

اطبع ﻧﺴﺨة واحﺪة مﻦ ﻧﺸاط "أﻛبر أم أﺻﻐر مﻦ 1000؟" في النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم.

•

أحﻀر مجموﻋات بطاﻗات اﻷﻋﺪاد مﻦ  1إلى  9التي اﺳتﺨﺪمها التاميذ في الﺪرس .11

•

ارﺳم جﺪو ﹱا للقيمة اﳌكاﻧية حتى خاﻧة مئات اآاف.

•

أﻧﺸئ ﻧﺴﺨة ﻛبيرة مﻦ جﺪول "التعﺪاد الﺴكاﻧي للمﺪن اﳌصرية" في جهيزات اﳌعلم للفصل للﺪرس .13

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

الصيﻐة اﳌمتﺪة

•

مئات اآاف

•

الصيﻐة الرمزية

•

ﻋﺸرات اآاف
اﳌواد

•

•

أﻧﺸئ بطاﻗات ماحظات مكتو ﹱبا ﻋلى وجهها اﻷمامي اﺳم اﳌﺪينة  -مﻦ جﺪول "التعﺪاد الﺴكاﻧي للمﺪن اﳌصرية" -
وﻋلى وجهها اخلفي مكتوب تعﺪاد ﺳكاﻧها.

ﻧﺸاط "أﻛبر أو أﺻﻐر مﻦ  "1000مﻦ
النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل
اﳌعلم )ﻧﺴﺨة واحﺪة(

•

•

ﹽ
حﻀر جﺪول القيمة اﳌكاﻧية حتى خاﻧة مئات اآاف ،وأﻛتب فيه العﺪد .67459

ﻧﺴﺨة ﻛبيرة مﻦ جﺪول التعﺪاد
الﺴكاﻧي للمﺪن اﳌصرية

•

•

احصل ﻋلى معلومات ﻋﻦ التعﺪاد الﺴكاﻧي في مﺪينتﻚ أو بلﺪتﻚ.

بطاﻗات ماحظات مكتوب ﻋلى
وجهها اﻷمامي أﺳماء مﺪن مصرية
وﻋلى وجهها اخلفي تعﺪاد ﺳكاﻧها

•

جﺪول للقيمة اﳌكاﻧية حتى خاﻧة مئات
اآاف

•

مجموﻋات مﻦ بطاﻗات اﻷﻋﺪاد مﻦ
 1إلى  9للتاميذ )مجموﻋة بطاﻗات
واحﺪة لكل مجموﻋة ﺻﻐيرة مﻦ
التاميذ(

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

اربط
اﻹرﺷادات

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺧال درس الﺮﻳاضﻴات اﻷﺧﻴﺮ ،حﺪﺛﻨا ﻋﻦ اﻷﻋﺪاد اﻷﻛبﺮ مﻦ  .1000لﻨﻨﻈﺮ إلﻰ ﺑﻌض الصور وﻧﻔﻜﺮ ﻓﻴﻤا
إذا ﻛاﻧت ﺗﻀﻢ أﺷﻴاء ﺣقﻴقﻴة أﻛﺜﺮ مﻦ  .1000ﺳأﻋﺮض ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺛاث ﺻور .ﻓﻜﺮوا لﻠﺤﻈة ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻورة ،ﺛﻢ ﻗﻔوا إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌتقﺪون
أن الصورة ﺗﻌﺮض أﺷﻴاء ﻋﺪدﻫا أﻛبﺮ مﻦ  .1000واﺑقوا ﺟالﺴن إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌتقﺪون أن الصورة ﺗﻌﺮض أﺷﻴاء ﻋﺪدﻫا أﻗﻞ مﻦ .1000
ﺳﻨتﺤﺪث ﻋﻦ ﻛﻞ ﺻورة مع زماﺋﻨا ﺛﻢ مع الﻔصﻞ ﻛﻜﻞ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض ﻛل ﺻورة مﻦ ﻧﺸاط "أﻛبر أو أﺻﻐر مﻦ  "1000مﻦ النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم ،ﺻورة واحﺪة في
ﻛل مرة .منح التاميذ وﻗتﹱا للوﻗوف أو اجلوس ،ثم الطلب مﻦ ﻛل زمﻴﻠن مجاورﻳﻦ االتفات إلى بعﻀهم البعﺾ والتح ﹽﺪث ﻋﻦ ﻛل ﺻورة
بالتتابع .بعﺪ بﻀع دﻗائق مﻦ ح ﹽﺪث الزماء ،الطلب مﻦ متطوﻋﲔ مﺸارﻛة أفكارهم.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ماحظة الصور وحﺪيﺪ ما إذا ﻛاﻧﺖ تعرض أﺷياء ﻋﺪدها أﻛبر أو أﺻﻐر مﻦ  .1000التحﺪث إلى زمﻴﻞ
مجاور ﻋﻦ ﻛل ﺻورة .ثم يﺸارك التلميذ اﻷفكار مع الفصل بأﻛمله إذا م اختياره.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مﺤادﺛة راﺋﻌة .ﺳﻨتﺤﺪث الﻴوم ﻋﻦ أﻋﺪاد أﻛبﺮ مﻦ ذلك.
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض جﺪول القيمة اﳌكاﻧية الذي أﻋ ﹽﺪه والذي ﹽ
يوضح العﺪد .67459
أﻋﺪادا أﻛبﺮ ما درﺳﻨاه ﺳاﺑقً ا إلﻰ دراﺳتﻨا لﻠقﻴﻤة اﳌﻜاﻧﻴة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳﻨﻀﻴﻒ الﻴوم
ً
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻹﺷارة إلى ﻛل خاﻧة أثناء مناﻗﺸتها.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻧﺤتاج إلﻰ  10آﺣاد لتﻜوﻳﻦ ﻋﺸﺮة .وﻧﺤتاج إلﻰ  10ﻋﺸﺮات لتﻜوﻳﻦ ماﺋة .وﻧﺤتاج إلﻰ  10مئات لتﻜوﻳﻦ ألﻒ.
ﺑالتالﻲ ﻛﻞ ﺧاﻧة لها ﻗﻴﻤة أﻛبﺮ ﺑـ  10أضﻌاف مﻦ اخاﻧة التﻲ إلﻰ مﻴﻨها .ﻛﻢ ألﻔً ا ﻧﺤتاج ﻓﻲ رأﻳﻜﻢ لتﻜوﻳﻦ ﻋﺸﺮة آاف? اﻫﻤﺴوا
ﺑاإﺟاﺑة ﻓﻲ أﻳﺪﻳﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الهﻤس ﻓﻲ اﻷﻳﺪي ﺑالﻌﺪد.10 :
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا ﻫﻤﺴتﻢ ﻓﻲ اﻷﻳﺪي ﺑالﻌﺪد  ،10ﻓإﺟاﺑتﻜﻢ ﺻﺤﻴﺤة .ﻧﺤتاج إلﻰ  10آاف لتﻜوﻳﻦ ﻋﺸﺮة آاف.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻹﺷارة إلى العﺪد  67459في جﺪول القيمة اﳌكاﻧية.
ﺑصوت مﺮﺗﻔع.3 ،2 ،1 .
أﻋﺪ إلﻰ  ،3ﺣاولوا ﺗﺮدﻳﺪ ﻫﺬا الﻌﺪد الﻜبﻴﺮ ﺟﺪً ا
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺑﻌﺪ أن ّ
ٍ
بصوت مرتفع.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :محاولة ترديﺪ العﺪد
ٍ
ﺑﺪءا مﻦ اﻷرﻗام الصﻐﺮى أو ًا.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺷﻜﺮﻛﻢ ﻋﻠﻰ اﶈاولة .لﻨقﺮأ ﻫﺬا الﻌﺪد الﻜبﻴﺮ ﺟﺪً ا ً
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تﻐطية العﺪد بأﻛمله ﻋﺪا خاﻧة اآحاد ،والطلب مﻦ التاميذ ﻗراءته بﺸكل جماﻋي .بعﺪ ذلﻚ ،إظهار العﺸرات واآحاد،
واﳌتابعة بإظهار رﻗم في ﻛل مرة حتى ﹹيكﺸف ﻋﻦ جميع اﻷرﻗام.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻗراءة ﻛل رﻗم يتم ﻛﺸفه بﺸكل جماﻋي )تﺴعة؛ تﺴعة وخمﺴون؛ أربعمائة وتﺴعة وخمﺴون؛ ﺳبعة آاف
وأربعمائة وتﺴعة وخمﺴون؛ ﺳبعة وﺳتون أل ﹱفا ،وأربعمائة وتﺴعة وخمﺴون(.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻨﺪما ﺗﻜون اﻷﻋﺪاد ﻛبﻴﺮة ﺟﺪً ا مﺜﻞ ﻫﺬا الﻌﺪد ،ﻗﺪ ﻧﻜتﺐ ﻓاﺻﻠة ﺑن اﻵاف واﳌئات .ﻳﻌﻄﻴﻨا ذلك إﺷارة ﻛﻲ
ﻧتوﻗﻒ ﻗﻠﻴ ً
ا أﺛﻨاء القﺮاءة .إذً ا ،ﻧقﺮأ ﻫﺬا الﻌﺪد ﻫﻜﺬا :ﺳبﻌة وﺳتون ألﻔً ا )أﻛّ ﺪ ﻋﻠﻰ التوﻗﻒ ﻫﻨا( ،وأرﺑﻌﻤاﺋة وﺗﺴﻌة وﺧﻤﺴون.
 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳﻨﻄبﻖ اﻷمﺮ ﻧﻔﺴﻪ إذا ﻛاﻧت ﺗوﺟﺪ أرﻗام ﻓﻲ ﺧاﻧة مئات اﻵاف .ﻫﺬه أﻋﺪاد ﻛبﻴﺮة ﺟﺪً ا ﺟﺪً ا.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة الرﻗم  2في خاﻧة مئات اآاف ،ليتﻐير العﺪد ويصبح .267459
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻴﻠتﻔت ﻛﻞ مﻨﻜﻢ إلﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور وﻳخبﺮه ﻛﻴﻒ ﻳﻌتقﺪ أﻧﻪ ﺳﻴقﺮأ ﻫﺬا الﻌﺪد الﻜبﻴﺮ ﺟﺪً ا ﺟﺪً ا.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻗراءة العﺪد لﻠزمﻴﻞ اﳌجاور.
ﺟﻤﻴﻌا .ماﺋتان وﺳبﻌة وﺳتون ألﻔً ا )أﻛﺪ ﻋﻠﻰ التوﻗﻒ ﺑﻌﺪ الﺜاﺛة أرﻗام ﻋﻠﻰ الﻴﻤن(،
مﻌا
ً
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨقﺮأ الﻌﺪد ً
وأرﺑﻌﻤاﺋة وﺗﺴﻌة وﺧﻤﺴون.
مرتفع مع اﳌعلم.
بصوت
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻗراءة العﺪد اجﺪيﺪ
ٍ
ٍ
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التأﻛﺪ مﻦ فهم التاميذ أﻧهم يﺴتطيعون اﺳتﺨﺪام أﺳماء ﻛل خاﻧة ﳌﺴاﻋﺪتهم في فهم ﻛيفية ﻗراءة العﺪد.
أﻋﺪادا ﻛبﻴﺮ ًة ﺟﺪً ا .ﺳﻨﻨﻈﺮ اﻵن إلﻰ اﳌﺪن اﳌصﺮﻳة ذات التﻌﺪاد الﺴﻜاﻧﻲ الﻜبﻴﺮ ﺟﺪً ا .ﹹﻳقصﺪ
 .3ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨﺴتخﺪم اﻵن
ً
ﻳقﺪر ﺑﻌﺸﺮات اﻵاف وﳌﺪن أﺧﺮى
ﺑالتﻌﺪاد الﺴﻜاﻧﻲ ﻓﻲ أي مﺪﻳﻨة ﻋﺪد الﺴﻜان الﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸون ﻓﻴها .لبﻌض اﳌﺪن ﺗﻌﺪاد ﺳﻜاﻧﻲ ّ
ﺗﻌﺪاد ﺳﻜاﻧﻲ ﻳقﺪر مئات اﻵاف.
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض النﺴﺨة الكبيرة مﻦ جﺪول التعﺪاد الﺴكاﻧي للمﺪن اﳌصرية.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أو ًا ،لﻨتﺪرب ﻋﻠﻰ ﻧﻄﻖ اﺳﻢ ﻛﻞ مﺪﻳﻨة وﺗﻌﺪادﻫا الﺴﻜاﻧﻲ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﳌرور ﻋلى ﻗائمة اﳌﺪن والتﺪريب ﻋلى ترديﺪ اﺳم ﻛل مﺪينة وتعﺪادها الﺴكاﻧي مع اﳌعلم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨﺮﺗﺐ ﻫﺬه اﳌﺪن مﻦ اﻷﻛبﺮ إلﻰ اﻷﺻﻐﺮ ،أو مﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﺳﻜاﻧًا إلﻰ اﻷﻗﻞ ﺳﻜاﻧًا .مﻦ أي مﺪﻳﻨة ﻳجﺐ ﻋﻠﻴﻨا أن
ﻧبﺪأ? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛاﻧت لﺪﻳﻜﻢ أي ﻓﻜﺮة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون فكرة ﻋﻦ ﻛيفية البﺪء بترتيب التعﺪادات
الﺴكاﻧية.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مناﻗﺸة أفكار التاميذ .رما م ﹽيز التاميذ أن اﻷﻋﺪاد التي تﻀم أﻛبر ﻋﺪد مﻦ اﻷرﻗام هي اﻷﻛبر .وﻗﺪ ميزون ﹱ
أيﻀا
أﻧه مﻦ أجل مقارﻧة اﻷﻋﺪاد التي تتكون مﻦ ﺳتة أرﻗام ،فإن ﻋليهم النظر إلى خاﻧة مئات اآاف .تأﻛﺪ مﻦ أن التاميذ حﺪدوا اﺳتراتيجيات
فعالة لترتيب التعﺪادات الﺴكاﻧية وﻧاﻗﺸوها.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ أﻋﺪدت ﺑﻄاﻗات ﻛَتبت ﻋﻠﻰ أﺣﺪ وﺟهﻴها أﺳﻤاء ﻫﺬه اﳌﺪن وﻛَتبت ﺗﻌﺪاداﺗها الﺴﻜاﻧﻴة ﻋﻠﻰ وﺟهها اﻵﺧﺮ.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء ،وإذا ﻧادﻳت اﺳﻢ أﺣﺪﻛﻢ ،ﻓﺴأﻋﻄﻴﻪ ﺑﻄاﻗة .ﺛﻢ ﻳجﺐ ﻋﻠﻴﻪ اإمﺴاك ﺑبﻄاﻗتﻪ ﺑﺤﻴث ﻳﻜون الوﺟﻪ الﺬي ﻛﹹ تﺐ
ﺳأﺳﺤﺐ
ّ
ﻋﻠﻴﻪ التﻌﺪاد الﺴﻜاﻧﻲ ﺑاجاه الﻔصﻞ وﻳﻜون الوﺟﻪ الﺬي ﻛﹹ تﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ اﳌﺪﻳﻨة ﺑاجاﻫﻪ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مناداة أﺳماء تاميذ ليتقﺪموا إلى مقﺪمة الفصل .إﻋطاء ﻛل منهم بطاﻗة ﻋﺸوائية .التأﻛﺪ مﻦ ﻋﺪم توزيع البطاﻗات
بالترتيب.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يذهب التاميذ اختارون إلى مقﺪمة الفصل ويقفون بحيث تتجه أﻋﺪاد التعﺪاد الﺴكاﻧي ﻋلى بطاﻗاتهم
باجاه الفصل.

بعﻀا حﺴب احاجة في هذا النﺸاط .وامنحهم الوﻗﺖ ﹱ
ماحظة للمعلم :دع التاميذ يقعوا في أخطاء ويصححوا أخطاء بعﻀهم ﹱ
أيﻀا لﺸرح
أفكارهم.
مﻌا ﻋﻠﻰ وضع ﺑﻴاﻧات التﻌﺪاد الﺴﻜاﻧﻲ ﺑالتﺮﺗﻴﺐ مﻦ اﻷﻛبﺮ إلﻰ اﻷﺻﻐﺮ .اﻧﻈﺮوا إلﻰ اجﺪول واﻧﻈﺮوا
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨﻌﻤﻞ ً
ما إذا ﻛان ﺑإمﻜاﻧﻜﻢ أن ﺗقﺮروا ما الﻌﺪد الﺬي ﻳجﺐ أن ﻳأﺗﻲ أو ًا .أو ّد مﻦ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ االتﻔات إلﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور ومﺸارﻛة اﻷﻓﻜار مﻌﻪ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث إلى زمﻴﻞ مجاور بﺸأن ما هو العﺪد اﻷﻛبر.
أﻳﻀا ﺳﻤاع الﻄﺮق التﻲ ﺗﺴتخﺪموﻧها ﻓﻲ حﺪﻳﺪ اﺧتﻴارﻛﻢ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛاﻧت لﺪﻳﻜﻢ أي ﻓﻜﺮة .وأرﻳﺪ ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون إجاباتهم ويﺸرحون الطرق التي
اﺳتﺨﺪموها.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تكرار العملية إلى أن يتم ترتيب جميع اﻷﻋﺪاد مﻦ اﻷﻛبر إلى اﻷﺻﻐر.
 .4ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ :أﺣﺴﻨتﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ مﺪﻧﻨا مﻦ اﻷﻛبﺮ إلﻰ اﻷﺻﻐﺮ مﻦ ﺣﻴث التﻌﺪاد الﺴﻜاﻧﻲ .ﻳﺮﺟﻰ ﻓتح ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة
الﺪرس  :13التﻄبﻴﻖ.
الﺪرس  :13التﻄبﻴﻖ

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :فتح ﺻفحة الﺪرس  :13التطبيق.

اإرﺷادات :اﻗﻠﺐ ﺑﻄاﻗة واﺣﺪة ﺛﻢ اﻛتﺐ الﺮﻗﻢ ﻓﻲ أﺣﺪ مﺮﺑﻌات القﻴﻤة اﳌﻜاﻧﻴة .مﻜﻨك اﺳتخﺪام مﺮﺑع "جاﻫﻞ" مﺮة واﺣﺪة .ﺑﻌﺪ ﻛتاﺑة
الﺮﻗﻢ ،ا مﻜﻨك ﺗﻐﻴﻴﺮ مﻜاﻧﻪ .ﺑﻌﺪ أن ﲤأ ﺟﻤﻴع اﳌﺮﺑﻌات الﺴتة ،ﻗارن اﻷﻋﺪاد التﻲ ﺣصﻠت ﻋﻠﻴها مع أﻋﺪاد زماﺋك.
الهﺪف :ﺗﻜوﻳﻦ أﺻﻐﺮ ﻋﺪد ﻓﻲ اﳌجﻤوﻋة.

اجولة :1
جاهل

آحاد

ﻋﺸرات

مئات

آاف

ﻋﺸرات آاف

مئات آاف

جاهل

آحاد

ﻋﺸرات

مئات

آاف

ﻋﺸرات آاف

مئات آاف

جاهل

آحاد

ﻋﺸرات

مئات

آاف

ﻋﺸرات آاف

مئات آاف

جاهل

آحاد

ﻋﺸرات

مئات

آاف

ﻋﺸرات آاف

مئات آاف

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳجﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ اﻵن التﻌاون مع مجﻤوﻋة ﺻﻐﻴﺮة لﻠﻌﺐ "لﻌبة القﻴﻤة اﳌﻜاﻧﻴة" التﻲ لﻌبﻨاﻫا ﻓﻲ الﺪرس .11
حﺪ إضاﻓﻲ ،ﻓإن ﻫﺪﻓﻜﻢ اجﺪﻳﺪ ﻫو ﺗﻜوﻳﻦ أﺻﻐﺮ ﻋﺪد
ولﻜﻦ ،ﺳتﺤصﻠون ﻫﺬه اﳌﺮة ﻋﻠﻰ أﻋﺪاد ﺣتﻰ ﺧاﻧة مئات اﻵاف .ومﺜاﺑة ٍ
مﻜﻦ و َﻳﺴتخﺪم رغﻢ ذلك ﺟﻤﻴع اخاﻧات اﳌوضﺤةً .
ﺣﻈا ﺳﻌﻴﺪً ا.

اجولة :2

اجولة :3

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻹجابة ﻋﻦ أي أﺳئلة يطرحها التاميذ بﺸأن اﻹرﺷادات .تنظيم التاميذ في مجموﻋات ﺻﻐيرة تتكون مﻦ أربعة أو
خمﺴة تاميذ .إﻋطاء ﻛل مجموﻋة مﻦ التاميذ مجموﻋة مﻦ بطاﻗات اﻷﻋﺪاد مﻦ  1إلى .9

اجولة :4

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ
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27

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى العمل مع مجموﻋات ﺻﻐيرة واﺻطحاب ﻛتاب التلميذ واﻷﻗام الرﺻاص معهم .لعب ﻋﺪة
جوات مﻦ اللعبة .بعﺪ ﻛل جولة ،مقارﻧة أﻋﺪادهم اﳌك ﹽوﻧة مﻦ ﺳتة أرﻗام مع أﻋﺪاد أخرى في اجموﻋة.

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التج ﹽول في الفصل وﺳؤال التاميذ ﻋﻦ ﻛيفية حﺪيﺪهم ﻷماﻛﻦ وضع اﻷﻋﺪاد.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :وضع جميع اﻷدوات في أماﻛنها.

ماحظة للمعلم :مكﻦ لعب هذه اللعبة ﹱ
أيﻀا مع الزماء أو مع الفصل بأﻛمله ،وذلﻚ اﻋتما ﹱدا ﻋلى حجم الفصل.

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع ﻓﻲ ﻗﺮاءة اﻷﻋﺪاد الﻜبﻴﺮة ﺟﺪً ا وﻛتاﺑتها ومقارﻧتها .ﻓﻲ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :13ﻛﺮاس
الﺮﻳاضﻴات ،ﹹﻳﺮﺟﻰ التﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ الﺴؤال التالﻲ واإﺟاﺑة ﻋﻨﻪ" :ما الﻄﺮق التﻲ ﺗﺴتخﺪمها ﳌقارﻧة اﻷﻋﺪاد الﻜبﻴﺮة ﺟﺪً ا?"
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :تأ ﹹﹽمل ما تعلﹽموه .الكتابة ﻋﻦ الطرق التي اﺳتﺨﺪموها ﳌقارﻧة أﻋﺪاد ﻛبيرة.

الﺪرس  :14التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :اﻛتﺐ ﻛﻞ ﻋﺪد ﺑالصﻴﻐة اﳌﻤتﺪة .ﺛﻢ ﺗﺪرب ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﻛﻞ ﻋﺪد ﺑالصﻴﻐة الﺮمزﻳة والصﻴﻐة اﳌﻤتﺪة )ﺑالهﻤس(.

= 62319

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التأﻛﺪ مﻦ مراجعة ما ﻛتبه التاميذ ،حيث ﺳتوفر معلومات ﻗ ﹽيمة ﻋﻦ فهم التاميذ احالي ﳌفاهيم القيمة اﳌكاﻧية.

= 762319

= 15780

= 812004

اﻛتب اﻷﻋﺪاد الكبيرة جﺪﹱا بالصيﻐة الرمزية ثم اﻛتبها بالصيﻐة اﳌمتﺪة.

=

=

اآن رتﹽب جميع اﻷﻋﺪاد الﺴابقة .فكﹽر هل تريﺪ ترتيبها مﻦ اﻷﺻﻐر إلى اﻷﻛبر أم مﻦ اﻷﻛبر إلى اﻷﺻﻐر؟

،

،

،

،

،

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ
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الﺪرس  14ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ُلم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في هذا الﺪرس ،يع ﹽﺪ التاميذ باﺳتﺨﺪام طريقة الع ﹽﺪ
بالقفز للتمهيﺪ لﺪروس الﻀرب القادمة .ويقرأون ﹱ
أيﻀا
أﻋﺪا ﹱدا حتى خاﻧة مئات اآاف ويكتبوﻧها باﺳتﺨﺪام
الصيﻐة الرمزية والصيﻐة اﳌمتﺪة .وأخي ﹱرا ،يرتﹽب التاميذ
أﻋﺪا ﹱدا حتى خاﻧة مئات اآاف.
حﻀير اﳌعلم للﺪرس

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• الع ﹽﺪ بالقفز مقﺪار  2أو  5أو .10
• ﻗراءة اﻷﻋﺪاد حتى خاﻧة مئات اآاف وﻛتابتها
بالصيﻐة الرمزية.
• ﻗراءة اﻷﻋﺪاد حتى خاﻧة مئات اآاف وﻛتابتها
بالصيﻐة اﳌمتﺪة.
• ترتيب مجموﻋة مﻦ اﻷﻋﺪاد حتى خاﻧة مئات
اآاف.

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

الصيﻐة اﳌمتﺪة

•

أﻛبر مﻦ

•

أﺻﻐر مﻦ

•

ترتيب

•

الع ﹽﺪ بالقفز

•

الصيﻐة الرمزية

اﻋرض جﺪول القيمة اﳌكاﻧية مﻦ الﺪرس .13

اربط
اﻹرﺷادات

اﳌواد

•

جﺪول القيمة اﳌكاﻧية ﻛبير احجم مﻦ
الﺪرس 13

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

أﺳاﺳا لفهم أن الﻀرب هو ﻋملية جمع متكرر .في الصف الﺜاﻧي اابتﺪائي ،تﺪ ﹽرب التاميذ ﻋلى الع ﹽﺪ
ماحظة للمعلم :يﻀع الع ﹽﺪ بالقفز
ﹱ
بالقفز مقﺪار  2و 5و .10ﻋ ﹽﺪل هذا اجزء مﻦ درس اليوم ﻋنﺪ احاجة )الع ﹽﺪ بالقفز مقﺪار أﻋﺪاد أخرى ،والعﺪ بالقفز بﺴرﻋة مقﺪار  2و5
و ،10وما إلى ذلﻚ( .إذا لم يتمكﻦ التاميذ مﻦ تذ ﹽﻛر الع ﹽﺪ بالقفز ،فتابع هذا النﺺ الذي يرﺷﺪهم إلى خطوات هذه العملية ببطء فيما يتعلق
بالع ﹽﺪ مقﺪار .2
ﻋﺪدا ﺑﻌﺪد ،ﺳﻨﻌﺪ
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳﻨتﺪ ّرب ﻋﻠﻰ الﻌﺪ لﻠتﺤﻀﻴﺮ لﻠﺪرس الﻴوم .أو ًا ،ﺳﻨتﺪرب ﻋﻠﻰ الﻌﺪ ﺣتﻰ الﻌﺪد ً 20
وﺗﻨازلﻴا ﺑﺪاﻳة مﻦ الﻌﺪد  .20ﻋﻨﺪما أﺷﻴﺮ ﺑإﺻبﻌﻲ إلﻰ أﻋﻠﻰ…
ﺗصاﻋﺪﻳا ﺣتﻰ 20
ً
ً
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻹﺷارة بإﺻبعه إلى أﻋلى.
ﺗصاﻋﺪﻳا ،وﻋﻨﺪما أﺷﻴﺮ ﺑإﺻبﻌﻲ إلﻰ أﺳﻔﻞ…
ﺳﻨﻌﺪ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ:
ّ
ً
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻹﺷارة بإﺻبعه إلى أﺳفل.
ﺗﻨازلﻴا .وإذا أغﻠقت ﻳﺪي ،ﻓﻴﻌﻨﻲ
ﺗصاﻋﺪﻳا أو
ﺗﻨازلﻴا .اﻧﻈﺮوا إلﻰ إﺻبﻌﻲ لتﻌﺮﻓوا إن ﻛان ﻋﻠﻴﻜﻢ الﻌﺪ
ﺳﻨﻌﺪ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ:
ّ
ً
ً
ً
ذلك أﻧﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ التوﻗﻒ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :يﻐلق ﻗبﻀة يﺪه.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﻌﺪاد ،لﻨبﺪأ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :العﺪ مع التاميذ تصاﻋﺪ ﹱيا إلى  20وتنازل ﹱيا مﻦ  ،20مع التوﻗف بصورة متكررة ﻋنﺪ ﻧقاط ﻋﺸوائية لتﻐيير اجاه العﺪ
ﻋﺸوائ ﹱيا .مﺜال :إﺷارة ﻷﻋلى  ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 -إﺷارة ﻷﺳفل  ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 -إﺷارة ﻷﻋلى ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 -
 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9إﺷارة ﻷﺳفل .8 ،9 ،10 ،11 ،12 -
ﺗﻨازلﻴا مﻦ  20مﺮة أﺧﺮى .وﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮة ،ﺳﻨهﻤس ﺑﻌﺪد وا ﻧهﻤس ﺑالﺬي
ﺗصاﻋﺪﻳا ﺛﻢ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺟﻴﺪ ،لﻨﻌﺪ اﻵن إلﻰ 20
ً
ً
ﻳﻠﻴﻪ .أي ﺳأﻫﻤس ﺑالﻌﺪد  1وأﻗول الﻌﺪد  2ﺑصوت مﺮﺗﻔع ،ﺛﻢ ﺳأﻫﻤس ﺑالﻌﺪد  3وأﻗول الﻌﺪد  4ﺑصوت مﺮﺗﻔع ،وﻫﻜﺬا .وﺳأﻋﻄﻴﻜﻢ
ﺗﻨازلﻴا.
ﺗصاﻋﺪﻳا أو
أﻳﻀا إﺷارات ﺑﻴﺪي ﺑﺤﻴث ﺗﻌﺮﻓون إن ﻛان ﻋﻠﻴﻜﻢ الﻌﺪ
ً
ً
ً
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بصوت مرتفع مﻦ مﻀاﻋفات
بصوت مرتفع .يجب أن تكون اﻷﻋﺪاد التي تﹹر ﹽدد
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الهﻤس باﻷﻋﺪاد وﻧطقها
ٍ
ٍ
العﺪد .2
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الع ﹽﺪ مع التاميذ ومواﺻلة إﻋطاء إﺷارات باليﺪ بحيث يع ﹽﺪون تصاﻋﺪ ﹱيا وتنازل ﹱيا مقﺪار .2
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .ﺳﻨﻜﺮر الﻌﻤﻠﻴة مﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ولﻜﻦ ﺑﺪ ًا مﻦ الهﻤس ﺑﻌﺪد ﺛﻢ ﻧﻄﻖ الﺬي ﻳﻠﻴﻪ ﺑصوت مﺮﺗﻔع ،ﺳتﻔﻜﺮون
ﺑالﻌﺪد ﻓﻲ أذﻫاﻧﻜﻢ ﻓقﻂ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العﺪ مقﺪار  ،2مع ﻧطق مﻀاﻋفات العﺪد  2فقط بصوت مرتفع تصاﻋﺪ ﹱيا وتنازل ﹱيا .تﺨطي العﺪد  20إذا
ﻛان التاميذ ﻗادريﻦ ﻋلى ذلﻚ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الع ﹽﺪ مع التاميذ ومواﺻلة إﻋطاء إﺷارات باليﺪ بحيث يع ﹽﺪون تصاﻋﺪ ﹱيا وتنازل ﹱيا مقﺪار .2

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳﻨﻌود اﻵن لﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺪاد الﻜبﻴﺮة ﺟﺪً ا .وﺳﻨﺪرس الﻴوم ﺑﻌض اﻷﻋﺪاد الﻜبﻴﺮة ﺟﺪً ا ،ولﻜﻨﻨا ﺳﻨﺤﻠﻠها
مﻌا أو ًا ﺑﺤﻴث مﻜﻨﻜﻢ ﺗﻨﺸﻴﻂ ذاﻛﺮﺗﻜﻢ.
إلﻰ أﺟزاء .لقﺪ ﻓﻌﻠﻨا ذلك مﻦ ﻗبﻞ ،ولﻜﻦ لﻨﻄبﻖ ﻫﺬه الﻌﻤﻠﻴة مﺮﺗن ً
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة العﺪد  62319ﻋلى جﺪول القيمة اﳌكاﻧية.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻴﻠتﻔت ﻛﻞ مﻨﻜﻢ إلﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور وﻳتﺤﺪث ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴة ﻧﻄﻖ ﻫﺬا الﻌﺪد .ولﻴﻨﻈﺮ ﻛﻞ زمﻴﻠن إن ﻛاﻧا ﺣصا ﻋﻠﻰ
اإﺟاﺑة ﻧﻔﺴها.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻗراءة العﺪد لزمﻴﻞ اﳌجاور.
ﺑصوت
 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :راﺋع .ﺗﺬﻛﺮوا أﻧﻨا ﻋﻨﺪما ﻧقﺮأ ﻫﺬا الﻌﺪد ،ﻳجﺐ أن ﻧتوﻗﻒ ﺑﻌﺪ الﺮﻗﻢ الﺜالث مﻦ الﻴﻤن .لﻨقﺮأ الﻌﺪد
ٍ
مﺮﺗﻔع.
بصوت مرتفع.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻗراءة العﺪد مع اﳌعلم
ٍ

فقﺴمه مجﺪ ﹱدا ،بحيث تﻐطي جميع اﻷرﻗام باﺳتﺜناء خاﻧة اآحاد
ماحظة للمعلم :إذا لم يقرأ الكﺜير مﻦ التاميذ العﺪد ﻋلى النحو الصحيح ،ﹽ
وتقرأ العﺪد ،ثم تكﺸف ﻋﻦ الرﻗم في خاﻧة العﺸرات وتقرأ العﺪد ،ثم تواﺻل ﻋلى هذا اﳌنوال حتى تكﺸف ﻋﻦ اﻷرﻗام الﺴتة جميعها
ويقرأها التاميذ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻦ ﻧﺮﺳﻢ ﺷﻜ ً
ا ﻳوضح ﻫﺬا الﻌﺪد ﺑاﺳتخﺪام ﳕاذج ﺻور ،ولﻜﻨﻨا لو ﻓﻌﻠﻨا ذلك ،ﻓﻤا ﻋﺪد مﻜﻌبات اﻵاف التﻲ
ﺳﻨﺤتاج لها? مﻦ ﻓﻀﻠﻜﻢ ،ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ لﻠﻤﺸارﻛة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون إجاباتهم إلى أن يجيب أحﺪ التاميذ
باﻹجابة الصحيحة ).(2
الﺪرس  :13ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات
اإرﺷادات :ﺗأمَ ﻞ ما ﺗﻌﻠﻤتﻪ .ما الﻄﺮق التﻲ ﺗﺴتخﺪمها لﻠﻤقارﻧة ﺑن اﻷﻋﺪاد الﻜبﻴﺮة ﺟﺪً ا? اﻛتﺐ ﻫﺬه الﻄﺮق.

 .3ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أو ّد مﻨﻜﻢ أن جﺮﺑوا ﻛتاﺑة ﻫﺬا الﻌﺪد ﺑالصﻴﻐة اﳌﻤتﺪة .ﺗﺬﻛﺮوا أﻧﻨا ﻧتﻌﻠﻢ اﺳتخﺪام اﻷﻋﺪاد الﻜبﻴﺮة ﺟﺪً ا
ﲤاما ما ﻳجﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻌﻠﻪ .ﹹﻳﺮﺟﻰ ااﻧتقال إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :14التﻄبﻴﻖ ﻓﻲ
ﻓقﻂ ،ولﺬلك ا ﺑأس إذا لﻢ ﺗﻜوﻧوا متأﻛﺪﻳﻦ
ً
ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :14التطبيق في الكتاب.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مﻜﻦ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ مﻔﺮده أو مع زمﻴﻠﻪ اﳌجاور لﻜتاﺑة ﻫﺬا الﻌﺪد ﺑالصﻴﻐة اﳌﻤتﺪة ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ.
مﻌا ﺧال ﺑﻀع دﻗاﺋﻖ.
وﺳﻨتﺤﺪث ﻋﻦ ﻫﺬا ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :إﻛمال ﺻفحة التطبيق.
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الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

ماحظة للمعلم :رما يواﺻل بعﺾ التاميذ مواجهة ﺻعوبات ،ولكﻦ ا بأس في ذلﻚ .خال حظات ،ﺳتطلب منهم حليل أي أخطاء وﻗعوا فيها.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳأﺷارك اﻵن الصﻴﻐة اﳌﻤتﺪة لهﺬا الﻌﺪد .وإذا وﻗﻌتﻢ ﻓﻲ ﺧﻄأ ،ﻓهﺬا ﻫو الوﻗت اﳌﻨاﺳﺐ لتصﺤﺤوه اﻵن .أرى أن
ﻫﻨاك  6واﺣﺪة ﻓﻲ ﺧاﻧة ﻋﺸﺮات اﻵاف ،وﺑالتالﻲ ﻓإن ﻗﻴﻤة الﺮﻗﻢ  6ﺗﺴاوي  6ﻋﺸﺮات آاف ،أو  .60000ﺳأﺑﺪأ ﺑﻜتاﺑة ) .60000اﻛتﺐ
ذلك ﻋﻠﻰ الﺴبورة (.الﺮﻗﻢ التالﻲ ﻫو  2وﻳوﺟﺪ ﻓﻲ ﺧاﻧة اﻵاف ،ولﺬلك ﻓإن ﻗﻴﻤتﻪ ﺗﺴاوي  ،2000ولﺬلك ﺳأﻛتﺐ ) .2000 +اﻛتﺐ
ذلك ﻋﻠﻰ الﺴبورة (.لﻨتوﻗﻒ ﻫﻨا .اﻧﻈﺮوا إلﻰ ما ﻛتبتﻤوه ولﻴﻠتﻔت ﻛﻞ مﻨﻜﻢ إلﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور وﻳخبﺮه إن ﻛان ﻗﺪ ﺑﺪأ ﺑالﻄﺮﻳقة
ﻧﻔﺴها ،وإذا لﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺬلك ،ﻓﻠﻴخبﺮه ﻋﻦ اﻷﺷﻴاء التﻲ ﻳﻔهﻤها اﻵن.
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :حليل ما ﻛتبوه ومﺸارﻛة اﻷﺷياء التي فعلوها ﻋلى النحو الصحيح واﻷﺷياء التي ﻋليهم تﻐييرها ٍ
ﻛل مع
زمﻴﻞ مجاور.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل وااﺳتماع إلى ما يﺸارﻛه التاميذ فيما بينهم ،وتذﻛيرهم بأن حﺪيﺪ اﻷخطاء ومناﻗﺸتها
وتصحيحها طريقة رائعة للتعلم .اﺳتﺨﺪام إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه بعﺪ دﻗيقة إلى دﻗيقتﲔ جذب اﻧتباه التاميذ مرة أخرى.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما الﺬي ﻳود التامﻴﺬ اجﺮﻳئون مﺸارﻛتﻪ ﺑﺸأن ما ﺗﻌﻠّﻤوه مﻦ الوﻗوع ﻓﻲ أﺧﻄاء?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يتحﺪث التاميذ اختارون ﻋﻦ اﻷخطاء التي وﻗعوا فيها وﻋما تعلﹽموه اآن.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﻧا مﻌجﺐ ﺟﺪً ا ما ﺗﻌﻠّﻤتﻤوه .أﺷﻜﺮﻛﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺸارﻛة .لﻨواﺻﻞ الﻌﻤﻞ .أرى اﻵن الﺮﻗﻢ  3ﻓﻲ ﺧاﻧة اﳌئات،
ولﺬلك ﺳأضﻴﻒ  300 +إلﻰ مﺴألتﻲ) .اﻛتﺐ  300 +ﻋﻠﻰ الﺴبورة (.ﻳوﺟﺪ الﺮﻗﻢ  1ﻓﻲ ﺧاﻧة الﻌﺸﺮات ،ولﺬلك ﻓإﻧﻪ ﻳﻀﻴﻒ  10إضاﻓﻴة
وأﺧﻴﺮا ،ﻫﻨاك  9واﺣﺪة ﻓﻲ ﺧاﻧة اﻵﺣاد ،ولﺬلك ﺳأﻧتهﻲ مﻦ ﻛتاﺑة الصﻴﻐة اﳌﻤتﺪة
إلﻰ الﻌﺪد) .اﻛتﺐ  10 +ﺑﻌﺪ ذلك ﻋﻠﻰ الﺴبورة(.
ً
لهﺬا الﻌﺪد ﺑإضاﻓة ) .9 +اﻛتﺐ ذلك ﻋﻠﻰ الﺴبورة (.ﻳﺮﺟﻰ التﺤقﻖ ما ﻛتبتﻤوه لتتأﻛﺪوا مﻦ أن ﻫﺬا الﻌﺪد مﻜتوب لﺪﻳﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ
ﺻﺤﻴح ﺑالصﻴﻐة اﳌﻤتﺪة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحقق ما ﻛتبوه وتعﺪيله ﻋنﺪ احاجة.
ً
مﻌا.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا أردم اﶈاولة مﺮة
إضاﻓﻴة ً

فح ﹽل مﺴأل ﹱة أخرى باﺳتﺨﺪام ﻧفس
ماحظة للمعلم :إذا احتاج معظم التاميذ في الفصل إلى حل مﺴألة أخرى م ﹱعا أو رغبوا في ذلﻚ ،ﹹ
العملية اﳌذﻛورة ﺳاب ﹱقا ولكﻦ باﺳتﺨﺪام العﺪد  .762319وإذا ﻛان معظم التاميذ في الفصل ﻋلى اﺳتعﺪاد للعمل مفردهم ،فاﻧتقل إلى
اخطوة التالية في هذا الﺪرس.
 .4ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ :ﺳتﺤﻠّون اﻵن اﳌزﻳﺪ مﻦ اﳌﺴاﺋﻞ اﳌﺸاﺑهة لﺬلك مﻔﺮدﻛﻢ .أﺳﻔﻞ اﳌﺴألة )اﳌﺴاﺋﻞ( التﻲ ﺣﻠﻠﻨاﻫا ،ﺗوﺟﺪ ﺑﻌض
ً
إضاﻓة إلﻰ مﺴاﺣتن مخصصتن لتﻜوﻳﻦ ﻋﺪدﻳﻦ ﻛبﻴﺮﻳﻦ ﺟﺪً ا مﻦ اﺧتﻴارﻛﻢ وﻛتاﺑتهﻤا ﺑالصﻴﻐة
اﻷﻋﺪاد التﻲ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﺳتخﺪامها
اﳌﻤتﺪة .ﺑﻌﺪ أن ﺗﻜتبوا الصﻴﻐة اﳌﻤتﺪة لﻜﻞ ﻋﺪد ،ﻳجﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺗﺮﺗﻴبها .مﻜﻨﻜﻢ اﺧتﻴار ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﻋﺪاد مﻦ اﻷﺻﻐﺮ إلﻰ اﻷﻛبﺮ أو مﻦ
ﻓﻴﺮﺟﻰ رﻓع أﻳﺪﻳﻜﻢ) .اإﺟاﺑة ﻋﻦ أي أﺳئﻠة ﺗﹹﻄﺮح (.مﻜﻨﻜﻢ البﺪء.
اﻷﻛبﺮ إلﻰ اﻷﺻﻐﺮ .وإذا ﻛان لﺪﻳﻜﻢ ﺳؤال ﺑﺸأن ذلك ،ﹹ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل مفردهم خال اﳌﺪة اﳌتبقية مﻦ وﻗﺖ "تعلم" في ﻛتاب التلميذ .طرح اﻷﺳئلة إذا احتاجوا لذلﻚ.
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تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة خمﺴة أرﻗام ﻋلى الﺴبورة.
ﻛتبت ﺧﻤﺴة أرﻗام ﻋﻠﻰ الﺴبورة .ما أﻛبﺮ ﻋﺪد مﻜﻨﻜﻢ ﺗﻜوﻳﻨﻪ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺑالﻨﺴبة لﻠجزء اخاص ﺑـ "ﺗأمﻞ" الﻴوم،
ﹹ
ﺑاﺳتخﺪام ﻫﺬه اﻷرﻗام اخﻤﺴة? ﺳأمﻨﺤﻜﻢ دﻗﻴقة لﻠتﻔﻜﻴﺮ ﺛﻢ ﻳجﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ االتﻔات والتﺤﺪث إلﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التفكير ﻗلي ﹱا في هﺪوء .بعﺪ إﻋطاء اﳌعلم إﺷارة ،االتﻔات والتﺤﺪث إلى زمﻴﻞ مجاور ،مع مقارﻧة ﻛل
زميلﲔ ﻹجابتيهما.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ااﺳتماع إلى محادثات التاميذ وإجاباتهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﻞ واﻓﻖ اجﻤﻴع ﻋﻠﻰ اإﺟاﺑة? ﻫﻞ ﺗوﺻﻞ أي زماء إلﻰ أﻋﺪاد مختﻠﻔة? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا لﻢ ﺗواﻓقوا ﻋﻠﻰ
طﺮﻳقة ﺗﻜوﻳﻦ الﻌﺪد اﻷﻛبﺮ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي ،إذا ﻛان ذلﻚ مناﺳ ﹱبا .يﺸارك الزماء اختارون اﻷﻋﺪاد مع الفصل.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة اﻷﻋﺪاد ﻋلى الﺴبورة وحليلها مع الفصل بأﻛمله.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل م ﹱعا لتحليل العﺪديﻦ اللذيﻦ أﻋطاهما الزماء ومقارﻧتهما.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا ﺳمح الوﻗﺖ ،تكرار اﻹجراء الﺴابق ولكﻦ هذه اﳌرة بالبحث ﻋﻦ أﺻﻐر ﻋﺪد مكﻦ.
ﺟﻤﻴﻌا ﺑجﺪ ﻫﺬا الﻴوم وﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع ﻓﻲ التﻌﻠُ ﻢ ﻋﻦ القﻴﻤة اﳌﻜاﻧﻴة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻋﻤﻠتﻢ
ً

الفصل 81 2

الﺪرس  15ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ُلم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

يﻀع هذا الﺪرس اﻷﺳاس لتطوير فهم ﻋميق لعملية
الﻀرب .تع ﹽرف التاميذ اﳌصفوفات في الصف الﺜاﻧي
اابتﺪائي ،وﺳيتعمقون في هذا الﺪرس في فهم أماط
الﻀرب مع مﺸارﻛة ماحظاتهم ﻋﻦ مجموﻋات مﻦ
اﻷﺷياء .لﻦ تربط هذا اﻷمر مباﺷرة بعملية الﻀرب .بل
ﺳينصب ترﻛيزﻧا ﻋلى ماحظة وحﺪيﺪ وتكويﻦ مجموﻋات
مع تطوير التاميذ لطرق حل مﺴائل في العالم الواﻗعي.
يتعرف التاميذ في هذا الﺪرس الﻀرب باﺳتﺨﺪام
اﳌصفوفات في متجر بقالة .ﻛما يحﺪدون مصفوفات
مﺨتلفة ويوجﺪون العﺪد اﻹجمالي مﻦ اﻷﺷياء ،ويﺸارﻛون
اﺳتراتيجياتهم في التوﺻل لذلﻚ.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• معرفة اﺳتراتيجيات لع ﹽﺪ مجموﻋات اﻷﺷياء
والتﺪريب ﻋليها.

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

مجموﻋات

•

جميعات
اﳌواد

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

اطبع ﺻورة متجر بقالة بتنﺴيق ﻛبير يناﺳب الﺴبورة.
اطلع ﻋلى النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم لـ "متجر
البقالة") .ﺳتكون لﺪى التاميذ ﻧفس الصورة اﳌوجودة في
ﻛتاب الرياضيات للتاميذ(.

•

ملصق يوضح ﺻورة متجر بقالة

•

ورق ﻛبير احجم أو ورق ملصقات

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

أحﻀر ملصقات ورﻗية أو ور ﹱﻗا ﻛبير احجم لكتابة
ماحظات التاميذ.

اربط
اﻹرﺷادات

) 10إلى  15دﻗيقة(

ماحظة للمعلم :يبﺪأ هذا اجزء اخاص بـ "اربط" بصورة متجر بقالة به أﺷياء ضمﻦ مجموﻋات أو مصفوفات .وهذا اجزء م إﻋﺪاده
ﳌﺴاﻋﺪة التاميذ في البﺪء في البحث ﻋﻦ مجموﻋات والتفكير في ﻛيفية حﺪيﺪ اجموع )حاﺻل الﻀرب( بطاﻗة .وإذا ﻛنﺖ تفﻀل اﺳتﺨﺪام
ﺻورة حقيقية لﺴوق أو متجر تﹹرتﹽب فيه اﻷﺷياء في مصفوفات ،فإﻧنا ﻧﺸجعﻚ ﻋلى القيام بذلﻚ.
مﻌا إلﻰ ﺻورة متجﺮ البقالة ﻫﺬه .ﻳجﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ االتﻔات إلﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور ومﻨاﻗﺸة ما ﻳﺮاه
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨﻨﻈﺮ ً
ً
إضاﻓة إلﻰ ﻛﻴﻔﻴة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺷﻴاء .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪما ﺗﻜوﻧون مﺴتﻌﺪﻳﻦ ﳌﺸارﻛة ماﺣﻈاﺗﻜﻢ.
ﻓﻲ ﻫﺬه الصورة
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :االتفات والتحﺪث إلى الزمﻴﻞ اﳌجاور ﻋما يروﻧه في الصورة وﻋﻦ ترتيب اﻷﺷياء .رفع اإﺑهام إلﻰ
أﻋﻠﻰ ﻋنﺪما يكوﻧون مﺴتعﺪيﻦ للمﺸارﻛة.
"ﻋالﻢ الﺮﻳاضﻴات" .ﺳأﻛتﺐ ماﺣﻈاﺗﻜﻢ ﻋﻠﻰ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨﺴﻤع ما ﺗاﺣﻈوﻧﻪ ﻋﻦ ﻫﺬه الصورة مﻦ ﺧال التﻔﻜﻴﺮ مﺜﻞ ِ
ﻫﺬا الورق ﻛبﻴﺮ اﳊجﻢ )أو ﻋﻠﻰ الﺴبورة( ﺑﺤﻴث مﻜﻨﻨا مﻨاﻗﺸتها اﺣقً ا.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺪﻋاء تلميذيﻦ إلى أربعة تاميذ ،أو أي ﻋﺪد مﻦ التاميذ حﺴب ما يﺴمح به الوﻗﺖ ،ﳌﺸارﻛة ماحظاتهم .تﺸجيع
التاميذ ﻋلى إﻋﺪاد ماحظات رياضية والتحﺪث ﻋﻦ الطرق التي يﺴتﺨﺪموﻧها .فيما يلي مﺜال محادثة مع اﻷﺳئلة.
اﳌعلم :أخبرﻧي ﻋما تراه.
التلميذ :أرى تفاحات.
اﳌعلم :ما طريقة ترتيب التفاحات؟
التلميذ :في ﺻفوف )أو مجموﻋات أو أﻋمﺪة(.
اﳌعلم :ﻛم ﻋﺪد الصفوف )أو اجموﻋات أو اﻷﻋمﺪة(؟
التلميذ 4 :ﺻفوف.
اﳌعلم :ما ﻋﺪد التفاحات في ﻛل ﺻف؟
التلميذ.3 :
اﳌعلم :حﺴنﹱا) .ﻛتابة  4مجموﻋات في ﻛل منها  3ﻋلى الورق ﻛبير احجم (.إ ﹱذا ،ﻛم تفاحة هناك في رأيﻚ؟
التلميذ :مكﻦ أن تتﻀمﻦ اﻹجابات 12 = 3 + 3 + 3 + 3 :تفاحة.
يكتب اﳌعلم طريقة حل التاميذ ﻋلى الورق ﻛبير احجم.
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ اختارون ماحظاتهم ﻋﻦ ﺻورة متجر البقالة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﻞ ﻫﻨاك طﺮﻳقة أﺧﺮى إﻳجاد الﻌﺪد اإﺟﻤالﻲ لﻠتﻔاﺣات?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ اختارون طرﻗهم في احل.
ﳌاحظات رياضية )"أرى ﻋل ﹱبا أو
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مواﺻلة ﻛتابة ماحظات التاميذ .في ﻛل مرة ،حفيز التاميذ الذيﻦ ا يتوﺻلون
ٍ
ثمار موز"( ﻛي يجﺪوا طريقة جﺪيﺪة لذﻛر ماحظاتهم .طرح أﺳئلة ﹱ
أيﻀا مﺜل" :إذا ﻛاﻧﺖ هناك ثاث مجموﻋات مﻦ اﳌوز ،وﻛاﻧﺖ ﻛل مجموﻋة
بها ثاث ثمار مﻦ اﳌوز ،فكيف مكنني معرفة ﻋﺪد ثمار اﳌوز اﳌوجودة؟" مكﻦ أن يﺸير بعﺾ التاميذ إلى التجميعات ﻋلى أﻧها مجموﻋات
ثمار موز أو ﻋلب .أثناء الكتابة ،ضع دائرة حول ﻛلمتي "مجموﻋات مﻦ" أو ﹱ
خطا حتهما وحﺪث ﻋﻦ هذا اﳌصطلح ،مع توضيح معناهما
وﻛيفية اﺳتﺨﺪامهما.
وﺷجع التاميذ ﻋلى اﺳتﺨﺪام أي طرق يفهموﻧها وﺷرح أفكارهم .فهذا ﺳوف يﺴاﻋﺪهم في فهم أن هناك ﻋلى اﻷغلب أﻛﺜر مﻦ طريقة
ﹽ
واحﺪة حل اﳌﺴائل.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أاﺣظ أن الﻜﺜﻴﺮ مﻨﻜﻢ ﻳﺮون مجﻤوﻋات مﻦ اﻷﺷﻴاء ﻓﻲ ﻫﺬه الصورة .إن اﻷﺷﻴاء ﻓﻲ اﳌتجﺮ لﻴﺴت مﺮﺗبة
وﺗﺴهﻞ ﻋﻠﻴﻨا ﻫﺬه الﻄﺮﻳقة إﻳجاد
ﻋﺸواﺋﻴا ،واﺳتخﺪام ﻛﻠﻤة "مجﻤوﻋات" ﻫو طﺮﻳقة رﻳاضﻴة ﺟﻴﺪة لوﺻﻒ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺬه اﻷﺷﻴاء.
ّ
ً
الﻌﺪد اإﺟﻤالﻲ لأﺷﻴاء ﻋﻨﺪما ﺗﻜون ﺗﻠك اﻷﺷﻴاء مﺮﺗبة ﻓﻲ مجﻤوﻋة .وﻫﺬا ما ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ الﻴوم أﻛﺜﺮ مع زماﺋﻨا.

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨﺪﻗﻖ الﻨﻈﺮ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه الصورة .أﺧﺮﺟوا ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ واﻓتﺤوا ﺻﻔﺤة الﺪرس  :15التﻄبﻴﻖ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :إخراج ﻛتاب التلميذ وفتح ﺻفحة الﺪرس  :15التطبيق.

الﺪرس  :15التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :ضع داﺋﺮة ﺣول مجﻤوﻋات اﻷﺷﻴاء التﻲ ﺗﺮاﻫا ﻓﻲ ﺻورة متجﺮ البقالة.

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ ﻫﺬه الصﻔﺤة ،ﺳتﺮون ﻧﺴخة أﺻﻐﺮ ﳌتجﺮ البقالة .ﻓﻲ اجزء اخاص ﺑـ "ارﺑﻂ" ،اﺣظ الﻜﺜﻴﺮ مﻨﻜﻢ أن
ﻋﺸواﺋﻴا .ﺧال دﻗﻴقة واﺣﺪة ،ضﻌوا دواﺋﺮ ﺣول ﺟﻤﻴع مجﻤوﻋات اﻷﺷﻴاء
اﻷﺷﻴاء ﻛاﻧت مﺮﺗبة ﻓﻲ مجﻤوﻋات ولﻢ ﺗﻜﻦ موضوﻋة
ً
التﻲ ﺗﺮوﻧها ﻓﻲ الصورة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :وضع دوائر حول جميع مجموﻋات اﻷﺷياء في الكتاب.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتظار لﺪﻗيقة واحﺪة حتى يﻀع التاميذ دوائر حول ﻛل مجموﻋات اﻷﺷياء التي يروﻧها في الصورة .اﺳتﺨﺪام
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اختيار تاميذ ليﻀعوا دوائر حول مجموﻋات اﻷﺷياء ﻋلى اﳌلصق الكبير.
ّ

30

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﻀع التاميذ اختارون دوائر حول مجموﻋات اﻷﺷياء ﻋلى اﳌلصق الكبير.
اﺣﻈت أن التﻔاﺣات والﻌﻠﺐ ﺗوﺟﺪ ﻓﻲ مجﻤوﻋات ﻓﻴها ﺻﻔوف ،ﺣﻴث ﻛﻞ ﺻﻒ ﺑﻪ الﻌﺪد ﻧﻔﺴﻪ،
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻤﻞ راﺋع.
ﹹ
ولﻜﻦ ﺛﻤار اﳌوز ﺗوﺟﺪ ﻓﻲ ﺣزم ﻓﻲ ﻛﻞ مﻨها الﻌﺪد ﻧﻔﺴﻪ مﻦ الﺜﻤار .ﺗوﺟﺪ ﺟﻤﻴع ﻫﺬه الﻌﻨاﺻﺮ ﻓﻲ مجﻤوﻋات ،ولقﺪ ﻧاﻗﺸﻨا ﺳاﺑقً ا
مجﻤوع التﻔاﺣات التﻲ ﻛاﻧت موﺟودة .والﻴوم ،ﺳتﻌﻤﻠون ﻋﻠﻰ إﻳجاد الﻌﺪد اإﺟﻤالﻲ لأﺷﻴاء ﻓﻲ أﻛبﺮ ﻋﺪد مﻜﻦ مﻦ اﳌجﻤوﻋات
اﳌختﻠﻔة .وﻳجﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻛتاﺑة ﻛﻴﻔﻴة إﻳجاد الﻌﺪد اإﺟﻤالﻲ مﺜﻠﻤا ﺷارك _____ )اﺳﻢ التﻠﻤﻴﺬ الﺬي ﺳاﻋﺪ ﻓﻲ اجزء
اخاص ﺑـ "ارﺑﻂ"( طﺮﻳقة إﻳجاده لﻌﺪد التﻔاﺣات .أﻧا مهتﻢ ﺟﺪً ا مﻌﺮﻓة الﻄﺮق التﻲ ﺗﺴتخﺪموﻧها.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول ﳌاحظة ﻛيفية إيجاد التاميذ للمجاميع .ﻛتابة ماحظات ﻋﻦ التاميذ الذيﻦ يﺴتﺨﺪمون اجمع اﳌتكرر،
والتاميذ الذيﻦ يع ﹽﺪون العناﺻر واح ﹱﺪا تلو اآخر فقط ،والتاميذ الذيﻦ يجزئون اﳌﺴألة إلى أجزاء ﺻﻐيرة )يرون مجموﻋتﲔ مﻦ اثنﲔ
ضرب ثاثة( .هذه معلومات مهمة ﻋﻦ التفكير الرياضي للتاميذ .إذا اﻧتهى التاميذ مبك ﹱرا ،مكنهم العمل ﻋلى مﺴائل التحﺪي.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻀاء ما تبقى مﻦ وﻗﺖ اجزء اخاص بـ "تعلم" في إيجاد العﺪد اﻹجمالي لأﺷياء في ﻛل مجموﻋة.
ﻛتابة أفكارهم في ﻛتاب التلميذ.
 .2ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋنﺪما تتبقى  5دﻗائق مﻦ اجزء اخاص بـ "تعلم" ،يﺴتﺪﻋي اﻧتباه جميع التاميذ معه مجﺪ ﹱدا.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ الﻴوم ﻓﻲ إﻳجاد الﻌﺪد اإﺟﻤالﻲ لأﺷﻴاء ﻓﻲ ﻛﻞ مجﻤوﻋة .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗو ّدون مﺸارﻛة
الﻄﺮﻳقة التﻲ اﺳتخﺪمتﻤوﻫا إﻳجاد اﳌجﻤوع إﺣﺪى اﳌجﻤوﻋات.
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يتقﺪم التاميذ اختارون إلى مقﺪمة الفصل ويﺸرحون أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار تلميذ واحﺪ للمﺸارﻛة مع جميع التاميذ .وﻛتابة أفكاره أثناء الﺸرح .إذا ﺳمح الوﻗﺖ ،فاﺳأل ﻋ ﹽما إذا حل
أي مﻦ التاميذ اآخريﻦ اﳌﺴألة ﻧفﺴها ولكﻦ بطريقة مﺨتلفة .ﺳتتاح جميع التاميذ فرﺻة اﳌﺸارﻛة مع زمﻴﻞ مجاور في اجزء اخاص بـ
"تأمل".
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع الﻴوم ﻓﻲ الﻨﻈﺮ إلﻰ مجﻤوﻋات مﻦ اﻷﺷﻴاء ،وحﺪﻳﺪ ﻋﺪد اﻷﺷﻴاء التﻲ ﻛاﻧت ﻓﻲ ﻛﻞ
مجﻤوﻋة.

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ اجزء اخاص ﺑـ "ﺗأمﻞ" ،ﻓﻜّ ﺮوا ﻓﻲ الﻄﺮﻳقة التﻲ أوﺟﺪم مﻦ ﺧالها الﻌﺪد اإﺟﻤالﻲ لأﺷﻴاء ﻓﻲ ﻛﻞ
مجﻤوﻋة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ذﻛر أﺳماء بعﺾ التاميذ الذيﻦ تط ﹽوﻋوا للمﺸارﻛة ،وتذﻛير اجموﻋة بالطرق التي اﺳتﺨﺪموها.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن ،أو ّد مﻦ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ االتﻔات إلﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور ومﺸارﻛة اﻷﻓﻜار مﻌﻪ .ﻫﻞ اﺳتخﺪمتﻤا الﻄﺮﻳقة ﻧﻔﺴها
إﻳجاد مجﻤوع اﻷﺷﻴاء ﺑجﻤﻴع اﳌجﻤوﻋات? ﻫﻞ ﻛان ﺣﺴاب مجﻤوع اﻷﺷﻴاء ﻓﻲ ﺑﻌض اﳌجﻤوﻋات أﺻﻌﺐ مﻦ مجﻤوﻋات أﺧﺮى?
وﳌاذا?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :االتﻔات والتﺤﺪث ﻋﻦ طرق إيجاد العﺪد اﻹجمالي لأﺷياء في ﻛل مجموﻋة .مناﻗﺸة ما إذا ﻛان
حﺴاب مجموع اﻷﺷياء في بعﺾ اجموﻋات أﺻعب مﻦ غيرها مع توضيح الﺴبب.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتظار ﳌﺪة دﻗيقتﲔ إلى  3دﻗائق ﻛي يﺸارك الزماء .التجول في الفصل وااﺳتماع إلى الزماء ﳌعرفة الطرق التي
اﺳتﺨﺪموها .إذا ﺳمح الوﻗﺖ ،فاطلب مﻦ بعﺾ التاميذ التطوع ومﺸارﻛة أفكارهم.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ اختارون محادثاتهم مع الفصل بأﻛمله.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع الﻴوم ﻓﻲ الﻨﻈﺮ إلﻰ مجﻤوﻋات مﻦ اﻷﺷﻴاء والتﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴة إﻳجاد الﻌﺪد اإﺟﻤالﻲ
لأﺷﻴاء ﻓﻲ اﳌجﻤوﻋة الواﺣﺪة .لقﺪ ﺳﻤﻌﻨا ﻋﻦ الﻌﺪﻳﺪ مﻦ الﻄﺮق اﳌختﻠﻔة واﳌﺜﻴﺮة لاﻫتﻤام .وﺳﻨواﺻﻞ دراﺳة مﻔهوم اﳌجﻤوﻋات
ﻫﺬا وإﻳجاد الﻌﺪد اإﺟﻤالﻲ لأﺷﻴاء ﻓﻲ مجﻤوﻋات مﻦ ﻛﻞ اﻷﺣجام ﻋﻠﻰ مﺪار الﻌام الﺪراﺳﻲ .وﺳﻨبﺤث ﻋﻦ طﺮق إﻳجاد اﳌجامﻴع
ﺑﺴﺮﻋة وطاﻗة.
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الﺪرس  16ﻧظرة ﻋامة
ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

أهﺪاف التع ﹹلﹽم

في هذا الﺪرس ،يواﺻل التاميذ اﺳتكﺸاف اﳌصفوفات
واﺳتراتيجيات ﻋملية الﻀرب مﺜل اجمع اﳌتكرر أو الع ﹽﺪ
بالقفز بﺪ ﹱا مﻦ الع ﹽﺪ واح ﹱﺪا تلو اآخر ﻹيجاد اجموع.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• اﺳتﺨﺪام اﺳتراتيجيات متنوﻋة حﺴاب مجموع
اﻷﺷياء في مصفوفة.
• ﺷرح ااﺳتراتيجيات التي اﺳتﺨﺪموها حﺴاب
مجموع اﻷﺷياء في مصفوفة.
• حل مﺴائل جمع متكرر.

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

اﳌصفوفة

•

أﻋمﺪة

•

يتﺴم بالكفاءة

•

اجمع اﳌتكرر

•

ﺻفوف

•

الع ﹽﺪ بالقفز

اطبع ﻧﺴﺨة واحﺪة مﻦ "بطاﻗات اﳌصفوفات" مﻦ النماذج
اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم.

اربط
اﻹرﺷادات

اﳌواد

•

بطاﻗات مصفوفة )جوم ،تفاح،
ﻋلب(

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

الﻌﺪ ﺑالقﻔز ﺑأﻋﺪاد مختﻠﻔة .ﺧال درس ﺳاﺑﻖ ﻓﻲ الﺮﻳاضﻴات،
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لبﺪء ﺣصة الﺮﻳاضﻴات الﻴوم ،ﺳﻨتﺪ ّرب ﻋﻠﻰ ّ
الﻌﺪ ﺑالقﻔز
ﻗﻤﻨا
ﺑالﻌﺪ ﺑالقﻔز مقﺪار ) 2ومقﺪار  5و ،10إذا ﻛان التامﻴﺬ ﻗادرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ذلك( .وﻓﻲ الﻌام اﳌاضﻲ ،ﺗﺪ ّرﺑﻨا ﻋﻠﻰ ّ
ّ
مقﺪار  2و 5و.10
ﺑالﻌﺪ ﺑالهﻤس .ﺳﻨهﻤس
أما الﻴوم ،ﻓﺴﻨﺤاول الﻌﺪ ﺑالقﻔز مقﺪار  .3وﻫو أمﺮ ﺻﻌﺐ ﺑﻌض الﺸﻲء .ﻋﻨﺪما أﻗول "اﺑﺪأوا" ،ﺳﻨبﺪأ
ّ
مﺮﺗﻔع ﻋﻠﻰ الﺴبورة .وﺳﻨواﺻﻞ الﻌﻤﻞ
ﺑصوت
مﺮﺗﻔع وﻧصﻔّ ﻖ .وﺳأﻛتﺐ اﻷﻋﺪاد التﻲ ﻧقولها
ﺑصوت
ﺑﻌﺪدﻳﻦ ﺛﻢ ﻧﺮدد الﻌﺪد الﺜالث
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مﺮﺗﻔع ،ﻛﻤا ﻳﻠﻲ:
ﺑصوت
التالﻲ
الﻌﺪد
وﻧﺮدد
ﻖ
ﺛﻢ
ﺑﻌﺪدﻳﻦ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻨوال ،ﺳﻨهﻤس
ﻧصﻔّ
ٍ
ٍ
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﳕﺬﺟة ﻛيفية الهمس بالعﺪديﻦ  1و ،2ثم التصفيق وترديﺪ العﺪد  ،3ثم الهمس بالعﺪديﻦ  4و ،5ثم التصفيق وترديﺪ
العﺪد  ،6وهكذا .ﻋنﺪ الﻀرورة ،اﺳتﺨﺪام مﺨطط أﻋﺪاد مﻦ  1إلى ) 100أو  (120ﳌﺴاﻋﺪة التاميذ في فهم طريقة الع ﹽﺪ بالقفز والنمط اﳌتبع
في ذلﻚ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳبﺪو اﻷمﺮ ﺻﻌ ًبا ﺑﻌض الﺸﻲء ومﻜﻦ أن ﺗﺴتﻐﺮق مﻨا ﺑﻌض الوﻗت ،ولﻜﻦ ا ﺑأس ﻓﻲ ذلك .ﺗﺬﻛّ ﺮوا أﻧﻨا ﺣن
"ﻋالﻢ الﺮﻳاضﻴات" ،ﻓإﻧﻨا ﻧواﺻﻞ اﶈاولة ﳌواﺟهة التﺤﺪي وﻧﺜاﺑﺮ .ﻓهﻞ أﻧتﻢ مﺴتﻌﺪون لﻠﻤﺤاولة?
ﻧﻔﻜّ ﺮ مﺜﻞ ِ
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ) :اﻹﺷارة إلى اخطط الرئيس "التفكير مﺜل ﻋالِم الرياضيات"( .الع ﹽﺪ مع التاميذ وﻛتابة مﻀاﻋفات العﺪد  3حتى
 36ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الع ﹽﺪ حتى  ،36مع التصفيق ﻋنﺪ ﻛل مﻀاﻋف للعﺪد  3والهمس بجميع ما تبقى مﻦ أﻋﺪاد.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .ﻛان ذلك ﺻﻌ ًبا .ﺳﻨبقﻲ ﻗاﺋﻤة اﻷﻋﺪاد ﻫﺬه ﻋﻠﻰ الﺴبورة ،ﻓقﺪ ﺗﺴاﻋﺪﻧا الﻴوم ﻓﻲ ﺣﻞ ﺑﻌض مﺴاﺋﻞ
الﺮﻳاضﻴات.
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :وضع ﻧﺴﺨة مﻦ مصفوفة النجوم اﻷول ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما ﻋﺪد الﻨجوم ﻓﻲ ﻫﺬه الصﻔﺤة? مﻴﻠوا واﻫﻤﺴوا ﺑاإﺟاﺑة إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﳌﻴﻞ والهﻤس بالعﺪد اﻹجمالي للنجوم ).(15
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن ،اﻧﻈﺮوا إلﻰ مصﻔوﻓة الﻨجوم ﻫﺬه.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :وضع اﳌصفوفة الﺜاﻧية ﻋلى الﺴبورة ،وهي ﻋبارة ﻋﻦ مصفوفة تﺜل .3 x 5
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما ﻋﺪد الﻨجوم ﻓﻲ ﻫﺬه الصﻔﺤة? مﻴﻠوا واﻫﻤﺴوا ﺑاإﺟاﺑة إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﳌﻴﻞ والهﻤس بالعﺪد اﻹجمالي للنجوم ).(15
 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛﻠتا ﺻورﺗﻲ الﻨجوم ﺑهﻤا  15جﻤة ،ولﻜﻨﻲ متﺸوق ﳌﻌﺮﻓة الﻄﺮﻳقة التﻲ أوﺟﺪم مﻦ ﺧالها ﻋﺪد الﻨجوم
اإﺟﻤالﻲ البالغ  15ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌصﻔوﻓة .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﳌﺸارﻛة الﻄﺮﻳقة التﻲ اﺳتخﺪمتﻤوﻫا.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للتطوع باﻹجابة .يﺸارك التاميذ اختارون طرﻗهم في احل.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إن أمكﻦ ،اﺳتﺪﻋاء تاميذ إلى أن تتم مﺸارﻛة طريقتي ﻋ ﹽﺪ مﺨتلفتﲔ .ﻛتابة الطرق التي اﺳتﺨﺪمها التاميذ .في احالة
النموذجية ،يصف التاميذ الع ﹽﺪ مقﺪار  3والع ﹽﺪ مقﺪار  ،5ولكﻦ في حال ﻋﺪم ﻗيامهم بذلﻚ ،فﺴيتم ﺷرح ذلﻚ ﺻراح ﹱة ﻋما ﻗريب.
إﺻبﻌا واﺣﺪً ا إن ﻛﻨتﻢ ﺗﺮون أن إﻳجاد
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﻞ ﻛان مﻦ اﻷﺳهﻞ إﻳجاد اﳌجﻤوع ﻓﻲ التﺮﺗﻴﺐ اﻷول أم الﺜاﻧﻲ? ارﻓﻌوا
ً
اﳌجﻤوع ﻓﻲ اﳌصﻔوﻓة اﻷولﻰ أﺳهﻞ ،وارﻓﻌوا إﺻبﻌن إن ﻛﻨتﻢ ﺗﺮون أن إﻳجاد اﳌجﻤوع ﻓﻲ اﳌصﻔوﻓة الﺜاﻧﻴة أﺳهﻞ .ﺑﻌﺪ ذلك،
ﺳأﺳتﺪﻋﻲ ﺗﻠﻤﻴﺬً ا مﻨﻜﻢ لﻴﺸارك أﻓﻜاره.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺪﻋاء تلميذ رفع إﺻب ﹱعا واح ﹱﺪا ثم تلميذ رفع إﺻبعﲔ اثنﲔ .ينبﻐي أن يرفع معظم التاميذ إﺻبعﲔ ،ولكﻦ يجب
الﺴماح للتاميذ الذيﻦ رفعوا إﺻب ﹱعا واح ﹱﺪا مﺸارﻛة تفكيرهم.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع إﺻبع واحﺪ أو اثنﲔ .يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم مع الفصل.
 .3ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳبﺪو أن مﻌﻈﻤﻜﻢ مواﻓﻖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ مﻦ اﻷﺳهﻞ حﺪﻳﺪ اﳌجﻤوع ﻋﻨﺪما ﺗﻜون الﻨجوم مﺮﺗّبة ﻓﻲ مصﻔوﻓة.
الﻌﺪ .اﳌصﻔوﻓة ﻫﻲ مصﻄﻠح ﻓﻲ الﺮﻳاضﻴات ﺗصﻒ
ﺗﻌﺪ اﳌصﻔوﻓات مﻔﻴﺪة ﻷﻧها مﺮﺗّبة
وﺗﺴﺮع ﻋﻤﻠﻴة ّ
وﻛﻤا رأﻳتﻢ مﻨﺬ ﻗﻠﻴﻞّ ،
ّ
ﺻﻒ ﺑﻪ الﻌﺪد ﻧﻔﺴﻪ مﻦ اﻷﺷﻴاء
مجﻤوﻋة مﻦ الصﻔوف )اﻋﺮض البﻄاﻗة وأﺷﺮ إلﻰ الصﻔوف( واﻷﻋﻤﺪة )أﺷﺮ إلﻰ اﻷﻋﻤﺪة( .ﻛﻞ ّ
)أﺷﺮ إلﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء( .وﻛﻞ ﻋﻤود ﺑﻪ الﻌﺪد ﻧﻔﺴﻪ مﻦ اﻷﺷﻴاء )أﺷﺮ إلﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء(.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗبل اﳌتابعة ،تأ ﹽﻛﺪ أن التاميذ يفهمون الفرق بﲔ الصفوف واﻷﻋمﺪة .واطلب منهم حريﻚ أذرﻋهم في حرﻛة أفقية
للﺪالة ﻋلى الصفوف وفي حرﻛة رأﺳية للﺪالة ﻋلى اﻷﻋمﺪة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﳕﺬﺟة اجاه الصفوف واﻷﻋمﺪة باﺳتﺨﺪام أذرﻋهم.
ﻋﺪ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺣﻈﻨا أن ﻫﺬه اﳌصﻔوﻓة مﻦ الﻨجوم ﺑها  5ﺻﻔوف ،وﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻒ  3جوم .ﻗﺪ ﻳﻜون البﻌض مﻨﻜﻢ ّ
ﻋﺪ الصﻔوف التﻲ ﺑها  3جوم
الصﻔوف التﻲ ﺑها  3جوم ﺑالﻄﺮﻳقة التالﻴة .3 + 3 + 3 + 3 + 3 :وﻗﺪ ﻳﻜون البﻌض مﻨﻜﻢ ّ
الﻌﺪ ﺑالقﻔز ﺑالﻄﺮﻳقة التالﻴة.15 ،12 ،9 ،6 ،3 :
ﺑﻄﺮﻳقة ّ
وﻋﺪﻫا ﺑالﻄﺮﻳقة التالﻴة .5 + 5 + 5 :وﻗﺪ ﻳﻜون البﻌض مﻨﻜﻢ
وﻗﺪ ﻳﻜون البﻌض مﻨﻜﻢ اﺣظ وﺟود  3أﻋﻤﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ مﻨها  5جوم ّ
الﻌﺪ ﺑالقﻔز مقﺪار  - 5أي .15 ،10 ،5
ﻋﺪ اﻷﻋﻤﺪة ﺑﻄﺮﻳقة ّ
ّ
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام بطاﻗة اﳌصفوفة ﳌﺴاﻋﺪة التاميذ في فهم اﺳتراتيجيات اجمع اﳌتكرر .ثم وضع دوائر بألوان مﺨتلفة حول
الصفوف واﻷﻋمﺪة وﻛتابة مﺴائل اجمع اﳌتكرر .اﻧظر إلى ﺻورة اﳌﺜال التوضيحي التالي.
3
+
3
+
3
+
3
+
15 = 3
5 + 5 + 5

الﺪرس  :16التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :اﺣظ ﻛﻞ مصﻔوﻓة جوم واﻛتﺐ ﻋﺪد "الصﻔوف" وﻋﺪد الﻨجوم ﻓﻲ ﻛﻞ "ﺻﻒ" .ﺛﻢ أوﺟﺪ مجﻤوع الﻨجوم .اﺳتخﺪم الصﻔﺤة
التالﻴة لتوضﻴح الﻄﺮﻳقة التﻲ اﺳتخﺪمتها إﻳجاد اﳌجﻤوع.

.2

.1

ﻋﺪد الصفوف:

ﻋﺪد الصفوف:

ﻋﺪد النجوم في ﻛل ﺻف:

ﻋﺪد النجوم في ﻛل ﺻف:

اجموع اﻹجمالي للنجوم:

اجموع اﻹجمالي للنجوم:

.3

.4

ﻋﺪد الصفوف:

ﻋﺪد الصفوف:

ﻋﺪد النجوم في ﻛل ﺻف:

ﻋﺪد النجوم في ﻛل ﺻف:

اجموع اﻹجمالي للنجوم:

اجموع اﻹجمالي للنجوم:

32

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

= 15

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛﻠتا ﻫاﺗن الﻄﺮﻳقتن ﺗتﺴﻤان ﺑالﻜﻔاءة .الﻄﺮﻳقة التﻲ ﺗتﺴﻢ ﺑالﻜﻔاءة ﻓﻲ الﺮﻳاضﻴات ﻫﻲ الﻄﺮﻳقة اﻷﺳﺮع
ﻋﺪ الﻨجوم واﺣﺪ ًة واﺣﺪة
ﳊﻞ اﳌﺴاﺋﻞ ﺑﻄﺮﻳقة ﺻﺤﻴﺤة .ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات إﻳجاد طﺮق ﺗتﺴﻢ ﺑالﻜﻔاءة ﳊﻞ اﳌﺴاﺋﻞ .إن ّ
طﺮﻳقة ﻧاﺟﺤة ،ومﻜﻨﻨا إﻳجاد الﻌﺪد اإﺟﻤالﻲ لﻠﻨجوم ﺑتﻠك الﻄﺮﻳقة .ولﻜﻨها ا ﺗتﺴﻢ ﺑالﻜﻔاءة ،ﻓهﻲ لﻴﺴت ﺳﺮﻳﻌة .ﻫﻨاك طﺮﻳقة
ﻋﺪ  3مجﻤوﻋات مﻦ الﻌﺪد  5أو  5مجﻤوﻋات مﻦ الﻌﺪد  .3ورما ﺗﻌﺮﻓون طﺮﻳقة مختﻠﻔة ،وا
الﻌﺪ ،وﻫﻲ مﻦ ﺧال ّ
أﺳﺮع ﻓﻲ ّ
ﺑأس ﻓﻲ ذلك ،ولﻜﻨﻨا ﻧﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا الﻌام اﺳتخﺪام طﺮق أﻛﺜﺮ ﻛﻔاءة.
لﻨﻠﻖ ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ مصﻔوﻓة أﺧﺮى .أﺧﺮﺟوا ﻛتﺐ التﻠﻤﻴﺬ واﻓتﺤوا ﺻﻔﺤة الﺪرس  :16التﻄبﻴﻖ.
ِ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :إخراج ﻛتاب التلميذ وفتح ﺻفحة الﺪرس  :16التطبيق.
 .4ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ :ﻓﻲ ﻫﺬه الصﻔﺤة ،ﺳتﺮون مجﻤوﻋة متﻨوﻋة مﻦ مصﻔوﻓات لﻠﻨجوم .ﻛﻴﻒ ﻧﻌﺮف أﻧها مصﻔوﻓات? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا
ﻛﻨتﻢ ﺗﻌﺮﻓون.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :يجب أن يﺸير التاميذ إلى أﻧها مصفوفات ﻷن ﻛل ﺻف به العﺪد ﻧفﺴه مﻦ النجوم وﻷن ﻛل ﻋمود به العﺪد ﻧفﺴه مﻦ
النجوم ﹱ
أيﻀا .تأ ﹽﻛﺪ مﻦ ﺷرح ذلﻚ إذا لم يﺴتطع أي مﻦ التاميذ القيام ذلﻚ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳتﻌﻤﻠون الﻴوم مﻔﺮدﻛﻢ .ﻓﻲ اجزء اﻷول مﻦ التﺪرﻳﺐ ،ﺳتﻜتبون ﻋﺪد الصﻔوف اﳌوﺟودة وﻋﺪد اﻷﺷﻴاء ﻓﻲ
ﻛﻞ ﺻﻒ .ﺑﻌﺪ ذلك ،ﺳتوﺟﺪون اﳌجﻤوع وﺗﻜتبون طﺮﻳقة الﻌﺪ التﻲ اﺳتخﺪمتﻤوﻫا .وﻓﻲ اجزء الﺜاﻧﻲ مﻦ التﺪرﻳﺐ ،ﺳتﻜتبون ﻋﺪد
ﺣاولوا
اﻷﻋﻤﺪة اﳌوﺟودة وﻋﺪد اﻷﺷﻴاء ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤود .ﺑﻌﺪ ذلك ،ﺳتوﺟﺪون اﳌجﻤوع وﺗﻜتبون طﺮﻳقة الﻌﺪ التﻲ اﺳتخﺪمتﻤوﻫاِ .
مبﻜﺮا ،ﻓتﺤقّ قوا مﻦ
اﺳتخﺪام طﺮﻳقة ﺗتﺴﻢ ﺑالﻜﻔاءة إﻳجاد اﳌجامﻴع ﺑﺪ ًا مﻦ الﻌﺪ واﺣﺪً ا ﺗﻠو اﻵﺧﺮ إن أمﻜﻦ .وإذا اﻧتهﻴتﻢ
ً
طﺮﻳقتﻜﻢ ﻓﻲ اﳊﻞ ،ﺛﻢ ﺣاولوا ﺣﻞ مﺴألة التﺤﺪي.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مﺴاﻋﺪة التاميذ في فهم مجموﻋتي اﻹرﺷادات اختلفتﲔ مﻦ خال النظر في ﻛتاب التلميذ معهم .ﻗراءة مﺴألة
مرتفع وتذﻛير التاميذ بأﻧه يجب ﻋليهم التحقق مﻦ ﻋملهم ﻗبل البﺪء مﺴألة التحﺪي ااختيارية.
بصوت
التحﺪي
ٍ
ٍ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل في ﻛتاب التلميذ خال ما تبقى مﻦ وﻗﺖ اجزء اخاص بـ "تعلم" حﺴاب العﺪد اﻹجمالي للنجوم
في ﻛل مصفوفة .توضيح طرق العﺪ في مكان احل .ﺷرح أفكارهم إذا طلب منهم اﳌعلم ذلﻚ.
توجه تفكيرهم ،مﺜل:
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل وماحظة التاميذ وهم يعملون .طرح أﺳئلة ﻋلى التاميذ ﹽ
• ما رأيكم في هذه اﳌصفوفة؟ ) 3ﺻفوف وفي ﻛل ﺻف ﺷيئان ،أو ﻋمودان وفي ﻛل ﻋمود  3أﺷياء(
• ﻛيف وجﺪم اجموع؟
• ﳌاذا اخترم حل اﳌﺴألة بتلﻚ الطريقة؟
• هل هناك طريقة مﺨتلفة حل هذه اﳌﺴألة؟
بعﺪ مرور ﻧصف الوﻗﺖ اخصﺺ لإجابة ،اﺳتﺨﺪم إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه ﻹيقاف التاميذ مؤﻗتﹱا.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﻗاطع وﻗتﻜﻢ ﻓﻲ اإﺟاﺑة ﻛﻲ ﻧتﻤﻜﻦ مﻦ مﺸارﻛة ﺑﻌض الﻄﺮق الﺮاﺋﻌة ﺑﺴﺮﻋة ومﺴاﻋﺪة ﺑﻌﻀﻨا البﻌضَ .مﻦ
ﻳود مﺸارﻛة إﺣﺪى الﻄﺮق التﻲ اﺳتخﺪمها إﺣﺪى ﻫﺬه اﳌﺴاﺋﻞ?
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اليﺪ ﳌﺸارﻛة إحﺪى الطرق.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺪﻋاء تلميذيﻦ أو ثاثة ﳌﺸارﻛة طرق مﺨتلفة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳا لها مﻦ أﻓﻜار راﺋﻌة .ﹹﻳﺮﺟﻰ مواﺻﻠة الﻌﻤﻞ.
 .5ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه ﻹﻧهاء اجزء اخاص بـ "تعلم" مﻦ احصة.
الﻌﺪ ﺑالقﻔز أو
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع الﻴوم ﻓﻴﻤا ﻳتﻌﻠﻖ ﺑإﻳجاد الﻌﺪد اإﺟﻤالﻲ لﻠﻨجوم ﺑاﺳتخﺪام طﺮﻳقة ّ
ﺑاﺳتخﺪام اجﻤع اﳌتﻜﺮر .أﺑقوا ﻛتﺐ التﻠﻤﻴﺬ لﻠجزء اخاص ﺑـ "ﺗأمﻞ".

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻓتﺤوا ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :16ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات .ﻫﺬه الصﻔﺤة ﺑها مصﻔوﻓة مﻦ الﻨجوم،
ﺣﺪدوا ﻋﺪد الﻨجوم التﻲ ﻛاﻧت موﺟودة ﻓﻲ الورﻗة ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ،واﺷﺮﺣوا أﻓﻜارﻛﻢ ﻓﻲ اإطار ﺑاﺳتخﺪام الصور
ولﻜﻦ م ﲤزﻳﻖ ﺑﻌﻀهاّ .
أو اﻷﻋﺪاد أو الﻜﻠﻤات.

الﺪرس  :16ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات
اإرﺷادات :ﻓﻲ مصﻔوﻓة الﻨجوم التالﻴة م ﻗﻄع ﺑﻌض الﻨجوم .ما ﻋﺪد الﻨجوم التﻲ ﻛاﻧت ﻓﻲ اﳌصﻔوﻓة ﻓﻲ اﻷﺻﻞ? اﺷﺮح طﺮﻳقتك ﻓﻲ
اﳊﻞ ﺑاﺳتخﺪام الصور أو اﻷﻋﺪاد أو الﻜﻠﻤات أﺳﻔﻞ مصﻔوﻓة الﻨجوم.

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :حل مﺴألة النجوم اخفية في ﻛتاب التلميذ.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء للطلب مﻦ بعﺾ التاميذ
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ دﻗيقتﲔ إلى  3دﻗائق حل اﳌﺴألة .إذا ﺳمح الوﻗﺖ ،اﺳتﺨﺪام
ّ
مﺸارﻛة إجاباتهم وتفكيرهم.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :وضع ﻛتب التلميذ في احقائب.

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ
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ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع الﻴوم ﻓﻴﻤا ﻳتﻌﻠﻖ ﺑﺪراﺳة اﳌصﻔوﻓات .اﳌصﻔوﻓات ﻫﻲ طﺮﻳقة مﻨﻈﻤة ﺟﺪً ا لﻌﺮض
مجﻤوﻋة مﻦ اﻷﺷﻴاء .ﻓﻲ اﳌﺮة القادمة ،ﺳﻨﻔﻜّ ﺮ ﻓﻲ طﺮﻳقة أﺧﺮى لﻠﻨﻈﺮ إلﻰ مجﻤوﻋة مﻦ اﻷﺷﻴاء.

الﺪرس  17ﻧظرة ﻋامة
ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

أهﺪاف التع ﹹلﹽم

في هذا الﺪرس ،يأخذ التاميذ اﺳتراحة مﻦ اﳌصفوفات
لاطاع ﻋلى طريقة مﺨتلفة للتفكير في اجموﻋات
اﳌتﺴاوية ومناﻗﺸة ﻋملية الﻀرب .يجب ﻋلى التاميذ أن
يتحلوا باﳌروﻧة في التفكير ،ويفهموا جي ﹱﺪا أن الﻀرب
ﻋبارة ﻋﻦ مجموﻋات متﺴاوية أو أﺷياء متﺴاوية،
ومكﻦ ماحظتها في مصفوفة أو في أي ترتيبات أخرى
للتجميع .يتعرفون ﻛلمة "ضرب" وﻛذلﻚ ﻋامة الﻀرب.
يلعب التاميذ لعبة "الﺪوائر والنقاط" ليتﺪربوا ﻋلى تكويﻦ
مجموﻋات ذات أﻋﺪاد متﺴاوية مﻦ اﻷﺷياء في ﻛل
مجموﻋة.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• الع ﹽﺪ بالقفز مقﺪار .3
• اﺳتﺨﺪام رﺳومات ومصفوفات ومﺴائل وماذج
مادية حل مﺴائل اجمع اﳌتكرر والﻀرب.
• التعبير ﻋﻦ مﺴائل اجمع اﳌتكرر ﻋلى أﻧها
مﺴائل ضرب.
• مقارﻧة اﻷﻋﺪاد باﺳتﺨﺪام الرموز.

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

يﺴاوي

•

أﻛبر مﻦ

•

أﺻﻐر مﻦ

•

الﻀرب

•

حاﺻل الﻀرب

•

اجموع

•

ثاث دوائر ﻛبيرة مصنوﻋة مﻦ
خيوط أو حبال

•

ورق مﺴودة للعبة الﺪوائر والنقاط

•

حجر ﻧرد ﺳﺪاﺳي اجواﻧب
)يﺴتﺨﺪمه اﳌعلم(

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

اﳌواد

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

ﹱ
خيوطا/حبا ﹱا طويلة لتﺸكيل ثاث دوائر ﻛبيرة ما يكفي ليقف بﺪاخلها أربعة إلى ﺳتة تاميذ.
ﻗﺺ
ﹽ

اربط
اﻹرﺷادات

) 10إلى  15دﻗيقة(

الﻌﺪ ﺑالقﻔز مﺮة
الﻌﺪ ﺑالقﻔز.
لﻨجﺮب ّ
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺧال درﺳﻲ الﺮﻳاضﻴات الﺴاﺑقن ،ﻧﻈﺮﻧا إلﻰ اﳌصﻔوﻓات وﺗﺪ ّرﺑﻨا ﻋﻠﻰ ّ
ّ
ﻧﻌﺪ ﺑالقﻔز مقﺪار  2لﻠوﺻول إلﻰ
أﺧﺮى .ولﻜﻦ ﻫﺬه اﳌﺮة ،ﺳأطﺮح ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺳؤا ًا مختﻠﻔً ا .ما ﻋﺪد اﳌﺮات التﻲ ﻳجﺐ ﻋﻠﻴﻨا ﻓﻴها أن ّ
ﺑصوت
ﻋﺪدا
إﺻبﻌا.
مﺮﺗﻔع ،ﺳأرﻓع
مﻌا أو ًا .ﻓﻲ ﻛﻞ مﺮة ﺗﺮددون ﻓﻴها ً
ٍ
ً
الﻌﺪد  ?10لﻨجﺮب ذلك ً
ٍ
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗيادة الفصل في الع ﹽﺪ بالقفز مقﺪار ) 2ﻧأمل أن يكون هذا العﺪد ﺳه ﹱا( .ﻋنﺪما يردد التاميذ العﺪد  ،2رفع إﺻبع
واحﺪ ،وﻋنﺪما يرددون العﺪد  ،4رفع إﺻبعﲔ ،وهكذا.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الع ﹽﺪ بالقفز بﺸكل جماﻋي مقﺪار  2حتى العﺪد .10
إﺻبﻌا .ما ﻋﺪد اﳌﺮات التﻲ ﻓﻴها ﻋﺪدم ﺑالقﻔز مقﺪار 2
رﻓﻌت
مﺮﺗﻔع،
ﺑصوت
ﻋﺪدا
ﹹ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ ﻛﻞ مﺮة رددم ﻓﻴها ً
ٍ
ً
ٍ
لﻠوﺻول إلﻰ الﻌﺪد 10؟ اﻫﻤﺴوا ﻓﻲ أﻳﺪﻳﻜﻢ مﻦ ﻓﻀﻠﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الهﻤس ﻓﻲ اﻷﻳﺪي ﺑالﻌﺪد.5 :
ﺳﻴﻌﺪ ﺷخﺺ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺣﺴﻨً ا .لقﺪ ﻋﺪدﻧا مقﺪار  2ﺧﻤس مﺮات لﻠﺤصول ﻋﻠﻰ اﳌجﻤوع  .10لﻨجﺮب ذلك مع زماﺋﻨا.
ّ
ومﻦ
وﻗﺮرا َمﻦ
واﺣﺪ ﺑﻄﺮﻳقة الﻌﺪ ﺑالقﻔز وﻳﺮﻓع زمﻴﻠﻪ أﺻاﺑﻌﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ مﺮة ﻳﺴﻤع ﻓﻴها ً
ّ
ﺳﻴﻌﺪ أو ًا َ
ﻋﺪدا .التﻔت إلﻰ زمﻴﻠك اﳌجاور ّ
ﺳﻴﺮﻓع أﺻاﺑﻌﻪ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :حﺪيﺪ اﻷدوار مع زمائهم.
مﺮات الﻌﺪ ﺑالقﻔز مقﺪار  2اﳌﻄﻠوﺑة لﻠوﺻول إلﻰ اﳌجﻤوع
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳجﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ التﻌاون مع زمﻴﻠﻪ ﳌﻌﺮﻓة ﻋﺪد ّ
 .18ﻋﻨﺪما ﺗﻌﺮﻓون اإﺟاﺑة ،ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل مع زميل لتحﺪيﺪ اﻹجابة ثم رفع اليﺪ للمﺸارﻛة.
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺪﻋاء مجموﻋتﲔ مﻦ الزماء ﻋلى اﻷﻗل ﳌعرفة ما إذا حصلﺖ اجموﻋتان ﻋلى اﻹجابة ﻧفﺴها .الﺴؤال ﻋما إذا
حصل أي تلميذ ﻋلى إجابة مﺨتلفة ومناﻗﺸتها حﺴب احاجة.
ﻧﻌﺪ مقﺪار  2ﺗﺴع مﺮات لﻠﺤصول ﻋﻠﻰ اﳌجﻤوع .18
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻤﻞ راﺋع .لقﺪ ﻛان ﻋﻠﻴﻨا أن ّ

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳﻨﻐﻴﺮ الﻴوم ﺗﺮﻛﻴزﻧا ﻗﻠﻴ ً
ا وﻧﻨﻈﺮ إلﻰ مجﻤوﻋات مﻦ اﻷﺷﻴاء ،مﺜﻞ اﳌوز ﻓﻲ اﳌتجﺮ الﺬي ﻧﻈﺮﻧا إلﻴﻪ ﻓﻲ
ﻧﺮد واﺣﺪً ا ﺛﻢ ﺳأﺧتار ﻋﺪد
ﺣصة ﺳاﺑقة .لقﺪ وضﻌت ﺛاث دواﺋﺮ ﻛبﻴﺮة مصﻨوﻋة مﻦ ﺧﻴوط/ﺣبال ﻋﻠﻰ اﻷرض .ﺳأرمﻲ ﺣجﺮ ٍ
اﻷﺷخاص الﺬﻳﻦ ﺳﻴقﻔون ﻓﻲ ﻛﻞ داﺋﺮة .ﺛﻢ ﺳﻨوﺟﺪ الﻌﺪد اإﺟﻤالﻲ لﻠتامﻴﺬ .مﺴتﻌﺪون?
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :وضع دوائر مصنوﻋة مﻦ خيوط/حبال ﻋلى اﻷرض .رمي حجر ﻧرد )أو الطلب مﻦ تلميذ رميه( واختيار العﺪد اﳌماثل
مﻦ التاميذ حﺴب العﺪد الظاهر ﻋلى النرد للوﻗوف في ﻛل دائرة .ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،إذا ظهر العﺪد  3ﻋلى النرد ،فﺴتطلب مﻦ ثاثة تاميذ
الوﻗوف في ﻛل دائرة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يقف التاميذ اختارون في دائرة مع ﹽينة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺣﺴﻨً ا ،لقﺪ أﻧﺸأﻧا ﺛاث مجﻤوﻋات .ﻳوﺟﺪ _____ ﺗامﻴﺬ ﻓﻲ ﻛﻞ مجﻤوﻋة .مﻴﻠوا واﻫﻤﺴوا مجﻤوع ﻋﺪد
التامﻴﺬ الواﻗﻔن ﻓﻲ ﻛﻞ الﺪواﺋﺮ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﳌﻴﻞ والهﻤس باجموع.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا ﻗﻠتﻢ اﳌجﻤوع ﻫو ______ ﺗامﻴﺬ ،ﻓإﺟاﺑتﻜﻢ ﻛاﻧت ﺻﺤﻴﺤة .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛان
ﺑإمﻜاﻧﻜﻢ مﺸارﻛة ﻛﻴﻔﻴة إﻳجاد اﳌجﻤوع.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للتطوع باﻹجابة .يﺸارك التاميذ اختارون طرﻗهم في احل.
ﻋﺪدا ماﺛ ً
ا مﻦ
 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :راﺋع.
ﺳأﺳجﻞ مﺴألة ﺟﻤع متﻜﺮر ﻋﻠﻰ الﺴبورة .ما ﻋﺪد التامﻴﺬ ﻓﻲ ﻛﻞ مجﻤوﻋة? ارﻓﻌوا ً
ّ
اﻷﺻاﺑع ﻓﻲ ﺻﻤت.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع _____ أﺻابع )مﺜل العﺪد الظاهر ﻋنﺪ رمي حجر النرد(.
ﻋﺪدا ماﺛ ً
ا مﻦ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :راﺋع .ﻳقﻒ _____ ﺗامﻴﺬ ﻓﻲ ﻛﻞ مجﻤوﻋة .ما ﻋﺪد اﳌجﻤوﻋات اﳌوﺟودة? ارﻓﻌوا ً
اﻷﺻاﺑع.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع  3أﺻابع.
مﺮات ﻛﻤا ﻳﻠﻲ) :اﻛتﺐ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذً ا ،ﻳقﻒ _____ ﺗامﻴﺬ ﻓﻲ ﺛاث مجﻤوﻋات .مﻜﻨﻨﻲ ﺟﻤع _____ ﺛاث ّ
ﻋﻠﻰ الﺴبورة( _____  ._____ = _____ + _____ +مﻜﻨﻨﻲ ﻛتاﺑة ذلك ﺑﻄﺮﻳقة أﺧﺮى ،وﻫﻲx 3 :
_____ = _____ .ﻧقﺮأ ﻫﺬه اﳌﺴألة ﻛﻤا ﻳﻠﻲ" :ﺛاﺛة ﻓﻲ _____ ﻳﺴاوي _____".
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة مﺴألة الﻀرب.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذً اَ ،ﺟ َﻤ ْﻌﻨا _____ )الﻌﺪد الﻈاﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﺣجﺮ الﻨﺮد(  3مﺮات أو مﻜﻦ أن ﻧقول 3 :ﻓﻲ _____
)الﻌﺪد الﻈاﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﺣجﺮ الﻨﺮد( .ﻫاﺗان اﳌﺴألتان لهﻤا اﳌجﻤوع ﻧﻔﺴﻪ .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا رأﻳتﻢ ﻫﺬه الﻌامة مﻦ ﻗبﻞ )أﺷﺮ إلﻰ ".("x
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع أيﺪيهم إذا ﺳبق لهم أن رأوا تلﻚ العامة.
مﺮﺗﻔع مﻌﻲ.
ﺑصوت
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﺬه ﺗﹹﺴﻤﻰ "ﻋامة الﻀﺮب" .ﺷﻜّ ﻠوا ﻫﺬه الﻌامة ﺑأﻳﺪﻳﻜﻢ ور ّددوا اﺳﻤها
ٍ
ٍ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :تﺸكيل العامة  xبأيﺪيهم وﻗول" :ﻋامة الﻀرب".
لﻨجﺮب مﺮة أﺧﺮى .ﺳﻨبقﻲ
مﺮات ﺟﻤع ﻋﺪد مﻌن لﻨﺤصﻞ ﻋﻠﻰ اﳌجﻤوع.
ّ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻧﻌﻢ .ﺗوضح لﻨا مﺴألة الﻀﺮب ﻋﺪد ّ
الﺪواﺋﺮ الﺜاث ﻛﻤا ﻫﻲ ،لﻜﻨﻨا ﺳﻨﺮمﻲ ﺣجﺮ الﻨﺮد لﻨﺤصﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﺟﺪﻳﺪ مﻦ التامﻴﺬ ﻓﻲ ﻛﻞ داﺋﺮة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تكرار العملية ﻛما هو موضح ﺳاب ﹱقا .هذه اﳌرة ،الطلب مﻦ التاميذ التفكير والعمل ﻗﺪر اﻹمكان ،بحيث يﺴاﻋﺪوﻧﻚ في
حﺪيﺪ ما ﻋليﻚ ﻛتابته في مﺴائل اجمع والﻀرب.
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :تكرار العملية مﺜلما ﺳبق .حﺪيﺪ ﻛيفية ﻛتابة مﺴألتي اجمع والﻀرب بنا ﹱء ﻋلى ﻋﺪد التاميذ في الﺪوائر
الﺜاث .ﺷرح اﻷفكار والطرق التي اﺳتﺨﺪموها ﻋنﺪ طلب ذلﻚ منهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذً ا ،ﻓﻲ اﳌﺴألة اﻷولﻰ ،ﻛتبﻨا ) _____ x 3الﻌﺪد الﻈاﻫﺮ ﻋﻨﺪ رمﻲ ﺣجﺮ الﻨﺮد( = _____،
وﻓﻲ اﳌﺴألة الﺜاﻧﻴة ،ﻛتبﻨا ) _____ x 3الﻌﺪد الﻈاﻫﺮ ﻋﻨﺪ رمﻲ ﺣجﺮ الﻨﺮد( = _____ .ما الﺬي لﻢ ﻳتﻐ ّﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻠتا
اﳌﺴألتن? وما الﺬي ﺗﻐ ّﻴﺮ? مﻴﻠوا واﻫﻤﺴوا ﺑاإﺟاﺑة إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﳌﻴﻞ والهﻤس باﻹجابة.
ﻋﺪدا  3مﺮات ﻓﻲ مﺴألة اجﻤع اﳌتﻜﺮر.
 .3ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :راﺋع .ﺑقﻲ ﻋﺪد اﳌجﻤوﻋات دون ﺗﻐﻴﻴﺮ .وﻓﻲ ﻛﻞ مﺮة ،ﻛﻨا ﻧﻀﻴﻒ ً
الﺬي ﺗﻐ ّﻴﺮ ﻫو ﻋﺪد التامﻴﺬ.
ﹹﺴﻤﻰ "الﻨقاط والﺪواﺋﺮ" .والﻴوم ،ﺳﻴﻠﻌﺐ الﻔصﻞ ضﺪ اﳌﻌﻠﻢ .ﺳأﻋﻄﻲ ورﻗة مﺴودة لﻜﻞ واﺣﺪ مﻨﻜﻢ مع زمﻴﻠﻪ
ﺳﻨﻠﻌﺐ اﻵن لﻌبة ﺗ ّ
اﳌجاور.

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :توزيع ورﻗة مﺴودة ﻋلى ﻓﺮق الزماء اجاوريﻦ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳألﻌﺐ أو ًا .ﺳأﻗوم ﺑﺮمﻲ ﺣجﺮ الﻨﺮد ،وﺳﻴوضح لﻨا ذلك ﻋﺪد الﺪواﺋﺮ التﻲ ﺳﻨﺮﺳﻤها ﻋﻠﻰ الﺴبورة .ﺳأﻗوم
ﺑﺮمﻲ ﺣجﺮ الﻨﺮد مﺮة أﺧﺮى .ﺳﻴوضح لﻨا ذلك ﻋﺪد الﻨقاط التﻲ ﺳﻨﻀﻌها ﻓﻲ ﻛﻞ داﺋﺮة .ﺑﻌﺪ أن أرﺳﻢ الﺸﻜﻞ ،ﺳأوﺟﺪ اﳌجﻤوع
وﺳأﻛتﺐ مﺴألة ﺟﻤع متﻜﺮر واﺣﺪة ومﺴألة ضﺮب واﺣﺪة .ﺑﻌﺪ ذلك ﺳﻴأﺗﻲ دورﻛﻢ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﳕﺬﺟة طريقة اللعب .رمي حجر النرد مرتﲔ ورﺳم الﺪوائر والنقاط بنا ﹱء ﻋلى العﺪديﻦ الظاهريﻦ في مرتي رمي حجر
النرد .بعﺪ ذلﻚ ،إيجاد اجموع وﻛتابة مﺴألة جمع متكرر واحﺪة ومﺴألة ضرب واحﺪة .اﻋرض بوضوح ﻛيفية ارتباط مﺴألة اجمع مﺴألة
الﻀرب .مﺜال 3 :دوائر في ﻛل منها  ،12 = 4 + 4 + 4 .4إ ﹱذا  3مجموﻋات  4 xفي ﻛل مجموﻋة = .12
ﻋﺪدا واﺣﺪً ا لﻌﺪد مﺤﺪد مﻦ اﳌﺮات .واﻵن ﺣان دورﻛﻢ .ارﻓﻌوا
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗﺬﻛﺮوا أﻧﻪ ﺧال ﻋﻤﻠﻴة الﻀﺮب جﻤع ﻓقﻂ ً
أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﺮﻳﺪون رمﻲ ﺣجﺮ الﻨﺮد لﻠﻔصﻞ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يتقﺪم التلميذ الذي م اختياره إلى مقﺪمة الفصل.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳتﺮمﻲ ﺣجﺮ الﻨﺮد مﺮة واﺣﺪة إﻳجاد ﻋﺪد الﺪواﺋﺮ وﺳتﺮمﻴﻪ مﺮة أﺧﺮى إﻳجاد ﻋﺪد الﻨقاط ،وﺳتﺮﺳﻢ الﺪواﺋﺮ
أﻳﻀا ﻋﻠﻰ أوراﻗهﻢ .ﺳتﻜتبون مﺴألة ﺟﻤع متﻜﺮر
والﻨقاط ﻋﻠﻰ الﺴبورة ﺑﻴﻨﻤا ﻳﺮﺳﻢ ﺑقﻴة التامﻴﺬ ﻓﻲ الﻔصﻞ الﺪواﺋﺮ والﻨقاط ً
ومﺴألة ضﺮب ،ولﻜﻦ ا ﺗﻜتبوا اﳌجﻤوع.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يرمي التلميذ الذي م اختياره حجر النرد للمجموﻋة ويكتب ﻋلى الﺴبورة العﺪد بينما يكتب بقية التاميذ
ﻋلى الورق الﺪوائر والنقاط ومﺴائلهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :راﺋع .ﻋﻨﺪما رمﻰ _____ )التﻠﻤﻴﺬ الﺬي م اﺧتﻴاره( ﺣجﺮ الﻨﺮد ،ظهﺮ لﻪ الﻌﺪد _____
و_____ ،ولﺬلك رﺳﻢ _____ مﻦ الﺪواﺋﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ مﻨها _____ ﻧقاط .وﻗﺪ ﻛتﺐ مﺴألة ﺟﻤع متﻜﺮر ومﺴألة ضﺮب،
ولﻜﻨﻪ لﻢ ﻳﻀﻒ اﳌجﻤوع ﺑﻌﺪ .اﻫﻤﺴوا مجﻤوع الﻨقاط.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الهﻤس باجموع.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺑإمﻜان _____ )التﻠﻤﻴﺬ الﺬي م اﺧتﻴاره( اﻵن ﻛتاﺑة اﳌجﻤوﻋن لﻜﻠتا اﳌﺴألتن.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺴجل التلميذ الذي م اختياره اجموﻋﲔ لكلتا اﳌﺴألتﲔ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻧﻈﺮوا إلﻰ مجﻤوﻋﻲ ومجﻤوﻋﻜﻢ .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛان مجﻤوﻋﻜﻢ أﻛبﺮ ،وأﻧزلوا اإﺑهام إلﻰ أﺳﻔﻞ
إذا ﻛان الﻌﺪد اإﺟﻤالﻲ مﻦ الﻨقاط مﻌﻜﻢ أﻛبﺮ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ أو إﻧزاله إلى أﺳفل لإجابة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مجﻤوﻋﻲ )أﻛبﺮ أو أﺻﻐﺮ( مقﺪار _____ مﻦ مجﻤوع الﻔصﻞ .مﻜﻨﻨا ﻛتاﺑة اﳌقارﻧة ﺑاﺳتخﺪام ﻋامة "أﻛبﺮ
مﻦ" (>) أو "أﺻﻐﺮ مﻦ" (<) أو "ﻳﺴاوي" (=) ﺑﻨﻔس الﻄﺮﻳقة التﻲ ﻗارﻧّا مﻦ ﺧالها اﻷﻋﺪاد مﻨﺬ ﺑﻀﻌة أﻳام .الﻌﺪد اﻷﻋﻠﻰ ﻫو الﻔاﺋز.
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة جملة اﳌقارﻧة ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة جملة اﳌقارﻧة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨﻠﻌﺐ مﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :متابعة اللعب ضﺪ الفصل ،مع اختيار تلميذ مﺨتلف ﻛل مرة للنمذجة.

ماحظة للمعلم :إذا ﻛان التاميذ ا يزالون يﺴتﺨﺪمون أﺳنان التمﺴاح لتذ ﹽﻛر العامات ،فعلﹽمهم الطريقة التالية.
مﻦ الطرق الﺴهلة ﻛي يﺴتﺨﺪم التاميذ ﻋامة "أﻛبر مﻦ" )>( أو "أﺻﻐر مﻦ" )<( الصحيحة باﺳتمرار جعلهم يﻀعون ﻧقطة واحﺪة بجوار
العﺪد اﻷﺻﻐر وﻧقطتﲔ بجوار العﺪد اﻷﻛبر .بعﺪ ذلﻚ ،ﻋليهم توﺻيل النقاط برﺳم خطﲔْ بينها.
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مواﺻلة اللعب ضﺪ اﳌعلم ،مع ﻛتابة الﺪوائر والنقاط التي يحصل ﻋليها التلميذ الذي م اختياره ﻋنﺪ
رمي حجر النرد وﻛتابة مﺴألتي اجمع اﳌتكرر والﻀرب ﻹيجاد اجموﻋﲔ .مقارﻧة ﻛا اجموﻋﲔ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ الﻴوم ﻓﻲ رﺳﻢ الﺪواﺋﺮ والﻨقاط .لقﺪ ﺗﻌﻠّﻤﻨا ﻛﻠﻤة ﺟﺪﻳﺪة الﻴوم ،وﻫﻲ ﻛﻠﻤة "ضﺮب" ،وﺗﺪ ّرﺑﻨا ﻋﻠﻰ ﻛتاﺑة
مﺴاﺋﻞ ﺗﺴتخﺪم ﻋامة الﻀﺮب.

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺧﺮﺟوا ﻛتﺐ التﻠﻤﻴﺬ واﻓتﺤوا ﺻﻔﺤة الﺪرس  :17ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :إخراج ﻛتاب التلميذ وفتح الصفحة الصحيحة.

الﺪرس  :17ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات
اإرﺷادات :ﺗأمَ ﻞ ما ﺗﻌﻠﻤتﻪ .اﺣظ الصورﺗن .ﺛﻢ أﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳئﻠة التالﻴة.
ما أوﺟﻪ التﺸاﺑﻪ ﺑن الصورﺗن?
ما أوﺟﻪ ااﺧتاف ﺑﻴﻨهﻤا?
أوﺟﺪ اﳌجﻤوع .ﻫﻞ لهﻤا اﳌجﻤوع ﻧﻔﺴﻪ? ﻓﺴﺮ ذلك.

مصفوفة

دوائر وﻧقاط

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳتﺮون ﺻورﺗن ﻓﻲ ﻫﺬه الصﻔﺤة .إﺣﺪى الصورﺗن ﺑها ﺑﻴض مﺮﺗﺐ ﻓﻲ مصﻔوﻓة .والﺜاﻧﻴة ﺻورة ﳌجﻤوﻋة
وﺗأمﻠوا ما ﺗﻌﻠﻤتﻤوه .ﺛﻢ اﻛتبوا ﻋﻦ أوﺟﻪ التﺸاﺑﻪ وااﺧتاف ﺑن
مﻦ ﺟولة لﻠﻌبة الﺪواﺋﺮ والﻨقاط .اﻧﻈﺮوا إلﻰ ﻛﻠتا الصورﺗن ّ
أﻳﻀا الﻌﺪد اإﺟﻤالﻲ لﻠبﻴض والﻌﺪد اإﺟﻤالﻲ لﻠﻨقاط وﻗارﻧوﻫﻤا .ﻓﻜّ ﺮوا ﻓﻲ ﺳبﺐ اﳊصول ﻋﻠﻰ ذلك اﳌجﻤوع
الصورﺗن .وأوﺟﺪوا ً
ﻓﻲ ﻛﻞ مﻦ الصورﺗن.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :النظر إلى الصورتﲔ وتأ ﹽمل أوجه تﺸابههما واختافهما .ﻛتابة ﺳبب التﺸابه وااختاف في ﺻفحة
ﻛراس الرياضيات.

38

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء للطلب مﻦ بعﺾ التاميذ
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ دﻗيقتﲔ إلى  3دﻗائق حل اﳌﺴألة .إذا ﺳمح الوﻗﺖ ،اﺳتﺨﺪام
ّ
مﺸارﻛة إجاباتهم وتفكيرهم.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :وضع اﳌواد في أماﻛنها.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع الﻴوم ﻓﻴﻤا ﻳتﻌﻠﻖ مﺴاﺋﻞ الﻀﺮب .ﻧﺴتخﺪم الﻀﺮب ﻋﻨﺪما ﺗوﺟﺪ مجﻤوﻋات متﺴاوﻳة
متﺴاو مﻦ اﻷﺷﻴاء .ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻴان ،ﻳتﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺬه اﻷﺷﻴاء ﻓﻲ مصﻔوﻓة ،وﻓﻲ أﺣﻴان أﺧﺮى ا ﻳتﻢ ذلك.
ﻓﻲ ﻛﻞ مﻨها ﻋﺪد
ٍ
ﺳﻨﺮاﺟع الﺪواﺋﺮ والﻨقاط ﻓﻲ ﺣصة الﺮﻳاضﻴات القادمة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التأﻛﺪ مﻦ مراجعة ﻋمل التاميذ وﻛتاباتهم اخاﺻة بجزء ﻛراس الرياضيات في ﻛتاب التلميذ لتحﺪيﺪ مﺴتوى فهمهم
احالي للمصفوفات وما إذا ﻛاﻧوا ﻗﺪ بﺪأوا في تكويﻦ رابط بﲔ اجمع اﳌتكرر والﻀرب أم ا.
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الﺪرس  18ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في هذا الﺪرس ،يلعب التاميذ لعبة الﺪوائر والنقاط ﻛل
زميل له ويتع ﹽرفون ﻛلمة "حاﺻل الﻀرب" ﻋلى أﻧها
مع ٍ
اﻹجابة ﻋلى مﺴائل الﻀرب .ويكتب التاميذ مﺴائل
جمع متكرر ومﺴائل الﻀرب اﳌقابلة لها.
حﻀير اﳌعلم للﺪرس

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• مقارﻧة اﳌصفوفات باجموﻋات اﳌتﺴاوية.
• ﺷرح ﻛيفية ارتباط مﺴائل اجمع اﳌتكرر
ومﺴائل الﻀرب.
• ﺷرح حاﺻل ضرب اﻷﻋﺪاد الصحيحة.
• مقارﻧة حاﺻلي ضرب باﺳتﺨﺪام ﻋامة "أﻛبر
مﻦ" )>( و"أﺻﻐر مﻦ" )<( و"يﺴاوي" )=(.

اجمع أحجار ﻧرد ﺳﺪاﺳية اجواﻧب )ﻧرد واحﺪ لكل
ثنائي مﻦ التاميذ( .وفي حال ﻋﺪم توفر أحجار النرد،
مكنﻚ إﻧﺸاء أحجار ﻧرد باﺳتﺨﺪام "ﺷبكة مكعب حجر
ﻧرد اﻷﻋﺪاد ﺳﺪاﺳي اجواﻧب" ضمﻦ النماذج اﳌتﻀمنة
في ﻧهاية دليل اﳌعلم ،أو ﹽ
حﻀر واﺳتﺨﺪم "ﺷكل ﻗرص
اﻷﻋﺪاد ﺳﺪاﺳي اجواﻧب" ضمﻦ النماذج اﳌتﻀمنة في
ﻧهاية دليل اﳌعلم ﹱ
أيﻀا.

اربط
اﻹرﺷادات

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

الﻀرب

•

حاﺻل الﻀرب
اﳌواد

•

أحجار ﻧرد ﺳﺪاﺳية اجواﻧب )حجر
ﻧرد واحﺪ لكل فريق مﻦ زميلﲔ(

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

ماحظة للمعلم :إن حليل اﻷخطاء هو أحﺪ معايير التفكير احاﺳوبي .إن معرفة اخطأ وحﺪيﺪ ﺳبب احتمالية حﺪوثه وتصحيح اﻷخطاء
يﺴاﻋﺪ التاميذ في بناء فهم رياضي ﻋميق.
 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة ما يلي ﻋلى الﺴبورة:

مﺴألة رحاب7 = 3 + 4 :
مﺴألة داليا12 = 3 x 4 :
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗوﺟﺪ ﻋﻠﻰ الﺴبورة ﺟولة مﻦ لﻌبة الﺪواﺋﺮ والﻨقاط التﻲ لﻌبﻨاﻫا ﻓﻲ ﺣصة الﺮﻳاضﻴات اﻷﺧﻴﺮة .ﻛاﻧت رﺣاب
ودالﻴا زمﻴﻠتن .ﻛتبت رﺣاب مﺴألة لﻠﻌﺪد اإﺟﻤالﻲ لﻠﻨقاط ،وﻓﻌﻠت دالﻴا اﻷمﺮ ﻧﻔﺴﻪ .اﻧﻈﺮوا إلﻰ مﺴألتﻲ الزمﻴﻠتن ﺛﻢ لﻴﻠتﻔت
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء ﻷﺳﻤع إﺟاﺑات ﺑﻌض
ﻛﻞ مﻨﻜﻢ وﻳتﺤﺪث إلﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور ﺑﺸأن اﳌﺴألتن وإﺟاﺑتهﻤا .ما الﺬي ﺗاﺣﻈﻪ? ﺳأﺳتخﺪم
ّ
مﻨﻜﻢ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتظار دﻗيقة إلى دﻗيقتﲔ ليتحﺪث التاميذ إلى زمائهم .ثم اﺳتﺨﺪام ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اختيار تلميذيﻦ أو ثاثة ﻛي
يﺸارﻛوا أفكارهم.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تنظيم مناﻗﺸة لتحليل اخطأ مﻦ خال الﺴؤالﲔ التاليﲔ :ﳌاذا تعتقﺪون أن رحاب جمعﺖ العﺪديﻦ  3و 4فقط؟ ماذا
يعني هذان العﺪدان؟
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﳌﺸارﻛة في حليل اﻷخطاء وفي مناﻗﺸة بﺸأن مﺜال مﻦ طرق حل التاميذ.
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تلﺨيﺺ مﺜال طرق حل التاميذ وأخطائهم حﺴب الﻀرورة.
ظﻨت أن مﻌها  4دواﺋﺮ و 3ﻧقاط ،ولﻜﻦ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مﻨاﻗﺸة ﺟﻴﺪة .ﻛتبت رﺣاب مﺴألة ﺟﻤع .وﺟﻤﻌت  .7 = 3 + 4رما
ْ
إﺟﻤالﻴا لﻠﻨقاط .أما دالﻴا ﻓﺮأت أﻧﻪ ﻛاﻧت ﻫﻨاك  4مجﻤوﻋات وأن ﻛﻞ مجﻤوﻋة ﻛاﻧت ﺑها  3ﻧقاط .وما أﻧﻪ
ﻋﺪدا
ذلك ا ﻳﻌﻄﻴﻨا ً
ً
ﻛاﻧت ﻫﻨاك مجﻤوﻋات متﺴاوﻳة ﻳﺤتوي ﻛﻞ مﻨها ﻋﻠﻰ الﻌﺪد ﻧﻔﺴﻪ مﻦ اﻷﺷﻴاء ،ﻓبإمﻜاﻧها ﻛتاﺑة مﺴألة ضﺮب ﺑاﺳتخﺪام ﻋامة
الﻀﺮب ﻫﻜﺬا .12 = 3 x 4 :ولﻠﺤصول ﻋﻠﻰ اﳌجﻤوع ،ﻛان مﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن جﻤع  .3 + 3 + 3 + 3ﻛﻴﻒ ﻛان مﻜﻦ لﺪالﻴا إﻳجاد أن
الﻌﺪد اإﺟﻤالﻲ لﻠﻨقاط ﻳﺴاوي  12ﺑﻄﺮﻳقة أﺧﺮى? ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﳌﺸارﻛة اإﺟاﺑة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للتطوع باﻹجابة .يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة أفكار التاميذ بﺸأن ﻛيفية إيجاد العﺪد اﻹجمالي للنقاط.

ماحظة للمعلم :في هذا الوﻗﺖ اﳌبكر مﻦ العام الﺪراﺳي ،رما ا يزال التاميذ يوجﺪون اجموع مﻦ خال العﺪ واح ﹱﺪا تلو اآخر .ولكﻦ ا
داﻋي للقلق .فالهﺪف هو أن يرى التاميذ أن اجموﻋات اﳌتﺴاوية التي بها أﻋﺪاد متﺴاوية مﻦ اﻷﺷياء هي ما تﺜله مﺴألة الﻀرب .وأﻧه
مكﻦ إيجاد اجموع )حاﺻل الﻀرب( باجمع اﳌتكرر  3 + 3 + 3 + 3أو  6 + 6أو حتى الع ﹽﺪ بالقفز مقﺪار  .12 ،9 ،6 ،3 :3امنح
التاميذ الفرﺻة ﻹيجاد حاﺻل الﻀرب بطرق تبﺪو مفهومة بالنﺴبة لهم اآن ،مع توجيههم ﻧحو ماحظة طرق أخرى أﻛﺜر ﻛفاءة .وباﳌﻀي
ﻗﺪ ﹱما في دروس العام الﺪراﺳي ،ﺳينصب اﳌزيﺪ مﻦ الترﻛيز ﻋلى إتقان هذه احقائق ﻋﻦ ﻋملية الﻀرب ،ولكﻦ مع الكﺜير مﻦ التﺪريب وحل
اﳌزيﺪ مﻦ اﳌﺴائل ﺳيحققون اﳌزيﺪ مﻦ النجاح اح ﹱقا هذا العام.

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ،ﺳتتاح لﻜﻞ مﻨا ﻓﺮﺻة لﻌﺐ لﻌبة "الﺪواﺋﺮ والﻨقاط" مع زمﻴﻠﻪ ،ولﻜﻦ ﻗبﻞ أن ﻧﻔﻌﻞ ذلك ،لﻨتﺤﺪث أﻛﺜﺮ
ﻋﻦ الﻀﺮب .ﻧاﻗﺸﻨا أمس ﻛﻴﻒ أﻧﻨا ﻋﻨﺪ الﻀﺮب ﻧﺴتخﺪم ﻋامة ﺧاﺻة ،وﻗﺪ اﺳتخﺪمتها دالﻴا ﻓﻲ مﺜالﻨا الﺴاﺑﻖ .ﻫﻞ مﻜﻨﻜﻢ أن
ﻋﻠﻲ ﺗﻠك الﻌامة ﺑأﻳﺪﻳﻜﻢ?
ﺗﻌﺮضوا ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :تﺸكيل العامة  xبأيﺪيهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻧﻌﻢ ،ﻋامة الﻀﺮب ﻫﻲ  .xﲤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴة الﻀﺮب ﺟﻤع ﻋﺪد واﺣﺪ مﺮا ًرا وﺗﻜﺮا ًرا لﻌﺪد مﻌن مﻦ اﳌﺮات ،ولﻜﻦ ﺑﺪ ًا
مﻦ ﻛتاﺑة مﺴألة ﺟﻤع متﻜﺮرة طوﻳﻠة ،مﻜﻨﻨا ﻛتاﺑة مﺴألة ضﺮب واﺣﺪة .لﻨﻨﻈﺮ إلﻰ ﻫﺬه اﳌﺴألة اﳌﻜتوﺑة ﻋﻠﻰ الﺴبورة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة ما يلي ﻋلى الﺴبورة
_____ = 5 + 5 + 5 + 5
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما ﻋﺪد مﺮات ظهور الﻌﺪد  5ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺴألة? أروﻧﻲ اإﺟاﺑة ﺑأﺻاﺑﻌﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع  4أﺻابع.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻧﻌﻢ ،ﻫﻨاك أرﺑع مﺮات ظهﺮ ﻓﻴها الﻌﺪد  .5ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛان ﺑإمﻜاﻧﻜﻢ القﺪوم وﻛتاﺑة مﺴألة ضﺮب لتوضﻴح
أﻧﻨا ﺟﻤﻌﻨا الﻌﺪد  5أرﺑع مﺮات.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي والقﺪوم لكتابة .= 5 x 4
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻧﻌﻢ ،لﺪﻳﻨا  4مجﻤوﻋات مﻦ الﻌﺪد  ،5وﺑالتالﻲ  .= 5 x 4مﻴﻠوا واﻫﻤﺴوا ﺑإﺟاﺑة مﺴألة الﻀﺮب 5 x 4
وﺑﻜﻴﻔﻴة إﻳجادﻛﻢ ﻫﺬه اإﺟاﺑة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﳌﻴﻞ والهﻤس بالعﺪد  20ومناﻗﺸة طريقة معرفة ذلﻚ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗﻔﻜﻴﺮ راﺋع .ﺗﻌﻠّﻤﻨا ﻓﻲ الﻌام الﺴاﺑﻖ أن اإﺟاﺑة ﻋﻦ مﺴألة ﺟﻤع ﺗﹹﺴﻤﻰ ﻧاج اجﻤع .وﻓﻲ ﻫﺬا الﻌام ،ﻋﻨﺪما
ﻧﻀﺮب ﻋﺪدﻳﻦ وﻧوﺟﺪ اﳌجﻤوع ،ﻓإﻧﻨا ﻧوﺟﺪ ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب .ﻗولوا" :ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب".
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻗ ْول" :حاﺻل الﻀرب".
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أﺳاﺳا لﻠﻌبتﻲ ،ﻓﻜﻴﻒ ﺳتبﺪو
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :راﺋع .واﻵن ،إذا ﻛﻨت ألﻌﺐ لﻌبة "الﺪواﺋﺮ والﻨقاط" وﻛتبت ﻫﺬه اﳌﺴألة لتﻜون
ً
ﺻورﺗﻲ? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﺮﻳﺪون رﺳﻤها ﻋﻠﻰ الﺴبورة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للقﺪوم ورﺳم  4دوائر في ﻛل منها  5ﻧقاط.

ماحظة للمعلم :رما يرﺳم تلميذ  5دوائر في ﻛل منها  4ﻧقاط ،وهذا ﺻحيح في الرياضيات ﹱ
أيﻀا ،ولكﻦ ﺳتتم مناﻗﺸة خاﺻية اﻹبﺪال
مزيﺪ مﻦ التفصيل في الﺪرس القادم .أما بالنﺴبة لليوم ،فا تﺸﻐل بالﻚ ﻛﺜي ﹱرا بالطريقة التي يرﺳم بها التاميذ الصورة.
 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :راﺋع .رﺳﻤتﻢ  4دواﺋﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ مﻨها  5ﻧقاط .ﲤﺜﻞ الصورة مﺴألة الﻀﺮب اﳌﻜتوﺑة ﻋﻠﻰ الﺴبورة .ارﻓﻌوا
أﻳﻀا .وأﻧزلوا
اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌتقﺪون أن ﻫﺬه الصورة التﻲ ﺳأرﺳﻤها مﻜﻦ أن ﺗﻌبﺮ ﻋﻦ اﳌﺴألة اﳌﻜتوﺑة ﻋﻠﻰ الﺴبورة ً
اإﺑهام إلﻰ أﺳﻔﻞ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌتقﺪون أﻧها ا ﺗﻌبﺮ ﻋﻨها.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم مصفوفة مك ﹽوﻧة مﻦ  4ﺻفوف وفي ﻛل ﺻف  5ﻧقاط .الطلب مﻦ أحﺪ التاميذ الذيﻦ أﻧزلوا اﻹبهام إلى
اﻷﺳفل ﺷرح الﺴبب في أن اﳌصفوفة ا تعبر ﻋﻦ اﳌﺴألة اﳌكتوبة .ثم الطلب مﻦ أحﺪ التاميذ الذيﻦ رفعوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﺷرح
الﺴبب في أن اجموﻋة اﳌصفوفة تعبر ﻋﻦ اﳌﺴألة اﳌكتوبة .العودة إلى التلميذ اﻷول للتأﻛﺪ مﻦ فهمه أن هذه اﳌصفوفة ﹱ
أيﻀا توضح
اﳌﺴألة  4) 5 x 4ﺻفوف في ﻛل منها  5أﺷياء(.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ أو إﻧزاله إلى أﺳفل ومﺸارﻛة أفكارهم إذا م اختيارهم.
الﺪرس  :18التﻄبﻴﻖ
ارمﻪ مﺮة أﺧﺮى لتﺤﺪﻳﺪ
اإرﺷادات :ﻓﻲ ﻛﻞ إطار ،الﻌﺐ لﻌبة الﺪواﺋﺮ والﻨقاط .ارمِ الﻨﺮد مﺮة واﺣﺪة لتﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد الﺪواﺋﺮ التﻲ ﺳتﺮﺳﻤها .ﺛﻢ ِ
ﻋﺪد الﻨقاط التﻲ ﺳتﺮﺳﻤها ﻓﻲ ﻛﻞ داﺋﺮة .ﺑﻌﺪ رﺳﻢ الﺪواﺋﺮ ووضع الﻨقاط ﺑها ،اﻛتﺐ مﺴألة ﺟﻤع متﻜﺮر ومﺴألة ضﺮب .ﺛﻢ ﻗارن الﻨاج الﺬي
ﺣصﻠت ﻋﻠﻴﻪ مع ﻧاج زمﻴﻠك ﺑاﺳتخﺪام الﻌامة )<( أو )>( أو )=( .اﺣظ اﳌﺜال التالﻲ.

مﺜال:

اجمع اﳌتكرر )(+
الﻀرب )(x
اﳌقارﻧة

ﻛﻞ مﻦ اﳌصﻔوﻓة والﺪواﺋﺮ والﻨقاط  4مجﻤوﻋات ﻓﻲ ﻛﻞ مﻨها  5أﺷﻴاء .واﻵن ،ﺳﻨقﻀﻲ ما ﺗبقﻰ مﻦ
 .3ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺟﻴﺪ .ﻳوضح ٍ
درس الﺮﻳاضﻴات ﻓﻲ لﻌﺐ لﻌبة "الﺪواﺋﺮ والﻨقاط" ﻛﻞّ مع زمﻴﻠﻪ اﳌجاور .أﺧﺮﺟوا ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ واﻓتﺤوا ﺻﻔﺤة الﺪرس  :18التﻄبﻴﻖ.

9=3+3+3

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :فتح ﻛتاب التلميذ وااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :18التطبيق.

9=3×3
9

15
<

)الناج الذي حصلﺖﹹ ﻋليه(

)ﻧاج زميلي(

اجولة اﻷولى:

اجمع اﳌتكرر )(+
الﻀرب )(x
اﳌقارﻧة
)الناج الذي حصلﺖﹹ ﻋليه(

)ﻧاج زميلي(

اجولة الﺜاﻧية:

اجمع اﳌتكرر )(+
الﻀرب )(x
اﳌقارﻧة
)الناج الذي حصلﺖﹹ ﻋليه(

)ﻧاج زميلي(
الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

39

مخصصا لﺮﺳﻢ دواﺋﺮﻛﻢ وﻧقاطﻜﻢ .ﻳجﺐ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ الزمﻴﻠن القﺪوم
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ ﻫﺬه الصﻔﺤة ،ﺳتجﺪون مﺴاﺣة
ً
ً
ﺛاﻧﻴة إﻳجاد ﻋﺪد الﻨقاط.
إلﻰ الﺴبورة وأﺧﺬ ﺣجﺮ ﻧﺮد .ﺑﻌﺪ ذلك ،ﻳﺮمﻲ ﻫﺬا الزمﻴﻞ ﺣجﺮ الﻨﺮد إﻳجاد ﻋﺪد الﺪواﺋﺮ ،ﺛﻢ ﻳﺮمﻴﻪ
وﻳجﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ زمﻴﻠن رﺳﻢ الﺪواﺋﺮ والﻨقاط ﺑتبادل اﻷدوار ﻓﻴﻤا ﺑﻴﻨهﻤا ﻓﻲ رمﻲ ﺣجﺮ الﻨﺮد .وﺑﻌﺪ الﺮﺳﻢ ،اﻛتبا مﺴألة ﺟﻤع متﻜﺮر
ﻗارﻧا
ومﺴألة ضﺮب .ﻫﻨاك مﺜال ﻓﻲ أﻋﻠﻰ الصﻔﺤة .وﺑﻌﺪ أن ﻳوﺟﺪ ﻛﻞ زمﻴﻠن ﺣاﺻﻠﻲ الﻀﺮب ،ﻋﻠﻴهﻤا ﻛتاﺑتهﻤا .وﺑﻌﺪ ذلكِ ،
ﺣاﺻﻠﻲ الﻀﺮب الﻠﺬﻳﻦ ﺣصﻠتﻤا ﻋﻠﻴهﻤا ﺑاﺳتخﺪام ﻋامة "أﻛبﺮ مﻦ" (>) أو "أﺻﻐﺮ مﻦ" (<) أو "ﻳﺴاوي" )=( ﻛﻤا ﻓﻌﻠﻨا أمس.
والزمﻴﻞ ﺻاﺣﺐ ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب اﻷﻛبﺮ ﻫو الﻔاﺋز ﻓﻲ ﺗﻠك اجولة .ﺗاﺑﻌوا الﻠﻌﺐ إلﻰ أن ﻳﻨتهﻲ وﻗت التﻔﻜﻴﺮ .إذا اﻧتهﻴتﻢ مﻦ ﺟﻤﻴع
اجوات ،ﻓﺤاولوا ﺣﻞ مﺴألة التﺤﺪي.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :إحﻀار حجر ﻧرد ولعب لعبة "الﺪوائر والنقاط" خال ما تبقى مﻦ وﻗﺖ اجزء اخاص بـ "تعلم" .محاولة
حل مﺴألة التحﺪي إذا اﻧتهوا مﻦ اﺳتﺨﺪام الصفحة بأﻛملها .في ﻧهاية وﻗﺖ جزء "تعلم" ،وضع ﻛل اﳌواد واﻷدوات في أماﻛنها.

ماحظة للمعلم :إذا ﻛان هناك تاميذ ينجزون ﻋملية الﻀرب بﺴهولة بالﻐة ويعرفون حقائق ضرب اﻷﻋﺪاد مﻦ  1إلى  ،6مكنﻚ أن تطلب
منهم لعب لعبة "الﺪوائر والنقاط" باﺳتﺨﺪام بطاﻗات أﻋﺪاد مﻦ  6إلى  .10ﺳيم ﹽكنهم ذلﻚ مﻦ التﺪريب ﻋلى إيجاد حاﺻل الﻀرب حﲔ تكون
ﻋوامل الﻀرب أﻛبر مﻦ اﻷﻋﺪاد اﳌوجودة ﻋلى حجر النرد.
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تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة اﻷﺳئلة التالية ﻋلى الﺴبورة:
•
•
•

ما اﳌقصود بالﻀرب؟
ﻛيف يتﺸابه الﻀرب مع اجمع؟
ما رأيكم في ﻋملية الﻀرب؟ هل تعتقﺪون أﻧها ﺻعبة أم ﺳهلة؟ وﳌاذا؟

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ الﻴوم ﻓﻲ لﻌﺐ لﻌبة "الﺪواﺋﺮ والﻨقاط" .لقﺪ ﻗﻀﻴﻨا دروس الﺮﻳاضﻴات اﻷرﺑﻌة اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ الﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﳌصﻔوﻓات واﳌجﻤوﻋات اﳌتﺴاوﻳة .وﺳﻨﻔﻜﺮ الﻴوم ﻓﻲ الﻀﺮب.
مرتفع.
بصوت
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗراءة اﻷﺳئلة اﳌكتوبة ﻋلى الﺴبورة
ٍ
ٍ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻜﺮوا ﺑهﺪوء ﳌﺪة  30ﺛاﻧﻴة .ﻋﻨﺪ اﻧتهاء الوﻗت ،ﺳأﺻﻔّ ﻖ ،وﺑإمﻜان ﻛﻞ مﻨﻜﻢ ﺣﻴﻨها االتﻔات إلﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور
ومﺸارﻛة اإﺟاﺑة ﻋﻦ أي مﻦ ﻫﺬه اﻷﺳئﻠة أو ﺟﻤﻴﻌها مﻌﻪ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتظار ﳌﺪة  30ثاﻧية ﻛي يفكر التاميذ ثم التصفيق .التجول في الفصل وااﺳتماع إلى ما يﺸارﻛه التاميذ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التفكير بهﺪوء في أﺳئلة اﳌعلﹽم .ثم مﺸارﻛة أفكارهم مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع ﻓﻴﻤا ﻳتﻌﻠﻖ ﺑالتﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﳌصﻔوﻓات واﳌجﻤوﻋات اﳌتﺴاوﻳة ﺧال ﻫﺬه الﺪروس اﻷرﺑﻌة
ﻛﺜﻴﺮا ﻫﺬا الﻌام ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴة الﻀﺮب
مﻦ مادة الﺮﻳاضﻴات .أﻧا مﻌجﺐ ﺟﺪً ا مﺤادﺛاﺗﻜﻢ والﻄﺮق التﻲ اﺳتخﺪمتوﻫا .ﺳﻨواﺻﻞ الﻌﻤﻞ
ً
لﻴﻠﻖ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ التﺤﻴة إلﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور.
ومﻌﻨاه وﻛﻴﻔﻴة ﺣﻞ اﳌﺴاﺋﻞ ﺑاﺳتخﺪام الﻀﺮب ،لﻜﻨﻨا ﺑﺪأﻧا ﺑﺪاﻳة ﻗوﻳةِ .
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :حية زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
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الﺪرس  19ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

رما يكون التاميذ ﻗﺪ احظوا بالفعل خاﺻية اﻹبﺪال
في الﻀرب .ﺳيﺴتكﺸف التاميذ اليوم هذه اخاﺻية
بوضوح ويتﺪربون ﻋليها .وﻗﺪ يتذﻛر بعﺾ التاميذ أن
ﻋملية اجمع تتﺴم ﹱ
أيﻀا بﺨاﺻية اﻹبﺪال ،وبالتالي
ﺳيتكون هذا الرابط لﺪيهم.
حﻀير اﳌعلم للﺪرس

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• حل مﺴائل ضرب باﺳتﺨﺪام اﳌصفوفات.
• دراﺳة خاﺻية اﻹبﺪال لعملية الﻀرب
باﺳتﺨﺪام اﳌصفوفات.
• إﻧﺸاء مصفوفات لنمذجة خاﺻية اﻹبﺪال في
الﻀرب.
• ﺷرح ﻋملية الﻀرب وخاﺻية اﻹبﺪال في
الﻀرب.

•

خاﺻية اﻹبﺪال

•

العامل

•

الﻀرب

•

حاﺻل الﻀرب
اﳌواد

•

ا حاجة لتحﻀير إضافي للﺪرس.

اربط
اﻹرﺷادات

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳﻨقﻀﻲ ﺑﻀع دﻗاﺋﻖ الﻴوم ﻓﻲ ﺗﺬﻛّ ﺮ ﻋﻤﻠﻴة اجﻤع .ﺣﻴث ﺳﻴﻔﻴﺪﻧا ذلك اﺣقً ا .لﻴﻠتﻔت ﻛﻞ مﻨﻜﻢ إلﻰ زمﻴﻠﻪ
اﳌجاور وﻳخبﺮه ﺑخﻤﺴة أﺷﻴاء ﻳتﺬﻛﺮﻫا ﻋﻦ اجﻤع .ﺣن ﺗﺴﻤﻌوﻧﻨﻲ أﺻﻔّ ﻖ ،ﺗوﻗﻔوا ﻋﻦ اﳊﺪﻳث ،وﺳﻨﺸارك أﻓﻜارﻧا .مﺴتﻌﺪون?
اﻧﻄﻠقوا.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﺳؤال زمﻴﻞ مجاور ﻋما يتذﻛره ﻋﻦ اجمع.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :يﺴتمع إلى احادثات التي يجريها التاميذ .إيجاد تاميذ ﻋنﺪهم أﺷياء فريﺪة تﺴتحق اﳌﺸارﻛة .التصفيق بعﺪ بﻀع
دﻗائق اﺳتعادة ترﻛيز جميع التاميذ مجﺪ ﹱدا.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳأطﻠﺐ مﻦ البﻌض مﻨﻜﻢ مﺸارﻛة أﻓﻜارﻫﻢ ﻋﻦ اجﻤع.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ ﻓﻲ ﺗﺬﻛّ ﺮ اجﻤع .واﻵن ،لﻨتﺤﺪث ﻋﻦ ﺟاﻧﺐ مهﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴة اجﻤع .ما ﻧاج ﺟﻤع ) ?5 + 4اﻛتﺐ + 4
 5ﻋﻠﻰ الﺴبورة (.ﹹﻳﺮﺟﻰ الهﻤس ﺑاإﺟاﺑة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الهﻤس ﻓﻲ اﻷﻳﺪي ﺑالﻌﺪد.9 :
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺟﻴﺪ .وما ﻧاج ﺟﻤع ) ?4 + 5اﻛتﺐ  4 + 5ﻋﻠﻰ الﺴبورة (.ﹹﻳﺮﺟﻰ الهﻤس ﺑاإﺟاﺑة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الهﻤس ﻓﻲ اﻷﻳﺪي ﺑالﻌﺪد.9 :
داﺋﻤا ﺟﻤع اﻷﻋﺪاد ﺑأي ﺗﺮﺗﻴﺐ واﳊصول ﻋﻠﻰ ﻧاج اجﻤع ﻧﻔﺴﻪ? ﺷارﻛوا أﻓﻜارﻛﻢ مع زماﺋﻜﻢ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻧﻌﻢ .ﻫﻞ مﻜﻨﻨا ً
اﳌجاورﻳﻦ واﺷﺮﺣوا ﺳبﺐ اﻋتقادﻛﻢ ذلك.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺸارﻛة أفكارهم مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ وﺷرح ﺳبب اﻋتقادهم ذلﻚ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ ﳌﺸارﻛة أﻓﻜارﻛﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم.

ماحظة للمعلم :تأﻛﺪ مﻦ مﺸارﻛة التاميذ أفكارهم ،ولكﻦ حقق مﻦ فهمهم في النهاية أﻧه مكﻦ جمع اﻷﻋﺪاد اﳌﻀافة بأي ترتيب للحصول
ﻋلى الناج ﻧفﺴه.
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مﻌا ،ﻧﺤصﻞ ﻋﻠﻰ اﳌجﻤوع أو اإﺟاﺑة
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗﻔﻜﻴﺮ متاز .مﻜﻦ وضع اﻷﻋﺪاد اﳌﻀاﻓة ﺑأي ﺗﺮﺗﻴﺐ .وﻋﻨﺪما جﻤﻌها ً
ﻧﻔﺴها .ﹹﻳﺴﻤﻰ ذلك ﺧاﺻﻴة اإﺑﺪال ﻓﻲ اجﻤع .ﹹﻳﺮﺟﻰ ﺗﺮدﻳﺪ اﺳﻢ ﻫﺬه اخاﺻﻴة مﻌﻲ أﺛﻨاء ﻛتاﺑتﻲ لها ﻋﻠﻰ الﺴبورة) .اﻛتﺐ
اﳌصﻄﻠح ﻋﻠﻰ الﺴبورة(.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ترديﺪ" :خاﺻية اﻹبﺪال في اجمع".

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

أﻳﻀا? أو ّد أن أﺣصﻲ ﺗوﻗﻌاﺗﻜﻢ .إذا ﻛﻨتﻢ
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما ﻋﺪد التامﻴﺬ الﺬﻳﻦ ﻳتوﻗﻌون أن الﻀﺮب ﻳتﻤﻴز ﺑخاﺻﻴة اإﺑﺪال ً
ﺗﻌتقﺪون أن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﻋﺪاد مهﻢ ﻓﻲ الﻀﺮب ،ﻓارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع أيﺪيهم إذا ﻛاﻧوا يعتقﺪون أن ترتيب اﻷﻋﺪاد مهم في مﺴائل الﻀرب.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إﻋﺪاد جﺪول إحصائي بعﺪد التاميذ الذيﻦ يتوﻗعون أن الﻀرب ا يتميز بﺨاﺻية اﻹبﺪال.
مهﻤا ﻓﻲ الﻀﺮب ،ﻓارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌتقﺪون أن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﻋﺪاد لﻴس ً
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إﻋﺪاد جﺪول إحصائي بعﺪد التاميذ الذيﻦ يتوﻗعون أن الﻀرب يتميز بﺨاﺻية اﻹبﺪال.
 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨﻜتﺸﻒ ذلك اﻵن .ﻳﺮﺟﻰ ﻓتح ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :19التﻄبﻴﻖ ،اجزء اﻷول.

الﺪرس  :19التﻄبﻴﻖ ،اجزء اﻷول
اإرﺷادات :ﺣﻞ اﳌﺴاﺋﻞ التالﻴة لتﺤﺪﻳﺪ ما إذا ﻛاﻧت ﻫﻨاك ﺧاﺻﻴة إﺑﺪال لﻌﻤﻠﻴة الﻀﺮب أم ا.

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :فتح ﻛتاب التلميذ ﻋلى ﺻفحة الﺪرس  :19التطبيق ،اجزء اﻷول.
ﻋﺪد الصفوف:

ﻋﺪد الصفوف:

ﻋﺪد اﻷﻋمﺪة:

ﻋﺪد اﻷﻋمﺪة:

اجموع اﻹجمالي للمﺜلﺜات:

اجموع اﻹجمالي للمﺜلﺜات:

X
ﺻفوف

X

=
أﻋمﺪة

حاﺻل الﻀرب

ﻋﺪد الصفوف:

أﻋمﺪة

ﺻفوف

حاﺻل الﻀرب

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗراءة اﻹرﺷادات بصوت مرتفع ﻋلى التاميذ.

ﻋﺪد الصفوف:
ﻋﺪد اﻷﻋمﺪة:

ﻋﺪد اﻷﻋمﺪة:
اجموع اﻹجمالي للقلوب:
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=

اجموع اﻹجمالي للقلوب:

X
ﺻفوف

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳتﺮون ﻋﺪة مﺴاﺋﻞ ﻳجﺐ ﺣﻠّها .وأﺛﻨاء الﻌﻤﻞ ،ضﻌوا ﺳؤالﻨا التالﻲ ﻓﻲ اﳊﺴبان :ﻫﻞ ﻳتﻤﻴز الﻀﺮب ﺑخاﺻﻴة
اإﺑﺪال? مﻌﻨﻰ آﺧﺮ ،ﻫﻞ مﻜﻦ أن ﺗوضع اﻷﻋﺪاد ﻓﻲ مﺴألة الﻀﺮب ﺑأي ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺗﻌﻄﻲ رغﻢ ذلك ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب ﻧﻔﺴﻪ?

X

=
أﻋمﺪة

حاﺻل الﻀرب

ﺻفوف

=
أﻋمﺪة

حاﺻل الﻀرب

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :طرح أﺳئلة ﻋﻦ اﻹرﺷادات ﻋنﺪ احاجة .إﻛمال النﺸاط ﹽ
ﻛل مفرده في ﻛتاب التلميذ.

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ماحظة التاميذ أثناء تأديتهم للنﺸاط .ااﺳتماع إلى التعابير الصادرة ﻋﻦ التاميذ حﲔ يﺪرﻛون أن الﻀرب يتميز
بﺨاﺻية اﻹبﺪال .بعﺪ ﻋ ﹽﺪة دﻗائق )اﻋتما ﹱدا ﻋلى ﺳرﻋة التاميذ في أداء النﺸاط( ،اﺳتﺨﺪام إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه اﺳتعادة ترﻛيز جميع
التاميذ مجﺪ ﹱدا.
 .3ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن ،أو ّد مﻦ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ االتﻔات إلﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور ومﺸارﻛة ما اﺣﻈﻪ مﻌﻪ .ﻫﻞ ﻳتﻤﻴز الﻀﺮب ﺑخاﺻﻴة
اإﺑﺪال? واﺷﺮﺣوا ﻛﻴﻒ ﻋﺮﻓتﻢ ذلك.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﳌناﻗﺸة مع الزمﻴﻞ اﳌجاور ﻋما إذا ﻛان الﻀرب يتميز بﺨاﺻية اﻹبﺪال وﻛيفية معرفته ذلﻚ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨﺸارك ما اﺣﻈﻨاه .ما ﻋﺪد التامﻴﺬ الﺬﻳﻦ ﻳﻌتقﺪون أن الﻀﺮب ا ﻳتﻤﻴز ﺑخاﺻﻴة اإﺑﺪال? أرﻳﺪ أن أﺳﻤع
أﻓﻜارﻛﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي لإﺷارة إلى أﻧهم ا يعتقﺪون أن الﻀرب يتميز بﺨاﺻية اﻹبﺪال .ﺷرح أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﺴماح للتاميذ بطرح أﺳئلة ﻋلى بعﻀهم البعﺾ واﻹجابة ﻋنها.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما ﻋﺪد التامﻴﺬ الﺬﻳﻦ ﻳﻌتقﺪون أن الﻀﺮب ﻳتﻤﻴز ﻓﻌ ً
ا ﺑخاﺻﻴة اإﺑﺪال? أرﻳﺪ أن أﺳﻤع أﻓﻜارﻛﻢ.
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي لإﺷارة إلى أﻧهم يعتقﺪون أن الﻀرب يتميز بﺨاﺻية اﻹبﺪال .ﺷرح أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﺴماح للتاميذ بطرح أﺳئلة ﻋلى بعﻀهم البعﺾ واﻹجابة ﻋنها.
 .4ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ :ﻧﻌﺮف اﻵن أن الﻀﺮب واجﻤع ﻳتﻤﻴزان ﺑخاﺻﻴة اإﺑﺪال .ﻳﻌﻨﻲ ذلك أﻧﻨا ﻧﺴتﻄﻴع ﺟﻤع اﻷﻋﺪاد اﳌﻀاﻓة أو ضﺮب
ﻋوامﻞ الﻀﺮب ﺑأي ﺗﺮﺗﻴﺐ واﳊصول ﻋﻠﻰ اإﺟاﺑة ﻧﻔﺴها .اﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :19التﻄبﻴﻖ ،اجزء الﺜاﻧﻲ ﻓﻲ ﻛتبﻜﻢ.

الﺪرس  :19التﻄبﻴﻖ ،اجزء الﺜاﻧﻲ
اإرﺷادات :ارﺳﻢ ﻋﻠﻰ الﺸبﻜات التالﻴة مصﻔوﻓات ﺗﺜبت ﺧاﺻﻴة اإﺑﺪال لﻌﻤﻠﻴة الﻀﺮب .ﺳﻤِ ﻲ الﺸبﻜات ﺑـ ﻋوامﻞ الﻀﺮب )الﻌﺪدﻳﻦ الﻠﺬﻳﻦ
ﺗﻀﺮﺑهﻤا( وﺣاﺻﻞ الﻀﺮب )اإﺟاﺑات(.

.1

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى اجزء الﺜاﻧي في ﻛتاب التلميذ.
التﺤﺪي ﺑالﻨﺴبة لﻜﻞ مﻨﻜﻢ ﻫو الﻌﻤﻞ مﻔﺮده أو مع زمﻴﻠﻪ اﳌجاور
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ الﻜتاب ،ﺳتﺮون الﻜﺜﻴﺮ مﻦ الﺸبﻜات.
ّ
إﻧﺸاء مصﻔوﻓات ﲤﺜﻞ ﺧاﺻﻴة اإﺑﺪال ﻓﻲ الﻀﺮب .اﻛتبوا أمﺜﻠة ﺗوضح ﻛﻴﻔﻴة ﻋﻤﻞ ﻫﺬه اخاﺻﻴة .مﻜﻨﻜﻢ اﺳتخﺪام أي ﻋوامﻞ
ضﺮب ،أو أﻋﺪاد ،ﺗﺮﻳﺪوﻧها وﺗتﺴع لها الﺸبﻜات .لﻨ َﺮ إن ﻛﻨتﻢ ﺗﻔهﻤون اإرﺷادات .أﺧتار إﻧﺸاء مصﻔوﻓة مﻦ  3ﺻﻔوف و 6أﻋﻤﺪة.
لوﻧها ﻓﻲ الﺸبﻜة اﻷولﻰ مﻦ ﻛتاﺑﻲ .ما الﺬي أﺣتاج إلﻰ رﺳﻤﻪ وﺗﻠوﻳﻨﻪ ﻓﻲ الﺸبﻜة الﺜاﻧﻴة? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا
أرﺳﻢ ﺗﻠك اﳌصﻔوﻓة و ﹹأ ّ
ﻛﻨتﻢ ﺗﻌﺮﻓون.

.2

.3
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع أيﺪيهم إذا ﻛاﻧوا يعرفون .يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التأﻛﺪ مﻦ فهم التاميذ أن ﻋليهم رﺳم مصفوفة بها  6ﺻفوف و 3أﻋمﺪة في الﺸبكة الﺜاﻧية ﻹثبات خاﺻية اﻹبﺪال.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :حﺪيﺪ ما إذا ﻛان ﺳيعمل ﻛل منهم مفرده أو مع زميل .ﻗﻀاء ما تبقى مﻦ وﻗﺖ اجزء اخاص بـ "تعلم"
في إثبات خاﺻية اﻹبﺪال بواﺳطة اﳌصفوفات.

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ أدﻳتﻢ ﻋﻤ ً
راﺋﻌا ﺣتﻰ اﻵن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴة الﻀﺮب .ﺳﻨختتﻢ درس الﻴوم ﺑاﺳتخﺪام ﻛتبﻨا مﺮة إضاﻓﻴة.
ا ً
اﻓتﺤوا ﺻﻔﺤة الﺪرس  :19ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات .اﺷﺮﺣوا ﺑأﺳﻠوﺑﻜﻢ ﻋﻤﻠﻴة الﻀﺮب وﺧاﺻﻴة اإﺑﺪال .مﻜﻨﻜﻢ اﺳتخﺪام الصور أو
الﻜﻠﻤات أو اﻷﻋﺪاد أﺛﻨاء الﺸﺮح.

الﺪرس  :19ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات
اإرﺷادات :ﺗأمَ ﻞ ما ﺗﻌﻠﻤتﻪ .اﺷﺮح الﻀﺮب وﺧاﺻﻴة اإﺑﺪال لﻌﻤﻠﻴة الﻀﺮب .مﻜﻨك اﺳتخﺪام الﻜﻠﻤات أو الصور أو اﻷﻋﺪاد ﳌﺴاﻋﺪﺗك.

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﺷرح الﻀرب وخاﺻية اﻹبﺪال ﻛل مفرده.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ وﻗتﹱا للكتابة .إذا ﺳمح الوﻗﺖ ،اﺳتﺪﻋاء بعﺾ التاميذ ﳌﺸارﻛة ما ﻛتبوه.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ اختارون ﺷروحاتهم مع الفصل.

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ
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الﺪرس  20ﻧظرة ﻋامة
ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

أهﺪاف التع ﹹلﹽم

في هذا الﺪرس ،يلعب التاميذ لعبة "خاﻧات اﳌصفوفة"،
وهي لعبة تعلموها بﺪاي ﹱة في الصف الﺜاﻧي اابتﺪائي،
ولكنهم لعبوها حينها مﻦ خال ﻋملية اجمع اﳌتكرر.
يﺴاﻋﺪ ﻧﺸاط تعلم هذا التاميذ في تعزيز فهمهم للعاﻗة
بﲔ اجمع اﳌتكرر والﻀرب ،إضاف ﹱة إلى مذجة الﻀرب
باﺳتﺨﺪام اﳌصفوفات .رما يحتاج بعﺾ التاميذ إلى
فرص متكررة لاﺳتكﺸاف ومناﻗﺸة هذه العاﻗات لبناء
فهم ﻋميق .إن أمكﻦ ،فاﺳمح للتاميذ مﺴاﻋﺪة بعﻀهم
ﹱ
بعﻀا ودﻋم بعﻀهم في التع ﹹلﹽم.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• حل مﺴائل ضرب باﺳتﺨﺪام اﳌصفوفات.
• التفكير بطريقة اﺳتراتيجية حل مﺴألة رياضية.
• اﺳتﺨﺪام اﳌصفوفات حل مﺴألة مﻦ العالم
الواﻗعي.

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

اطبع لوحتﲔ مﻦ لوحات لعبة خاﻧات اﳌصفوفة بحجم ) 10 x 10راجع ماذج "لوحة لعبة خاﻧات اﳌصفوفة" اﳌتﻀمنة
في ﻧهاية دليل اﳌعلم( أو ارﺳم ﺷبكتﲔ ﻛبيرتﲔ مقاس ﻛل منهما  10 x 10ﻋلى الﺴبورة.

•

اجمع أحجار ﻧرد ﺳﺪاﺳية اجواﻧب )ﻧرد واحﺪ لكل ثنائي مﻦ التاميذ(.

•

أحﻀر أﻗام تلويﻦ للتاميذ.

اربط
اﻹرﺷادات

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

اﳌصفوفة

•

العمود

•

حاﺻل الﻀرب

•

الصف

•

أﻗام رﺻاص ملوﻧة أو أﻗام تلويﻦ
أو أﻗام حﺪيﺪ

•

ﻧﺴﺨتان ﻛبيرتان مﻦ لوحة لعب
خاﻧات اﳌصفوفة .10 x 10

•

أحجار ﻧرد ﺳﺪاﺳية اجواﻧب )حجر
واحﺪ لكل ثنائي مﻦ التاميذ(

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

اﳌواد

) 10إلى  15دﻗيقة(

ﻋﺪة أﻳام ﻓﻲ الﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌصﻔوﻓات واﳌجﻤوﻋات اﳌتﺴاوﻳة ﻓﻲ الﺮﻳاضﻴات ،والﻴوم ﺳأطﺮح ﻋﻠﻴﻜﻢ
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻗﻀﻴﻨا ّ
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اﺧتﻴار اﳌتﻄوﻋن .ﻳجﺐ ﻋﻠﻰ التﻠﻤﻴﺬ الﺬي ﺳأﻧادي
ﺳؤا ًا ،ولﻜﻨﻲ ﺑﺤاﺟة إلﻰ ﺳتّة متﻄوﻋن أو ًا .ﺳأﺳتخﺪم
ّ
اﺳﻤﻪ أن ﻳأﺗﻲ إلﻰ مقﺪمة الﻔصﻞ وﻳﻨتﻈﻢ مع زماﺋﻪ ﻓﻲ ﺧﻂ مﺴتقﻴﻢ ﺑﺤﻴث ﻳتجﻪ وﺟهﻪ ﻧﺤو الﻔصﻞ.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اختيار ﺳتة تاميذ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يذهب التاميذ اختارون إلى اﻷمام ويصطفون في خط مﺴتقيم.
ﺟﻤﻴﻌا ﻳتجهون ﺑوﺟوﻫهﻢ ﻧﺤوﻛﻢ .ﻳوﺟﺪ ﺻﻒ واﺣﺪ ،وﻳوﺟﺪ ﺳتة ﺗامﻴﺬ ﻓﻲ ﻫﺬا
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫؤاء التامﻴﺬ الﺴتة
ً
الصﻒ .إذً ا ﻫﺬه مصﻔوﻓة .مﻜﻨﻨﻲ ﻛتاﺑة اﳌﺴألة  6 x 1لتﻤﺜﻴﻞ ﻫﺬه اﳌصﻔوﻓة .مصﻔوﻓة واﺣﺪة ﻓﻴها ﺳتة ﻋﻨاﺻﺮ -ﺗامﻴﺬ  -ﻓﻲ
الصﻒ .ﺣاﺻﻞ ضﺮب  6 x 1ﻳﺴاوي .6
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة  6 = 6 x 1ﻋلى الﺴبورة.
 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ماذا لو أردت إﻋادة ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫؤاء التامﻴﺬ الﺴتة ﻓﻲ مصﻔوﻓة مختﻠﻔة? ﺗﺬﻛﺮوا أن ﻋﻠﻴﻨا ﺗﻜوﻳﻦ مجﻤوﻋات
متﺴاوﻳة لﻜﻲ ﻧﺤصﻞ ﻋﻠﻰ مصﻔوﻓة .ﻳجﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ االتﻔات إلﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور ومﻨاﻗﺸة طﺮق أﺧﺮى مﻜﻦ مﻦ ﺧالها ﺗﺮﺗﻴﺐ
التامﻴﺬ الواﻗﻔن .ﺳأﺧتار ﺳتة ﺗامﻴﺬ ﺟﺪد.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ وﻗت اﻧتﻈار .اختيار ﺳتة تاميذ جﺪد باﺳتﺨﺪام
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث إلى زمائهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗودون مﺸارﻛة طﺮﻳقة ﺗﺮﺗﻴﺐ التامﻴﺬ الﺴتة اجﺪد ﻓﻲ مصﻔوﻓة ﺟﺪﻳﺪة.
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﳌﺸارﻛة ترتيب التاميذ اجﺪيﺪ .يذهب التاميذ اختارون إلى مقﺪمة الفصل
ويحرﻛون زماءهم ليﺸكلوا مصفوفة جﺪيﺪة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :بعﺪ مﺸارﻛة التاميذ أفكارهم وحريﻚ زمائهم ،اطلب مﻦ متطوﻋﲔ ﻛتابة حقيقة الﻀرب اﳌائمة للمصفوفة اجﺪيﺪة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يكتب التاميذ اختارون مﺴألة اﳌصفوفة اجﺪيﺪة ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳيتم اﺳتكﺸاف خاﺻية اﻹبﺪال في الﺪروس اﳌقبلة ،ولذلﻚ ا حاجة اآن ﻹجراء مناﻗﺸة ﻋﻦ هذه اخاﺻية .مواﺻلة
العمل حتى ااﻧتهاء مﻦ جميع الترتيبات اخاﺻة بالعﺪد .6
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳا لﻠﺮوﻋة ،ﻫﻨاك الﻜﺜﻴﺮ مﻦ الﻄﺮق لتﺮﺗﻴﺐ ﺳتة ﺗامﻴﺬ ﻓﻲ مجﻤوﻋات متﺴاوﻳة أو مصﻔوﻓات .ﻛاﻧت ﺟﻤﻴع
اﳌصﻔوﻓات التﻲ أﻧﺸأﲤوﻫا ﺑها ﺻﻔوف وﻓﻲ ﻛﻞ مﻨها الﻌﺪد ﻧﻔﺴﻪ مﻦ التامﻴﺬ .مﻜﻨﻨا ﻛتاﺑة مﺴألة ضﺮب لﻜﻞ مصﻔوﻓة ،ﺑﺤﻴث
ﲤﺜﻞ ﻋﺪد الصﻔوف مﻀﺮو ًﺑا ﻓﻲ ﻋﺪد التامﻴﺬ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻒ.

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض النﺴﺨتﲔ الكبيرتﲔ مﻦ ورق رﺳم بياﻧي مقاس .10 x 10
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع ﻓﻲ ﺗﻜوﻳﻦ مصﻔوﻓات مختﻠﻔة مﻦ ﺳتة ﺗامﻴﺬ .ﺳﻨتﺪرب اﻵن أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﳌصﻔوﻓات
وﻧﺮاﺟع لﻌبة لﻌبتﻤوﻫا ﻓﻲ الصﻒ الﺜاﻧﻲ ااﺑتﺪاﺋﻲ اﺳﻤها "ﺧاﻧات اﳌصﻔوﻓة" .ﺳﻨﻀﻴﻒ الﻴوم مﺴتوى ﺟﺪﻳﺪً ا مﻦ التﺤﺪي مﻦ
ﺧال ﻋﻤﻠﻴة الﻀﺮب.
وﺳأﺣتاج إلﻰ متﻄوع ﻳﺴاﻋﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﳕﺬﺟة ﻫﺬه الﻠﻌبة .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﺮغبون ﻓﻲ اﳌجﻲء وﳕﺬﺟة ﻫﺬه اخﻄوات.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .التلميذ الذي م اختياره يﺴاﻋﺪ اﳌعلم في مذجة لعب اللعبة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار تلميذ يعتقﺪ أﻧه يفهم اﳌصفوفات جي ﹱﺪا.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ لﻌبة ﺧاﻧات اﳌصﻔوﻓة ،ﹹﻳﻌﻄﻰ ﻛﻞ اﻋﺐ ورق رﺳﻢ ﺑﻴاﻧﻲ .ﻳﺮمﻲ الاﻋﺐ اﻷول ﺣجﺮ الﻨﺮد ،والﻌﺪد الﺬي ﻳﻈهﺮ
ﻳﺴاوي ﻋﺪد الصﻔوف .ﻳﺮمﻲ الاﻋﺐ اﻷول ﺣجﺮ الﻨﺮد مﺮة أﺧﺮى .ذلك الﻌﺪد الﻈاﻫﺮ اﻵن ﻳﺴاوي ﻋﺪد اﻷﻋﻤﺪة ،أو ﻋﺪد اﳌﺮﺑﻌات ﻓﻲ
ﻛﻞ ﺻﻒ .ﺳأرﻳﻜﻢ ذلك ﺑﺮمﻲ ﺣجﺮ الﻨﺮد أول مﺮة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة الصفوف _____ :واﻷﻋمﺪة _____ :ﻋلى الﺴبورة .رمي حجر النرد .ﻛتابة ﻋﺪد الصفوف ﻋلى
اخط .رمي حجر النرد مجﺪ ﹱدا وﻛتابة العﺪد اجﺪيﺪ ﻋلى أﻧه ﻋﺪد اﻷﻋمﺪة .بعﺪ ذلﻚ ،ﻛتابة العﺪديﻦ في مﺴألة ضرب) .ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،إذا
ظهر العﺪدان  3و 4ﻋنﺪ رمي حجر النرد ،فعليﻚ أن تكتب (.4 x 3

ماحظة للمعلم :يفترض هذا اﳌﺜال أﻧﻚ حصلﺖ ﻋلى العﺪديﻦ  3و 4ﻋنﺪ رمي حجر النرد .ﹹيرجى اﺳتبﺪال هذيﻦ العﺪديﻦ واﺳتبﺪال
مصفوفتﻚ حﺴب العﺪديﻦ اللذيﻦ يظهران لﻚ ﻋنﺪ رمي حجر النرد.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗﺬﻛﺮوا أﻧﻪ مﻜﻨﻨﻲ اﺳتخﺪام ﻋامة الﻀﺮب ﻷوضح أن مﻌﻲ  3ﺻﻔوف مﻀﺮوﺑة ﻓﻲ  4ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻒ )أو ما
ماﺛﻞ ذلك ﺑالﻨﺴبة لأﻋﻤﺪة( .واﻵن ﹹأﺣﺪد مﻜان رﺳﻢ اﳌصﻔوﻓة ﻋﻠﻰ ﺷبﻜتﻲ .ﺑﻌﺪ ذلك ،أرﺳﻢ مصﻔوﻓة مﻦ  3ﺻﻔوف و 4أﻋﻤﺪة،
ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻔﻴﻒ ،وأﺳﻤﻴها مﺴألة الﻀﺮب.
وألوﻧها
ٍ
بﺸكل خفيف .ﻛتابة  3 x 4داخل اﳌصفوفة .ﻋرض ﻛيف أن
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم مصفوفة ﻋلى ورﻗة الرﺳم البياﻧي وتلوينها
ٍ
اﳌصفوفة التي ل ﹽوﻧتَها توضح مﺴألة الﻀرب  .4 x 3اﻹﺷارة إلى الصفوف واﻷﻋمﺪة ،أو إلى ﻋﺪد اﳌربعات في ﻛل ﺻف.
رﺳﻤت اﳌصﻔوﻓة وﺳﻤﻴتها مﺴألة الﻀﺮب  ،4 x 3أﺣتاج إلﻰ إﻳجاد ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب .ﺗﺬﻛﺮوا أن
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن ﺑﻌﺪ أن
ﹹ
ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب ﻫو إﺟاﺑة مﺴألة الﻀﺮب .ﻛﻴﻒ مﻜﻨﻨا إﻳجاد ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب ﻓﻲ مﺴألة الﻀﺮب ﻫﺬه? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .مﺸارﻛة ﻛيفية إيجاد حاﺻل الﻀرب.
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مﺮﺑﻌا ﻓﻲ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذً ا لﺪﻳﻨا مﺴألة الﻀﺮب  3 x 4أو  3مجﻤوﻋات ﻓﻲ ﻛﻞ مﻨها  4أﺷﻴاء .12 = 4 + 4 + 4 .ﻳوﺟﺪ 12
ً
ﻫﺬه اﳌصﻔوﻓة .وﺣاﺻﻞ ضﺮب  3 x 4ﻳﺴاوي  .12ﺳأﻛتﺐ ذلك ﻋﻠﻰ اﳌصﻔوﻓة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة ﻋامة "يﺴاوي" )=( وحاﺻل الﻀرب.
ارم ﺣجﺮ الﻨﺮد مﺮﺗن وارﺳﻢ اﳌصﻔوﻓة ﻋﻠﻰ ﺷبﻜتك.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :واﻵن ﺣان دور زمﻴﻠﻲِ .
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رمي حجر النرد ،وﻛتابة ﻋﺪد الصفوف واﻷﻋمﺪة ،ثم رﺳم اﳌصفوفة وتلوينها وتﺴميتها.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تكرار جولة أخرى مﻦ رمي حجر النرد وتلويﻦ اﳌصفوفة لتمﺜيل اللعبة .ﺷكر التلميذ اﳌتطوع والﺴماح له بالعودة إلى
مقعﺪه.
 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .ﺳتﻠﻌبون اﻵن الﻠﻌبة ﺑالﻄﺮﻳقة ﻧﻔﺴها .وﻫﺪﻓﻜﻢ ﻫو رﺳﻢ أﻛبﺮ ﻋﺪد مﻜﻦ مﻦ اﳌصﻔوﻓات ﻋﻠﻰ
مﻠﻴا ﻓﻲ مﻜان وضع اﳌصﻔوﻓات .وﻋﻨﺪما ا ﻳصبح
الﺸبﻜة ﺑﺤﻴث ﻳتبقﻰ أﻗﻞ ﻋﺪد مﻜﻦ مﻦ اﳌﺮﺑﻌات الﻔارغة .لﺬلك ،ﻋﻠﻴﻜﻢ التﻔﻜﻴﺮ ً
ﺑإمﻜاﻧﻜﻢ إﻧﺸاء أي مصﻔوﻓات ،ﺗﻜوﻧون ﻗﺪ اﻧتهﻴتﻢ .وﻋﻨﺪما ﻳﻨتهﻲ ﻛا الزمﻴﻠن ،ﺗﻨتهﻲ الﻠﻌبة .ﻫﻞ ﻫﻨاك أي أﺳئﻠة?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :طرح أﺳئلة اﺳتيﻀاحية ﻋنﺪ احاجة.
الﺪرس  :20التﻄبﻴﻖ
إرﺷادات لﻌبة ﺧاﻧات اﳌصﻔوﻓة:
ارمِ الﻨﺮد مﺮة واﺣﺪة .ﻫﺬا ﻫو ﻋﺪد الصﻔوف ﻓﻲ اﳌصﻔوﻓة.
ارمِ الﻨﺮد مﺮة أﺧﺮى .ﻫﺬا ﻫو ﻋﺪد اﻷﻋﻤﺪة ﻓﻲ اﳌصﻔوﻓة.
ﺣﺪد اﳌﻜان الﺬي ﺗﺮﻳﺪ إﻧﺸاء اﳌصﻔوﻓة ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺷبﻜة لوﺣة الﻠﻌبة.
ارﺳﻢ اﳌصﻔوﻓة ﻋﻠﻰ الﺸبﻜة ولوّ ﻧها.
ﻛاف إﻧﺸاء أي مصﻔوﻓات إضاﻓﻴة ﻋﻠﻰ الﺸبﻜة.
اﺟﻌﻞ اﺳﻢ اﳌصﻔوﻓة ﻫو مﺴألة الﻀﺮب وﺣاﺻﻞ الﻀﺮب .اﺳتﻤﺮ ﻓﻲ الﻠﻌﺐ ﺣتﻰ ا جﺪ مﻜان ٍ

لوحة لعب الاﻋب اﻷول:

مﺜال:

الاﻋﺐ اﻷول:
رمية النرد اﻷولى:

 3  3ﺻفوف

رمية النرد الﺜاﻧية:

 6  6أﻋمﺪة

6 X 3

18 = 6 × 3

لوحة لعب الاﻋب الﺜاﻧي:

الاﻋﺐ الﺜاﻧﻲ:

رمية النرد الﺜاﻧية:

 1  1ﺻفوف

1

5=1×5

= 5

رمية النرد اﻷولى:

 5  5ﺻفوف

5 X

46

= 18

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻓتﺤوا ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :20التﻄبﻴﻖ .ﻫﻨاك مﺜال لﻠﻌبة ﻓﻲ الصﻔﺤة اﻷولﻰ ﳌﺴاﻋﺪﺗﻜﻢ
ﻓﻲ ﺗﺬﻛّ ﺮ ﻛﻴﻔﻴة الﻠﻌﺐ .وﻓﻲ الصﻔﺤة التالﻴة ،ﺳتﺮون ﺷبﻜة ﻓارغة .ﻫﺬه الﺸبﻜة ﻫﻲ لوﺣة الﻠﻌبة اﻷولﻰ .وﻫﻨا ﻳجﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ رﺳﻢ
مصﻔوﻓاﺗﻜﻢ وﺗﺴﻤﻴتها .لﻨﺴتخﺪم اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة رﻓع اﻷﻳﺪي وﺗﻜوﻳﻦ ﺛﻨاﺋﻴات لﻠﻌﺜور ﻋﻠﻰ زمﻴﻞ) .راﺟع اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة رﻓع اﻷﻳﺪي
وﺗﻜوﻳﻦ ﺛﻨاﺋﻴات ﻋﻨﺪ اﳊاﺟة (.ﺣاﳌا ﻳﻌﺜﺮ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ ﻋﻠﻰ زمﻴﻞ ،ﻳجﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ زمﻴﻠن القﺪوم ﻷﺧﺬ ﺣجﺮ ﻧﺮد والﻌﺜور ﻋﻠﻰ مﻜان
مبﻜﺮا ،ﻓﺤاولوا ﺣﻞ مﺴألة
لﻠﻌﺐ .ﺗوﺟﺪ ﺷبﻜتان ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ لﺪﻳﻜﻢ ،وﺑالتالﻲ مﻜﻦ لﻜﻞ زمﻴﻠن الﻠﻌﺐ مﺮﺗن .وإذا اﻧتهﻴتﻢ
ً
التﺤﺪي ﻓﻲ ﻛتبﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام أﺳلوب رﻓع اﻷﻳﺪي ،ﺗﻜوﻳﻦ ﺛﻨاﺋﻴات للعﺜور ﻋلى زميل .ااﻧتقال للجلوس مع الزميل ولعب لعبة
خاﻧات اﳌصفوفة .إﻧﺸاء مصفوفات بنا ﹱء ﻋلى اﻷﻋﺪاد الظاهرة ﻋنﺪ رمي حجر النرد .رﺳم مصفوفاتهم وتلوينها وتﺴميتها .إﻋادة
موادهم إلى أماﻛنها اخصصة ﻋنﺪ اﻧتهاء الوﻗﺖ.

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :متابعة مجموﻋات التاميذ أثناء لعبهم ،وتقﺪم اﳌﺴاﻋﺪة ﻋنﺪ احاجة .توجيه التاميذ بﺸأن مكان وضع اﳌواد في ﻧهاية
اجزء اخاص بـ "تعلم".
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تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم اﳌصفوفات التالية ﻋلى الﺴبورة:
اﳌﺴرح
XXXXXX

XXX
XXX

XX
XX
XX

X
X
X
X
X
X

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗوﺟﺪ ﻋﻠﻰ الﺴبورة أرﺑع مصﻔوﻓات مختﻠﻔة .ﻫﺬه ﻫﻲ اﳌصﻔوﻓات التﻲ أﻧﺸأﻧاﻫا ﻓﻲ اجزء اخاص ﺑـ "ارﺑﻂ".
مﺴﺮﺣﻴا ،ﻓﻤا التﺮﺗﻴﺐ اﻷﻓﻀﻞ ﺑﺮأﻳﻜﻢ? ﻓﻜﺮوا ﻗﻠﻴ ً
ً
ا ،ﺛﻢ التﻔتوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ
ﻋﺮضا
لو أن ﻫﺬه اﳌصﻔوﻓات ﲤﺜﻞ ﺗامﻴﺬ ﻳﺸاﻫﺪون
ً
اﳌجاورﻳﻦ وﺷارﻛوا أفكارﻛم معهم .ﺷارﻛوا ﺳبﺐ اﺧتﻴارﻛﻢ ﳌصﻔوﻓة مﻌﻴﻨة والﺴبﺐ ﻓﻲ أﻧها أﻓﻀﻞ طﺮﻳقة لتﺮﺗﻴﺐ ﺳتة ﺗامﻴﺬ
لﺮؤﻳة الﻌﺮض اﳌﺴﺮﺣﻲ .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا أردم اﳌﺸارﻛة مع الﻔصﻞ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ دﻗيقة إلى دﻗيقتﲔ للمﺸارﻛة مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ ثم اﺳتﺪﻋاء تلميذ إلى ثاثة تاميذ رفعوا اإﺑهام
إلﻰ أﻋﻠﻰ للمﺸارﻛة مع الفصل بأﻛمله.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺸارﻛة الفكرة مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للتطوع باﻹجابة .يﺸارك التاميذ
اختارون أفكارهم وﺷروحاتهم مع الفصل.
ّﻤت الﻜﺜﻴﺮ مﻦ ﺧال ااﺳتﻤاع إلﻴﻜﻢ وأﻧتﻢ ﺗﺸﺮﺣون ﻋﻦ أي مصﻔوﻓة ﺗﻌتقﺪون أﻧها
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻤﻞ ﺟﻴﺪ .لقﺪ ﺗﻌﻠ ﹹ
ﻋالﻢ الﺮﻳاضﻴات" ﻳتﻄﻠﺐ ﺗقﺪم ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻠﻴﻢ ،أو ﺳبﺐ ﺟﻴﺪ ،ﺑﺸأن اﻋتقادﻛﻢ ﺑصﺤة إﺟاﺑة أو ﺣﻞ مﺤﺪد.
اﻷﻓﻀﻞ" .التﻔﻜﻴﺮ مﺜﻞ ِ
ﻗﺪ ا ﺗﻜون ﻫﻨاك إﺟاﺑة أو طﺮﻳقة ﺻﺤﻴﺤة واﺣﺪة ،ولﺬلك ﺳﻨﺤتاج ﻫﺬا الﻌام ﻋﻠﻰ اﻷغﻠﺐ إلﻰ ﺷﺮح أﻓﻜارﻧا واﺳتﻨتاﺟاﺗﻨا.
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الصف الﺜالث اابتﺪائي
الﺮﻳاضﻴات
مﻦ أﻛون

حياة ﺻحية

الﻔصﻞ 3
الﺪروس مﻦ  21إلﻰ 30

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى محور الﺪروس

الفصل  :3الﺪروس مﻦ  21إلى 30
ﻧﻈﺮة ﻋامة ﻋﻠﻰ الﻔصﻞ:
في الفصل  3مﻦ مادة الرياضيات للصف الﺜالث اابتﺪائي ،يع ﹽمق التاميذ فهمهم لعملية الﻀرب ،ويربطون مﻀاﻋفات الرﻗم  5بتحﺪيﺪ الوﻗﺖ،
ويبﺪأون في اﺳتكﺸاف اﺳتﺨﺪامات ﻋملية القﺴمة في احياة اليومية ،وﻛذلﻚ يتعرفون العاﻗات بﲔ ﻋمليتي الﻀرب والقﺴمة .ولبناء فهم ﻋميق ﳌفاهيم
الرياضيات ،يﺴتكﺸف التاميذ العاﻗات بﲔ ما تعلموه ﺳاب ﹱقا وما يتعلموﻧه حﺪي ﹱﺜا ويبحﺜون ﻋﻦ اﻷماط ﳌﺴاﻋﺪتهم ﻋلى اﺳتيعاب اﳌفاهيم الصعبة.
في أول درﺳﲔ ،يربط التاميذ بﲔ مﺴائل الﻀرب الكامية ومﺴائل الﻀرب .ﻛما يتعلم التاميذ ﻛيفية حﺪيﺪ متى يكون مﻦ اﻷفﻀل حل اﳌﺴائل
الكامية باﺳتﺨﺪام ﻋملية الﻀرب ثم يبﺪأون تأليف مﺴائل الﻀرب الكامية بأﻧفﺴهم) .ملحوظة :ا ينبﻐي أن يقرأ اﳌعلم معظم اﳌﺴائل للتاميذ إا
إذا ﻛاﻧﺖ هناك حاجة لذلﻚ في فصل معﲔ( .في الﺪروس الﺜاثة التالية ،يﺸارك التاميذ في التﺪريب ﻋلى حقائق الﻀرب .وتتمﺜل أهﺪاف هذا القﺴم
في تكﲔ التاميذ مﻦ حﺪيﺪ اﻷماط في ﻋملية الﻀرب ،وحﺪيﺪ ااﺳتراتيجيات اﳌﹹﺴتﺨﺪمة حل احقائق الرياضية ،واارتقاء مﺴتوى الطاﻗة في
الرياضيات .في الﺪرﺳﲔ التاليﲔ ،يﺴتﺨﺪم التاميذ العاﻗة بﲔ الع ﹽﺪ بالقفز مقﺪار  5وﻋقرب الﺪﻗائق في الﺴاﻋة ليتعلموا حﺪيﺪ الوﻗﺖ بفواﺻل زمنية
مﺪتها  5دﻗائق .في الﺪروس اﳌتبقية مﻦ هذا الفصل ،يحل التاميذ اﳌﺴائل الكامية التي تطلب اﳌﺸارﻛة والتقﺴيم ،ويبﺪأون في اﺳتﺨﺪام رمز ﻋملية
القﺴمة .يحﺪد التاميذ الروابط بﲔ ﻋمليتي الﻀرب والقﺴمة ،ويحﺪدون هذه العاﻗة في احقائق الرياضية بﺸكل خاص.
اﳌﻜون
ِ

خال هذا النﺸاط اليومي ،يكتﺴب التاميذ الطاﻗة في اﳌهارات التي ﺳبق
تعلمها ،و ﹹيك ﹽوﻧون روابط بﲔ ما تعلموه ﹹمﺴب ﹱقا وما ﺳيتعلموﻧه في جزئية "تعلم"
ويناﻗﺸون اﳌفاهيم الرياضية .وﻗﺪ يتعرف التاميذ مﺴائل رياضية متعة مﻦ
العالم الواﻗعي حفزهم لتعلم مهارة أو مفهوم جﺪيﺪ.

 10إلى  15دﻗيقة

تعلم

خال هذا النﺸاط اليومي ،يتعلم التاميذ ويطبقون مهارات ومفاهيم الرياضيات
اختلفة .يﺸارك التاميذ في ااﺳتكﺸاف والتجريب وحل اﳌﺴائل والتعاون
واﳌناﻗﺸة اﺳتيعاب وتطبيق اﳌهارات واﳌفاهيم اجﺪيﺪة والربط ما تعلموه
ﺳاب ﹱقا .يتعلم التاميذ التفكير واحل مﺜل "ﻋالِم الرياضيات" واﳌﺜابرة في تطوير
الفهم التأﺳيﺴي للمهارات واﳌفاهيم الصعبة.

 35إلى  45دﻗيقة

تأمل

خال هذا النﺸاط اليومي ،يط ﹽور التاميذ ﻗﺪرتهم ﻋلى التعبير ﻋﻦ أفكار
الرياضيات بالتحﺪث ﻋما اﻛتﺸفوه في الﺪرس ،وذلﻚ باﺳتﺨﺪام مفردات
الرياضيات ،وطرح اﻷﺳئلة لفهم أﻧﺸطة التعلﹽم ،وتوضيح اﳌفاهيم اخطأ ،وتعلَم
رؤية اﻷﺷياء مﻦ منظور أﻗراﻧهم.

 5إلى  10دﻗائق

اربط
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الﺪروس

مؤﺷرات التع ُلم
ﺳيعمل التاميذ ،خال الﺪروس مﻦ  21إلى  ،30وفق مؤﺷرات التعلﹽم التالية:
ب -الﻌﻤﻠﻴات والتﻔﻜﻴﺮ اجبﺮي:
.1أ -ﺷرح حاﺻل ضرب اﻷﻋﺪاد الصحيحة.
 (1ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،وﺻف أو تﺜيل  3 x 2باﻋتبارها العﺪد اﻹجمالي
ﻷﺷياء منقﺴمة إلى مجموﻋتﲔ ﻛل منهما تتكون مﻦ  3أﺷياء.
.1ب -ﺷرح حاﺻل ﻗﺴمة اﻷﻋﺪاد الصحيحة.
 (1ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،وﺻف أو تﺜيل  4 ÷ 24ﻋلى أﻧها ﻋﺪد اﻷﺷياء بكل
جزء ﻋنﺪ تقﺴيم  24ﺷي ﹱئا بالتﺴاوي إلى  4أجزاء.
 (2ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،وﺻف أو تﺜيل  4 ÷ 24ﻋلى أﻧها ﻋﺪد اﻷجزاء ﻋنﺪ
تقﺴيم  24ﺷي ﹱئا إلى أجزاء متﺴاوية مﻦ  4أﺷياء لكل منها.
 (3ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،وﺻف ﺳياق مكﻦ فيه التعبير ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷجزاء أو
ﻋﺪد اجموﻋات اﳌتﻀمنة؛ مﺜل .4 ÷ 24
.1ﺟـ -الﻀرب والقﺴمة في حﺪود العﺪد .100
.1د -اﺳتﺨﺪام اﺳتراتيجيات حل مﺴائل الﻀرب والقﺴمة ،ما في ذلﻚ:
 (1اليﺪويات/احﺴوﺳات
 (2الرﺳومات
 (3اﳌصفوفات
 (4العاﻗة بﲔ الﻀرب والقﺴمة
.2أ -تطبيق خواص العمليات باﻋتبارها اﺳتراتيجيات لعمليات الﻀرب
والقﺴمة ،ما في ذلﻚ:
 (1خاﺻية اﻹبﺪال في الﻀرب
.2ب -اﺳتﺨﺪام العاﻗة بﲔ الﻀرب والقﺴمة حل مﺴائل الﻀرب والقﺴمة مع
ﻗيمة مجهولة واحﺪة.

د -القﻴاس والبﻴاﻧات:
.3أ -ﻗراءة وﻛتابة الوﻗﺖ احﺪد مﻦ الﺴاﻋة ذات العقارب والﺴاﻋة الرﻗمية.

التفكير احاﺳوبي
ﺳيعمل التاميذ ،خال الﺪروس مﻦ  21إلى  ،30وفق مؤﺷرات التعلﹽم التالية:
ﺟـ .اﻷﻋﺪاد والﻌﻤﻠﻴات ﻓﻲ ﻧﻈام الﻌﺪ الﻌﺸﺮي:
.1ﺟـ -حﺪيﺪ اﻷماط العﺪدية ما في ذلﻚ التي تتﻀمﻦ احقائق الرياضية للجمع
والﻀرب.
د .اﻷﻋﺪاد والﻌﻤﻠﻴات ﻓﻲ ﻧﻈام الﻌﺪ الﻌﺸﺮي:
.1ﺟـ -حل اﳌﺴائل الكامية وحليل البياﻧات اﳌعروضة ﻋلى مﺨطط التمﺜيل
بالنقاط.
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21

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• اﺳتﺨﺪام مجموﻋة مﺨتلفة مﻦ ااﺳتراتيجيات حل مﺴائل الﻀرب الكامية.
• ﺷرح ﻋناﺻر مﺴائل الﻀرب الكامية.
• ﻛتابة مﺴألة ضرب تتوافق مع مﺴألة ﻛامية.

22

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• الع ﹽﺪ بالقفز مقﺪار .4
• توﺻيل مﺴائل الﻀرب باﳌﺴائل الكامية ذات الصلة.
• ﻛتابة مﺴألة ضرب ﻛامية تطابق اﳌﺴألة اﳌﹹعطاة.

23

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• ﺷرح ﻗواﻋﺪ الﻀرب في  0و .1
• حﺪيﺪ اﳌﻀاﻋفات اﳌﺸترﻛة للرﻗمﲔ  2و .3
• تو ﹽﻗع اﳌﻀاﻋفات اﳌﺸترﻛة للرﻗمﲔ  2و  3اﻷﻛبر مﻦ .120
• اﺳتﺨﺪام اﻷدلة لتعليل وﺷرح التفكير الرياضي.

24

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• حﺪيﺪ مﻀاﻋفات الرﻗمﲔ  5و .10
• حﺪيﺪ اﻷماط العﺪدية ﻋنﺪ الﻀرب في  5و .10
• ﺷرح العاﻗة بﲔ الع ﹽﺪ بالقفز وحقائق ﻋملية الﻀرب.

25

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• اﺳتكﺸاف العاﻗة بﲔ مﻀاﻋفات اﻷرﻗام  2و  3و .6
• ﳕﺬﺟة خاﺻية اﻹبﺪال في الﻀرب باﺳتﺨﺪام اﳌصفوفات.
• حﺪيﺪ أزواج العوامل باﺳتﺨﺪام اﳌصفوفات.

26

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• الع ﹽﺪ بالقفز مقﺪار 5
• ﺷرح العاﻗة بﲔ الع ﹽﺪ بالقفز مقﺪار  5وحﺪيﺪ الوﻗﺖ بزيادات مقﺪارها  5دﻗائق.
• ﻗراءة وﻛتابة الوﻗﺖ بزيادات مقﺪارها  5دﻗائق ﻋلى الﺴاﻋة ذات العقارب.

27

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• اﺳتﺨﺪام مجموﻋة مﺨتلفة مﻦ ااﺳتراتيجيات لإخبار ﻋﻦ الوﻗﺖ بزيادات مقﺪارها  5دﻗائق.
• حليل وتصحيح الوﻗﺖ اخطأ.

28

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• اﺳتﺨﺪام اجﺴمات لنمذجة القﺴمة.
• ﺷرح العاﻗة بﲔ اﳌﺸارﻛة بالتﺴاوي والتقﺴيم.
• اﺳتﺨﺪام مجموﻋة مﻦ ااﺳتراتيجيات حل مﺴائل اﳌﺸارﻛة باﺳتﺨﺪام القﺴمة.

29

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• اﺳتﺨﺪام مجموﻋة مﺨتلفة مﻦ ااﺳتراتيجيات حل مﺴائل القﺴمة.
• ﺷرح أفكارهم ﻋنﺪ حل مﺴائل القﺴمة.
• مناﻗﺸة أهمية اﳌﺜابرة.
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ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• وﺻف العاﻗة بﲔ ﻋوامل اﳌﺴألة وحاﺻلها.
• اﺳتﺨﺪام رمز ﻋملية القﺴمة.
• اﺳتﺨﺪام العاﻗة بﲔ الﻀرب والقﺴمة لتحﺪيﺪ احقائق الرياضية.
• حل مﺴائل القﺴمة مع ﻗيمة مجهولة واحﺪة.

جهيزات اﳌعلم للفصل
ﻋال للتاميذ إذا ﻛاﻧوا يواجهون
ماحظة للمعلم :خال هذا الفصل ،ﺳيحل التاميذ مﺴائل ﻛامية .ﹹيرجى ﻗراءة اﳌﺴائل الكامية بصوت ٍ
ﺻعوبة في ﻗراءتها بأﻧفﺴهم.
الﺪرس :22
ﹱ
رئيﺴا للع ﹽﺪ بالقفز .يجب أن يتﻀمﻦ اخطط مﻀاﻋفات  2إلى  20و  3إلى  .30أح وﻗتﹱا لتﺴجيل مﻀاﻋفات
مﺨططا
• أﻧﺸئ
ﹱ
الرﻗم  4للتﺪريب ﻋلى الع ﹽﺪ بالقفز في جزئية "اربط" )ومﻀاﻋفات أخرى أثناء العمل مع التاميذ ﻋلى اﻷرﻗام مﻦ  5إلى  .(10يوجﺪ
مﺜال موضح باﻷﺳفل.
الﻌﺪ ﺑالقﻔز ﺑاﺳتخﺪام اﳌﻀاﻋﻔات
ّ
20 ،18 ،16 ،14 ،12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2 :2
30 ،27 ،24 ،21 ،18 ،15 ،12 ،9 ،6 ،3 :3
:4
:5
:6
:7
:8
:9
:10

•

اطبع مجموﻋة واحﺪة أو أﻛﺜر مﻦ بطاﻗات مﺴائل الﻀرب–) 1ضمﻦ النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم(.
• ﺳيحتاج ﻛل تلميذ إلى بطاﻗة مﺴألة الﻀرب التي تطابق بطاﻗة تلميذ آخر.
• في حالة وجود ﻋﺪد فردي مﻦ التاميذ ،اﺳتﺨﺪم إحﺪى البطاﻗات الفارغة ﻹﻧﺸاء بطاﻗة مطابقة جموﻋة مﻦ ثاثة تاميذ.

الﺪرس :23
• أﻧﺸئ واﻋرض مﺨطط ) 120مﺨطط أﻋﺪاد يوضح اﻷرﻗام مﻦ  1إلى  120منظم ﹱة في  10ﺻفوف(.
• اجمع أﻗام تلويﻦ أو أﻗام رﺻاص ملوﻧة.
الﺪرس :25
• اطبع وﻗﺺ بطاﻗات لعبة ترتيب الكراﺳي )راجع النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم( .ﺳتحتاج إلى بطاﻗة واحﺪة أو بطاﻗتﲔ
مﻦ بطاﻗات اﻷﻋﺪاد لكل مجموﻋة ﺻﻐيرة مﻦ التاميذ.
• تبﺪأ ﻛل مجموﻋة مﻦ التاميذ برﻗم واحﺪ ،لكﻦ ﻋنﺪ ااﻧتهاء ،ﺳيحصلون ﻋلى رﻗم آخر أو يبادلوﻧه مع فريق آخر.
• الصق أربع ورﻗات مﻦ ورق الرﺳم البياﻧي م ﹱعا ﻹﻧﺸاء لوحة رﺳم بياﻧي ﻛبيرة .و ِفر ورﻗة رﺳم بياﻧي ﻛبيرة ﻋلى اﻷﻗل لكل مجموﻋة
مكوﻧة مﻦ  4تاميذ .راجع النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم لﺸبكة اﳌصفوفات.
• يجب أن يتوفر لﺪيﻚ ورق مق ﹽوى ،وأﻗام تلويﻦ أو أﻗام رﺻاص ملوﻧة ،وﺻمغ )أو أﻧابيب ﺻمغ( ،ومقﺺ.
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الﺪرس :26
موذجا ﻛبي ﹱرا لﺴاﻋة الفصل بعقارب متحرﻛة.
• أﻧﺸئ
ﹱ
• أﻧﺸئ وجه الﺴاﻋة مﻦ طبق ورﻗي أو ورق مقوى أو مادة ﺻلبة أخرى .ومﻦ اﻷفﻀل جعل ﻋقربي الﺴاﻋات والﺪﻗائق بلوﻧﲔ
مﺨتلفﲔ ﳌﺴاﻋﺪة التاميذ ﻋنﺪ النمذجة .مكنﻚ إضافة ﻗصاﺻات ملحقة مكﻦ ثنيها ﳌﺴاﻋﺪة التاميذ ﻋلى رؤية مﻀاﻋفات
الرﻗم  .5يوجﺪ مﺜال موضح باﻷﺳفل.
ا ت ِﹹﺸر إلى الﺪﻗائق وراء القصاﺻات إا بعﺪ اﻛتمال هذا الﺪرس؛ ﻷن التاميذ يعملون ﻋلى اﻛتﺸاف مفهوم
مﻀاﻋفات الرﻗم  5في هذه اﳌرحلة مﻦ الﺪرس.

•

أو بﺪ ﹱا مﻦ ذلﻚ ،راجع موذج وجه الﺴاﻋة ذات العقارب ضمﻦ النماذج الكبيرة اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم.
أﻧﺸئ ﻧﺴﺨة ﻛبيرة مﻦ الصورة باﻷﺳفل.

الﺪرس :27
• اطبع وﻗﺺ مجموﻋات مﻦ بطاﻗات اﻷﻋﺪاد مﻦ  1إلى ) 11مجموﻋة واحﺪة لكل تلميذ( .راجع النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم
مﻦ بطاﻗات اﻷﻋﺪاد مﻦ  1إلى ) .12لﻦ يحتاج التاميذ إلى بطاﻗة الرﻗم  12لﺪرس اليوم(.
الﺪرس :28
• ﻛ ِون مجموﻋات مﻦ  50ﻋنصر ﻋ ﹽﺪ )مجموﻋة واحﺪة للمعلم ومجموﻋة واحﺪة لكل تلميذ(.
• مكﻦ اﺳتﺨﺪام اﻷﺷياء التالية في حالة ﻋﺪم توفر اجﺴمات :حبوب فاﺻوليا مجففة أو حصى ﺻﻐير أو ﻋناﺻر ﻋ ﹽﺪ ذات
وجهﲔ أو مكعبات التوﺻيل أو مكعبات الوحﺪة.
• اﻋرض اخطط الرئيس "التفكير مﺜل ﻋالِم الرياضيات" )إذا لم يتم ﻋرضه بالفعل(.

اﳌواد اﳌﺴتﺨﺪمة
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ﻛتاب التلميذ

ﻗلم رﺻاص

أﻗام تلويﻦ

أﻗام تلويﻦ خﺸب

ورق مق ﹽوى

ﺻمغ

مقﺺ

ﻋناﺻر ﻋ ﹽﺪ

اخطط الرئيس للع ﹽﺪ بالقفز

مﺨطط 120

بطاﻗات مﺴائل الﻀرب
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الﺪرس  21ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

يبﺪأ التاميذ مقارﻧة مﺴائل اجمع والﻀرب الكامية.
ثم يﺴتﺨﺪمون اﺳتراتيجية مفهومة بالنﺴبة لهم )مﺜل:
الع ﹽﺪ بالقفز ،أو رﺳم الصور ،أو اﺳتﺨﺪام اجمع اﳌتكرر(
حل مﺴائل الﻀرب الكامية اﻷخرى .أحياﻧا ،تتطلب
اﳌﺴألة الكامية إجراء ﻋملية ضرب ولكنها ا حتوي ﻋلى
ﻋبارات ،مﺜل "مجموﻋات متﺴاوية" أو "في ﻛل مجموﻋة".
لذا ،ا تناﻗش هذه اﻷﻧواع مﻦ الكلمات اﻷﺳاﺳية مع
التاميذ .بﺪ ﹱا مﻦ ذلﻚ ،اﺳتمر في التأﻛيﺪ ﻋلى العاﻗة
بﲔ اﳌصفوفات والﻀرب ،وأن ﻋملية الﻀرب تتﻀمﻦ
مجموﻋات مﻦ اﻷﺷياء اﳌتﺴاوية .ﺳيواﺻل التاميذ
اﺳتكﺸاف هذا اﳌفهوم مﻦ خال التﺪريب ومناﻗﺸة
القواﺳم اﳌﺸترﻛة في مﺴائل الﻀرب الكامية ومراجعة
معنى الﻀرب.

اربط
اﻹرﺷادات

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• اﺳتﺨﺪام مجموﻋة مﺨتلفة مﻦ ااﺳتراتيجيات حل
مﺴائل الﻀرب الكامية.
• ﺷرح ﻋناﺻر مﺴائل الﻀرب الكامية.
• ﻛتابة مﺴألة ضرب تتوافق مع مﺴألة ﻛامية.
حﻀير اﳌعلم للﺪرس

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

ﻛل

•

مجموﻋات متﺴاوية

•

مﺴألة

•

الﻀرب

•

حاﺻل الﻀرب
اﳌواد

اﻛتب اﳌﺴائل الكامية التالية ﻋلى الﺴبورة:
•

ذهب أمير إلى اﳌتجر واﺷترى  5ثمرات مﻦ
فاﻛهة التﲔ .وﻋنﺪما ﻋاد إلى اﳌنزل ،أﻋطته
والﺪته  3ثمرات تﲔ أخرى .فما إجمالى ﻋﺪد
ثمرات التﲔ التى مع أمير؟

•

ذهب أمير إلى اﳌتجر ،ومأ  3أﻛياس بالتﲔ.
بﺪاخل ﻛل ﻛيس  5ثمرات مﻦ التﲔ .فما
إجمالى ﻋﺪد ثمرات التﲔ التى مع أمير؟

•

بطاﻗات مﺴائل الﻀرب–1

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :توجيه اﻧتباه التاميذ إلى اﳌﺴائل الكامية التي ﻋلى الﺴبورة ،وﻗراءتها بصوت مرتفع.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التﻔتوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ وﻧاﻗﺸوا أوﺟﻪ التﺸاﺑﻪ ﺑن ﻫاﺗن اﳌﺴألتن وأوﺟﻪ اﺧتاﻓهﻤا .ﺳأﺳتﺪﻋﻲ
أﺣﺪﻛﻢ ﳌﺸارﻛة أﻓﻜاره.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث إلى الزمﻴﻞ اﳌجاور ومقارﻧة اﳌﺴألتﲔ الكاميتﲔ .يﺸارك التاميذ الذيﻦ وﻗع ﻋليهم ااختيار
إجابتهم ﻋلى الﺴؤال وأي أفكار أخرى تظهر أثناء اﳌناﻗﺸة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :طرح أﺳئلة اﺳتقصائية ،مﺜل:
• هل هاتان اﳌﺴألتان لهما اﻹجابة ﻧفﺴها؟ وﻛيف تعرفون ذلﻚ؟
• ﻛيف مكنكم حل ﻛلتا اﳌﺴألتﲔ؟ )ح ﹽفز التاميذ ﳌاحظة أن اﳌﺴألة اﻷولى تتطلب اجمع والﺜاﻧية تتطلب الﻀرب(.
• ما اﳌعلومات اﳌوجودة في اﳌﺴألتﲔ التي تﺴاﻋﺪﻛم في حﺪيﺪ ﻛيفية حل ﻛل مﺴألة؟
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗﻄﻠﺐ ﻫاﺗان اﳌﺴألتان إﻳجاد اﳌجﻤوع؛ أي الﻌﺪد اإﺟﻤالﻲ لﺜﻤﺮات التن التﻲ مع أمﻴﺮ .ﻓﻲ اﳌﺴألة اﻷولﻰ،
ﺑﻌﻀا مﻦ ﺛﻤﺮات التن ﺛﻢ أﻋﻄتﻪ والﺪﺗﻪ اﳌزﻳﺪ مﻦ ﺛﻤﺮات التن .لﺬا ﻓهﺬه مﺴألة ﺟﻤع .أما ﻓﻲ اﳌﺴألة الﺜاﻧﻴة ،مأ
اﺷتﺮى أمﻴﺮ ً
أمﻴﺮ  3أﻛﻴاس ﺑالﻌﺪد ﻧﻔﺴﻪ مﻦ ﺛﻤﺮات التن ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﻴس .أي إن لﺪﻳﻨا  3مجﻤوﻋات )أﻛﻴاس( وأﺷﻴاء متﺴاوﻳة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﻴس
متﺴاو
) 5ﺛﻤﺮات ﺗن( .وﻫﺬا ﻳﺬﻛﺮﻧﻲ ﺑالﻀﺮب .ﺗﺬﻛﺮوا أن الﻀﺮب ﻋبارة ﻋﻦ مجﻤوﻋات متﺴاوﻳة مع اﺣتواء ﻛﻞ مجﻤوﻋة ﻋﻠﻰ ﻋﺪد
ٍ
مﻦ اﻷﺷﻴاء .مﻴﻠوا واﻫﻤﺴوا ﺑإﺟاﺑة ﻛﻠتا اﳌﺴألتن.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﳌﻴﻞ والهﻤس باﻹجابات.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .مﻦ اﳌهﻢ ﻋﻨﺪ ﺣﻞ اﳌﺴاﺋﻞ الﻜامﻴة أن ﻧﻔهﻢ الﺴؤال ﺣتﻰ ﻧتﻤﻜﻦ مﻦ ﺣﻞ اﳌﺴألة ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴح.
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تعلم
اﻹرﺷادات
الﺪرس  :21التﻄبﻴﻖ

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨﻨﻈﺮ إلﻰ ﺑﻌض اﳌﺴاﺋﻞ الﻜامﻴة اﻷﺧﺮى .اﻓتﺤوا ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ واﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس
 :21التﻄبﻴﻖ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :فتح ﻛتاب التلميذ ،وااﻧتقال إلى الصفحة الصحيحة.

مﺜال :ذهبﺖ فرحة إلى اﳌتجر لﺸراء مﺨبوزات لعﺸاء ﻋائلي ﻛبير .وفي اﳌتجر ،اﺷترت  4أﻛياس مﻦ اخبوزات .ﻛل ﻛيس يحتوي ﻋلى  5ﻗطع مﻦ
اخبوزات .ما ﻋﺪد اخبوزات التي اﺷترتها فرحة؟
اﳊﻞ:

مﺴألة الﻀرب:

ﺗﺪرﻳﺐ:

ﺑصوت مﺮﺗﻔع أﺛﻨاء ﻗﺮاءﺗﻜﻢ لها مع أﻧﻔﺴﻜﻢ .ﻋﻨﺪما
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳتجﺪون ﻓﻲ ﻛتاﺑﻜﻢ مﺜا ًا ﻋﻠﻰ مﺴألة .ﺳأﻗﺮأ اﳌﺴألة
ٍ
أﻧهﻲ القﺮاءة ،مﻴﻠوا واﻫﻤﺴوا إلﻰ زمﻴﻠﻜﻢ اﳌجاور ما ﺗتﻄﻠبﻪ اﳌﺴألة وﻛﻴﻒ ﺳتﺤﻠون اﳌﺴألة.

اﻗﺮأ ﻛﻞ مﺴألة ﺑﻌﻨاﻳة.
اﺷﺮح أﻓﻜارك ﺑاﺳتخﺪام الصور أو اﻷﻋﺪاد أو الﻜﻠﻤات.
اﻛتﺐ مﺴألة الﻀﺮب ﻓﻲ اﳌﻜان اﳌخصﺺ لها.

 -1رأت ﺳميرة  6ﺳيارات في طريق ﻋودتها إلى اﳌنزل .إذا ﻛاﻧﺖ ﻛل ﺳيارة بها  4ﻋجات ،فما إجمالي ﻋﺪد العجات التي رأتها؟
اﳊﻞ:

ذﻫبت ﻓﺮﺣة إلﻰ اﳌتجﺮ لﺸﺮاء مخبوزات لﻌﺸاء ﻋاﺋﻠﻲ ﻛبﻴﺮ .وﻓﻲ اﳌتجﺮ ،اﺷتﺮت  4أﻛﻴاس مﻦ اﳌخبوزات .ﻛﻞ ﻛﻴس ﻳﺤتوي ﻋﻠﻰ  5ﻗﻄع
مﻦ اﳌخبوزات .ما ﻋﺪد اﳌخبوزات التﻲ اﺷتﺮﺗها ﻓﺮﺣة?

مﺴألة الﻀرب:

 -2اﺷترت منال  6أﻛياس مﻦ البﺴكويﺖ لتأخذها إلى اﳌﺪرﺳة .يحتوي ﻛل ﻛيس ﻋلى  3ﻗطع مﻦ البﺴكويﺖ .فما إجمالي ﻋﺪد ﻗطع البﺴكويﺖ؟
اﳊﻞ:

مﺴألة الﻀرب:
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :القراءة مع اﳌعلم .اﳌﻴﻞ والهﻤس باﳌطلوب مﻦ اﳌﺴألة وطريقة حل اﳌﺴألة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :دﻋوﻧا ﻧﺴﻤع أﻓﻜار ﺑﻌض مﻨﻜﻢ ﻋﻦ ﻫﺬه اﳌﺴألة وﻛﻴﻒ ﺳتﺤﻠوﻧها .وأﺛﻨاء مﺸارﻛتﻜﻢ اﻷﻓﻜار ،ﺳأﺳجﻞ طﺮﻳقتﻜﻢ
ﺣتﻰ ﻳتﻤﻜﻦ اﻵﺧﺮون مﻦ التﻌﻠﻢ مﻨﻜﻢ .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا أردم اﳌﺸارﻛة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للتطوع باﻹجابة .يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم أفكارهم وطريقتهم في
احل.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تﺴجيل طرق التاميذ ﻋلى الﺴبورة ،ثم اﺳتﺪﻋاء تلميذيﻦ أو ثاثة تاميذ مﻦ جربوا طرق مﺨتلفة ﻋﻦ تلﻚ اﳌوجودة
ﻋلى الﺴبورة .محاولة حﺪيﺪ طرق مﺨتلفة.

ماحظة للمعلم :مكﻦ للتاميذ أن يرﺳموا ﺻو ﹱرا أو يﺴتﺨﺪموا اجمع اﳌتكرر أو يﺴتﺨﺪموا إحﺪى حقائق الﻀرب .يتعمق فهم التاميذ
ﺳجل " 4مجموﻋات مع  5أﺷياء في ﻛل
مﻦ خال رؤية واﺳتﺨﺪام وفهم مجموﻋة مﺨتلفة مﻦ الطرق .ﻋنﺪ ااﻧتهاء مﻦ مﺸارﻛة طرق احلِ ،
مجموﻋة ،أو  "20 = 5 x 4ﻋلى الﺴبورة.
ﻋﺪ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺑالقﻔز مقﺪار  ،5ورﺳﻢ آﺧﺮون ﺻو ًرا
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :وﺟﺪ مﻌﻈﻤﻜﻢ أن ﻓﺮﺣة مﻌها  20ﻗﻄﻌة مﻦ اﳌخبوزاتّ .
لأﻛﻴاس واﳌخبوزات ،وﻛتﺐ ﺑﻌﻀﻜﻢ ) 20 = 5 x 4أو أي طﺮق أﺧﺮى اﺳتخﺪمها التامﻴﺬ( .ما الﻜﻠﻤات التﻲ اﺣﻈتﻤوﻫا ﻓﻲ ﻫﺬه
اﳌﺴألة جﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌتقﺪون أن الﻀﺮب ﻗﺪ ﻳﻜون طﺮﻳقة مﻨاﺳبة ﳊﻠها? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اليﺪ ومﺸارﻛة أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا لزم اﻷمر ،فﺴاﻋﺪ التاميذ ﻋلى فهم أن اﳌﺴألة حﺪد مجموﻋات متعﺪدة متﺴاوية؛ وهي  4أﻛياس يحتوي ﻛل منها
ﻋلى  5مﺨبوزات.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ مﻦ اﻷﺣﻴان ،ﻋﻨﺪما ﻳﻜون لﺪﻳﻨا مجﻤوﻋات متﺴاوﻳة مﻜوﻧة مﻦ ﻋﻨاﺻﺮ متﺴاوﻳة ﻓﻲ ﻛﻞ مجﻤوﻋة،
ﺗﻠﻤﻴﺤا ﺑإمﻜاﻧﻴة اﺳتخﺪام ﻋﻤﻠﻴة الﻀﺮب إﻳجاد اإﺟاﺑة .مﻦ الﺬي ﻳتﺬﻛﺮ ااﺳﻢ الﺬي ﻧﻄﻠقﻪ ﻋﻠﻰ إﺟاﺑة مﺴألة
ﻓهﺬا ﻳﻌﻄﻴﻨا
ً
الﻀﺮب? اﻫﻤﺴوا ﺑاإﺟاﺑة ﻓﻲ أﻳﺪﻳﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الهﻤس باﻹجابة في أيﺪيهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إن إﺟاﺑة مﺴألة الﻀﺮب ﺗﺴﻤﻰ ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب .ﺣتﻰ إذا اﺳتخﺪمﻨا اجﻤع اﳌتﻜﺮر ﳊﻞ ﻫﺬه اﳌﺴألة ،ﻓﻴﻤﻜﻨﻨا
ﺗﺴجﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺻﻴﻐة مﺴألة ضﺮب .ﺳجﻠت ﻋﻠﻰ الﺴبورة مﺴألة ضﺮب ﺗوضح الﻄﺮق التﻲ ﺗﻌﻠﻤﻨاﻫا 4 .مجﻤوﻋات مع  5ﻓﻲ ﻛﻞ
مجﻤوﻋة ،أو  .20 = 5 x 4ﹹﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴجﻴﻞ ذلك ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ إذا لﻢ ﺗﻜوﻧوا ﻗﺪ ﻗﻤتﻢ ﺑﺬلك ﺑالﻔﻌﻞ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﳕﺬﺟة تﺴجيل مﺴألة الﻀرب.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :تﺴجيل  20 = 5 x 4في ﻛتاب التلميذ.
وضﺤوا الﻄﺮﻳقة التﻲ اﺳتخﺪمتﻤوﻫا ﳊﻞ اﳌﺴألة ﻓﻲ اﳌﺴاﺣة
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن ﺳتﺤﻠون ﺑقﻴة اﳌﺴاﺋﻞ مع زماﺋﻜﻢّ .
اﳌوﺟودة ﻓﻲ الﻜتاب أﺳﻔﻞ ﻧﺺ اﳌﺴألة .مﻜﻨﻜﻢ ﺣﻞ ﻫﺬه اﳌﺴاﺋﻞ ﺑأي طﺮﻳقة ﺗﻔﻀﻠوﻧها ،ولﻜﻦ ﻳجﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻛتاﺑة مﺴألة الﻀﺮب
وﺣاﺻﻞ الﻀﺮب ﻛﻤا ﻓﻌﻠﻨا ﻓﻲ اﳌﺜال.
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ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء أو اﺳتراتيجية أخرى لتكويﻦ ثنائيات مﻦ التاميذ .التج ﹽول في الفصل ،وماحظة التاميذ
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام
ّ
وهم يعملون م ﹱعا والطرق التي يﺴتﺨﺪموﻧها حل اﳌﺴائل.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻀاء ما تبقى مﻦ وﻗﺖ جزئية "تعلم" في ﻗراءة وحل مﺴألتي الﻀرب الكاميتﲔ مع زمائهم .توضيح
الطريقة اﳌﺴتﺨﺪمة في حل ﻛل مﺴألة وﻛتابة مﺴألة الﻀرب وحاﺻل الﻀرب .إذا اﻧتهوا مبك ﹱرا ،فيمكنهم العمل ﻋلى مﺴألة "التحﺪي".
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ ﻋﻤ ً
ا ﻓﻲ مﺴألتﻲ الﻀﺮب الﻜامﻴتن .ارﺟﻌوا إلﻰ مقاﻋﺪﻛﻢ ،وضﻌوا اﳌواد ﻓﻲ أماﻛﻨها اﳌخصصة.

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻜﺮوا ﻓﻲ اﳌﺴألتن الﻜامﻴتن التﻲ أﺟبتﻢ ﻋﻠﻴها الﻴوم .ما الﻜﻠﻤات اﳌوﺟودة ﻓﻲ اﳌﺴألتن التﻲ ﺳاﻋﺪﺗﻜﻢ
ﻓﻲ اﺧتﻴار ﻋﻤﻠﻴة الﻀﺮب ﳊﻞ ﻛﻞ مﺴألة? ﹹﻳﺮﺟﻰ االتﻔات والتﺤﺪث مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ ﻋﻦ ﻫﺬا الﺴؤال .ﺑﻌﺪ ذلك ،ﺳأرغﺐ ﻓﻲ
ﺳﻤاع أﻓﻜار ﺑﻌض مﻨﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث مع زمائهم ﳌناﻗﺸة الكلمات الﺪالة أو الكيفية التي اﺳتﺪلوا بها ﻋلى إمكاﻧية اﺳتﺨﺪام ﻋملية
الﻀرب .يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ااﺳتماع وطرح أﺳئلة أﻋمق ﻋلى التاميذ ،مﺜل:
• ما الكلمات التي ﻗﺪ حتويها مﺴألة جمع ﻛامية وﻗﺪ ا حتويها مﺴألة ضرب ﻛامية؟
ﻛل مﻦ الﻀرب واجمع حل بعﺾ هذه اﳌﺴائل؟ ل َم ﻧعم أو ل َم ا؟
• هل مكنكم اﺳتﺨﺪام ٍ
• ﻛيف تقررون ﻛيفية حل اﳌﺴألة الكامية؟ ﻛيف تﺨتارون الطريقة؟
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم أفكارهم ويجيبون ﻋلى أي أﺳئلة يطرحها اﳌعلم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ماحظة التامي َذ الذيﻦ يفهمون جي ﹱﺪا طرق حل اﳌﺴائل والتاميذ الذيﻦ ﻗﺪ يحتاجون إلى اﳌزيﺪ مﻦ التﺪريب والﺪﻋم.
ﺷكر التاميذ ﻋلى مﺸارﻛة أفكارهم.
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الﺪرس  22ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في درس اليوم ،يواﺻل التاميذ اﺳتكﺸاف ﻋملية
الﻀرب مﻦ وجهات ﻧظر متنوﻋة .ويتﺪربون ﻋلى الع ﹽﺪ
طرق حل مﺴائل الﻀرب.
بالقفز ﳌﺴاﻋﺪتهم ﻋلى تطوير ٍ
يوجﺪ العﺪيﺪ مﻦ اﻷماط في اﳌﻀاﻋفات ،وﺳيبﺪأ
التاميذ في ماحظتها ﻛلما تﺪربوا ﻋليها .يحلل التاميذ
اﳌﺴائل الكامية لتحﺪيﺪ اﳌﺴائل التي تتطابق معها.
اﺳمح للتاميذ بارتكاب اﻷخطاء وحليل أخطائهم .ﻋنﺪما
يصحح التاميذ ﻷﻧفﺴهم أو لبعﻀهم البعﺾ ،فإﻧهم
يتعلمون أﻛﺜر .أخي ﹱرا ،يبﺪأ التاميذ في تأليف مﺴائل
ضرب ﻛامية بأﻧفﺴهم .ﺳيﺴاﻋﺪك هذا في تقييم ما
إذا ﻛان التاميذ يفهمون أهمية اجموﻋات اﳌتﺴاوية
في مﺴائل الﻀرب أم ا .مكنﻚ إﻋطاء التاميذ ﻋوامل
لكل منهم.
مﺨتلفة حﺴب مﺴتوى اﳌهارات الفردية ٍ

اربط
اﻹرﺷادات

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• الع ﹽﺪ بالقفز مقﺪار .4
• توﺻيل مﺴائل الﻀرب باﳌﺴائل الكامية اﳌطابقة.
• ﻛتابة مﺴألة ضرب ﻛامية تطابق اﳌﺴألة اﳌﹹعطاة.
حﻀير اﳌعلم للﺪرس

• اطبع وﻗﺺ مجموﻋات مﻦ بطاﻗات مﺴائل الﻀرب ) 1ضمﻦ
النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم( .راجع جهيزات
اﳌعلم للفصل للﺪرس  22ﳌعرفة معلومات إضافية.
•

ﹱ
رئيﺴا للع ﹽﺪ بالقفز .راجع
مﺨططا
أﻧﺸئ واﻋرض
ﹱ
جهيزات اﳌعلم للفصل للﺪرس  22لاطاع ﻋلى
التفاﺻيل ومﺜال.

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

مﺴألة

•

اﳌﻀاﻋفات

•

حاﺻل الﻀرب

•

الع ﹽﺪ بالقفز
اﳌواد

•

اخطط الرئيس للع ﹽﺪ بالقفز

•

مجموﻋة مﻦ بطاﻗات مﺴائل الﻀرب 1

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تعليق اخطط الرئيس للع ﹽﺪ بالقفز ﻋلى الﺴبورة وتﺴجيل مﻀاﻋفات الرﻗمﲔ  2و .3
الﻌﺪ ﺑالقﻔز مقﺪار  2و ،3لﺬا ﻗﻤت ﺑإﻧﺸاء ﻫﺬا اﳌخﻄﻂ الﺮﺋﻴس الﺬي ﻳوضح اﻷﻋﺪاد التﻲ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﺗﺪرﺑﻨا ﻋﻠﻰ ّ
ﺳﻨﻌﺪ ﺑالقﻔز مقﺪار  .4الﻴوم ﺳﻨﻀﻴﻒ مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ .4
ﺑﻌﺪﻫا .لبﺪء درس الﺮﻳاضﻴات لهﺬا الﻴوم،
ّ
ﻗﻤﻨا ّ
ﻫﻤﺴا .ﺳﻨهﻤس ﺑﺜاﺛة أرﻗام ﺛﻢ ﻧﺮدد الﺮﻗﻢ
ﺑالﻌﺪ
ﺳﻨﻔﻌﻞ ذلك ﻛﻤا ﻓﻌﻠﻨا مع مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ  .3ﻋﻨﺪما أﻗول :اﺑﺪأوا ،ﺳﻨبﺪأ
ّ
ً
ﺑصوت مﺮﺗﻔع؛ أي مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ  .4ﺳﻨواﺻﻞ الﻌﻤﻞ
ﺑصوت مﺮﺗﻔع وﻧصﻔّ ﻖ .ﺳأﻛتﺐ ﻋﻠﻰ الﺴبورة اﻷرﻗام التﻲ ﻧﺮددﻫا
الﺮاﺑع
ٍ
ٍ
ﺑصوت مﺮﺗﻔع ،وذلك ﻋﻠﻰ الﻨﺤو التالﻲ:
ﺑهﻤس ﺛاﺛة أرﻗام ،ﺛﻢ ﻧصﻔّ ﻖ وﻧﺮدد الﺮﻗﻢ الﺮاﺑع
ٍ
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﳕﺬﺟة ﻛيفية همس  ،3 ،2 ،1ثم التصفيق وترديﺪ  .4الهﻤس  ،7 ،6 ،5ثم التصفيق وترديﺪ  ،8وهكذا.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗﺬﻛﺮوا أﻧﻪ لﻢ ﻳﻜﻦ مﻦ الﺴهﻞ القﻴام ﺑهﺬا الﻨﺸاط مع مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ  ،3لﻜﻨﻨا واﺻﻠﻨا اﶈاولة .ﻧﺤﻦ ﻧﻔﻜﺮ
مﺜﻞ ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات وﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ مواﺟهة التﺤﺪﻳات .ﻫﻞ أﻧتﻢ مﺴتﻌﺪون لﻠﻤﺤاولة?
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ) :اﻹﺷارة إلى اخطط الرئيس "التفكير مﺜل ﻋالِم الرياضيات"( .الع ﹽﺪ مع التاميذ وﻛتابة مﻀاﻋفات الرﻗم  4ﻋلى
الﺴبورة حتى الوﺻول إلى الرﻗم  .40إذا ﺳمح الوﻗﺖ ،القيام ﻛرر النﺸاط أﻛﺜر مﻦ مرة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الع ﹽﺪ حتى  ،40مع التصفيق ﻋنﺪ ﻛل مﻀاﻋف للرﻗم  4والهمس بجميع ما تبقى مﻦ أرﻗام.
 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ ﻓﻲ جاوز ﻫﺬه التﺤﺪﻳات .ﹹﻳﺮﺟﻰ إلقاء ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻀاﻋﻔات ،أو ﻛﻞ اﻷﻋﺪاد التﻲ رددﻧاﻫا لﻠتو
ﻧﻌﺪ ﺑالقﻔز مقﺪار  .4ﻗارﻧوا مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ  4مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ  .2التﻔتوا وحﺪﺛوا إلﻰ زمﻴﻠﻜﻢ اﳌجاور ﳌﺪة دﻗﻴقة
ﻋﻨﺪما ﻛﻨا ّ
ﳌﺸارﻛة ما اﺣﻈتﻤوه .ﺳأﺳتﺪﻋﻲ أﺣﺪﻛﻢ ﳌﺸارﻛة أﻓﻜاره.
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث إلى الزماء اجاوريﻦ للمقارﻧة بﲔ مﻀاﻋفات الرﻗمﲔ  2و  .4ثم يﺸارك التاميذ الذيﻦ
يﺨتارهم اﳌعلم أفكارهم مع الفصل.

ماحظة للمعلم :إذا لم ياحظ التاميذ أن جميع مﻀاﻋفات الرﻗم  4هي ﹱ
أيﻀا جزء مﻦ مﻀاﻋفات الرﻗم  ،2فوضح لهم ذلﻚ .ﻗﺪ ياحظ
التاميذ ﹱ
أيﻀا أن ﻛل اﳌﻀاﻋفات اﻷخرى للرﻗم  2هي مﻀاﻋفات للرﻗم .4

تعلم
اﻹرﺷادات

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ ﺣصة الﺮﻳاضﻴات اﻷﺧﻴﺮة ،أوﺟﺪﻧا ﺣﻞ اﳌﺴاﺋﻞ الﻜامﻴة ﺑاﺳتخﺪام ﻋﻤﻠﻴة الﻀﺮب .وﻛاﻧت ﻫﺬه اﳌﺴاﺋﻞ
ﺣول مجﻤوﻋات مﻦ اﻷﺷﻴاء اﳌتﺴاوﻳة ﻓﻲ الﻜﻤﻴة .اﻓتﺤوا ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  : 22التﻄبﻴﻖ .واﻗﺮأوا
ﻷﻧﻔﺴﻜﻢ اﳌﺴاﺋﻞ الﻜامﻴة ومﺴاﺋﻞ الﻀﺮب ﻓﻲ ﺻﻤت.

الﺪرس  :22التﻄبﻴﻖ

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :فتح ﻛتاب التلميذ ﻋلى ﺻفحة الﺪرس  :22التطبيق .وﻗراءة اﳌﺴائل الكامية بصمﺖ.

اإرﺷادات :اﻗﺮأ ﻛﻞ مﺴألة ﻛامﻴة مﻔﺮدك .ﺛﻢ ِﺻﻞ ﻛﻞ مﺴألة ﻛامﻴة مﺴألة الﻀﺮب التﻲ ﺗﻌبﺮ ﻋﻨها مع زمﻴﻠك.

اجزء 1
مرم معها  4بلوزات .ﻛل بلوزة بها  3أزرار .فما مجموع ﻋﺪد اﻷزرار في ﻛل البلوزات؟

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

36 = 6 × 6

ﻋبأت رﻧا  6ﺻناديق ﻛاملة بالعلب اﳌعﺪﻧية .ﻛل ﺻنﺪوق به  6ﻋلب معﺪﻧية .فما مجموع ﻋﺪد العلب
اﳌعﺪﻧية التي ﻋبأتها رﻧا؟

21 = 7 × 3

مارس أمير رياضة اﳌﺸي ﳌﺪة  3أيام في الصيف .ومﺸي  7ﻛيلومترات في ﻛل يوم .فما ﻋﺪد
الكيلومترات التي يقطعها أمير إجمااﹱ؟

12 = 4 × 3

بصوت مرتفع في الفصل إذا لزم اﻷمر.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗراءة اﳌﺴائل
ٍ

اجزء 2
اﻛتب مﺴألة الﻀرب هنا:
اﻛتب مﺴألة ﻛامية تتوافق مع مﺴألة الﻀرب باﻷﻋلى.

مﻌا لتوﺻﻴﻠها مع مﺴاﺋﻞ الﻀﺮب التﻲ ﺳتﺴتخﺪموﻧها
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :حﺪﺛوا مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ ﻋﻦ اﳌﺴاﺋﻞ وﺗﻌاوﻧوا ً
ﳊﻞ اﳌﺴاﺋﻞ الﻜامﻴة .ﻋﻨﺪما ﺗﻨتهون مع زماﺋﻜﻢ ،ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ لتوضﻴح أﻧﻜﻢ ﺟاﻫزون.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل مع زمائهم لتوﺻيل اﳌﺴائل الكامية مﺴائل الﻀرب ذات الصلة .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪما
ينتهون مﻦ ذلﻚ.

ﻋنﺪ ااﻧتهاء ،ابحث ﻋﻦ الزميل الذي معه البطاﻗة ﻧفﺴها .ثم اﻋما ﺳو ﹽيﹱا ﻹيجاد حاﺻل الﻀرب.
حاﺻل الﻀرب:
ﻛيف حللﺖ هذه اﳌﺴألة؟ وضح طريقة احل باﻷﺳفل:
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار ثنائي مﻦ الزماء اختيار مﺴألة ﻛامية وحﺪيﺪ مﺴألة الﻀرب ذات الصلة .ثم الطلب مﻦ التلميذيﻦ ﺷرح
ﻛيفية اختيارهم لإجابة .تكرار العملية مع اﳌﺴألتﲔ الكاميتﲔ اﻷخريﲔ .إذا ﻛاﻧﺖ إجابة التلميذيﻦ غير ﺻحيحة ،فنﺸط أفكارهم بأﺳئلة،
ﻛل مﻦ اﳌﺴألة الكامية ومﺴألة الﻀرب؟" أو "ما الذي تطلبه منا هذه اﳌﺴألة الكامية؟" .الﺴماح للتاميذ
مﺜل "هل تتطابق اﻷرﻗام في ٍ
بالتصحيح لبعﻀهم البعﺾ ،إذا لزم اﻷمر.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺸارﻛة الزماء الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم إجاباتهم ويﺸرحون أفكارهم.
حﺪﻳا ﻳتﻄﻠﺐ ﺗﻜﺮار اﶈاولة وﻋﺪم الﻴأس .ﺳتﻜتبون مﺴألة ﻛامﻴة مﻦ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .الﻴوم ﺳتجﺮﺑون ﺷﻴئًا أﻛﺜﺮ
ً
ﺗألﻴﻔﻜﻢ ،وﺗﺸارﻛوﻧها مع الزمﻴﻞ اﳌجاور لﻜﻢ ﳌﻌﺮﻓة ما إذا ﻛان ﺑإمﻜاﻧﻪ ﺣﻠها .ما الﺬي ﺗﻌﺮﻓوﻧﻪ ﻋﻦ مﺴاﺋﻞ الﻀﺮب الﻜامﻴة? ارﻓﻌوا
أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛاﻧت لﺪﻳﻜﻢ أي ﻓﻜﺮة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .ثم يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا لم يذﻛر أي تلميذ أن مﺴائل الﻀرب الكامية تتﻀمﻦ مجموﻋة واحﺪة أو أﻛﺜر مﻦ اجموﻋات اﳌتﺴاوية ،فتأﻛﺪ مﻦ
تذﻛيرهم بذلﻚ وإﻋطائهم بعﺾ اﻷمﺜلة.
مﻌا أو ًا .ﺳأﻛتﺐ مﺴألة ﻋﻠﻰ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺐ أن أﺳﻤع أﻓﻜارﻛﻢ ﻓﻲ الﺮﻳاضﻴات .لﻨتﺪرب ﻋﻠﻰ ﻛتاﺑة مﺴألة ضﺮب ﻛامﻴة ً
الﺴبورة لﻢ ﺗتﻢ اإﺟاﺑة ﻋﻨها ﺑﻌﺪ ،لﺬلك اﺣتﻔﻈوا ﺑﺤاﺻﻞ الﻀﺮب ﻷﻧﻔﺴﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌﺮﻓوﻧﻪ ﺑالﻔﻌﻞ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة  _____ = 6 x 3ﻋلى الﺴبورة.
إلﻲ ﺑﻴﻨﻤا أﻗوم
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳأﻓﻜﺮ ﺑصوت مﺮﺗﻔع ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴة ﻛتاﺑة مﺴألة ﻛامﻴة ﺗﻌبﺮ ﻋﻦ مﺴألة الﻀﺮب ﻫﺬه .اﺳتﻤﻌوا ّ
ﺑالﻨﻤﺬﺟة ﺣتﻰ ﺗﻌﺮﻓوا ﻛﻴﻒ ﺗقومون ﺑاﻷمﺮ ذاﺗﻪ ﺑأﻧﻔﺴﻜﻢ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التﻔﻜﻴﺮ ﺑصوت مﺮﺗﻔع واﺳتعراض مﺴألة ﻛامية بﺴيطة تتماﺷى مع  .6 x 3اﻛتب اﳌﺴألة الكامية ﻋلى الﺴبورة
حتى يتمكﻦ التاميذ مﻦ رؤيتها أثناء ﺷرح افكارك .احرص ﻋلى التأﻛيﺪ لهم ﻋلى ضرورة إﻧﺸاء مﺴألة تتﻀمﻦ ﻋﺪة مجموﻋات متﺴاوية.
فيما يلي مﺜال ﻋلى التﻔﻜﻴﺮ ﺑصوت مﺮﺗﻔع:
"أﻋلم أﻧه في ﻋملية الﻀرب تكون لﺪي مجموﻋات مﻦ اﻷﺷياء .ﺳتكون لﺪي  3مجموﻋات في مﺴألتي الكامية و  6أﺷياء في ﻛل مجموﻋة.
لبعﺾ مﻦ اﻷﺻﺪﻗاء .لذلﻚ مكﻦ أن تكون مﺴألتي الكامية ﻋلى النحو التالي:
أﻋتقﺪ أﻧني ﺳأﻗطف الزهور
ٍ
"ﻗطفﺖ ﺳارة اﻷزهار لﺜاثة مﻦ اﻷﺻﺪﻗاء .وتريﺪ أن تعطي ﻛل واحﺪ مﻦ اﻷﺻﺪﻗاء باﻗة بها  6زهرات .فما إجمالي ﻋﺪد اﻷزهار؟ التي
ﺳتحتاج إليها ﺳارة جميع الباﻗات؟"
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يوجﺪ  3أﺻﺪﻗاء وﻛل ﺻﺪيق ﺳيأخذ باﻗة زهور ،لذا أﻧا بحاجة إلى  3باﻗات مﻦ الزهور .وﺳتحتوي ﻛل باﻗة ﻋلى  6زهرات".
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﺳتماع للمعلم أثناء التﻔﻜﻴﺮ ﺑصوت مﺮﺗﻔع.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن اﻧتهت اﳌﺴألة الﻜامﻴة ،ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌتقﺪون أن مﺴألتﻲ الﻜامﻴة ﺗتﻄاﺑﻖ مع
اﳌﺴألة  .6 x 3ﻛوﻧوا مﺴتﻌﺪﻳﻦ لﺸﺮح الﺴبﺐ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛاﻧوا يعتقﺪون أن اﳌﺴألة الكامية تتطابق مع اﳌﺴألة .يﺸرح التاميذ الذيﻦ
يﺨتارهم اﳌعلم اﻷﺳباب اﳌنطقية.
لﺪي  3مجﻤوﻋات مﻦ  6أﺷﻴاء .واﻵن ﺣان دورﻛﻢ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺟﻴﺪ .ﺗتﻄاﺑﻖ ﻫﺬه اﳌﺴألة الﻜامﻴة مع مﺴألة ضﺮب ﻷن ّ
لﻜتاﺑة مﺴألة ﻛامﻴة مﻦ ﺗألﻴﻔﻜﻢ .ﺳأﻋﻄﻴﻜﻢ ﺑﻄاﻗة مﺴألة الﻀﺮب ،وﺣاﺻﻞ الﻀﺮب غﻴﺮ مﻜتوب.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :توزيع بطاﻗات مﺴائل الﻀرب .توجﺪ مﺴائل مﺨتلفة حتى تتمكﻦ مﻦ ااختيار منها ما يتناﺳب مع التاميذ حﺴب
ﻗﺪرتهم احالية .تأﻛﺪ مﻦ تكليف تلميذيﻦ ﻋلى اﻷﻗل مهمة ﻛتابة مﺴألة ﻛامية لكل مﺴألة ضرب.

ماحظة للمعلم :إذا ﻛان فصلﻚ ﺻﻐي ﹱرا ،فيمكﻦ أن يعمل اجميع ﻋلى اﳌﺴألة ذاتها في الوﻗﺖ ﻧفﺴه ويﺸارﻛون ويقارﻧون اﳌﺴائل الكامية
مع بعﻀهم البعﺾ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن ﺑﻌﺪ أن أﺻبﺤت لﺪﻳﻜﻢ ﺑﻄاﻗة مﺴألة ،اﻛتبوا مﺴألة ﻛامﻴة مﻦ ﺗألﻴﻔﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه الﺴﻄور .ﻋﻨﺪما ﺗﻨتهون،
مﻌا ﳊﻞ اﳌﺴألة .ﻫﻞ ﺗوﺟﺪ أﻳة أﺳئﻠة?
اﺑﺤﺜوا ﻋﻦ زمﻴﻠﻜﻢ الﺬي لﺪﻳﻪ ﺑﻄاﻗة اﳌﺴألة ﻧﻔﺴها وﻗارﻧا اﳌﺴألتن الﻜامﻴتن .ﺛﻢ ﺗﻌاوﻧا ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :طرح أي أﺳئلة توضيحية ثم البﺪء في ﻛتابة اﳌﺴائل الكامية .ﻋنﺪ ااﻧتهاء ،يبحﺜون ﻋﻦ الزميل الذي
لﺪيه بطاﻗة اﳌﺴألة ﻧفﺴها ويقارﻧون بﲔ اﳌﺴألتﲔ الكاميتﲔ .ثم يعملون م ﹱعا حل مﺴائل الﻀرب.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التج ﹽول في الفصل ﳌﺴاﻋﺪة التاميذ في ﻛتابة اﳌﺴائل الكامية والعﺜور ﻋلى الزماء اآخريﻦ ﳌقارﻧة اﳌﺴائل .إذا
اﻧتهى التاميذ مﻦ ﻛتابة اﳌﺴائل الكامية واﳌقارﻧة واحل ،فيمكنهم احصول ﻋلى بطاﻗات جﺪيﺪة والعمل مع زميل لكتابة مﺴألة ﻛامية
جﺪيﺪة.
ﺻﻨﻌا ﻳا ﺗامﻴﺬي اﻷﻋزاء .ارﺟﻌوا إلﻰ مقاﻋﺪﻛﻢ مع ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ مﻦ أﺟﻞ ﺟزﺋﻴة "ﺗأمﻞ".
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ
ً

تأمل
اﻹرﺷادات
الﺪرس  :22ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات
اإرﺷادات :ﺗأمَ ﻞ ما ﺗﻌﻠﻤتَﻪ .أﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳئﻠة التالﻴة.
ﻓﻜّ ﺮ ﻓﻲ مﺴاﺋﻞ الﻀﺮب الﻜامﻴة .ﻫﻞ مﻦ اﻷﺳهﻞ ﺣﻞ اﳌﺴاﺋﻞ الﻜامﻴة أم ﺗألﻴﻔها?
ﻓﻲ رأﻳك ،ما الﺴهﻞ ﻓﻲ ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ الﻀﺮب الﻜامﻴة?
ما الﺬي ا ﺗزال جﺪ ﻓﻴﻪ ﺻﻌوﺑة ﻓﻲ ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ الﻀﺮب الﻜامﻴة?

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ ﺣصتﻲ الﺮﻳاضﻴات الﺴاﺑقتن ،ﺗﻨاولﻨا اﳌﺴاﺋﻞ الﻜامﻴة .وﻗﺪ أوﺟﺪﻧا ﺣﻞ ﺑﻌﻀها ﺑاﺳتخﺪام طﺮق
ﺗأمﻠوا ما ﺗﻌﻠﻤتﻤوه .ﻫﻞ مﻦ اﻷﺳهﻞ ﺣﻞ اﳌﺴاﺋﻞ الﻜامﻴة أم ﺗألﻴﻔها? ما اﻷﺳهﻞ ﺑالﻨﺴبة لﻜﻢ? وما
مختﻠﻔة ،وﻛتبﻨا ﺑﻌض الﻄﺮقَ .
الﺬي ا ﻳزال ﺻﻌ ًبا ﺑالﻨﺴبة لﻜﻢ? ﺳجﻠوا أﻓﻜارﻛﻢ ﺣول ﻫﺬه اﻷﺳئﻠة ﻓﻲ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :22ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻀاء دﻗيقتﲔ إلى  3دﻗائق في اﻹجابة ﻋلى اﻷﺳئلة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :احرص ﻋلى مراجعة ما ﻛتبه التاميذ اح ﹱقا ،حيث ﺳيوفر ذلﻚ لﻚ معلومات ﻗ ِيمة ﻋﻦ مﺪى تعلﹽم التاميذ.
ﺟﻤﻴﻌا ﺑجﺪ ﻫﺬا الﻴوم .ﺧال اﳊصﺺ القﻠﻴﻠة التالﻴة ،ﺳﻨتﻨاول ﺣقاﺋﻖ رﻳاضﻴة ﻓﻲ الﻀﺮب والتﻲ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻋﻤﻠتﻢ
ً
ﺳتﺴاﻋﺪﻧا ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺴاﺋﻞ الﻜامﻴة ﺑﺸﻜﻞ أﺳهﻞ .ﺣﻴوا أﻧﻔﺴﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يفتﺨرون بعملهم و ﹹيح ُيون أﻧفﺴهم.
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الﺪرس  23ﻧظرة ﻋامة
ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

أهﺪاف التع ﹹلﹽم

في هذا الﺪرس ،يتﺪرب التاميذ ﻋلى الﻀرب في  0و ،1
وﺷرح ﳌاذا يﺴهل تذﻛر حقائق الﻀرب هذه .ﺳيحتاج
جميع التاميذ إلى توضيح أﻧه ﻋنﺪ الﻀرب في  ،0لﻦ
تكون هناك أي مجموﻋة ،وبالتالي يكون حاﺻل الﻀرب
 .0ﻛما أﻧه ﻋنﺪ الﻀرب في  ،1تكون هناك مجموﻋة واحﺪة
فقط ،وبالتالي فإن حاﺻل الﻀرب هو ﻋﺪد العناﺻر في
تلﻚ اجموﻋة .لﺪﻋم اﺳتﺨﺪام التاميذ لأماط لبناء فهم
رياضي وتطوير مهارات التفكير احاﺳوبي ،ﺳيجﺪ التاميذ
ﹱ
أماطا ﳌﻀاﻋفات الرﻗمﲔ  2و  3ﻋلى مﺨطط  .120تأﻛﺪ
مﻦ ربط هذا التﺪريب بطرق حل مﺴائل الﻀرب.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• ﺷرح ﻗواﻋﺪ الﻀرب في  0و .1
• حﺪيﺪ اﳌﻀاﻋفات اﳌﺸترﻛة للرﻗمﲔ  2و .3
• تو ﹽﻗع اﳌﻀاﻋفات اﳌﺸترﻛة للرﻗمﲔ  2و 3
اﻷﻛبر مﻦ .120
• اﺳتﺨﺪام اﻷدلة لتعليل وﺷرح التفكير الرياضي.

اربط
اﻹرﺷادات

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

أﻧﺸئ واﻋرض مﺨطط ) 120مﺨطط أﻋﺪاد يوضح
اﻷرﻗام مﻦ  1إلى  120منظم ﹱة في  10ﺻفوف(.

•

اجمع أﻗام تلويﻦ أو أﻗام رﺻاص ملوﻧة.

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

اﳌﻀاﻋفات

•

حاﺻل الﻀرب
اﳌواد

•

مﺨطط 120

•

أﻗام التلويﻦ أو أﻗام رﺻاص ملوﻧة

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض مﺨطط .120
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ الصﻒ الﺜاﻧﻲ ااﺑتﺪاﺋﻲ ،ﻗﻀﻴﻨا الﻜﺜﻴﺮ مﻦ الوﻗت ﻓﻲ الﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳊقاﺋﻖ الﺮﻳاضﻴة لﻠجﻤع والﻄﺮح .ورما
اﺣﻈتﻢ أن ﺑﻌض اﳊقاﺋﻖ ﻳﺴهﻞ ﺗﺬﻛﺮﻫا مقارﻧة ﺑﻐﻴﺮﻫا .لﺬلك ،ﺗﺪرﺑﻨا ﻋﻠﻰ ﺑﻌض الﻄﺮق ﳌﺴاﻋﺪﺗﻨا :ﺣقاﺋﻖ زاﺋﺪ  ،10أو اﳌﻀاﻋﻔات
أﻳﻀا ﺣقاﺋﻖ رﻳاضﻴات وطﺮق ﺗﺴاﻋﺪﻧا ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻛﺮﻫا .وﺳﻨﺬﻛﺮ
زاﺋﺪ أو ﻧاﻗﺺ واﺣﺪ ،وما إلﻰ ذلك .ﺑالﻨﺴبة لﻌﻤﻠﻴة الﻀﺮب ،ﺗوﺟﺪ ً
الﻴوم ﺑﻌض اﳊقاﺋﻖ الﺮﻳاضﻴة اﳌتﻌﻠقة ﺑالﻀﺮب والتﻲ مﻦ الﺴهﻞ ﺗﺬﻛﺮﻫا.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة ما يلي ﻋلى الﺴبورة:
 0 + 8هي ﻧفﺴها .0 x 8
 1 + 8هي ﻧفﺴها .1 x 8
أﻳﻀا إن  9 = 1 x 8ﻷن  .9 = 1 + 8ارﻓﻌوا اإﺑهام
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳقول البﻌض إن  8 = 0 x 8ﺣﻴث إن  .8 = 0 + 8ﻛﻤا ﻳقولون ً
إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗواﻓقون ﻋﻠﻰ ﻫﺬا الﺮأي .واﺧﻔﻀوا اإﺑهام إلﻰ أﺳﻔﻞ إذا ﻛﻨتﻢ غﻴﺮ مواﻓقن.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ أو أﺳﻔﻞ لإﺷارة إلى رأيهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺪﻋاء تاميذ بإجابات مﺨتلفة ليﺸارﻛوا أفكارهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻨﺪما ﻧﻀﺮب ﻓﻲ  ،0ﻳﻜون ﻋﺪد اﳌجﻤوﻋات التﻲ لﺪﻳﻨا  ،0أو ﻋﺪد اﻷﺷﻴاء ﻓﻲ ﻛﻞ مجﻤوﻋة  ،0إذن ﺣاﺻﻞ
ضﺮب  8ﻓﻲ  0ﻳﺴاوي  0ﻷﻧﻪ ا ﻳوﺟﺪ لﺪﻳﻨا مجﻤوﻋات مﻦ الﺮﻗﻢ  .8وﺑالتالﻲ أي ﻋﺪد ﹹﻳﻀﺮب ﻓﻲ  0ﻳﻜون ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب .0
لﺪي
أما إذا ضﺮﺑت ً
ﻋﺪدا ﻓﻲ  ،1ﻓهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن لﺪي مجﻤوﻋة واﺣﺪة ﻓقﻂ مﻦ الﻌﺪد ،إذن ﺣاﺻﻞ ضﺮب  8ﻓﻲ  1ﻳﺴاوي  8ﻷن ّ
مجﻤوﻋة واﺣﺪة مﻜوﻧة مﻦ الﺮﻗﻢ  .8وﺑالتالﻲ أي ﻋﺪد ﹹﻳﻀﺮب ﻓﻲ  1ﻳﻜون ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب ﻫو الﻌﺪد الﺬي م ضﺮﺑﻪ .دﻋوﻧا ﻧتﺪرب
ﺳﺮﻳﻌا ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﺣقاﺋﻖ الﺮﻗﻤن  0و  .1اﻫﻤﺴوا ﺑﺤاﺻﻞ ضﺮب اﳊقﻴقة الﺮﻳاضﻴة التﻲ أﻗولها.
ً
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ حقائق الﻀرب للرﻗمﲔ  0و  1للتﺪريب ﻋليها .ﻛتابة بعﺾ اﻷﻋﺪاد الكبيرة ﹱ
أيﻀا )ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال،
 1 x 253أو  (7498 x 0للتأﻛﺪ مﻦ أن التاميذ ﻗﺪ أدرﻛوا أﻧه ا حاجة إلى احﺴاب ﻋنﺪ الﻀرب في  0أو .1
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الهﻤس بحاﺻل الﻀرب ﻷﻧفﺴهم.

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ﺳﻨﺴتخﺪم مخﻄﻂ  120لﻠتﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ إﻳجاد مﻀاﻋﻔات اﻷﻋﺪاد .اﳌﻀاﻋﻔات ﻫﻲ اﻷرﻗام ﻧﻔﺴها
لﻠﻌﺪ ﺑالقﻔز( .إذا ﻛﻨا ﻧبﺤث ﻋﻦ مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ  ،2ﻓﺴﻨبﺪأ
الﻌﺪ ﺑالقﻔز) .ارﺟع إلﻰ اﳌخﻄﻂ الﺮﺋﻴس
التﻲ ﺳﻨﺮددﻫا ﻋﻨﺪ
ّ
ّ
ﺑالﺮﻗﻢ  .2اﳌﻀاﻋﻒ اﻷول لﻠﺮﻗﻢ  2ﻋﻠﻰ مخﻄﻂ  120ﻫو  ،2ﻷن  .2 = 1 x 2إذا ﻛان اﳌخﻄﻂ الﺬي لﺪﻳﻨا ﻳﺤتوي ﻋﻠﻰ ،0
ﻓﻴﻤﻜﻨﻨا البﺪء مﻦ  0ﻷن .0 = 0 x 2
ﹹﻳﺮﺟﻰ ﻓتح ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :23التﻄبﻴﻖ .لﺮؤﻳة مخﻄﻂ  120لﺪﻳﻜﻢ .ضﻌوا إﺻبﻌﻜﻢ ﻋﻠﻰ الﺮﻗﻢ .2

الﺪرس  :23التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :اﺳتخﺪم مخﻄﻂ  120إﻛﻤال التالﻲ:

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :وضع إﺻبعهم ﻋلى الرﻗم  2في مﺨطط .120

)الﻠون الﺬي ﻳﺤﺪده اﳌﻌﻠﻢ(.

لوّ ن مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ 2

)الﻠون الﺬي ﻳﺤﺪده اﳌﻌﻠﻢ(.

لوّ ن مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ 3
أﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳئﻠة ﻓﻲ أﺳﻔﻞ الصﻔﺤة.
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :حﺪيﺪ اللوﻧﲔ اللذيﻦ ﺳيﺴتﺨﺪمهما التاميذ لتلويﻦ اخطط ) 120ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،اﻷﺻفر واﻷخﻀر( .اطلب مﻦ
التاميذ إخراج تلﻚ اﻷلوان )أﻗام تلويﻦ أو أﻗام الرﺻاص اﳌلوﻧة(.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :إخراج أدوات التلويﻦ ﻛما طلب اﳌعلم.

اﻛتب أول  10مﻀاﻋفات للرﻗم 2
،

،

،

،

،

،

،

،

،

،

،

،

،

،

،

اﻛتب أول  10مﻀاﻋفات للرﻗم 3
،

،

،

أﻛتب جميع اﳌﻀاﻋفات اﳌﺸترﻛة بﲔ الرﻗمﲔ  2و :3
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داﺋﻤا التﺤقﻖ مﻦ ﻋﻤﻠﻜﻢ مﻦ ﺧال
ﺑﺪءا مﻦ الﺮﻗﻢ  ،2مﻜﻨﻜﻢ ّ
الﻌﺪ ﺑالقﻔز إلﻰ  4و  6و  8و  10وﻫﻜﺬا .مﻜﻨﻜﻢ ً
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲً :
الﻌﺪ ﺑالقﻔز ،أو ﺑاﺳتخﺪام اجﻤع اﳌتﻜﺮر.
التﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة الهﻤس التﻲ اﺳتخﺪمﻨاﻫا ،أو مﻦ ﺧال الﻨﻈﺮ إلﻰ مخﻄﻂ ّ
لوﻧوا اﳌﻀاﻋﻔات ﺑﻠون ﺧﻔﻴﻒ ﺑﺤﻴث ﻳﻈﻞ
لوﻧوا ﺟﻤﻴع مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ  2ﻋﻠﻰ اﳌخﻄﻂ  120اخاص ﺑﻜﻢ ﺑالﻠون _____ ّ .
ّ
ﺑإمﻜاﻧﻜﻢ رؤﻳة الﺮﻗﻢ حتﻪ .لﻨﻔﻌﻞ ﻫﺬا مع أول  10مﻀاﻋﻔات لﻠﺮﻗﻢ .2
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﳕﺬﺟة التلويﻦ بلون خفيف ﻷول  10مﻀاﻋفات ﻋلى اخطط ليتبعه التاميذ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :تلويﻦ أول  10مﻀاﻋفات مع اﳌعلم.
مﻌا ،ﹹﻳﺮﺟﻰ ﺗﻠوﻳﻦ ﺑقﻴة مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ  2مﻔﺮدﻛﻢ .أﺛﻨاء ﻋﻤﻠﻜﻢ،
لوﻧا ً
ﺑﻌﻀا مﻦ اﳌﻀاﻋﻔات ً
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن وﺑﻌﺪ أن ّ
اﻧتبهوا إلﻰ أي أﳕاط ﺗاﺣﻈوﻧها جﻌﻞ التﻠوﻳﻦ أو الﻌﺪ مقﺪار  2أﺳهﻞ .ﻋﻨﺪما ﺗﻨتهون ،ﺗﺪ ّرﺑوا ﻋﻠﻰ الﻌﺪ مقﺪار  2وﺻو ًا إلﻰ
 ،120أو ما ﺑﻌﺪ ذلك ،ﺑأﻧﻔﺴﻜﻢ .اﺑﺪأوا التﻠوﻳﻦ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :تلويﻦ بقية مﻀاﻋفات الرﻗم  .2ﻋنﺪ ااﻧتهاء ،يع ﹽﺪ التاميذ في ﺻمﺖ مﻀاﻋفات الرﻗم  2حتى يصلوا
إلى .120
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :بعﺪ  3أو  5دﻗائق تقري ﹱبا )أو ﻗبل ذلﻚ إذا اﻧتهى معظم التاميذ( ،أﻋﺪ اﻧتباه التاميذ مرة أخرى إليﻚ باﺳتﺨﺪام
إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه.
ﺑﻌﻀا مﻨﻜﻢ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا اﺣﻈتﻢ وﺟود ﳕﻂ مﻜﻨﻜﻢ مﺸارﻛتﻪ ،ﻓﻴﺮﺟﻰ رﻓع أﻳﺪﻳﻜﻢ .لﻨﺴﻤع ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يصف التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم اﻷماط التي احظوها.

ماحظة للمعلم :ينبﻐي أن ياحظ التاميذ مط اﻷﻋمﺪة التي م تلوينها ،وأﻧهم لوﻧوا رﻗ ﹱما وترﻛوا رﻗ ﹱما وهكذا إلى النهاية ،وأن جميع اﻷرﻗام
التي لوﻧوها أرﻗا ﹱما زوجية .وﻗﺪ ياحظون اﻷماط اﳌعاﻛﺴة في اﻷرﻗام التي لم يلوﻧوها .إذا لم يذﻛر التاميذ هذه اﻷماط ،فاﺳتﺨﺪم اﻷﺳئلة
لتوجيه تفكيرهم أو اﺷرحها لهم بنفﺴﻚ.
ﲤاما مﺜﻞ ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات الﻌﻈﻤاء .ﺳﻨﻠون اﻵن ﻛﻞ مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﻧتﻢ ﺑاﺣﺜون راﺋﻌون ﻋﻦ اﻷﳕاط،
ً
الﻌﺪ
 3ﺑالﻠون _____ )لون مختﻠﻒ ﻋﻦ مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ  .(2ﺗﺬﻛّ ﺮوا أن ﺑﻌض مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ  3مﻜتوﺑة ﻋﻠﻰ مخﻄﻂ ّ
مﻌا.
ﺑالقﻔز .إذن مﻜﻨﻨا ﺗﻠوﻳﻦ أول ﻋﺸﺮة مﻀاﻋﻔات ً
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﳕﺬﺟة تلويﻦ أول  10مﻀاﻋفات للرﻗم  3ﻋلى اخطط الكبير .ﻋنﺪما تصل إلى الرﻗم  ،6ﻧاﻗش ﳌاذا هو مل ﹽون بالفعل
لكل مﻦ الرﻗمﲔ  2و  .3ﻛرر اﻹجراء ﻧفﺴه حتى .12
وتعاون مع التاميذ ابتكار طريقة ﻹظهار ﻛا اللوﻧﲔ ﻋنﺪما يكون العﺪد مﻀاﻋ ﹱفا ٍ
ﺑالﻌﺪ أو مخﻄﻂ الﻔصﻞ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳتﻨهون اﻵن مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ  3ﺑأﻧﻔﺴﻜﻢ .اﺳتخﺪموا اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة الهﻤس
ّ
ﳌﺴاﻋﺪﺗﻜﻢ .ﻋﻨﺪما ﺗﻨتهون مﻦ إﻳجاد ﺟﻤﻴع مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ  3ﻋﻠﻰ مخﻄﻂ  ،120ﹹﻳﺮﺟﻰ اﺳتخﺪام اﳌخﻄﻂ لإﺟاﺑة ﻋﻠﻰ أﺳئﻠة
اﳌخﻄﻂ ﺑاﻷﺳﻔﻞ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل بﺸكل فردي لتحﺪيﺪ وتلويﻦ اﳌﻀاﻋفات مﻦ  3إلى  .120اﻹجابة ﻋلى اﻷﺳئلة اﳌتعلقة مﻀاﻋفات
الرﻗمﲔ  2و .3
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل ومﺴاﻋﺪة التاميذ ﻋنﺪ احاجة.

تأمل
اﻹرﺷادات
الﺪرس  :23ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات

) 5إلى  10دﻗائق(

ﺗأمﻠوا اﻷﳕاط التﻲ اﺣﻈتﻤوﻫا الﻴوم والتﻲ
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻤﻞ راﺋع ﻓﻲ البﺤث ﻋﻦ اﳌﻀاﻋﻔات ﻋﻠﻰ مخﻄﻂ ّ .120
ﺗﻌﻠﻤتﻤوﻫا ﺣتﻰ اﻵن .ﻫﻞ مﻜﻨﻜﻢ ﺗوﻗّ ع رﻗﻢ أﻛبﺮ مﻦ  120ﻳﻜون مﻀاﻋﻔً ا لﻜﻞ مﻦ  2و  ?3اﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :23ﻛﺮاس
الﺮﻳاضﻴات ﻓﻲ ﻛتاﺑﻜﻢ واﻛتبوا أﻓﻜارﻛﻢ.

اإرﺷادات :ﺗأمَ ﻞ ما ﺗﻌﻠﻤتَﻪ .ﻓﻜّ ﺮ ﻓﻲ رﻗﻢ أﻛبﺮ مﻦ  120ﺗتوﻗع أن ﻳﻜون مﻀاﻋﻔً ا مﺸتﺮﻛً ا ﺑن  2و  .3اﺷﺮح ﳌاذا ﺗﻌتقﺪ أن ﺗوﻗﻌك ﺻﺤﻴح.

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﻹجابة ﻋلى اﻷﺳئلة في ﻛراس الرياضيات.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ مﻦ دﻗيقتﲔ إلى  3دﻗائق لكتابة التوﻗعات .اﺳتﺪﻋاء ﻋﺪة تاميذ متطوﻋﲔ ﳌﺸارﻛة أفكارهم .تﺸجيع
التاميذ ﻋلى اﺳتﺨﺪام مﺨطط  120في الفصل لﺸرح اﻷﺳباب اﳌنطقية.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم أﺳبابهم اﳌنطقية .مكﻦ للتاميذ أن يطرحوا اﻷﺳئلة ويﺪﻋموا
بعﻀهم البعﺾ.
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الﺪرس  24ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

يﺴتمر التاميذ في اﺳتﺨﺪام اﻷماط ﳌﺴاﻋﺪتهم ﻋلى
حﺪيﺪ وتذﻛر حقائق الﻀرب واﺳتكﺸاف العاﻗات بﲔ
اﻷرﻗام التي لها مﻀاﻋفات مﺸترﻛة .في درس اليوم،
ﹱ
أماطا في مﻀاﻋفات الرﻗمﲔ  5و .10
يوجﺪ التاميذ
ﻛما يربطون الع ﹽﺪ بالقفز مﺴائل الﻀرب اﳌقابلة.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• حﺪيﺪ مﻀاﻋفات الرﻗمﲔ  5و .10
• حﺪيﺪ اﻷماط العﺪدية ﻋنﺪ الﻀرب في  5و .10
• ﺷرح العاﻗة بﲔ الع ﹽﺪ بالقفز وحقائق ﻋملية
الﻀرب.

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

مﺴألة

•

العوامل

•

اﳌﻀاﻋفات

•

النمط
اﳌواد

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

ا حاجة لتحﻀير جﺪيﺪ.

اربط
اﻹرﺷادات

•

مﺨطط  120بالفصل

•

أﻗام التلويﻦ أو أﻗام رﺻاص ملوﻧة

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

ﻋﺪﻛﻢ ،ﺳأﺷﻴﺮ إلﻰ مخﻄﻂ .120
الﻌﺪ ﺑﺴﺮﻋة .أﺛﻨاء ّ
الﻌﺪ ﺑالقﻔز مقﺪار  .10ﺳﻨبﺪأ ّ
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨبﺪأ الﻴوم ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الع ﹽﺪ بالقفز مقﺪار  10إلى  120بصوت مرتفع مع اﳌعلم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :حﺪﺛوا مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ ﳌﺪة دﻗﻴقة واﺣﺪة ﳌﺸارﻛة اﻷﳕاط التﻲ اﺣﻈتﻤوﻫا ﻋﻨﺪما ﻗﻠﻨا مﻀاﻋﻔات
ﻋﻤا اﺣﻈتﻤوه.
الﻌﺪد  .10ﺑﻌﺪ دﻗﻴقة ،ﺳأﺳتخﺪم
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء ﻷﺳﻤع مﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬﻳﻦ ّ
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث إلى الزمﻴﻞ اﳌجاور ﻋﻦ اﻷماط التي احظوها .يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم
ماحظاتهم.

ماحظة للمعلم :يجب ﻋلى التاميذ أن ياحظوا أﻧه ﻋنﺪ الع ﹽﺪ بالقفز مقﺪار  10تظهر اﳌﻀاﻋفات في ﻋمود واحﺪ في أﻗصى اليمﲔ ﻋلى
مﺨطط  120وأن ﻛل مﻀاﻋف ينتهي بصفر .إذا لم يﺸارك التاميذ هذه اﳌعلومة ،فاﺷرحها لهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨﻜﺮر ﻫﺬا مع مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ  .5ﺳتقولون اﳌﻀاﻋﻔات وﺳأﺷﻴﺮ أﻧا إلﻰ مخﻄﻄﻨا ﺑالﻔصﻞ ،ﺛﻢ ﺳﻨتﺤﺪث ﻋﻦ
اﻷﳕاط التﻲ اﺣﻈتﻤوﻫا.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الع ﹽﺪ بالقفز مقﺪار  5وﺻو ﹱا إلى  120بصوت مرتفع مع اﳌعلم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :حﺪﺛوا مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ ﳌﺪة دﻗﻴقة واﺣﺪة ﳌﺸارﻛة اﻷﳕاط التﻲ اﺣﻈتﻤوﻫا ﻋﻨﺪما ﻗﻠﻨا مﻀاﻋﻔات
ﻋﻤا اﺣﻈتﻤوه.
الﺮﻗﻢ  .5ﺑﻌﺪ دﻗﻴقة ،ﺳأﺳتخﺪم
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء ﻷﺳﻤع مﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬﻳﻦ ّ
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث إلى الزمﻴﻞ اﳌجاور ﻋﻦ اﻷماط التي احظوها .يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم
ماحظاتهم.

ماحظة للمعلم :يجب ﻋلى التاميذ أن ياحظوا أﻧه ﻋنﺪ الع ﹽﺪ بالقفز مقﺪار  5تظهر اﳌﻀاﻋفات في ﻋموديﻦ ﻋلى مﺨطط  120وأن ﻛل
مﻀاﻋف ينتهي إما بـ  5أو  .0إذا لم يﺸارك التاميذ هذه اﳌعلومة ،فاﺷرحها لهم.

120

الفصل 3

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

ﺟزءا آﺧﺮ إلﻰ ﻋﻤﻠﻨا .ﺳﻨﺤﺪد
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳﻨواﺻﻞ الﻴوم اﺳتﻜﺸاﻓﻨا لﻠﻤﻀاﻋﻔات ﻋﻠﻰ مخﻄﻂ  .120ولﻜﻨﻨا ﺳﻨﻀﻴﻒ ً
اﳌﻀاﻋﻔات ﻋﻠﻰ مخﻄﻂ  120لﺪﻳﻨا ،ﺛﻢ ﺳﻨﻜتﺐ مﺴاﺋﻞ الﻀﺮب ﳌﻄاﺑقتها .ﺳﻴﻜون لﻜﻞ مﺴألة ضﺮب ﻋامان وﺣاﺻﻞ ضﺮب.
اﻫﻤﺴوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ ﺑتﻌﺮﻳﻒ الﻌامﻞ وﺣاﺻﻞ الﻀﺮب.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الهﻤس إلى الزمﻴﻞ اﳌجاور بتعريف العامل وحاﺻل الﻀرب.
الﻌامﻠن ﻫﻤا الﻌﺪدان الﻠﺬان
ﻛﺜﻴﺮا مﻨﻜﻢ ﻳتﺬﻛﺮ أن ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب ﻫو إﺟاﺑة مﺴألة الﻀﺮب وأن
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﺳﻤﻌت أن
ْ
ً
مﻌا .أﺣﺴﻨتﻢ.
ﻧﻀﺮﺑهﻤا ً
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار لوﻧﲔ ليﺴتﺨﺪمهما التاميذ لتلويﻦ اخطط  120في ﻛتاب التاميذ ﻛما في الﺪرس  ،23والطلب مﻦ التاميذ
إخراج أﻗام التلويﻦ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺧﺮﺟوا أﻗام التﻠوﻳﻦ وﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتﻠﻤﻴﺬ .ااﻧتقال إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :24التﻄبﻴﻖ.

الﺪرس  :24التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :اﺳتخﺪم مخﻄﻂ  120إﻛﻤال التالﻲ:
لوّ ن مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ 10

)الﻠون الﺬي ﻳﺤﺪده اﳌﻌﻠﻢ(.
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :إخراج ﻗلمي تلويﻦ وﻛتاب التلميذ .فتح الصفحة الصحيحة.
ﺳﻨﻠون مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ 10
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺣﻈوا اﻵن وأﻧا أﻗوم ﺑﻨﻤﺬﺟة ما ﺳتﻔﻌﻠوﻧﻪ .أو ًا ،ﺳﻨجﺪ مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ .10
ّ
ﺑالﻠون _____ .ﹹﻳﺮﺟﻰ الهﻤس ﺑأول مﻀاﻋﻔن لﻠﺮﻗﻢ  10مﺮة أﺧﺮى.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الهﻤس بأول مﻀاﻋفﲔ للرﻗم .10
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تلويﻦ اﻷرﻗام ﻋلى مﺨطط  ،120أو تظليلها بلون فاح.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺷﻜﺮﻛﻢ ﻋﻠﻰ مﺴاﻋﺪﺗﻲ .اﻵن مﻜﻨﻜﻢ ﺗﻠوﻳﻦ أول مﻀاﻋﻔن لﻠﺮﻗﻢ  10ﻓﻲ ﻛتاﺑﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :تلويﻦ الرﻗمﲔ  10و  20ﻋلى مﺨطط .120
ﻧﻌﺪ ﺑالقﻔز مقﺪار  ،10ﻓﺴﻴﻜون ﻋامﻠﻨا
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻜتﺐ مﺴألة ﺗتﻀﻤﻦ مﻀاﻋﻔﻲ الﺮﻗﻢ  10ﻫﺬﻳﻦ .ما أﻧﻨا ّ
اﻷول  .10لقﺪ ﺑﺪأت ﺑالﺮﻗﻢ  ،10إذن الﻌامﻞ الﺜاﻧﻲ ﻫو  .1مﻦ مﻜﻨﻪ القﺪوم وﻛتاﺑة مﺴألة لﻠﻌامﻠن  10و  ?1ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺴجل التلميذ الذي م اختياره اﳌﺴألة  10 = 1 x 10ﻋلى الﺴبورة )وﻗﺪ
يطلب اﳌﺴاﻋﺪة مﻦ بعﺾ الزماء ،إذا لزم اﻷمر(.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مﻦ ﻳﺴتﻄﻴع مﺴاﻋﺪﺗﻲ ﻓﻲ اﳌﺴألة الﺜاﻧﻴة? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يحﺪد التلميذ الذي م اختياره العاملﲔ في اﳌﺴألة ويﺴجل 20 = 2 x 10
ﻋلى الﺴبورة ،ويطلب اﳌﺴاﻋﺪة ﻋنﺪ احاجة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التأﻛﺪ مﻦ أن جميع التاميذ يفهمون ﻛيفية حﺪيﺪ العاملﲔ وإيجاد حاﺻل الﻀرب إذا لزم اﻷمر ،فأﻛمل  3 x 10مع التاميذ.
الﻌﺪ مقﺪار  ،10وﺗﻠوﻳﻦ مﻀاﻋﻔات الﻌﺪد  10ﻋﻠﻰ مخﻄﻂ  120ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ .ﻋﻨﺪ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳتﺴتﻤﺮون اﻵن ﻓﻲ ّ
ااﻧتهاء مﻦ ﻫﺬه اخﻄوة ،اﻛتبوا اﳌﺴاﺋﻞ لﻜﻞ مﺮﺑع مﻠون .ﻫﻞ لﺪﻳﻜﻢ أي أﺳئﻠة ﻗبﻞ البﺪء?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :طرح اﻷﺳئلة إذا لزم اﻷمر لفهم النﺸاط .البﺪء في العمل بﺸكل فردي في هذه النﺸاط.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مراﻗبة التاميذ أثناء ﻋملهم ،وإخبارهم بالعمل مع زمائهم ﻋنﺪ احاجة إلى دﻋم إضافي .ﻋنﺪما ينتهي غالبية التاميذ،
اﺳتﺨﺪم إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه اﺳتعادة ترﻛيز الفصل مجﺪ ﹱدا.
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ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ﻛﻴﻒ ﺳار اﻷمﺮ ﺑالﻨﺴبة لﻜﻢ .ﻛوﻧوا ﺻادﻗن ﺣتﻰ أﲤﻜﻦ مﻦ مﺴاﻋﺪﺗﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﳊاﺟة .اﺳتﻤﻌوا
ﺟﻴﺪً ا ،ﻋﻨﺪما أﻗول اﺑﺪأوا ،ﻗوموا ما ﻳﻠﻲ :إذا ﻛان اﻷمﺮ ﺳه ً
ا وﺗﺸﻌﺮون ﺑاﳊﻤاس ،ﻓاﻗﻔزوا .وإذا ﻛان اﻷمﺮ مﻌتﺪل الصﻌوﺑة ،ﻓﻀﻌوا
أﻳﺪﻳﻜﻢ ﻋﻠﻰ مﻜتبﻜﻢ .أما إذا ﻛان اﻷمﺮ ﺻﻌ ًبا ،ﻓﻀﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ ﻷﺳﻔﻞ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :حريﻚ أيﺪيهم ليوضحوا ﻛيف ﻛان هذا النﺸاط بالنﺴبة لهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺷﻜﺮﻛﻢ لﻜوﻧﻜﻢ ﺻادﻗن .أﻋﺮف مﻦ ﺳأﺳاﻋﺪ ﻓﻲ اﳌﺮة القادمة .ﺳتقومون ﺑاﳌهﻤة ﻧﻔﺴها مع مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ .5

فاﺳتﺪع التاميذ الذيﻦ وضعوا أيﺪيهم ﻷﺳفل إلى مكان معﲔ للعمل معﻚ أو مع بعﻀهم البعﺾ.
ماحظة للمعلم :إذا ﻛاﻧﺖ اﳌﺴاحة مناﺳبة،
ِ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﺪﻳﻜﻢ اخﻴار لﻠقﻴام مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ  5مﻔﺮدﻛﻢ أو مع زمﻴﻞ .ﹹﻳﺮﺟﻰ ﺗﻠوﻳﻦ ﻛﻞ مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ  5ﺑالﻠون
_____ )لون مختﻠﻒ ﻋﻦ اﳌﺴتخﺪم ﳌﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ  .(10ﺛﻢ اﻛتبوا مﺴاﺋﻞ جﻤﻴع مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ .5

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

ﺗﻌﺪوﻧها .ﺛﻢ ﻛتبتﻢ
ولوﻧتﻢ اﻷﻋﺪاد التﻲ ّ
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ﺗﺪرﺑتﻢ ﻋﻠﻰ ّ
الﻌﺪ ﺑالقﻔز مقﺪار  5و  10ﻋﻠﻰ مخﻄﻂ َ 120
ﺣقاﺋﻖ الﻀﺮب لﻠﺮﻗﻤن  10و  5وﺻو ًا إلﻰ  .120ما الﻌاﻗة التﻲ اﺣﻈتﻤوﻫا ﺑن اﻷﻋﺪاد اﳌﻠوﻧة ﻋﻠﻰ مخﻄﻂ  120وﺣقاﺋﻖ الﻀﺮب
التﻲ ﻛتبتﻤوﻫا? ﻓﻜﺮوا لﻠﺤﻈة ،ﺛﻢ ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ ﻋﻨﺪما ﺗﺮغبون ﻓﻲ مﺸارﻛة أﻓﻜارﻛﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التفكير بهﺪوء في العاﻗة بﲔ الع ﹽﺪ بالقفز وحقائق ﻋملية الﻀرب .رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية.
يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم أفكارهم ،باﺳتﺨﺪام مﺨطط  120حﺴب احاجة للتوضيح.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ااﺳتماع بعناية إلى تفﺴيرات التاميذ .تقﺪم ﻋبارات توضيحية حﺴب احاجة مع الﺴماح للتاميذ بتفﺴير وتبرير
أفكارهم .مﻦ اﳌهم للتاميذ فهم هذه العاﻗة واﺳتﺨﺪام اﻷماط ،حتى يﺪرﻛوا أن حقائق الﻀرب ليﺴﺖ ﻋﺸوائية أو غير متوﻗعة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما أروع ﻫﺬا التﻔﻜﻴﺮ الﺮﻳاضﻲ الﺬي اﺳتﻤﻌت إلﻴﻪ الﻴوم .أﻧا مﻌجﺐ ﺟﺪً ا ﺑﻜﻴﻔﻴة ﺷﺮﺣﻜﻢ ومﺴاﻋﺪة ﺑﻌﻀﻜﻢ
البﻌض .أﺣﺴﻨتﻢ الﻌﻤﻞ الﻴوم ﻓﻲ اﺳتخﺪام مخﻄﻂ  120ﻛأداة ﳌﺴاﻋﺪﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ الﻀﺮب .ﺣ ّﻴوا ﺑﻌﻀﻜﻢ البﻌض ﺑﺸﺪة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :حية بعﻀهم البعﺾ.
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الﺪرس  25ﻧظرة ﻋامة
ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

أهﺪاف التع ﹹلﹽم

في هذا الﺪرس ،ينﺸئ التاميذ مصفوفات للعبة تﹹﺴمى
ترتيب الكراﺳي .يﺴتﺨﺪم التاميذ خاﺻية اﻹبﺪال لعملية
الﻀرب ،ويجﺪون جميع أزواج العوامل حاﺻل الﻀرب
اﳌﹹعطى .لبﺪء الﺪرس ،يحﺪد التاميذ مﻀاﻋفات الرﻗم 6
وﻋاﻗتها بالعاملﲔ  2و .3

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• اﺳتكﺸاف العاﻗة بﲔ مﻀاﻋفات اﻷرﻗام  2و
 3و .6
• ﳕﺬﺟة خاﺻية اﻹبﺪال في الﻀرب باﺳتﺨﺪام
اﳌصفوفات.
• حﺪيﺪ أزواج العوامل باﺳتﺨﺪام اﳌصفوفات.

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

اﳌصفوفة

•

خاﺻية اﻹبﺪال في الﻀرب

•

العامل

•

حاﺻل الﻀرب

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

اﳌواد

•

أﻧﺸئ بطاﻗات لعبة ترتيب الكراﺳي للتاميذ .اﻧظر جهيزات اﳌعلم للفصل للﺪرس  25ﳌعرفة التفاﺻيل.

•

بطاﻗات لعبة ترتيب الكراﺳي

•

ﹽ
حﻀر أورا ﹱﻗا ﻛبيرة مﻦ ورق الرﺳم البياﻧي لكل مجموﻋة ثنائية مﻦ التاميذ) .راجع النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل
اﳌعلم لﺸبكة اﳌصفوفة( .اﻧظر جهيزات اﳌعلم للفصل للﺪرس  25للحصول ﻋلى تعليمات مفصلة.

•

•

يجب أن يتوفر معﻚ ورق مق ﹽوى ،ومقﺺ ،وغراء )أو أﻧابيب الصمغ(.

ورق رﺳم بياﻧي )ورﻗة واحﺪة ﻛبيرة
ﻋلى اﻷﻗل لكل مجموﻋة مكوﻧة مﻦ
 4تاميذ(

•

ورق مق ﹽوى

•

أﻗام التلويﻦ أو أﻗام رﺻاص ملوﻧة

•

ﺻمغ أو أﻧابيب ﺻمغ

•

مقﺺ

اربط
اﻹرﺷادات

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﺴتﻄﻴﻌون ﺗﺬﻛﻴﺮﻧا ﺑتﻌﺮﻳﻒ اﳌﻀاﻋﻒ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للتطوع باﻹجابة .يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم تعريفهم .ﻗﺪ تتﻀمﻦ
اﻹجابة ما يلي :اﳌﻀاﻋفات هي اﻷرﻗام التي ﻧحصل ﻋليها ﻋنﺪ الع ﹽﺪ بالقفز؛ إ ﹱذا مﻀاﻋفات الرﻗم  2هي 6 ،4 ،2؛ وما إلى ذلﻚ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺷﻜﺮﻛﻢ ﻋﻠﻰ مﺸارﻛة ما ﺗﻌﻠﻤتﻤوه .اﳌﻀاﻋﻒ ﻫو ﺣاﺻﻞ ضﺮب الﺮﻗﻢ ﻋﺪد مﻦ اﳌﺮات .مﺜ ً
ا ،مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ 3
الﻌﺪ ﺑالقﻔز .أﺧبﺮﻧﻲ ﺻﺪﻳقﻲ ﻓﻲ
ﻫﻲ  3و  6و  ،9والتﻲ ﲤﺜﻠها اﳌﺴاﺋﻞ  1 x 3و  2 x 3و  .3 x 3وﻧﺬﻛﺮ ﻫﺬه اﳌﻀاﻋﻔات ﻋﻨﺪ ّ
لوﻧتﻢ مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ  ،6ﻓإﻧﻜﻢ ﺗﻠوﻧون ﻓﻲ الوﻗت ﻧﻔﺴﻪ مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻤن  2و  .3اﻧﻈﺮوا إلﻰ مخﻄﻂ .120
أﺣﺪ اﻷﻳام أﻧﻪ إذا ّ
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اﺧتﻴار ﺑﻌض التامﻴﺬ وااﺳتﻤاع
ﻫﻞ ﺗتﻔقون مع ﺻﺪﻳقﻲ أم ا? التﻔتوا إلﻰ زمﻴﻠﻜﻢ اﳌجاور وﻧاﻗﺸوه .ﺳأﺳتخﺪم
ّ
إلﻰ أﻓﻜارﻫﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :االتفات ومناﻗﺸة زمائهم .يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم أفكارهم ،باﺳتﺨﺪام مﺨطط 120
حﺴب احاجة لﺸرح اﻷﺳباب اﳌنطقية.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﻓﻜار مﺜﻴﺮة لاﻫتﻤام .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﺮغبون ﻓﻲ القﺪوم ووضع داﺋﺮة ﺣول أول أرﺑﻌة مﻀاﻋﻔات لﻠﺮﻗﻢ
 6ﺣتﻰ مﻜﻨﻨا أن ﻧﺮى ما ﻳﺤﺪث.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يذهب التلميذ الذي يﺨتاره اﳌعلم إلى مﺨطط  120في الفصل ،ويﻀع
دوائر ﻋلى أول أربعة مﻀاﻋفات للرﻗم  .6إذا لزم اﻷمر ،فقﺪ يطلب التلميذ اﳌﺴاﻋﺪة مﻦ زميل.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﺮﻗﻤان  2و  3ﻋامان لﻠﺮﻗﻢ  .6وﻷﻧهﻤا ﻋامان لﻠﺮﻗﻢ  ،6ﻓﺴﻴﺸارك الﺮﻗﻤان  2و  3ﺑﻌض مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ
 .6مﻌﺮﻓة ﻫﺬه اﻷﻧواع مﻦ اﻷﳕاط مﻜﻦ أن ﺗﺴاﻋﺪﻧا ﻓﻲ ﺗﻌﻠّﻢ وﺗﺬﻛّ ﺮ ﺣقاﺋﻖ الﻀﺮب.
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم اﳌصفوفات التالية ﻋلى الﺴبورة) .هذه الصورة ﻧفﺴها التي اﺳتﺨﺪمناها في جزئية "تأمل" للﺪرس .(20
اﳌﺴرح
XXXXXX

XXX
XXX

XX
XX
XX

X
X
X
X
X
X

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗبﻞ ﺑﻀﻌة أﻳام ،ﻧﻈﺮﻧا إلﻰ ﻫﺬه اﳌصﻔوﻓات .ﻛﻞ مصﻔوﻓة مﻦ ﻫﺬه اﳌصﻔوﻓات ﺗتﻜون مﻦ  6ﻛﺮاﺳﻲ .التﻔتوا إلﻰ
زمﻴﻠﻜﻢ اﳌجاور ﺑﺴﺮﻋة وﺷارﻛوا أي مصﻔوﻓة ﺗﻌتقﺪون أﻧها ﲤﺜﻞ أﻓﻀﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ لﻠﻜﺮاﺳﻲ ﳌﺸاﻫﺪة الﻌﺮض.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :االتفات ومﺸارﻛة اﻷفكار مع الزمﻴﻞ اﳌجاور.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﲤﺜﻞ ﻫﺬه اﳌصﻔوﻓات ً
طﺮﻗا ﳌﻀاﻋﻔة ﻋﺪدﻳﻦ ﺻﺤﻴﺤن ،أو ﻋامﻠن ،لﻠﺤصول ﻋﻠﻰ ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب .6
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :وﺻف اﳌصفوفات التالية واﻹﺷارة إليها:
• ﺻف واحﺪ به  6ﻛراﺳي 6 = 6 x 1
بكل منهما  3ﻛراﺳي 6 = 3 x 2
• ﺻفان ٍ
بكل منها ﻛرﺳيان 6 = 2 x 3
•  3ﺻفوف ٍ
بكل منها ﻛرﺳي واحﺪ 6 = 1 x 6
•  6ﺻفوف ٍ
 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻛتﺸﻔﻨا ﻗبﻞ ﺑﻀﻌة أﻳام أن ﻛ ً
ا مﻦ اجﻤع والﻀﺮب لهﻤا ﺧاﺻﻴة اإﺑﺪال .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛان ﺑإمﻜاﻧﻜﻢ
ﺷﺮح ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧاﺻﻴة اإﺑﺪال.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸرح التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم خاﺻية اﻹبﺪال.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا لم يتذﻛر التاميذ خاﺻية اﻹبﺪال ،فاﺷرحها لهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺧاﺻﻴة اإﺑﺪال ﺗﻌﻨﻲ إمﻜاﻧﻴة اﳊصول ﻋﻠﻰ اإﺟاﺑة ﻧﻔﺴها ﻋﻨﺪ ﺟﻤع اﻷﻋﺪاد اﳌﻀاﻓة أو ضﺮب الﻌوامﻞ ﺑأي
ﺗﺮﺗﻴﺐ 1 .و  6ﻫﻤا ﻋامان لـﻠﺮﻗﻢ  ،6واﳌﺴألة  6 x 1لها ﺣاﺻﻞ 1 x 6 -ﻧﻔﺴﻪ.
الﻴوم ﺳﻨﻠﻌﺐ لﻌبة ﺗﺮﺗﻴﺐ الﻜﺮاﺳﻲ ﳊﻞ ﺑﻌض اﳌﺴاﺋﻞ اﶈﻴﺮة .ﺳأﻋﻄﻴﻜﻢ ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب أو إﺟﻤالﻲ ﻋﺪد الﻜﺮاﺳﻲ .ﺳتﻜون مهﻤتﻜﻢ
ﻫﻲ إﻳجاد ﻛﻞ الﻄﺮق ا ﹹﳌتاﺣة لتﺮﺗﻴﺐ ﺗﻠك الﻜﺮاﺳﻲ ﻓﻲ اﳌصﻔوﻓات .ﺳتﻜون مﻌﻜﻢ ورﻗة رﺳﻢ ﺑﻴاﻧﻲ لﺮﺳﻢ وﺗﻠوﻳﻦ وﻗﺺ ﻛﻞ مصﻔوﻓة
جﺪوﻧها.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رفع ورﻗة رﺳم بياﻧي للمصفوفة.
ﻧﻜوﻧها?
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗبﻞ البﺪء ،لﻨأﺧﺬ مﺜا ًا آﺧﺮ .إذا ﻛاﻧت لﺪﻳﻨا  10ﻛﺮاﺳﻲ ،ﻓﻤا ﻋﺪد اﳌصﻔوﻓات اﳌختﻠﻔة التﻲ مﻜﻦ أن ّ
التﻔتوا وحﺪﺛوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪ ااﺳتﻌﺪاد لﻠﻤﺸارﻛة .أﺛﻨاء مﺸارﻛة اﳌصﻔوﻓات ،ﺳأﻗصها مﻦ
ورﻗة الﺮﺳﻢ البﻴاﻧﻲ ﻫﺬه.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث إلى الزمﻴﻞ اﳌجاور ﻋﻦ اﳌصفوفات اﳌتاحة لـ  10ﻛراﺳي .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للتطوع
باﻹجابة .يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم ﻋملهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا ﻛان ذلﻚ مكنﹱا ،فاطلب مﻦ التاميذ اﳌتطوﻋﲔ رﺳم اﳌصفوفات وتلوينها وﻗصها ﻋنﺪ مﺸارﻛتها وﻋرضها ﻋلى
الﺴبورة .إذا لم يكﻦ مكنﹱا ،فيمكنﻚ رﺳم اﳌصفوفات وتلوينها وﻗصها بنفﺴﻚ .تأﻛﺪ أن لﺪيﻚ  5 x 2و  2 x 5و  10 x 1و .1 x 10
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻠﻰ الﺴبورة ،لﺪﻳﻨا أرﺑﻌة ﺗﺮﺗﻴبات مختﻠﻔة لﻠﻜﺮاﺳﻲ .ﻫﻞ أي مﻦ ﻫﺬه التﺮﺗﻴبات متﻤاﺛﻠة ﻓﻲ الﺸﻜﻞ? ارﻓﻌوا
أﻳﺪﻳﻜﻢ لﻠتوضﻴح.
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :دراﺳة اﳌصفوفات اﳌوجودة ﻋلى الﺴبورة لتحﺪيﺪ أي مصفوفات متماثلة في الﺸكل.

ماحظة للمعلم :يجب ﻋلى التاميذ أن يﺪرﻛوا أن  5 x 2و ) 2 x 5وﻛذلﻚ  1 x 10و  (10 x 1متماثلتان في الﺸكل ،وبالتالي يﺸترﻛان في
حقيقة الﻀرب ﻧفﺴها.
ﻧﻜون أرﺑﻌة
 .3ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻧﻌﻢ ،ﺑالﻨﺴبة لـ  10ﻛﺮاﺳﻲ ،ﻫﻨاك مجﻤوﻋتان ﻓقﻂ مﻦ الﻌوامﻞ 2 :و  ،5و  1و  .10مﻜﻨﻨا أن ّ
رأﺳﻴا(.
أﻓقﻴا واﻵﺧﺮ
ً
ﺗﺮﺗﻴبات ،اﺛﻨان مﻨها متﺸاﺑهان ولﻜﻦ مﻌﻜوﺳان ﻓﺤﺴﺐ )أﺣﺪﻫﻤا ً
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﳕﺬﺟة ﻋكس  5 x 2ﻹظهار  2 x 5و  10 x 1ﻹظهار .1 x 10
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ﻋﻨﺪما ﺗﻔﻜﺮون ﻓﻲ اﳌصﻔوﻓات ،ﻗﺪ ﺗﻜون ﺑﻌﻀها متﻤاﺛﻠة ﻓﻲ الﺸﻜﻞ .ﻓهﻲ حتوي ﻋﻠﻰ الﻌوامﻞ ﻧﻔﺴها
ولﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ مﻌﻜوس.
واﻵن ﺣان دورﻛﻢ .ﺳتﻨقﺴﻤون إلﻰ مجﻤوﻋات ﺻﻐﻴﺮة .ﺳﻴأﺗﻲ ﺗﻠﻤﻴﺬ واﺣﺪ مﻦ مجﻤوﻋتﻜﻢ وﻳﺤصﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄاﻗة حتوي ﻋﻠﻰ
اﳌقوى والﻠصﻖ واﳌقﺺ .ﺳتقومون ﺑإﺧﺮاج أﻗام
إﺟﻤالﻲ ﻋﺪد اﳌقاﻋﺪ وورﻗة ﻛبﻴﺮة مﻦ ورق الﺮﺳﻢ البﻴاﻧﻲ وﻗﻄﻌة ﻛبﻴﺮة مﻦ الورق ّ
التﻠوﻳﻦ ﺣتﻰ ﺗتﻤﻜﻨوا مﻦ ﺗﻠوﻳﻦ اﳌصﻔوﻓات .ﺳتﻌﻤﻠون ﻛﻔﺮﻳﻖ واﺣﺪ لﺮﺳﻢ وﺗﻠوﻳﻦ وﻗﺺ ﺟﻤﻴع اﳌصﻔوﻓات التﻲ لها ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب
اﳌقوى اخاص ﺑﻜﻢ .حت ﻛﻞ مصﻔوﻓة ،أﻛتبوا ﺣقﻴقة الﻀﺮب التﻲ
اﳌوﺟود ﻋﻠﻰ ﺑﻄاﻗتﻜﻢ ،ﺛﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ لصﻖ اﳌصﻔوﻓات ﻋﻠﻰ الورق ّ
ﲤﺜﻠها ،مﺜﻞ  10 = 5 x 2أو .10 = 10 x 1
اﳌقوى ،ﻓأﺧبﺮوﻧﻲ ﻷﻋﻄﻴﻜﻢ ورﻗة ﺟﺪﻳﺪة .ﺛﻢ ﺗبادلوا البﻄاﻗات مع ﻓﺮﻳﻖ آﺧﺮ اﻧتهﻰ مﻦ
إذا ﻛﻨتﻢ ﺑﺤاﺟة إلﻰ ورﻗة أﺧﺮى مﻦ الورق ّ
الﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄاﻗتﻪ ،واﺑﺪأوا مع ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب اجﺪﻳﺪ .ﻫﻞ لﺪﻳﻜﻢ أﺳئﻠة?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :طرح أﺳئلة لفهم اﻹرﺷادات ﻋنﺪ احاجة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تنظيم التاميذ إلى مجموﻋات مكوﻧة مﻦ أربعة أفراد.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ينتقل ﻛل تلميذ للجلوس مع مجموﻋته .تلميذ واحﺪ مﻦ ﻛل مجموﻋة يحصل ﻋلى اﳌواد واﻷدوات .ﻗﻀاء
ما تبقى مﻦ وﻗﺖ "تعلم" في حﺪيﺪ و إﻧﺸاء مصفوفات ذات ﻧواج متنوﻋة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل وماحظة التاميذ أثناء ﻋملهم .تقﺪم اﳌﺴاﻋﺪة ﻋنﺪ احاجة وجمع اللوحات ﻋنﺪ اﻧتهاء التاميذ
منها .ﻋنﺪما يقترب وﻗﺖ "تعلم" مﻦ ااﻧتهاء ،اﺳتﺨﺪم إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه اﺳتعادة ترﻛيز جميع التاميذ مجﺪ ﹱدا.
إلﻰ إذا لﻢ أﻛﻦ ﺣصﻠت ﻋﻠﻴها ﺑالﻔﻌﻞ .ﺳﻨﻨاﻗش ﻋﻤﻠﻜﻢ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﹹﻳﺮﺟﻰ إﺣﻀار لوﺣات ﺗﺮﺗﻴﺐ الﻜﺮاﺳﻲ اخاﺻة ﺑﻜﻢ ّ
ﺧال ﺟزﺋﻴة "ﺗأمﻞ" .رﺗبوا أدواﺗﻜﻢ وارﺟﻌوا إلﻰ مقاﻋﺪﻛﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض اللوحات ﻋلى الﺴبورة ،وترتيب اﻷدوات واﳌواد.

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

ماحظة للمعلم :توفر لوحات ترتيب الكراﺳي للتاميذ مرجعية بصرية جميع أزواج العوامل لرﻗم معﲔ .اﻋرضها ِ
وأﺷر إليها ﻛﺜي ﹱرا أثناء
تع ُلم التاميذ حقائق الﻀرب.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اﺧتﻴار
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳﻨأﺧﺬ دﻗﻴقة واﺣﺪة لﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴع الﻠوﺣات .ما الﺬي ﺗاﺣﻈوﻧﻪ? ﺳأﺳتخﺪم
ّ
ﺑﻌض التامﻴﺬ وااﺳتﻤاع إلﻰ ماﺣﻈاﺗهﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻀاء دﻗيقة في النظر إلى اللوحات ،ثم مﺸارﻛة اﳌاحظات إذا م اﺳتﺪﻋاؤهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :توجيه اﳌاحظات بطرح أﺳئلة ،مﺜل:
• ﻛيف ﻋرفتم أن لﺪيكم جميع اﳌصفوفات اﳌﹹتاحة للرﻗم؟
• ما الذي تاحظوﻧه بﺸأن العاﻗة بﲔ العوامل وحاﺻل الﻀرب؟
• هل هناك أي أرﻗام ﻗﺪ تكون لﺪيها مصفوفة واحﺪة فقط؟
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻤﻞ ﺟﻴﺪ .لﻨﺤتﻔظ ﺑهﺬه الﻠوﺣات ﺣتﻰ ﻧتﻤﻜﻦ مﻦ مواﺻﻠة الﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴع أزواج الﻌوامﻞ ﳊواﺻﻞ الﻀﺮب
اﳌختﻠﻔة ﻋﻨﺪما ﻧتﻌﻠﻢ ﺣقاﺋﻖ الﻀﺮب.
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الﺪرس  26ﻧظرة ﻋامة
ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﹱ
رابطا بﲔ
في درس الرياضيات هذا ،يك ﹽون التاميذ
الع ﹽﺪ بالقفز مقﺪار  5أو مﻀاﻋفات الرﻗم  ،5مع حﺪيﺪ
الوﻗﺖ اﳌوضح ﻋلى ﺳاﻋة ذات ﻋقارب .في الصف الﺜاﻧي
اابتﺪائي ،تعلم التاميذ ﻛيفية حﺪيﺪ الوﻗﺖ بالﺴاﻋة،
وﻧصف الﺴاﻋة ،وربع الﺴاﻋة .لذا ،ﺳتﹹراجع هذه
اﳌعلومات أو ﹱا.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• الع ﹽﺪ بالقفز مقﺪار 5
• ﺷرح العاﻗة بﲔ الع ﹽﺪ بالقفز مقﺪار  5وحﺪيﺪ
الوﻗﺖ بزيادات مقﺪارها  5دﻗائق.
• ﻗراءة وﻛتابة الوﻗﺖ بزيادات مقﺪارها  5دﻗائق
ﻋلى ﺳاﻋة ذات ﻋقارب.

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

ﺳاﻋة )ذات ﻋقارب/رﻗمية(

•

ﻧصف

•

ﺳاﻋة

•

دﻗيقة

•

الوﻗﺖ
اﳌواد

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

موذجا توضيح ﹱيا ﻛبي ﹱرا لﺴاﻋة ذات ﻋقارب .اﻧظر جهيزات اﳌعلم للفصل للﺪرس  26ﳌعرفة تفاﺻيل إضافية.
اﺻنع
ﹱ

•

أﻧﺸئ ﻧﺴﺨة ﻛبيرة للصورة اﳌوجودة في ﺻفحة الﺪرس  :26التطبيق.

اربط
اﻹرﺷادات

•

وجه ﺳاﻋة ﻛبيرة ذات ﻋقارب

•

ﻧﺴﺨة ﻛبيرة مﻦ "ﻗطار" مكون مﻦ
مكعبات ملوﻧة

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم أربع ﺳاﻋات ذات ﻋقارب ﻋلى الﺴبورة تﹹظهر اﻷوﻗات التالية 2:00 :و  9:30و  5:45و  .7:15إذا ﻛان ذلﻚ
مكنﹱا ،فاجعل ﻋقرب الﺴاﻋات وﻋقرب الﺪﻗائق بألوان مﺨتلفة .أيﻀا تأﻛﺪ مﻦ إحﻀار موذج الﺴاﻋة ويكون جاهزﹱا لاﺳتﺨﺪام.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ الﻌام اﳌاضﻲ ،ﺗﻌﻠﻤﻨا ﻋﻦ الﺴاﻋات وﻛﻴﻔﻴة حﺪﻳﺪ الوﻗت وﻛتاﺑتﻪ .لﻨﺮاﺟع ذلك لﻨﻌﺮف ما الﺬي ﻧتﺬﻛﺮه.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :طرح اﻷﺳئلة باﻷﺳفل للمراجعة الﺴريعة .اﺳتﺪﻋاء مجموﻋة متنوﻋة مﻦ التاميذ ،واﺳتﺨﺪام موذج الﺴاﻋة الكبيرة
ﻋنﺪ احاجة.
• ما الذي تﺜله اﻷرﻗام مﻦ  1إلى  12ﻋلى الﺴاﻋة؟
• أي ﻋقرب يﺨبرﻧا ﻋﻦ الﺴاﻋات؟
• أي ﻋقرب يﺨبرﻧا ﻋﻦ الﺪﻗائق؟
• ما ﻋﺪد الﺪﻗائق في الﺴاﻋة الواحﺪة؟
• ﻛيف ﻧكتب الوﻗﺖ؟
لﻨﻠﻖ ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ الﺴاﻋات اﻷرﺑع ﻋﻠﻰ الﺴبورة .التﻔتوا إلﻰ زمﻴﻠﻜﻢ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :راﺋع .اﻵن ﺑﻌﺪ أن راﺟﻌﻨا ﺑﻌض اﻷﺳاﺳﻴاتِ ،
اﳌجاور وأﺧبﺮوه ﻋﻦ الوﻗت اﳌوﺟود ﻋﻠﻰ ﻫﺬه الﺴاﻋات اﻷرﺑع .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﺮغبون ﻓﻲ اﳌﺸارﻛة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :إخبار زمائهم ﻋﻦ الوﻗﺖ في الﺴاﻋات اﻷربع .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للتطوع باﻹجابة .يﺨبر التاميذ
الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم ﻋﻦ الوﻗﺖ اﳌوضح ﻋلى الﺴاﻋات.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تأﻛﺪ مﻦ تقﺪم تﺪريب إضافي في وﻗﺖ احق إذا ﻧﺴي التاميذ ﻛيفية حﺪيﺪ الوﻗﺖ بالﺴاﻋة أو ﻧصف الﺴاﻋة.
ﺳ ﹹيراجع الوﻗﺖ مع أرباع الﺴاﻋة )وربع  /ﹽ
وإا ربع( مرة أخرى ﻗري ﹱبا.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .ﺑﻌض ﻫﺬه اﻷوﻗات ﻛاﻧت ﺻﻌبة ﻗﻠﻴ ً
ا .الﻴوم ﺳﻨﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ الوﻗت ،لﺬا ﺳﻨتﺪرب أﻛﺜﺮ.
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛﻴﻒ ﻋﺮف البﻌض مﻨﻜﻢ أن ﻫﺬه الﺴاﻋة )أﺷﺮ إلﻰ الﺴاﻋة  (9:30ﻛاﻧت  ?9:30أﻧا ا أرى الﺮﻗﻢ  30ﻋﻠﻰ
الﺴاﻋة .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ ﳌﺸارﻛة أﻓﻜارﻛﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم أفكارهم.

الﺪرس  :26التﻄبﻴﻖ
الصورة رﻗم :1

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺣتﻰ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌتقﺪون أﻧﻜﻢ ﺗﻔهﻤون ﻛﻴﻔﻴة مﻌﺮﻓة الﺪﻗاﺋﻖ ،ﻓﻠﻨﺴتﻜﺸﻒ اﳌزﻳﺪ .اﻓتﺤوا ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات
لﻠتامﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :26التﻄبﻴﻖ .الصورة رﻗﻢ  1ﺗﹹﻈهﺮ "ﻗﻄار" مﻦ اﳌﻜﻌبات اﳌﻠوﻧة .اﻗﻀوا دﻗﻴقة لﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ طﺮﻳقة
ﺗﻨﻈﻴﻤها وﺣﺴاب إﺟﻤالﻲ ﻋﺪد اﳌﻜﻌبات ﻓﻲ القﻄار .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪما ﺗﻜون لﺪﻳﻜﻢ ماﺣﻈة ﳌﺸارﻛتها.

الصورة رﻗم :2

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض النﺴﺨة الكبيرة مﻦ القطار.
تﺪريب جماﻋي:

الﺴاﻋة اﻷولﻰ
الﺪﻗائق

الﺴاﻋة الﺜاﻧﻴة
الﺪﻗائق

الﺴاﻋة

:

60

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :فتح ﻛتاب التلميذ والنظر إلى الصورة .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للتطوع باﻹجابة .يﺸارك التاميذ الذيﻦ
يﺨتارهم اﳌعلم ماحظاتهم واجاميع.

الﺴاﻋة

:

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

ﻧﻈﺮا لوﺟود اﳌﻜﻌبات ﻓﻲ مجﻤوﻋات مﻦ ،5
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :راﺋع .ﻳﺤتوي ﻫﺬا القﻄار ﻋﻠﻰ  60مﻜﻌ ًبا ﻓﻲ مجﻤوﻋات مﻦ ً .5
مﻌا وأﻧا أضع داﺋﺮة ﺣول ﻛﻞ مجﻤوﻋة مﻦ  5واﻛتﺐ اﳌﻀاﻋﻔات ﻓﻲ ﻧهاﻳة ﻛﻞ مجﻤوﻋة.
لﻨبﺪأ ّ
الﻌﺪ ﺑالقﻔز مقﺪار ً 5
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العﺪﹽ بالقفز بصوتٍ مرتفع مع اﳌعلم مﻦ  5وﺻواﹱ إلى .60
60
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أثناء ﻗيام التاميذ بالع ﹽﺪ بالقفز ،ضع دائرة حول ﻛل مجموﻋة مﻦ  ،5واﻛتب اﳌﻀاﻋفات ) (... 15 ،10 ،5في اﳌربع
اﻷخير مﻦ ﻛل مجموﻋة .راجع اﳌﺜال باﻷﻋلى.
 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ ﻋﻤ ً
ﺑالﻌﺪ ﺑالقﻔز .لقﺪ وضﻌت داﺋﺮة ﺣول ﻛﻞ مجﻤوﻋة مﻦ  .5ما ﻋﺪد اﳌجﻤوﻋات اﳌﻜوﻧة مﻦ 5
ا
ّ
ﻧﻌﺪ اﳌجﻤوﻋات.
اﳌوﺟودة ﻓﻲ  ?60ﻫﻴا ﺑﻨا ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻋ ﹽﺪ اجموﻋات بصوت مرتفع مع اﳌعلم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﻨاك  12مجﻤوﻋة مﻦ  ،5لﻴصبح اﳌجﻤوع  .60اﻧﻈﺮوا اﻵن إلﻰ الصورة رﻗﻢ  2ﻓﻲ ﻛتاﺑﻜﻢ .أﺻبح القﻄار مﻠتﻔً ا
اﻵن ﻓﻲ ﺷﻜﻞ داﺋﺮة ﻋﻠﻰ الﺴاﻋة .ما الﺬي ﺗاﺣﻈوﻧﻪ? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ لﻠﻤﺸارﻛة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم ماحظاتهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :يجب ﻋلى التاميذ أن ياحظوا أن مﻀاﻋفات الرﻗم  5تصطف مع أرﻗام الﺴاﻋة مﻦ  1إلى  ،12وأن ﻛل مجموﻋة مﻦ
الرﻗم  5لها ﻋﺪد جﺪيﺪ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما ﻋﺪد اﳌجﻤوﻋات اﳌﻜوﻧة مﻦ  5اﳌﻄﻠوﺑة لﻠوﺻول إلﻰ 30؟
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ذﻛر اﻹجابة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗصﻄﻒ أرﻗام الﺴاﻋة مع مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ  .5ﺑالتالﻲ  30ﺗﺴاوي  6مجﻤوﻋات مﻦ  .30 = 5 x 6 .5ﻫﺬا ﻫو
الﺴبﺐ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ الﺴاﻋة  9:30ﻳﺸﻴﺮ ﻋقﺮب الﺪﻗاﺋﻖ إلﻰ  .6أي أﻧﻪ ﻗﺪ مﺮت ﺛاﺛون دﻗﻴقة مﻨﺬ ﺑﺪاﻳة الﺴاﻋة .مﻌﺮﻓة مﻀاﻋﻔات
لﻨجﺮب اﳌزﻳﺪ مﻦ اﳌﺴاﺋﻞ.
الﺮﻗﻢ  5مﻜﻦ أن ﺗﺴاﻋﺪﻧا ﻓﻲ مﻌﺮﻓة الوﻗت.
ّ
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﳕﺬﺟة مهمة "تعلم" التالية باﺳتﺨﺪام ﺳاﻋة التﺪريس الكبيرة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما الﻌﺪد الﺬي ﺳﻴﺸﻴﺮ إلﻴﻪ ﻋقﺮب الﺪﻗاﺋﻖ ﻋﻨﺪ مﺮور  10دﻗاﺋﻖ? ارﻓﻌوا الﻌﺪد ﻧﻔﺴﻪ مﻦ اﻷﺻاﺑع ﻷرى.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تكرار ﻛل مﻀاﻋفات الرﻗم  15) 5دﻗيقة 20 ،دﻗيقة ،وهكذا( .ااﺳتمرار حتى يفهم الفصل.
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :حﺪيﺪ أيﻦ ﺳيكون ﻋقرب الﺪﻗائق ﻋلى الﺴاﻋة مع ااﺳتمرار في رفع العﺪد اﳌماثل مﻦ اﻷﺻابع.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :واﻵن ﺣان دورﻛﻢ لﻠتﺪرﻳﺐ .ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ،ﻳوﺟﺪ مﺮﺑﻌان .ﺳأﻋﺮض وﻗتً ا ﻋﻠﻰ ﺳاﻋتﻲ .اﻋﻤﻠوا مع زمﻴﻠﻜﻢ
اﳌجاور لإﺧبار ﻋﻦ الوﻗت وﻛتاﺑتﻪ ﻓﻲ اﳌﺮﺑع .ﻋﻨﺪ ااﻧتهاء مﻦ الﻜتاﺑة ،ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ وﺳﻨﻨاﻗش وﻧﻜﺮر ﻫﺬه الﻌﻤﻠﻴة.
ﺟﻤﻴﻌا ،لﺬا ا ﺑأس ﻓﻲ ارﺗﻜاب اﻷﺧﻄاء وطﺮح اﻷﺳئﻠة.
ﺗﺬﻛﺮوا أﻧﻨا ﻧتﻌﻠﻢ
ً
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻋرض  8:10ﻋلى ﺳاﻋتﻚ .أح الوﻗﺖ للتاميذ للمناﻗﺸة وتﺴجيل الوﻗﺖ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل مع زمائهم لقراءة وتﺴجيل الوﻗﺖ اﳌوضح في ﺳاﻋة اﳌعلم .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪ ااﻧتهاء.
يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم إجاباتهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تكرار اﻷمر ﻧفﺴه مع .2:50
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل مع زمائهم لقراءة وتﺴجيل الوﻗﺖ اﳌوضح في ﺳاﻋة اﳌعلم .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪ ااﻧتهاء.
يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم إجاباتهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .ﺑالﻨﺴبة لبقﻴة وﻗت "ﺗﻌﻠﻢ" ،ﺳتﻌﻤﻠون مع زمﻴﻠﻜﻢ اﳌجاور ﳌﻌﺮﻓة الوﻗت ﻋﻠﻰ الﺴاﻋات اﳌوﺟودة ﻓﻲ
ﻛتبﻜﻢ .ﺗﺬﻛّ ﺮوا أن ﻛﻞ رﻗﻢ مﻦ  1إلﻰ  12ﻳخبﺮﻧا ﺑﻌﺪد مجﻤوﻋات الـ  5دﻗاﺋﻖ .ﺳجﻠوا الوﻗت أﺳﻔﻞ الﺴاﻋة .ﻳجﺐ أن ﺗواﻓﻖ أﻧت
وزمﻴﻠك ﻋﻠﻰ اإﺟاﺑة ﻗبﻞ ﻛتاﺑتها .إذا ﻛﻨت غﻴﺮ مواﻓﻖ ،ﻓتﻨاﻗﺸا ﺳو ًّﻳا ﻛﻴﻒ وﺟﺪم اإﺟاﺑات واﻋﻤا ﻋﻠﻰ حﺪﻳﺪ اإﺟاﺑة التﻲ
ﺗﻌتقﺪان أﻧها ﺻﺤﻴﺤة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل مع الزماء لقراءة الﺴاﻋات في ﻛتاب التلميذ ،وحﺪيﺪ الوﻗﺖ اﳌوضح ،وتﺴجيل اﻹجابة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ ﻋﻤ ً
ا ﻓﻲ حﺪﻳﺪ الوﻗت وﻛتاﺑتﻪ .ضﻌوا الﻜتاب مﻜاﻧﻪ مﻦ أﺟﻞ ﺟزء "ﺗأمﻞ".

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

وﻳﻈهﺮ ذلك ﻋﺪد الﺪﻗاﺋﻖ
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻛتﺸﻔﻨا الﻴوم أن ﻛﻞ رﻗﻢ مﻦ  1إلﻰ  12ﻋﻠﻰ الﺴاﻋة مﺜﻞ مجﻤوﻋة مﻦ  5دﻗاﺋﻖ .ﹹ
التﻲ مﺮت ،لﻜﻦ أﻳﻦ ﺳﻴﺸﻴﺮ ﻋقﺮب الﺪﻗاﺋﻖ إذا مﺮت  60دﻗﻴقة? أﻳﻦ  0دﻗﻴقة? التﻔتوا وحﺪﺛوا مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اﺧتﻴار ﺑﻌﻀﻜﻢ ﳌﺸارﻛة أﻓﻜارﻫﻢ.
لﻠﻤﺸارﻛة التﻄوﻋﻴة .ﺳأﺳتخﺪم
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﳌناﻗﺸة مع زمائهم ﳌﺪة دﻗيقتﲔ .رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم
أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ااﺳتماع إلى أفكار التاميذ ،وتقﺪم تصحيح أو توضيح أو مﺪح حﺴب ما هو مناﺳب.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ درس الﺮﻳاضﻴات التالﻲ ،ﺳﻨﺴتﻤﺮ ﻓﻲ التﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ حﺪﻳﺪ الوﻗت وﺳﻨتﺤﺪث أﻛﺜﺮ ﻋﻦ  0دﻗﻴقة و  60دﻗﻴقة.
ألقوا التﺤﻴة ﻋﻠﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ لهﺬا الﻴوم.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :إلقاء التحية ﻋلى زمائهم.
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الﺪرس  27ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في هذا الﺪرس ،يعمل التاميذ ﻋلى تعميق فهمهم لكيفية
حﺪيﺪ الوﻗﺖ بزيادات مﺪتها  5دﻗائق ﻋلى ﺳاﻋة ذات
ﻋقارب .ويﺴجلون أوﻗاتﹱا أثناء لعبهم ثم مقارﻧة مﻦ لﺪيه
الوﻗﺖ اﻷبعﺪ .في جزئية "تأمل" ،يحلل التاميذ مفهو ﹱما
خطأ ﺷائ ﹱعا ﻋﻦ حﺪيﺪ الوﻗﺖ.

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• اﺳتﺨﺪام مجموﻋة مﺨتلفة مﻦ الطرق لتحﺪيﺪ
الوﻗﺖ بزيادات مقﺪارها  5دﻗائق.
• حليل وتصحيح الوﻗﺖ اخطأ.

•

ﺳاﻋة )ذات ﻋقارب/رﻗمية(

•

ﻧصف

•

ﺳاﻋة

•

دﻗيقة

•

الوﻗﺖ
اﳌواد

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

اطبع وﻗﺺ مجموﻋات مﻦ بطاﻗات اﻷﻋﺪاد مﻦ  1إلى ) 11مجموﻋة واحﺪة لكل تلميذ( .راجع النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل
اﳌعلم مﻦ بطاﻗات اﻷﻋﺪاد مﻦ  1إلى ) .12لﻦ يحتاج التاميذ إلى بطاﻗة الرﻗم  12لﺪرس اليوم(.

اربط
اﻹرﺷادات
00

:

:

9

•

بطاﻗات أﻋﺪاد مﻦ  1إلى 11

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم خط اﻷﻋﺪاد ﻋلى الﺴبورة مﺜل اﳌﺜال اﳌوضح باﻷﺳفل.

:

8

8
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ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳوﺟﺪ ﻋﻠﻰ الﺴبورة ﺧﻂ ،ولﻜﻦ ﺑﺪ ًا مﻦ اﻷﻋﺪاد ﺗوﺟﺪ أوﻗات .التﻔتوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ وﻧاﻗﺸوا ما
اﺣﻈتﻤوه وما ﺗﻌتقﺪون أﻧﻪ ﻗﺪ ﹹﻳﻜتﺐ ﻓﻲ اﳌﺴاﺣات الﻔارغة .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪما ﺗﻜوﻧون مﺴتﻌﺪﻳﻦ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث إلى الزميل اجاور ﻋﻦ خط اﻷﻋﺪاد .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪ ااﺳتعﺪاد .يﺸارك التاميذ
الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم أفكارهم مع الفصل.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .ﻫﺬه القﻄﻌة اﳌﺴتقﻴﻤة ﲤﺜﻞ ﺳاﻋة واﺣﺪة مﻦ الﺴاﻋة  8:00ﺣتﻰ  .9:00اﻷﺳهﻢ اﳌوﺟودة أﻋﻠﻰ
اخﻂ ﲤﺜﻞ ﻗﻔزات مﺪﺗها  5دﻗاﺋﻖ .ﻓﻲ درس الﺮﻳاضﻴات اﻷﺧﻴﺮ ،درﺳﻨا ﻛﻴﻒ ﻛان ﻛﻞ رﻗﻢ مﻦ  1إلﻰ  12ﻋﻠﻰ مﺪار الﺴاﻋة ﻋبارة ﻋﻦ
مجﻤوﻋة مﻜوﻧة مﻦ  5دﻗاﺋﻖ .ﻋﻨﺪما ﻳﻜون الﻌقﺮب الﻄوﻳﻞ  -ﻋقﺮب الﺪﻗاﺋﻖ  -ﻋﻠﻰ  1ﻋﻠﻰ ﺳبﻴﻞ اﳌﺜال ،ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻗﺪ مﺮت  5دﻗاﺋﻖ.
وﻋﻨﺪما ﻳﻜون ﻋقﺮب الﺪﻗاﺋﻖ ﻋﻠﻰ الﺮﻗﻢ  ،2ﺗﻜون ﻗﺪ مﺮت  10دﻗاﺋﻖ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة أرﻗام ﻋقرب الﺪﻗائق فوق ﻛل زيادة مقﺪارها  5دﻗائق ﻛما هو ﹹموضح باﻷﺳفل .ااﺳتمرار وﺻو ﹱا إلى الﺴاﻋة
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أﻳﻀا أﻳﻦ مﻜﻦ أن ﻳﻜون ﻋقﺮب الﺪﻗاﺋﻖ ﻋﻨﺪ مﺮور  0دﻗﻴقة مﻦ الﺴاﻋة وﻋﻨﺪ مﺮور  60دﻗﻴقة مﻦ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻧاﻗﺸﻨا ً
الﺴاﻋة .ﻓﻲ ﺑﺪاﻳة ﻫﺬا اخﻂ ،ﻫﻨاك  0دﻗﻴقة .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌﺮﻓون الﺮﻗﻢ الﺬي ﻳجﺐ أن أﻛتبﻪ ﻓوق الﺴاﻋة  ،8:00ﻋﻨﺪما
ﲤﺮ  0دﻗﻴقة مﻦ الﺴاﻋة  .8:00أود أن أﺳﻤع أﻓﻜارﻛﻢ.
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم اﻹجابات ويﺸرحون أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا لزم اﻷمر ،فاطرح أﺳئلة ﳌﺴاﻋﺪة التاميذ ﻋلى فهم أن ﻋقرب الﺪﻗائق يﺸير إلى  12إذا ﻛان الوﻗﺖ  0دﻗيقة ،أو بعﺪ
اﻧقﻀاء  60دﻗيقة منذ ﺳاﻋة.
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ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذن ،أﻳﻦ ﻳﺸﻴﺮ ﻋقﺮب الﺪﻗاﺋﻖ ﻋﻨﺪ مﺮور  0دﻗﻴقة مﻦ الﺴاﻋة?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ذﻛر اﻹجابات.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳﺸﻴﺮ ﻋقﺮب الﺪﻗاﺋﻖ إلﻰ الﺮﻗﻢ  .12وأﻳﻦ ﻳﺸﻴﺮ ﻋقﺮب الﺪﻗاﺋﻖ ﻋﻨﺪ مﺮور  60دﻗﻴقة مﻦ الﺴاﻋة?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ذﻛر اﻹجابات.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳﺸﻴﺮ ﻋقﺮب الﺪﻗاﺋﻖ إلﻰ الﺮﻗﻢ  .12ﻗﺪ ﻳﻜون ذلك مﺮﺑﻜً ا ،ولﻜﻦ ﻋﻨﺪما ﲤﺮ ﺳاﻋة ﻛامﻠة ﻳﻜون ﻗﺪ مﺮت 60
دﻗﻴقة .لﺬا ،ﻋﻨﺪما ﻳصﻞ ﻋقﺮب الﺪﻗاﺋﻖ إلﻰ الﺮﻗﻢ  ،12ﻳﻨتقﻞ ﻋقﺮب الﺴاﻋات إلﻰ الﺴاﻋة التالﻴة ،مﻦ الﺴاﻋة  8:00إلﻰ الﺴاﻋة
.9:00
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻨﻤﺬﺟة ﻋلى ﺳاﻋة تتحرك العقارب فيها بﲔ  8و  .9الع ﹽﺪ بالقفز مقﺪار  ،5وﻋنﺪما يصل ﻋقرب الﺪﻗائق إلى  ،12اذﻛر
أﻧها اآن الﺴاﻋة  .9:00تأﻛﺪ مﻦ إظهار أن ﻋقرب الﺴاﻋات يتحرك ببطء ﹱ
أيﻀا ويظل ما بﲔ  8و  9حتى يقطع ﻋقرب الﺪﻗائق الـ  60دﻗيقة ﻛاملة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا أمﻜﻨﻜﻢ ﺗﻠخﻴﺺ ما ﺗﻌﻠﻤﻨاه ﺣول حﺪﻳﺪ الوﻗت ﻋﻨﺪ مﺮور  0دﻗﻴقة أو  60دﻗﻴقة ﻋﻠﻰ الﺴاﻋة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يلﺨﺺ التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم معرفتهم بتحﺪيﺪ الوﻗﺖ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن لﻨﻠﻌﺐ لﻌبة ﳌواﺻﻠة التﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ الﻀﺮب ﻓﻲ اﳌجﻤوﻋات اﳌﻜوﻧة مﻦ  5لإﺧبار ﻋﻦ الوﻗت.

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم ﺳاﻋتﲔ ﻋلى الﺴبورة مع اﻷرﻗام فقط ،با ﻋقارب .تﺴجيل ما يلي حﺖ الﺴاﻋة:

الﺪرس  :27التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :الﻌﺐ لﻌبة "مﻦ لﺪﻳﻪ الوﻗت اﻷﺑﻌﺪ?" مع زمﻴﻠك اﳌجاور.
اﺧتﺮ ﺑﻄاﻗة لتخبﺮك ﺑﻌﺪد اﳌجﻤوﻋات اﳌﻜوﻧة مﻦ  5دﻗاﺋﻖ التﻲ مﺮت.
ﺳجﻞ الﺪﻗاﺋﻖ ﻋﻠﻰ الﺴاﻋة الﺮﻗﻤﻴة .اﺣظ أن الﺴاﻋات مﻜتوﺑة ﺑالﻔﻌﻞ.
ِ

1

ارﺳﻢ ﻋقﺮب الﺪﻗاﺋﻖ ﻋﻠﻰ الﺴاﻋة ذات الﻌقارب.
اجولة اﻷولى:

:

اجولة الﺜاﻧية:

:

1

اجولة الرابعة:

:

62

:

2

اجولة اخامﺴة:

4

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ
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اجولة الﺜالﺜة:
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1

الﻌﺪ مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ  5مﻜﻦ أن ﻳﺴاﻋﺪﻧا ﻓﻲ مﻌﺮﻓة
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗﺪرﺑﻨا ﻋﻠﻰ حﺪﻳﺪ الوﻗت وﻛتاﺑتﻪ إلﻰ أﻗﺮب  5دﻗاﺋﻖ وأدرﻛﻨا أن ّ
الوﻗت .لﻨتﺪرّب ﻋﻠﻰ اﳌزﻳﺪ ﻫﺬا الﻴوم مﻦ ﺧال مارﺳة لﻌبة .اﻓتﺤوا ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :27التﻄبﻴﻖ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :فتح ﻛتاب التلميذ وااﻧتقال إلى الصفحة اﳌناﺳبة.

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗﹹﺴﻤﻰ ﻫﺬه الﻠﻌبة "مﻦ لﺪﻳﻪ الوﻗت اﻷﺑﻌﺪ?" لﻠﻌﺐ ،ﺳﻨﺴتخﺪم مجﻤوﻋة مﻦ ﺑﻄاﻗات اﻷﻋﺪاد مﻦ  1إلﻰ 11
ﲤاما مﺜﻞ الصﻔﺤة اﳌوﺟودة ﻓﻲ ﻛتبﻜﻢ .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﺮغبون ﻓﻲ القﺪوم
وﺻو ًرا لﺴاﻋات .رﺳﻤت مﺜا ًا ﻋﻠﻰ الﺴبورة
ً
وﺗﺸارﻛوﻧﻨﻲ ﻓﻲ ﳕﺬﺟة الﻠﻌبة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺴاﻋﺪة في النمذجة .مﺸارﻛة اﳌعلم إذا م اختيارهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛﻞ مﻨﻜﻢ لﺪﻳﻪ ﺳاﻋة ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ لﻜﻞ ﺟولة .اﺣﻈوا أن وﺟوه الﺴاﻋة مﺮﺳوم ﻋﻠﻴها ﻋقارب الﺴاﻋة ﻓقﻂ.
وﺳتﻜون مهﻤتﻜﻢ رﺳﻢ ﻋقارب الﺪﻗاﺋﻖ .حت الﺴاﻋة ،ﺳتﺴجﻠون الوﻗت ﻋﻠﻰ الﺴاﻋة الﺮﻗﻤﻴة.
اﻵن ﺳأﺧتار ﺑﻄاﻗة ﳌﻌﺮﻓة ﻋﺪد الﺪﻗاﺋﻖ التﻲ مﺮت ﻋﻠﻰ  1ﺛﻢ ارﺳﻢ ﻋقﺮب الﺪﻗاﺋﻖ ﻋﻠﻰ الﺴاﻋة .لﻨقﻞ مﺜ ً
ا إﻧﻨﻲ وﺟﺪت الﺮﻗﻢ .4
ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻋقﺮب الﺪﻗاﺋﻖ ﺳﻴﺸﻴﺮ إلﻰ الﺮﻗﻢ .4
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﳕﺬﺟة رﺳم ﻋقرب الﺪﻗائق مﺸي ﹱرا إلى الرﻗم .4
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن ،أﻧا ﺑﺤاﺟة إلﻰ مﻌﺮﻓة الوﻗت .ﻛﻢ دﻗﻴقة مﺮت مﻨﺬ  1:00إذا ﻛان ﻋقﺮب الﺪﻗاﺋﻖ ﻳﺸﻴﺮ إلﻰ الﺮﻗﻢ  ?4ﺗﺬﻛﺮوا
أن ﻛﻞ رﻗﻢ ﻫو مجﻤوﻋة مﻦ  ،5ومﻜﻨﻨا اﺳتخﺪام ﺣقاﺋﻖ الﻀﺮب التﻲ ﺗﻌﻠﻤﻨاﻫا.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﳕﺬﺟة الع ﹽﺪ بالقفز مقﺪار  5مﻦ الرﻗم  1وحتى الرﻗم  4ﻋلى الﺴاﻋة .مﺴاﻋﺪة التاميذ ﻋلى تكويﻦ رابط بﲔ الع ﹽﺪ
بالقفز وحقيقة الﻀرب .20 = 5 x 4
الﻌﺪ ﺑالقﻔز مقﺪار  5أرﺑع مﺮات ،20 = 5 x 4 .إذن مﺮت  20دﻗﻴقة .ﺳأﺳجﻞ الوﻗت  .1:20اﻵن ﻫو
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻧتهﻴت مﻦ ّ
دور زمﻴﻠﻲ اﺧتﻴار ﺑﻄاﻗة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺨتار التلميذ اﳌﺴاﻋﺪ بطاﻗة ويكرر العملية )مﺴاﻋﺪة اﳌعلم أو تاميذ آخريﻦ ،إذا لزم اﻷمر(.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن لﺪﻳﻨا ﻧﺤﻦ ااﺛﻨن ﻋقارب ﻋﻠﻰ الﺴاﻋة وﻫﻲ ﲤﺜﻞ الوﻗت الﺬي ﺳجﻠﻨاه .ﺗﻈهﺮ ﺳاﻋتﻲ الوﻗت  ،1:20لﻜﻦ
ﺗﻈهﺮ ﺳاﻋة زمﻴﻠﻲ _____ )وﻗت التﻠﻤﻴﺬ اﳌﺴاﻋﺪ( .مﻦ لﺪﻳﻪ الوﻗت اﻷﺑﻌﺪ?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ذﻛر اﻹجابات.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تأﻛيﺪ الوﻗﺖ اﻷبعﺪ.
ﺻﻨﻌا .ﺳﻨﻠﻌﺐ مﺮة أﺧﺮى ،وﻧختار ﺑﻄاﻗة ﺟﺪﻳﺪة وﻧﻀﺮﺑها ﻓﻲ  5إﻳجاد الﺪﻗاﺋﻖ ،وﻧﺴجﻞ الوﻗت
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ
ً
الﻈاﻫﺮ ﻋﻠﻰ الﺴاﻋة ذات الﻌقارب والﺴاﻋة الﺮﻗﻤﻴة .وﻓﻲ ﻛﻞ ﺟولة ،ﻋﻠﻴﻜﻢ حﺪﻳﺪ مﻦ لﺪﻳﻪ وﻗت أﺑﻌﺪ .ما اﻷﺳئﻠة التﻲ لﺪﻳﻜﻢ?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :طرح أﺳئلة اﺳتيﻀاحية ﻋنﺪ احاجة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻌبوا مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ .وﻋﻠﻰ أﺣﺪ الزمﻴﻠن القﺪوم إلﻰ الﺴبورة واﳊصول ﻋﻠﻰ البﻄاﻗات .ﺳﻨﻠﻌﺐ
لبقﻴة وﻗت "ﺗﻌﻠﻢ" .إذا أﻧهﻴتﻢ اجوات اخﻤس ،مﻜﻨﻜﻢ ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ "التﺤﺪي".
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :أخذ اﻷدوات وﻗﻀاء باﻗي وﻗﺖ "تعلم" في لعب "مﻦ لﺪيه أبعﺪ وﻗﺖ"؟ بعﺪ لعب اخمس جوات ،يبﺪأ
التاميذ في حل مﺴائل "التحﺪي".
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التج ﹽول في الفصل ﳌاحظة التاميذ وهم يحﺪدون الوﻗﺖ ويﺴجلوﻧه مﻦ الﺴاﻋات ذات العقارب والﺴاﻋات الرﻗمية.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ ﻋﻤ ً
ا ﻫﺬا الﻴوم ﺑإﺧبارﻛﻢ ﻋﻦ الوﻗت وﻛتاﺑتﻪ والتﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺣقاﺋﻖ ضﺮب الﺮﻗﻢ  .5أﺑقوا ﻛتاب
التﻠﻤﻴﺬ لﻠجزء اخاص ﺑـ "ﺗأمﻞ".
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تأمل
اﻹرﺷادات
الﺪرس  :27ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات
اﳌﺴجﻞ ﻋﻠﻰ الﺴاﻋة الﺮﻗﻤﻴة .ﻗﺮّ ر ما إذا ﻛان الوﻗت
اإرﺷادات :ﺗأمّ ﻞ ما ﺗﻌﻠﻤتﻪ ﻋﻦ الوﻗت .اﻧﻈﺮ إلﻰ الﺴاﻋة ذات الﻌقارب ﺑاﻷﺳﻔﻞ والوﻗت
ّ
ﺻﺤﻴﺤا ،ﻓاﺷﺮح
ﺻﺤﻴﺤا ،ﻓاﺷﺮح الﺴبﺐ .وإذا لﻢ ﻳﻜﻦ
ﻓﻲ الﺴاﻋة الﺮﻗﻤﻴة ﻳواﻓﻖ الوﻗت ﻋﻠﻰ الﺴاﻋة ذات الﻌقارب اﳌوضﺤة .إذا ﻛان الوﻗت
ً
ً
الﺴبﺐ واﻛتﺐ الوﻗت الصﺤﻴح.

8 03

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :27ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات .اﻧﻈﺮوا إلﻰ الﺴاﻋة ذات الﻌقارب والوﻗت اﳌوضح ﻋﻠﻰ
ﺻﺤﻴﺤا،
ﻗﺮروا ما إذا ﻛان الوﻗت الﺮﻗﻤﻲ ﻳواﻓﻖ الوﻗت ﻋﻠﻰ ﺻورة الﺴاﻋة ذات الﻌقارب .إذا ﻛان الوﻗت
ً
الﺴاﻋة الﺮﻗﻤﻴة ﺑاﻷﺳﻔﻞّ .
ﻓاﺷﺮﺣوا الﺴبﺐ .وإذا ﻛان الوﻗت غﻴﺮ ﺻﺤﻴح ،ﻓاﺷﺮﺣوا ما اخﻄأ وﺻﺤﺤوا الوﻗت.
ﺻحيحا أم ا .ﺷرح اﻷفكار وإجراء أي
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :النظر إلى الﺴاﻋة وحﺪيﺪ ما إذا ﻛان الوﻗﺖ احﺪد
ﹱ
تصحيحات.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :في ﻧهاية جزئية تأمل ،يجمع ﻛتب التاميذ ﳌعرفة ﻛيف أجابوا .مكﻦ أن تكون جزئية تأمل هذه مﺜابة تقييم ﳌﺪى فهم
التاميذ لإخبار ﻋﻦ الوﻗﺖ بزيادات مﺪتها  5دﻗائق.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ ﻋﻤ ً
ا ﺑتﺤﺪﻳﺪ الوﻗت والتﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺣقاﺋﻖ ضﺮب الﺮﻗﻢ  5ﻓﻲ الوﻗت ﻧﻔﺴﻪ.
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ماحظة للمعلم :اﺳتﺨﺪم ﻛراس الرياضيات لﺪرس اليوم للتحقق مﻦ فهم التاميذ .إذا لم ياحظ التاميذ أن الوﻗﺖ ليس  ،8:03فتأﻛﺪ مﻦ
إﻋادة الﺸرح .مكﻦ أن تﺸمل اﻹجابات الصحيحة الﺴاﻋة ﻛذا وربع )مفهوم تعلموه بالصف الﺜاﻧي اابتﺪائي( أو ) 8:15ﻋﻦ طريق الع ﹽﺪ
بالقفز مقﺪار  5ثاث مرات(.

الﺪرس  28ﻧظرة ﻋامة
ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

أهﺪاف التع ﹹلﹽم

في درس اليوم ،يﺴتﺨﺪم التاميذ مﺴائل اﳌﺸارﻛة
الكامية ﻛمقﺪمة ﳌفاهيم اﻷﻧصبة اﳌتﺴاوية )اﳌﺸار إليها
ﹱ
ﺸجع
أيﻀا باﺳم اﻷﻧصبة العادلة( والقﺴمة .ﻛما ﺳ ﹹي ﹽ
التاميذ ﻋلى جربة مجموﻋة متنوﻋة مﻦ اﺳتراتيجيات
التقﺴيم ،ما في ذلﻚ الرﺳم والنمذجة .وﻗﺪ يفهم بعﺾ
التاميذ مفهوم التقﺴيم ﻋلى أﻧه اﳌﺸارﻛة ﻗبل أن يتمكنوا
مﻦ تﺜيله رياض ﹱيا .الهﺪف مﻦ هذا الﺪرس هو البﺪء في
تطوير فهم أﻋمق للعاﻗة بﲔ اﻷﻧصبة اﳌتﺴاوية والقﺴمة.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• اﺳتﺨﺪام اجﺴمات لنمذجة القﺴمة.
• ﺷرح العاﻗة بﲔ اﳌﺸارﻛة بالتﺴاوي والتقﺴيم.
• اﺳتﺨﺪام مجموﻋة مﻦ ااﺳتراتيجيات حل
مﺴائل اﳌﺸارﻛة باﺳتﺨﺪام القﺴمة.

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

اﳌتﺴاوي

•

تقﺴيم

•

ﻧصيب ﻋادل

•

النمذجة

•

مجموﻋات مﻦ  50ﻋنصر ﻋ ﹽﺪ
)مجموﻋة واحﺪة للمعلم ومجموﻋة
واحﺪة لكل تلميذ(

•

ﻛ ِون مجموﻋات مﻦ  50ﻋنصر ﻋ ﹽﺪ )مجموﻋة واحﺪة للمعلم ومجموﻋة واحﺪة لكل تلميذ( .اﻧظر جهيزات اﳌعلم للفصل
للﺪرس  28للحصول ﻋلى تعليمات مفصلة.

•

اخطط الرئيس" :التفكير مﺜل ﻋالِم
الرياضيات"

•

ﻋرض اخطط الرئيس "التفكير مﺜل ﻋالِم الرياضيات".

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

اﳌواد

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

اربط
اﻹرﺷادات

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺷتﺮﻳت أمس ﻋﻠبة ﺑها  12ﻗﻄﻌة ﺑﺴﻜوﻳت مﻦ اﳌتجﺮ .وأرﻳﺪ أن أﺷارﻛها ﺑالتﺴاوي مع ﺻﺪﻳقﻲ .ﻓﻤا ﻋﺪد
ﻗﻄع البﺴﻜوﻳت التﻲ ﻳجﺐ أن ﻳأﺧﺬﻫا ﻛﻞ واﺣﺪ مﻨا? مﻜﻦ لﻜﻞ مﻨﻜﻢ التﺤﺪث إلﻰ زمﻴﻠﻪ أو ﺣﻞ اﳌﺴألة ﻓﻲ ورﻗة ﺧارﺟﻴة .ارﻓﻌوا
اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪما ﺗتوﺻﻠون إلﻰ اإﺟاﺑة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل بﺸكل فردي أو مع زميل حل اﳌﺴألة .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪما يكوﻧون مﺴتعﺪيﻦ .يﺸارك
التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم اﻹجابات ويﺸرحون أفكارهم.
الﻌﺪ .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا أردم مﺴاﻋﺪﺗﻲ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨتﺤقﻖ مﺮة ﺛاﻧﻴة ﺑاﺳتخﺪام ﻋﻨاﺻﺮ ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يذهب التلميذ الذي يﺨتاره اﳌعلم إلى مقﺪمة الفصل ،ويﺨرج  12ﻋنصر
ﻋ ﹽﺪ لتمﺜيل  12ﻗطعة بﺴكويﺖ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻧﺤتاج إلﻰ ﺗﻜوﻳﻦ مجﻤوﻋتن ،واﺣﺪة لﻲ والﺜاﻧﻴة لصﺪﻳقﻲ .ﻫﻞ ﻳجﺐ أن حتوي ﻛﻞ مجﻤوﻋة ﻋﻠﻰ الﻌﺪد
ﻧﻔﺴﻪ مﻦ ﻗﻄع البﺴﻜوﻳت?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ذﻛر اﻹجابات.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﳌاذا? مﻦ ﻳﺴتﻄﻴع مﺴاﻋﺪﺗﻲ ﻓﻲ ﻓهﻢ ﳌاذا ﻳجﺐ أن ﺗﻜون اﳌجﻤوﻋات متﺴاوﻳة?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا لم يﺸر التاميذ إلى مفهوم العﺪل ،فاﺷرح لهم أن ﻛل ﺷﺨﺺ يجب أن يحصل ﻋلى ﻧصيب ﻋادل مﻦ ﻗطع
البﺴكويﺖ .لنكون ﻋادلﲔ ،يجب أن تكون اجموﻋات متﺴاوية.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يعﺪ التلميذ اﳌﺴاﻋﺪ ﻋناﺻر الع ﹽﺪ ويﺨرجها واح ﹱﺪا تلو اآخر إلى مجموﻋتﲔ ويؤﻛﺪ أن اجموﻋتﲔ
متﺴاويتان .مﺜال :واحﺪ لي ،وواحﺪ لصﺪيقي ،اثنان لي ،واثنان لصﺪيقي ،حتى يكون في ﻛل مجموﻋة  6ﻋناﺻر ﻋ ﹽﺪ.
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺷكر التلميذ اﳌﺴاﻋﺪ والﺴماح له باجلوس.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺛﻨتا ﻋﺸﺮة ﻗﻄﻌة ﺑﺴﻜوﻳت مقﺴﻤة إلﻰ مجﻤوﻋتن متﺴاوﻳتن ﻳﺴاوي  6ﻗﻄع مﻦ البﺴﻜوﻳت ﻓﻲ ﻛﻞ
مجﻤوﻋة .ماذا لو ﻛﻨّا  4أﺻﺪﻗاء? ما ﻋﺪد ﻗﻄع البﺴﻜوﻳت التﻲ ﺳﻴأﺧﺬﻫا ﻛﻞ واﺣﺪ? مﻜﻦ لﻜﻞ مﻨﻜﻢ التﺤﺪث إلﻰ زمﻴﻠﻪ أو ﺣﻞ
اﳌﺴألة ﻓﻲ ورﻗة ﺧارﺟﻴة .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪما ﺗتوﺻﻠون إلﻰ اإﺟاﺑة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل بﺸكل فردي أو مع زميل حل اﳌﺴألة .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪما يكوﻧون مﺴتعﺪيﻦ .يﺸارك
التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم اﻹجابات ويﺸرحون أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إما أن تﺴتﺪﻋي متطو ﹱﻋا آخر ﳌﺴاﻋﺪتﻚ في مذجة احل أو تطلب مﻦ التاميذ اﳌﺸارﻛة اجماﻋية للعمل الذي ﻗاموا به
في أماﻛنهم.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺴاﻋﺪة اﳌعلم )أو بعﻀهم البعﺾ( في مذجة حل مﺴألة التقﺴيم اجﺪيﺪة ،وﺷرح اﻷفكار وتوضيحها.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻤﻞ راﺋع .أﺷﻜﺮﻛﻢ ﳌا ﻗﺪمتﻤوه مﻦ مﺴاﻋﺪة.

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺧال اﻷﺳاﺑﻴع القﻠﻴﻠة اﳌاضﻴة ،ﻛﻨا ﻧﺤﻞ اﳌﺴاﺋﻞ التﻲ ﻧبﺪأ ﻓﻴها مجﻤوﻋة وﻧﻀﺮﺑها ﻋﺪة مﺮات ،ما ﻳجﻌﻠها
ﻋﺪدا وﻧقﺴﻤﻪ إلﻰ مجﻤوﻋات أﺻﻐﺮ متﺴاوﻳة.
أﻛبﺮ .الﻴوم ﺳﻨﺤﻞ مﺴاﺋﻞ اﳌﺸارﻛة ﺑالقﺴﻤة .ﻓﻲ مﺴاﺋﻞ اﳌﺸارﻛة ﺑالقﺴﻤة ،ﻧأﺧﺬ ً
مﻌا ،ﻓإﻧﻨا ﻧﺮﻳﺪ التأﻛﺪ مﻦ أن ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓﻲ اﳌجﻤوﻋة ﻗﺪ ﺣصﻞ ﻋﻠﻰ
ﻋﻨﺪما ﻧﺤﻞ مﺴاﺋﻞ اﳌﺸارﻛة ﺑالقﺴﻤة مﺜﻞ التﻲ أوﺟﺪﻧا ﺣﻠها ً
ﻧصﻴﺐ ﻋادل أو ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴة متﺴاوﻳة .ﺳتﻌﻤﻠون مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :توزيع مجموﻋات ﻋناﺻر العﺪ لكل ثنائي مﻦ التاميذ.
مﻌا .ﺟﻤﻌا  14ﺛﻤﺮة مﻦ ﺷجﺮة وﺗﺸارﻛا
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﻤﻌوا إلﻰ اﳌﺴألة الﻜامﻴة التالﻴة :ذﻫﺐ ﺻﺪﻳقان جﻤع الﻔاﻛهة ً
ﻓﻴها ،أو اﻗتﺴﻤا الﻔاﻛهة ﺑالتﺴاوي ﺑﻴﻨهﻤا .ﻓﻤا ﻋﺪد الﺜﻤار التﻲ أﺧﺬﻫا ﻛﻞ واﺣﺪ مﻨهﻤا? ﺗﻌاوﻧوا مع زماﺋﻜﻢ ﳊﻞ اﳌﺴألة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل مع زميل لتكويﻦ مجموﻋة مﻦ  14وحﺪة مﻦ ﻋناﺻر الع ﹽﺪ وتقﺴيمها بالتﺴاوي إلى مجموﻋتﲔ.

ماحظة للمعلم :بﺪ ﹱا مﻦ اتباع التاميذ لكل خطوة مﻦ البﺪاية ،حقق ما إذا ﻛان بإمكاﻧهم اﻗتباس اﳌﺜال مﻦ جزئية "اربط" وتطبيقه ﻋلى
اﳌﺴألة اجﺪيﺪة .إذا ﻛان التاميذ يواجهون ﺻعوبة في احل ،فﺴاﻋﺪهم في تقﺴيم اﳌﺴألة إلى خطوتﲔ :إخراج أو ﹱا  14وحﺪة مﻦ ﻋناﺻر الع ﹽﺪ
ثم تكويﻦ مجموﻋتﲔ متﺴاويتﲔ .ولكﻦ أو ﹱا امنحهم وﻗتﹱا للعمل بأﻧفﺴهم والتحﺪث إلى الزماء ،وتﺪخل ﻹزالة أي حيرة أو ﺳوء فهم أثناء ﻋملهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تكرار الﺴؤال حﺴب احاجة والتج ﹽول في الفصل .ثم اﺳتﺪﻋاء التاميذ ﳌﺸارﻛة أفكارهم مع الفصل.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم اﻹجابات ،ويﺸرحون أفكارهم ،وينﺸئون ماذج للحل ،ويجيبون
ﻋلى اﻷﺳئلة أمام الفصل.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ ﺑتقﺴﻴﻢ  14ﺛﻤﺮة إلﻰ مجﻤوﻋتن متﺴاوﻳتن .ﻫﻨاك طﺮﻳقة أﺧﺮى ﻧتﺪرب ﻋﻠﻴها ﻓﻲ "التﻔﻜﻴﺮ مﺜﻞ
ﻋالﻢ الﺮﻳاضﻴات" ،وﻫﻲ "الﻨﻤﺬﺟة" الﺮﻳاضﻴة .ﻋﻨﺪما ﻧﻨﻤﺬج ﺑاﺳتخﺪام الﺮﻳاضﻴات ،ﻓإﻧﻨا ﻧﺴتخﺪم اﻷﺷﻴاء والﺮﺳومات الﺮﻳاضﻴة
ِ
ﻧﻀﻒ "ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات ﻳﺴتخﺪمون الﻨﻤﺬﺟة الﺮﻳاضﻴة" .إلﻰ
واﳌﻌادات ﳌﺴاﻋﺪﺗﻨا ﻓﻲ ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ مﻦ الﻌالﻢ الواﻗﻌﻲ .دﻋوﻧا ِ
ﻋالﻢ الﺮﻳاضﻴات".
اﳌخﻄﻂ الﺮﺋﻴس "التﻔﻜﻴﺮ مﺜﻞ ِ
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أضيفوا "ﻋلماء الرياضيات يﺴتﺨﺪمون النمذجة الرياضية" إلى اخطط الرئيس.
لﻠتو .ﺳتوضح ﺻورﺗﻲ ﻋاﻗة اﻷﺟزاء ﺑالﻜﻞ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗاﺑﻌوا مﻌﻲ وأﻧا أرﺳﻢ ﺻورة لﻌﺮض اﳌﺴألة التﻲ أﺟبتﻤوﻫا ّ
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم تﺜيل لعاﻗة اﻷجزاء بالكل للمﺴألة  7 = 2 ÷ 14ﻋلى الﺴبورة.
14

7

7

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﻨا ﻧأﺧﺬ ﻋﺪد اﻷﺷﻴاء التﻲ ﻧبﺪأ ﺑها وﻧﻜتبها ﻓﻲ أﻛبﺮ داﺋﺮة .ﻫﺬا ﻫو الﻜﻞ .ﻷﻧﻨا ﻧﺸارك  14ﺛﻤﺮة ﺑن ﺻﺪﻳقن،
ﻓإﻧﻨا ﻧﺮﺳﻢ داﺋﺮﺗن ﺻﻐﻴﺮﺗن وﻧﺸارك الﺜﻤار ﺑﻴﻨهﻤا .وﻫاﺗان الﺪاﺋﺮﺗان ﻫﻤا اجزآن .ﻋﻨﺪ مﺸارﻛة  14ﺛﻤﺮة ﺑالتﺴاوي ،ﻳﺤصﻞ
ﻛا الصﺪﻳقن ﻋﻠﻰ  7ﺛﻤﺮات .ﻧﺤﻦ إذن ﻧﺴتخﺪم الﻨﻤﺬﺟة الﺮﻳاضﻴة ﻋﻦ طﺮﻳﻖ رﺳﻢ ﺻورة مﻦ أﺟﻞ ﺷﺮح مﺴألة الﻌالﻢ الواﻗﻌﻲ.
مﻌا.
لﻨتﺪرب ﻋﻠﻰ مﺴألتن ﻛامﻴتن ً
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم دائرة ﻛبيرة ﻋلى الﺴبورة لتمﺜيل ﻋﺪد البﺪاية للمﺴألة التالية .ترك مﺴاحة أﺳفل الﺪائرة لـرﺳم  5دوائر أﺻﻐر.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﺪى ﻧبﻴﻞ  25ﻗﻄﻌة مﻦ اﳊﻠوى ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﻄﻴها ﻷﺻﺪﻗاﺋﻪ .وﺳﻴﺸارك اﳊﻠوى ﺑالتﺴاوي ﺑن  5مﻦ أﺻﺪﻗاﺋﻪ
ﺑأي مﻨها لﻨﻔﺴﻪ .ﻓﻤا ﻋﺪد ﻗﻄع اﳊﻠوى التﻲ ﺳﻴأﺧﺬﻫا ﻛﻞ واﺣﺪ مﻦ أﺻﺪﻗاء ﻧبﻴﻞ? ماذا ﻳجﺐ أن ﻧﻜتﺐ ﻓﻲ
دون أن ﻳﺤتﻔظ ّ
الﺪاﺋﺮة الﻜبﻴﺮة? وﻛﻴﻒ ﺗﻌﺮﻓون ذلك?
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اختيار أحﺪ التاميذ ﳌﺸارﻛة أفكاره.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :إجابة التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم ﻋلى الﺴؤال الذي يطرحه ،وطلب اﳌﺴاﻋﺪة مﻦ زمائهم إذا لزم
اﻷمر .ذهاب التلميذ الذي يﺨتاره اﳌعلم إلى الﺴبورة لكتابة العﺪد  25في الﺪائرة الكبيرة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .ما ﻋﺪد الﺪواﺋﺮ الصﻐﺮى التﻲ ﻳجﺐ أن أرﺳﻤها ﺑاﻷﺳﻔﻞ? وﻛﻴﻒ ﺗﻌﺮﻓون ذلك?
25

ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اختيار أحﺪ التاميذ ﳌﺸارﻛة أفكاره.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :إجابة التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم ﻋلى الﺴؤال الذي يطرحه ،وطلب اﳌﺴاﻋﺪة مﻦ زمائهم إذا لزم
اﻷمر .ذهاب التلميذ الذي يﺨتاره اﳌعلم إلى الﺴبورة لرﺳم  5دوائر أﺻﻐر وتوﺻيلها بالﺪائرة التي حتوي ﻋلى العﺪد .25
25

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن ﺗﻌاوﻧوا مع زماﺋﻜﻢ ﳌﻌﺮﻓة ﻋﺪد ﻗﻄع اﳊﻠوى التﻲ ﻳجﺐ أن ﺗﺬﻫﺐ إلﻰ ﻛﻞ داﺋﺮة .ﺗﺬﻛﺮوا :ﻳجﺐ أن ﻳﻜون
متﺴاو مﻦ ﻋﻨاﺻﺮ الﻌﺪ.
ﺑﻜﻞ داﺋﺮة ﻋﺪد
ٍ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام ﻋناﺻر العﺪ حل اﳌﺴألة بالتعاون مع زميل.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في أرجاء الفصل ﳌعرفة ﻛيف يحل التاميذ اﳌﺴألة .مطالبة التاميذ مﺸارﻛة اﻹجابات وﺷرح أفكارهم
وﻋرض العمل ﻋنﺪ ااﻧتهاء .اختيار تلميذ لتﺴجيل اﻹجابة ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺸارﻛة اﻹجابات ،وﺷرح اﻷفكار ،وﻋرض العمل .يﺴجل التلميذ الذي يﺨتاره اﳌعلم الرﻗم  5في ﻛل
دائرة ﺻﻐيرة ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تكرار العملية الﺴابقة مع اﳌﺴألة التالية.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺧبزت آﻳة  24رغﻴﻔً ا مﻦ اخبز البﻠﺪي مﻦ أﺟﻞ  8مﻦ اﻷﺻﺪﻗاء .ما ﻋﺪد اﻷرغﻔة التﻲ ﺳﻴﺤصﻞ ﻋﻠﻴها ﻛﻞ
ﺻﺪﻳﻖ إذا ﺣصﻞ اجﻤﻴع ﻋﻠﻰ ﻧصﻴﺐ ﻋادل?
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :حﺪيﺪ ﻛيفية إﻧﺸاء موذج .اﺳتﺨﺪام ﻋناﺻر العﺪ حل اﳌﺴألة بالتعاون مع زميل .مﺸارﻛة اﻹجابات،
وﺷرح اﻷفكار ،وﻋرض العمل .يﺴجل التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم موذج القﺴمة ﻋلى الﺴبورة )دوائر ﻋاﻗة اﻷجزاء بالكل(.
 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻤﻞ راﺋع .اﻵن ،ﺣان الوﻗت لتتﺪرﺑوا ﻋﻠﻰ ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ اﳌﺸارﻛة ﺑالقﺴﻤة ﺑﺪوﻧﻲ .ﹹﻳﺮﺟﻰ ﻓتح ﻛتاب
الﻌﺪ أو طﺮﻳقة
الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :28التﻄبﻴﻖ .ﺳﻴتﻌاون ﻛﻞ مﻨﻜﻢ مع زمﻴﻠﻪ ومﻜﻨﻜﻢ اﺳتخﺪام ﻋﻨاﺻﺮ ّ
أﺧﺮى ﳊﻞ اﳌﺴاﺋﻞ.

الﺪرس  :28التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ اﳌﺸارﻛة التالﻴة.

 .1توجﺪ  16ﺳمكة مطلوب وضعها في  4أحواض .ويجب أن يحوي ﻛل حوض العﺪد ﻧفﺴه مﻦ اﻷﺳماك .فما ﻋﺪد اﻷﺳماك التي يجب أن
توضع في ﻛل حوض؟ ارﺳم ﺻور اﻷﺳماك في اﻷحواض.

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :أخذ ﻛتاب التلميذ والعمل مع زميل حل اﳌﺴائل .اﺳتﺨﺪام ﻋناﺻر الع ﹽﺪ ﻋنﺪ احاجة إليها.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل ،وماحظة ﻛيف يحل التاميذ اﳌﺴائل :ما ﻋﺪد التاميذ الذيﻦ يﺴتﺨﺪمون ﻋناﺻر الع ﹽﺪ؟ ما ﻋﺪد
التاميذ الذيﻦ يحلون بطريقة التﺨمﲔ والتحقق )جريب ﻋﺪد والتحقق مﻦ ﺻحته(؟

ارﺳم موذج ﻋاﻗة اﻷجزاء بالكل لتوضيح إجابتﻚ.

ما ااﺳتراتيجيات اﻷخرى التي يﺴتﺨﺪمها التاميذ؟ ﻋنﺪما يتبقى حوالي  5دﻗائق في جزئية "تعلم" خال احصة ،اﺳتﺨﺪم إﺷارة ﺟﺬب
ااﻧتباه اﺳتعادة اﻧتباه التاميذ مجﺪ ﹱدا.
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ﺑﻌﻀا مﻦ طﺮق اﳊﻞ اﳌﻤتازة والﻨﻤﺬﺟة ﳊﻞ اﳌﺴاﺋﻞ .دﻋوﻧا ﻧﺸارك اإﺟاﺑات لﻜﻞ مﺴألة
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ رأﻳت الﻴوم ً
ﺑﺴﺮﻋة ﺛﻢ ﻧتﺤﺪث ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴة ﺣﻞ ﻫﺬه اﳌﺴاﺋﻞ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مراجعة ﻛل حل للمﺴألة واﻹجابة مع التاميذ .مناﻗﺸة أي مﺴائل اختلفﺖ إجابات التاميذ ﻋليها .مﺴاﻋﺪة التاميذ
ﻋلى حليل اﻷخطاء وحﺪيﺪ ﺳوء الفهم.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺸارﻛة اﻹجابات بﺸكل جماﻋي بناء ﻋلى طلب اﳌعلم .حﺪيﺪ اﻹجابات غير الﺪﻗيقة واﳌفاهيم اخطأ.
العمل مع اﳌعلم وزمائهم لتصحيح اﻷخطاء.

تأمل
اﻹرﺷادات
الﺪرس  :28ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات

) 5إلى  10دﻗائق(

ﻋالﻢ
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﺮﺟاء ،اﻧتقﻠوا إلﻰ الصﻔﺤة  :28ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات .ﺣان دورﻛﻢ لتﻜوﻧوا اﳌﻌﻠﻢ وﺗﻔﻜﺮوا مﺜﻞ ِ
الﺮﻳاضﻴات .اﺳتخﺪموا الﻌﺪدﻳﻦ  15و  .3اﻛتبوا مﺴألة ﻛامﻴة لﻠﻤﺸارﻛة ﺑالقﺴﻤة ﺑاﺳتخﺪام ﻫﺬﻳﻦ الﻌﺪدﻳﻦ وﺣﻠوا اﳌﺴألة .ﺗﺬﻛﺮوا
أن ﺗوضﺤوا طﺮﻳقة اﳊﻞ ﻓﻲ ﺑواﺳﻄة الﺮﺳﻢ وﳕوذج ﻋاﻗة اﻷﺟزاء ﺑالﻜﻞ.

ووضح طﺮﻳقة
اإرﺷادات :ﺗأمَ ﻞ ما ﺗﻌﻠﻤتَﻪ .اﻛتﺐ مﺴألة ﻛامﻴة ﻋﻦ اﳌﺸارﻛة ﺑالقﺴﻤة ﺑاﺳتخﺪام الﻌﺪدﻳﻦ  15و  .3ﺛﻢ ﺣﻞ اﳌﺴألةّ ،
ﺣﻠّك ﺑالصور وﳕوذج ﻋاﻗة اﻷﺟزاء ﺑالﻜﻞ.

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :تأليف مﺴألة ﻗﺴمة ﻛامية باﺳتﺨﺪام العﺪديﻦ  15و  .3حل اﳌﺴألة وإظهار احل في رﺳم وموذج
ﻋاﻗة اﻷجزاء بالكل.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إﻋطاء التاميذ  4دﻗائق ﻹﻛمال ﻛتابة اﳌعلومات في ﻛراس الرياضيات .التأﻛﺪ مﻦ جمع ﻛتب التاميذ ومراجعة ﻋملهم
لتحﺪيﺪ اﳌﺴتويات احالية لفهم القﺴمة وتكويﻦ مجموﻋات متﺴاوية.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ ﻋﻤ ً
ﻛﺜﻴﺮا ﻓهﻤﻜﻢ لﻌﻤﻠﻴة القﺴﻤة .ﻋﻨﺪما ﺗﺬﻫبون إلﻰ اﳌﻨزل الﻴوم ،ﻓﻜﺮوا ﻓﻲ اﳌواﻗﻒ
ا الﻴوم .حﺴﻦ
ً
التﻲ ﺗﺴتخﺪمون ﻓﻴها القﺴﻤة )أو اﳌﺸارﻛة ﺑالقﺴﻤة( ﺧارج اﳌﺪرﺳة.
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الﺪرس  29ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في هذا الﺪرس ،يتﺪرب التاميذ ﻋلى مﺴائل التقﺴيم
بالقﺴمة .في مﺴائل اﳌﺸارﻛة بالقﺴمة الﺴابقة ،تع ﹽرف
التاميذ العﺪد اﻹجمالي وﻋﺪد اجموﻋات .وأوجﺪوا احل
ﻹيجاد العﺪد في ﻛل مجموﻋة .أما في مﺴائل التقﺴيم
بالقﺴمة ،يعرف التاميذ العﺪد اﻹجمالي والعﺪد في
ﻛل مجموﻋة .ويوجﺪوا احل ﻹيجاد ﻋﺪد اجموﻋات.
الفرق بينهما دﻗيق ولكنه مهم وﺳيؤﺳس التاميذ ﳌﺴائل
العوامل اﳌفقودة في الﺪرس التالي .ﺳيﺴتﺨﺪم التاميذ
ﻋناﺻر الع ﹽﺪ والرﺳومات الرياضية حل هذه اﳌﺴائل.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• اﺳتﺨﺪام مجموﻋة مﺨتلفة مﻦ ااﺳتراتيجيات
حل مﺴائل القﺴمة.
• ﺷرح أفكارهم ﻋنﺪ حل مﺴائل القﺴمة.
• مناﻗﺸة أهمية اﳌﺜابرة.

اﻹرﺷادات

•

حاﺻل القﺴمة
اﳌواد

•

مجموﻋات مﻦ  50ﻋنصر ﻋ ﹽﺪ
)مجموﻋة واحﺪة للمعلم ومجموﻋة
واحﺪة لكل تلميذ(

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

ا حاجة لتحﻀير إضافي للﺪرس.

اربط

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لبﺪء درس الﻴوم ،أود أن أﻋﺮﻓﻜﻢ ﻛﻠﻤة ﺟﺪﻳﺪة مﻦ اﳌﻔﺮدات .إﻧها ﻛﻠﻤة ﻛبﻴﺮة .الﻜﻠﻤة ﻫﻲ "ﺣاﺻﻞ القﺴﻤة".
ﺗﺬﻛﺮوا أن ﺣاﺻﻞ القﺴﻤة ﻫو اإﺟاﺑة ﻋﻠﻰ مﺴألة القﺴﻤة .ﻋﻨﺪما جﺪ إﺟاﺑة ﳌﺴألة القﺴﻤة ،ﻓأﻧت جﺪ ﺣاﺻﻞ القﺴﻤة .رددوا،
"ﺣاﺻﻞ القﺴﻤة".
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ترديﺪ" :حاﺻل القﺴمة".
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم مﻦ أﺟﻞ ﺟزﺋﻴة "ارﺑﻂ" ،ﻓﻜﺮوا ﻓﻲ اﳌﺴألة التالﻴة :إذا ﻛان لﺪي  16ﺑالوﻧًا ،وأردت رﺑﻄها ﻓﻲ مجﻤوﻋات
مﻦ  2ﺑالون ﻷﻋﻄﻴها ﻷﺻﺪﻗاﺋﻲ ،ﻓﻤا ﻋﺪد اﳌجﻤوﻋات التﻲ مﻜﻨﻨﻲ ﺗﻜوﻳﻨها? ﺗﺬﻛﺮوا أن ﻛﻞ مجﻤوﻋة ﺗتﻜون مﻦ  2ﺑالون ولﺪي
 16ﺑالوﻧًا .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪما ﺗﻌﺮﻓون اإﺟاﺑة .مﻜﻨﻜﻢ اﺳتخﺪام أي طﺮﻳقة ﺗﺮﻳﺪوﻧها ﳊﻞ اﳌﺴألة ،لﻜﻦ ﻛوﻧوا
مﺴتﻌﺪﻳﻦ ﳌﺸارﻛة أﻓﻜارﻛﻢ مع الﻔصﻞ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :امنح التاميذ دﻗيقة وﻗت اﻧتﻈار.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :حل اﳌﺴألة الكامية باﺳتﺨﺪام طريقة منطقية بالنﺴبة لهم .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪ ااﺳتعﺪاد.
يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم اﻹجابات ويﺸرحوا الطرق اﳌﺴتﺨﺪمة ،ويرﺳموا احلول ﻋلى الﺴبورة.

ماحظة للمعلم :مكﻦ للتاميذ اﺳتﺨﺪام مجموﻋة متنوﻋة مﻦ الطرق حل اﳌﺴألة ،ما في ذلﻚ الرﺳم أو اجﺴمات أو الرياضيات الذهنية.
ﻗﺪ تتﻀمﻦ اﻷمﺜلة ﻋلى الﺸرح ما يلي :ﻋﺪدت ﻋلى أﺻابعي مﻀاﻋفات الرﻗم 2؛ وﻧظرت حولي إلى التاميذ اآخريﻦ وتﺨيلﺖ أن ﻛ ﹱا منهم
يحمل بالوﻧﲔ؛ وهكذا.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛﻴﻒ ﺗختﻠﻒ ﻫﺬه اﳌﺴألة ﻋﻦ مﺴألة مﺸارﻛة ﻗﻄع البﺴﻜوﻳت التﻲ أجزﻧاﻫا ﻋﻨﺪما ﻛاﻧت لﺪي  12ﻗﻄﻌة
ﺑﺴﻜوﻳت وﺷارﻛتها ﺑالتﺴاوي ﺑن ﺷخصن? ﻓﻠﻴﻨاﻗش ﻛﻞ مﻨﻜﻢ ااﺧتاف مع الزمﻴﻞ اﳌجاور .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ ﺣن ﺗﻜوﻧون
مﺴتﻌﺪﻳﻦ.
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يناﻗش ﻛل تلميذ مع زميله ااختافات بﲔ ﻧوﻋي اﳌﺴائل .رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك
التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺷرح أن مﺴألة ﻗطع البﺴكويﺖ هي مﺴألة مﺸارﻛة وأن مﺴألة البالون هي مﺴألة جميع ،إذا لزم اﻷمر .في مﺴألة
ﻗطع البﺴكويﺖ ،ﻧعرف ﻋﺪد اجموﻋات ،وجهل ﻋﺪد ﻗطع البﺴكويﺖ التي ﺳتكون في ﻛل مجموﻋة .في مﺴألة البالون ،ﻧعرف العﺪد في ﻛل
مجموﻋة ،وجهل ﻋﺪد اجموﻋات.
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳﻨﺴتخﺪم الﻴوم الصور ﳊﻞ مﺴاﺋﻞ التجﻤﻴع ﻓﻲ القﺴﻤة .ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻴان ،ﻧﻌﺮف ﻋﺪد اﻷﺷﻴاء التﻲ ﻧﺮﻳﺪ
مﻌا .اﻓتﺤوا ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات
ﺗخصﻴصها لﻜﻞ مجﻤوﻋة ،لﻜﻨﻨا جهﻞ ﻋﺪد اﳌجﻤوﻋات التﻲ مﻜﻨﻨا ﺗﻜوﻳﻨها .لﻨجﺮب ﺣﻞ مﺴألة ً
لﻠتامﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :29التﻄبﻴﻖ .واﻧﻈﺮوا إلﻰ مﺴألة اﳌﺜال اﻷول.

الﺪرس  :29التﻄبﻴﻖ
اﳌﺜال رﻗﻢ :1
اإرﺷادات :ارﺳﻢ ﺻورة رﻳاضﻴة ﳌﺴاﻋﺪﺗك ﻋﻠﻰ اﳊﻞ.

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :29التطبيق في ﻛتاب التلميذ.

حتاج ﻛﻞ ﻗﻄة إلﻰ ﺳﻤﻜتن لﻠﻐﺪاء .ﻓﻤا ﻋﺪد القﻄﻂ التﻲ ﻧﺴتﻄﻴع أن ﻧﻄﻌﻤها إذا ﻛان مﻌﻨا  12ﺳﻤﻜة?

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إن رﺳﻢ الصور طﺮﻳقة ﻓﻌالة ﳊﻞ اﳌﺴاﺋﻞ .ﻋﻨﺪما ﻧﺮﺳﻢ الصور ﻓﻲ الﺮﻳاضﻴات ،ﺗﻜون الﺮﺳومات وﺳﻴﻠة ﺳﺮﻳﻌة
"ﻋالﻢ الﺮﻳاضﻴات" ﻳختﻠﻒ ﻋﻦ الﺮﺳﻢ مﺜﻞ الﻔﻨان .ﺣان وﻗت اﳊﻞ الﺴﺮﻳع ﺑالﺮﺳﻢ.
ﺗﺴاﻋﺪﻧا ﻓﻲ ﺗوضﻴح أﻓﻜارﻧا .الﺮﺳﻢ مﺜﻞ ِ
ارﺳﻤوا ﺻورة ﳊﻞ ﻫﺬه اﳌﺴألة :حتاج ﻛﻞ ﻗﻄة إلﻰ ﺳﻤﻜتن لﻠﻐﺪاء .ما ﻋﺪد القﻄﻂ التﻲ ﻧﺴتﻄﻴع أن ﻧﻄﻌﻤها  12ﺳﻤﻜة?

اإرﺷادات :ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ التجﻤﻴع التالﻴة ﳌﻌﺮﻓة ﻋﺪد اﳊﻴواﻧات التﻲ مﻜﻦ إطﻌامها .مﻜﻨك اﺳتخﺪام ﻋﻨاﺻﺮ الﻌﺪّ ﳌﺴاﻋﺪﺗك .الﺮﺟاء
رﺳﻢ وﺗوضﻴح ﺟﻤﻴع ﺧﻄوات اﳊﻞ.
 .1يأﻛل طائر أبو منجل  3ديﺪان .ولﺪينا  18دودة .فما ﻋﺪد طيور أبو منجل التي مكننا إطعامها؟

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم ﺻورة حل اﳌﺴألة.
الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

69

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في أرجاء الفصل وماحظة ﻛيف يحل التاميذ اﳌﺴألة .ماحظة ما إذا ﻛان التاميذ حلوا اﳌﺴألة بطرق
مﺨتلفة أم ا.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رأﻳت الﻜﺜﻴﺮ مﻦ الﺮﺳومات اﳌختﻠﻔة ﻓﻲ ﺟﻤﻴع أﻧﺤاء الﻔصﻞ .الﺮﺟاء رﻓع أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﺮﻳﺪون مﺸارﻛة
طﺮﻳقتﻜﻢ ورﺳوماﺗﻜﻢ مع الﻔصﻞ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم رﺳوماتهم ويﺸرحون أفكارهم.
وإذا ﻛان ذلﻚ مكنﹱا ،يرﺳم التاميذ احل ﻋلى الﺴبورة.
 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ﺳتتﺪرﺑون ﻋﻠﻰ ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ القﺴﻤة ﺑالتجﻤﻴع ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ .ﺳأوﻓﺮ لﻜﻢ مﺴاﺣة لﺮﺳﻢ الصور مﻦ
الﻌﺪ إذا ﻛﻨتﻢ ﻓﻲ ﺣاﺟة إلﻴها .ﺳتﺤتاﺟون إلﻰ مﺸارﻛة مجﻤوﻋة
أﺟﻞ ﺷﺮح أﻓﻜارﻛﻢ .مﻜﻨﻜﻢ ً
أﻳﻀا اﺳتخﺪام مجﻤوﻋة مﻦ ﻋﻨاﺻﺮ ّ
الﻌﺪ مع زمﻴﻠﻜﻢ اﳌجاور ،ولﻜﻦ ﻳوﺟﺪ ما ﻳﻜﻔﻲ لﻜﻞ مﻨﻜﻤا .ﹹﻳﺮﺟﻰ ﻓتح ﻛتبﻜﻢ والبﺪء .ﺗأﻛﺪوا مﻦ رﺳﻢ الصور لتوضﻴح
ﻋﻨاﺻﺮ ّ
ﻋﻤﻠﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل بﺸكل فردي حل مﺴائل القﺴمة الكامية اﳌوجودة في ﻛتاب التلميذ.
أي مﻦ
أي مﻦ التاميذ يﺴتﺨﺪم ﻋناﺻر الع ﹽﺪ؟ ﹽ
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في أرجاء الفصل وماحظة ﻛيف يحل التاميذ اﳌﺴائل .ﹽ
التاميذ يحل بطريقة التﺨمﲔ والتحقق )جربة ﻋﺪد والتحقق مﻦ ﺻحته(؟
ما ااﺳتراتيجيات اﻷخرى التي يﺴتﺨﺪمها التاميذ؟ ﻋنﺪما يتبقى حوالي  5دﻗائق في جزئية "تعلم" خال احصة ،اﺳتﺨﺪم إﺷارة ﺟﺬب
ااﻧتباه اﺳتعادة اﻧتباه التاميذ مجﺪ ﹱدا.
ﺑﻌﻀا مﻦ طﺮق اﳊﻞ اﳌﻤتازة والﻨﻤﺬﺟة ﳊﻞ اﳌﺴاﺋﻞ .دﻋوﻧا ﻧﺸارك اإﺟاﺑات لﻜﻞ مﺴألة
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ رأﻳت الﻴوم ً
ﺑﺴﺮﻋة ﺛﻢ ﻧتﺤﺪث ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴة ﺣﻞ ﻫﺬه اﳌﺴاﺋﻞ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مراجعة ﻛل حل للمﺴألة واﻹجابة مع التاميذ .مناﻗﺸة أي مﺴائل اختلفﺖ إجابات التاميذ ﻋليها .مﺴاﻋﺪة التاميذ
ﻋلى حليل اﻷخطاء وحﺪيﺪ ﺳوء الفهم.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺸارﻛة اﻹجابات بﺸكل جماﻋي بناء ﻋلى طلب اﳌعلم .حﺪيﺪ اﻹجابات غير الﺪﻗيقة واﳌفاهيم اخطأ.
العمل مع اﳌعلم وزمائهم لتصحيح اﻷخطاء.
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تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ ﻋﻤ ً
ا الﻴوم ﻓﻲ ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ التجﻤﻴع .ﺗﺬﻛﺮوا :ﻓﻲ مﺴألة التجﻤﻴع أﻧتﻢ ﺗﻌﺮﻓون ﻋﺪد اﻷﺷﻴاء التﻲ
ﺗﺮﻳﺪون ﺗخصﻴصها لﻜﻞ مجﻤوﻋة ،لﻜﻨﻜﻢ جهﻠون ﻋﺪد اﳌجﻤوﻋات التﻲ ﺳتﻜوﻧوﻧها .الﺮﺟاء االتﻔات إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ مﻌﻜﻢ الﻴوم وما اﺳتﻐﺮق مﻨﻜﻢ ﺑﻌض الوﻗت مع ﺗﻜﺮار اﶈاولة.
ومﺸارﻛة ما ﺳار
ٍ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺸارﻛة التفكير مع الزميل اجاور.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما اﳌقصود ﺑاﳌﺜاﺑﺮة? ﳌاذا مﻦ اﳌهﻢ اﳌﺜاﺑﺮة ﻋﻨﺪما ﻧواﺟﻪ مﺴاﺋﻞ ﺻﻌبة? أﺷﻴﺮوا لﻲ ﺑأﻳﺪﻳﻜﻢ إذا رغبتﻢ ﻓﻲ
مﺸارﻛة أﻓﻜارﻛﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﻹﺷارة باليﺪ للمعلم للمﺸارﻛة التطوﻋية.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ااﺳتماع إلى مناﻗﺸة التاميذ ومﺴاﻋﺪتهم في تصحيح اﳌفاهيم اخطأ ،إذا لزم اﻷمر.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ ﻓﻲ التﻔﻜﻴﺮ مﺜﻞ ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات .ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻴان ،ﺗﺴﻴﺮ اﻷمور ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ وأﺣﻴاﻧًا ﻧﺤتاج إلﻰ
ﺗﻜﺮار اﶈاولة وﻋﺪم الﻴأس .اﳌﺜاﺑﺮة ﻓﻲ ﺣﻞ اﳌﺴاﺋﻞ ﻫﻲ ما ﻳﺮﺗقﻲ مﺴتوى ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات لﻴصبﺤوا ﻋﻈﻤاء ،وﺟﻤﻴﻌﻜﻢ ﻋﻠﻤاء
رﻳاضﻴات مجتهﺪون.
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الﺪرس  30ﻧظرة ﻋامة
ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

أهﺪاف التع ﹹلﹽم

في الﺪرس اﻷخير مﻦ هذا الفصل واحور ،يﺴتكﺸف التاميذ
العاﻗة بﲔ الﻀرب والقﺴمة .ويتع ﹽرفون مﺜلﺜات احقائق
الرياضية ويﺪرﺳون ﻛيف تنطبق حقائق الﻀرب والقﺴمة ﻋلى
مﺴألة مﻦ ﻋاملﲔ وحاﺻل الﻀرب .ﻛما يﺴتﺨﺪم التاميذ رمز
القﺴمة لكتابة مﺴائل القﺴمة ﻷول مرة.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• وﺻف العاﻗة بﲔ ﻋوامل اﳌﺴائل وحاﺻل ضربها.
• اﺳتﺨﺪام رمز ﻋملية القﺴمة.
• اﺳتﺨﺪام العاﻗة بﲔ الﻀرب والقﺴمة لتحﺪيﺪ
احقائق الرياضية.
• حل مﺴائل القﺴمة مع ﻗيمة مجهولة واحﺪة.

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

القﺴمة

•

احقائق الرياضية

•

الرمز

•

اخطط الرئيس" :التفكير مﺜل ﻋالِم
الرياضيات"

•

مجموﻋات مﻦ  50ﻋنصر ﻋ ﹽﺪ
)مجموﻋة واحﺪة للمعلم ومجموﻋة
واحﺪة لكل تلميذ(

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

اﳌواد

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

ا حاجة لتحﻀير جﺪيﺪ.

اربط
اﻹرﺷادات

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة اﳌﺴألة التالية ﻋلى الﺴبورة:
لﺪى ﺳحر  18زهرة ،وتريﺪ وضع  5زهور في ﻛل وﻋاء .فما ﻋﺪد اﻷوﻋية التي ﺳتحتاج إليها ﺳحر؟
وﻛوﻧا مجﻤوﻋات مﻦ اﻷﺷﻴاء .اﻗﺮأوا اﳌﺴألة التﻲ ﻋﻠﻰ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ ﺣصتﻲ الﺮﻳاضﻴات الﺴاﺑقتن ،ﺷارﻛﻨا اﻷﺷﻴاء ّ
الﺴبورة ﺛﻢ حﺪﺛوا إلﻰ زمﻴﻠﻜﻢ اﳌجاور ﻋﻦ ﻛﻴﻒ مﻜﻨك ﺣﻞ ﻫﺬه اﳌﺴألة إﻳجاد ﺣاﺻﻞ القﺴﻤة .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪ
ااﺳتﻌﺪاد لﻠﻤﺸارﻛة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻗراءة اﳌﺴألة ومناﻗﺸة طريقة احل مع الزميل اجاور .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪ ااﺳتعﺪاد .مﺸارﻛة
التاميذ اﻹجابات وﺷرح اﻷفكار ،إذا م اختيارهم.

ماحظة للمعلم :مﻦ احتمل أن يكون هناك بعﺾ التباس ﻧتيجة وجود زهور إضافية.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :طرح أﺳئلة ﳌﺴاﻋﺪة التاميذ ﻋلى فهم ﻛيفية التفكير في اﳌﺴائل التي ا تنقﺴم إلى مجموﻋات متﺴاوية .أمﺜلة :ماذا
يجب أن ﻧفعل بالزهور اﻹضافية؟ هل ﻧحﻦ بحاجة إلى وﻋاء إضافي؟ الﺴماح للتاميذ مناﻗﺸة اﻷفكار حول الزهور اﻹضافية .هناك العﺪيﺪ
مﻦ ااحتماات اختلفة ،لذلﻚ اﺳمح لكل ذلﻚ .اﺳتﺪﻋاء ﻋﺪة تاميذ ﳌﺸارﻛة أفكارهم .في هذا النوع مﻦ اﳌﺴائل ،ليس مﻦ الﻀروري
اﺳتﺨﺪام ﻛلمة "الباﻗي".
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﺪﻳﻜﻢ الﻜﺜﻴﺮ مﻦ اﻷﻓﻜار الﺮاﺋﻌة .مﻜﻦ لﺴﺤﺮ أن ﲤأ  3أوﻋﻴة وﺗأﺧﺬ ما ﺗبقﻰ مﻦ اﻷزﻫار .ﻓﻲ ﺑﻌض
داﺋﻤا .لﺬا ﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﺗقﺮروا ما ﻳجﺐ القﻴام ﺑﻪ مع الباﻗﻲ.
جﻤع اﻷﺷﻴاء ،ا ﻳﻜون اﳌقﺪار
ً
متﺴاوﻳا ً
اﻷﺣﻴان ،ﻋﻨﺪما ﻧﺸارك أو ّ
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم ما يلي ﻋلى الﺴبورة:

16

30

3

10

2

8

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ،ﺳﻨﻜتﺸﻒ ﺷﻴئًا ﺟﺪﻳﺪً ا .ﻳوﺟﺪ ﻧوﻋان مﻦ اﳌﺜﻠﺜات ﻋﻠﻰ الﺴبورة .ﻳتﻀﻤﻦ ﻛﻞ مﺜﻠث ﺛاﺛة أﻋﺪاد .ﺑالﻨﻈﺮ
إلﻰ مﺜﻠث واﺣﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ مﺮة ،ما الﻌاﻗة ﺑن ﻫﺬه اﻷرﻗام الﺜاﺛة? ما الﻌاﻗة ﺑن اﻷرﻗام  16و  8و 2؛ واﻷﻋﺪاد  30و  10و  ?3ﻓﻜﺮوا
ﺑصﻤت وارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪما ﻳﻜون لﺪﻳﻜﻢ ﻓﻜﺮة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ حوالي دﻗيقة واحﺪة للتفكير في اﳌﺴألة .اﺳتﺪﻋاء التاميذ ﳌﺸارﻛة أفكارهم .تﺴجيل اﻷفكار ﻋلى
الﺴبورة.

ماحظة للمعلم :ﻗﺪ يكون مﻦ اﻷﺳهل ﻋلى التاميذ أن يروا أن العﺪديﻦ في اﻷﺳفل هما ﻋامان للعﺪد الذي في اﻷﻋلى لتﺸكيل مﺴألة
الﻀرب؛  .16 = 2 x 8ومع ذلﻚ ،ﻗﺪ ا يرون ﹱ
قﺴم إلى مجموﻋتﲔ مﻦ .8
أيﻀا أن العﺪد  16ﹹم َ
 .2ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إﻋطاء ﻋناﺻر ﻋ ﹽﺪ إلى التاميذ.
ﻋﺪ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨ َﺮ ما مﻜﻨﻨا اﻛتﺸاﻓﻪ ﻋﻦ الﻌاﻗة ﺑن ﻫﺬه اﻷﻋﺪاد .اﻋﻤﻠوا مع الزماء اﳌجاورﻳﻦ لﻌﺪ  16ﻋﻨصﺮ ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻋ ﹽﺪ ﻋناﺻر الع ﹽﺪ.
الﻌﺪ البالغ ﻋﺪدﻫا  16ﻓﻲ مجﻤوﻋات مﻦ .2
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ضﻌوا ﻋﻨاﺻﺮ ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :تكويﻦ  8مجموﻋات مﻦ .2
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما ﻋﺪد اﳌجﻤوﻋات مﻦ  2اﳌوﺟودة ﻓﻲ الﻌﺪد  ?16أروﻧﻲ اإﺟاﺑة ﺑأﺻاﺑﻌﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع  8أﺻابع.
ﻋﺪ.
ﻋﺪ .ﻳجﺐ أن حتوي ﻛﻞ مجﻤوﻋة ﻋﻠﻰ  8ﻋﻨاﺻﺮ ّ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﺬه اﳌﺮة ﻛوﻧوا مجﻤوﻋات مﻦ  8مﻦ الـ  16ﻋﻨصﺮ ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :تكويﻦ مجموﻋتﲔ مﻦ .8
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما ﻋﺪد اﳌجﻤوﻋات مﻦ  8اﳌوﺟودة ﻓﻲ الﻌﺪد  ?16ﻫﻞ ﺗﺴتﻄﻴﻌون ﺗوضﻴح اإﺟاﺑة ﺑأﺻاﺑﻌﻜﻢ?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع إﺻبعﲔ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻧﻈﺮوا إلﻰ مﺜﻠﺜﻨا الﺴاﺑﻖ ،ﻫﻞ لﺪﻳﻜﻢ ماﺣﻈات ﻋﻦ الﻌاﻗة ﺑن اﻷﻋﺪاد الﺜاﺛة?
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺪﻋاء ﻋﺪة تاميذ ﳌﺸارﻛة أفكارهم .في هذه اﳌرحلة ،يجب أن يبﺪأ التاميذ في فهم أﻧهم يحصلون ﻋلى العﺪد
الﺜالث ﻋنﺪ ﻗﺴمة العﺪد العلوي ﻋلى أحﺪ العاملﲔ .ﻗﺪ ا يﺴتﺨﺪمون هذه اﳌفردات ،ولكﻦ ﻗﺪ يقولون "اجموﻋة"" ،مﺸارﻛة"" ،أﺻﻐر ﻋﺪد"،
وما إلى ذلﻚ .ﺳاﻋﺪ التاميذ ﻋلى اﺳتﺨﺪام مصطلحات الرياضيات اﳌناﺳبة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إن  2و  8ﻋامان لﻠﻌﺪد  .16ﻧﺤﻦ ﻧﺴﻤﻲ ﻫﺬه اﻷﻋﺪاد الﺜاﺛة "ﺣقاﺋﻖ رﻳاضﻴة" ﻷﻧها مﺮﺗبﻄة ﺑبﻌﻀها البﻌض.
وﻫﻲ ﺣقاﺋﻖ رﻳاضﻴة لﻠﻀﺮب ﻷﻧﻨا ﻧﺤصﻞ ﻋﻠﻰ ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب  16ﻋﻨﺪ ضﺮب الﺮﻗﻤن  2و  .8و  2و  8ﻋامان لﻠﻌﺪد  .16وﺑالتالﻲ
ﻋﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻫﺬه اﻷﻋﺪاد ً
ﻋﺪ ووضﻌتها ﻓﻲ مجﻤوﻋتن ،ﻳصبح لﺪي  8ﻋﻨاﺻﺮ ّ
أﻳﻀا ﺣقاﺋﻖ رﻳاضﻴة لﻠقﺴﻤة .إذا أﺧﺬت  16ﻋﻨصﺮ ّ
الﻌﺪ
ﻋﺪ ووضﻌتها ﻓﻲ  8مجﻤوﻋات ،ﻳصبح لﺪي ﻋﺪد
الﻌﺪ؛ اﺛﻨان مﻦ ﻋﻨاﺻﺮ ّ
متﺴاو مﻦ ﻋﻨاﺻﺮ ّ
مجﻤوﻋة .وإذا أﺧﺬت  16ﻋﻨصﺮ ّ
ٍ
ﻋﺪ.
ﻓﻲ ﻛﻞ مجﻤوﻋة .لﺬا ﻓإن ﻫﻨاك ﻋاﻗة ﺗﺮﺑﻂ ﺑن ﻫﺬه اﻷرﻗام .لﻨجﺮب ذلك مع  30ﻋﻨصﺮ ّ
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اطلب مﻦ التاميذ تقﺴيم ﻋناﺻر الع ﹽﺪ إلى مجموﻋات مﻦ  10ﻋناﺻر ومجموﻋات مﻦ  3ﻋناﺻر .في ﻛل مرة ،يجب
ﻋليهم حﺴاب ﻋﺪد ﻋناﺻر الع ﹽﺪ في ﻛل مجموﻋة وإدراك أﻧهم ﻗﺪ حﺪدوا حقائق رياضية في النهاية.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :تكويﻦ مجموﻋة مﻦ  30ﻋنصر ﻋ ﹽﺪ .تقﺴيم ﻋناﺻر الع ﹽﺪ إلى  3مجموﻋات مﻦ  10ﻋناﺻر ،و 10مجموﻋات
مﻦ  3ﻋناﺻر.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذن ،ﻫﺬه اﻷﻋﺪاد الﺜاﺛة ﻋﻠﻰ اﳌﺜﻠث ﺗﺮﺗبﻂ ﺑبﻌﻀها البﻌض .ﻓهﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺣقاﺋﻖ رﻳاضﻴة لﻠﻀﺮب والقﺴﻤة .ﻓﻲ
الﺪرﺳن اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ،ﻛﻨا جﺮي القﺴﻤة ﺑاﳌﺸارﻛة وﺗﻜوﻳﻦ أﻧصبة متﺴاوﻳة .ﻋﻨﺪما ﻧقﺴﻢ ،ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺮف اﳌجﻤوع وﻧقﺴﻤﻪ إلﻰ أﺟزاء
أﺻﻐﺮ .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا رأﻳتﻢ رمز القﺴﻤة أو ﺗﻌﺮﻓون ﺷﻜﻠﻪ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع أيﺪيهم إذا ﺳبق لهم رؤية رمز القﺴمة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تﺴجيل رمز القﺴمة )÷( ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳﺴتخﺪم ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات ﻫﺬا الﺮمز ﻋﻨﺪما ﻳوﺟﺪ ﻋﺪد إﺟﻤالﻲ مﻦ اﻷﺷﻴاء واﳌﻄﻠوب ﺗقﺴﻴﻤﻪ إلﻰ أﻧصبة
أو مجﻤوﻋات .حتوي الﻌامة ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﻓﻲ الوﺳﻂ ،مﺜﻞ رمز الﻄﺮح ،وﻧقﻄة ﻓﻲ اﻷﻋﻠﻰ وﻧقﻄة ﻓﻲ اﻷﺳﻔﻞ .ارﺳﻤوا رمز القﺴﻤة
ﺑأﻳﺪﻳﻜﻢ ﻓﻲ الهواء.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ارﺳموا رمز القﺴمة بأيﺪيكم في الهواء.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مﻜﻨﻨا ﻛتاﺑة مﺴألتﻲ ضﺮب ،ومﺴألتﻲ ﻗﺴﻤة لﻜﻞ ﺣقﻴقة رﻳاضﻴة .التﻔتوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ وﻧاﻗﺸوا
ﻛﻴﻒ مﻜﻦ ﻛتاﺑة ﻫﺬه اﳌﺴاﺋﻞ اﻷرﺑع لﻜﻞ مﺜﻠث .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪ ااﺳتﻌﺪاد لﻠﻤﺸارﻛة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث إلى الزميل اجاور ﻋﻦ اﳌﺴائل اﻷربع .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪ ااﺳتعﺪاد .يﺸارك التاميذ
الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم مﺴائلهم ويكتبوها ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺪﻋاء التاميذ للمﺸارﻛة ،وإذا لزم اﻷمر ،توجيه التاميذ لتﺴجيل اﳌﺴائل 16 = 8 x 2 :و  16 = 2 x 8و 8 = 2 ÷ 16
و  2 = 8 ÷ 16و  30 = 10 x 3و  30 = 3 x 10و  3 = 10 ÷ 30و  .10 = 3 ÷ 30حتاج مﺴائل القﺴمة إلى بذل جهﺪ أﻛبر .مكﻦ للتاميذ
ﻛتابة  .8 = 16 ÷ 2ﹽ
وضح أﻧهم يقﺴمون العﺪد اﻷﻛبر إلى مجموﻋات أﺻﻐر ،لذا يجب ﻛتابة العﺪد اﻷﻛبر أو ﹱا.

الﺪرس  :30التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :أوﺟﺪ الﻌامﻞ اﳌﻔقود ﻓﻲ اﳌﺜﻠﺜات ﺑاﻷﺳﻔﻞ .ﺛﻢ اﻛتﺐ اﳌﺴاﺋﻞ اﻷرﺑع التﻲ ﺗتواﻓﻖ مع ﺣقاﺋﻖ الﻌاﺋﻠة اﳌوضﺤة ﻓﻲ اﳌﺜﻠﺜات.
اﺳتخﺪم ﻋﻨاﺻﺮ الﻌﺪّ ﳌﺴاﻋﺪﺗك.

18

24

6

ﺗﻜون ﺣقﻴقة رﻳاضﻴة .ﺣان اﻵن دورﻛﻢ ﻓﻲ التﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .ﻫﺬه اﳌﺜﻠﺜات ﺗﻈهﺮ لﻨا ﺛاﺛة أﻋﺪاد والتﻲ ّ
ﺑﻌض مﺜﻠﺜات ﺣقاﺋﻖ الﺮﻳاضﻴة .ﺳﻴقوم ﻛﻞ واﺣﺪ مﻨﻜﻢ ﺑتﻜوﻳﻦ أرﺑع ﺣقاﺋﻖ رﻳاضﻴة ﻓﻲ ﺻﻔﺤة الﺪرس  30ﻓﻲ ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات
لﻠتﻠﻤﻴﺬ اخاص ﺑﻜﻢ :التﻄبﻴﻖ .اﻧتقﻠوا إلﻰ ﺗﻠك الصﻔﺤة اﻵن.
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :30التطبيق في ﻛتاب التلميذ.
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الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

71

الﻌﺪ التﻲ ﺳتأﺧﺬوﻧها.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳتﺮون ﻓﻲ الصﻔﺤة أن ﻛﻞ اﳌﺜﻠﺜات ﻳوﺟﺪ ﺑها اﳌجﻤوع ﻓﻲ اﻷﻋﻠﻰ .ﻫﺬا ﻫو ﻋﺪد ﻋﻨاﺻﺮ ّ
أﻳﻀا أن أﺣﺪ الﻌوامﻞ ﻓﻲ الزاوﻳة الﺴﻔﻠﻴة موﺟود ،ولﻜﻦ اﻵﺧﺮ مﻔقود .ﻫﻨاك داﺋﺮة ﻓارغة ﺣﻴث ﻳجﺐ أن ﻳﻜون الﻌامﻞ
ﺛﻢ ﺳتﺮون ً
اﻵﺧﺮ مﻦ اﳊقﻴقة الﺮﻳاضﻴة .ضﻌوا أﺻاﺑﻌﻜﻢ ﻋﻠﻰ الﺪاﺋﺮة الﻔارغة ﻓﻲ اﳌﺴألة اﻷولﻰ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :وضع أﺻابعهم ﻋلى الﺪائرة الفارغة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التحقق للتأﻛﺪ مﻦ متابعة التاميذ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻌامﻞ الﺬي ﺗﺮوﻧﻪ ﺑاﻷﺳﻔﻞ ﻫو ﻋﺪد اﳌجﻤوﻋات التﻲ ﺳتﻜوﻧها .ﻳتﻤﺜﻞ التﺤﺪي ﻓﻲ أن ﺗﻌﻤﻠوا مع زمﻴﻠﻜﻢ
اﳌجاور إﻳجاد الﻌامﻞ اﳌﻔقود وﻛتاﺑتﻪ ﻓﻲ الﺪاﺋﺮة .مجﺮد إﻳجاد الﻌامﻞ اﳌﻔقود ،اﻛتبوا اﳌﺴاﺋﻞ اﻷرﺑع لﻠﺤقﻴقة الﺮﻳاضﻴة ﻛﻤا ﻓﻌﻠﻨا
مﻌا .مﻜﻨﻜﻢ اﺳتخﺪام ﻋﻨاﺻﺮ الﻌﺪ أو أي اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات أﺧﺮى ﻗﺪ حتاﺟون إلﻴها إﻳجاد الﻌوامﻞ اﳌﻔقودة .إذا اﻧتهﻴتﻢ مﻦ ﺣﻞ ﻫﺬه
ً
ﺳﺮﻳﻌا ،ﻓﺤاولوا ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ التﺤﺪي .ما اﻷﺳئﻠة التﻲ لﺪﻳﻜﻢ?
اﳌﺴاﺋﻞ
ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :طرح أﺳئلة اﺳتيﻀاحية ﻋنﺪ احاجة .العمل مع زمائهم ﻹيجاد العامل اﳌفقود في ﻛل حقيقة رياضية،
ثم ﻛتابة أربع مﺴائل لكل حقيقة رياضية .مكﻦ للتاميذ الذيﻦ اﻧتهوا مبك ﹱرا العمل ﻋلى مﺴألتي التحﺪي.
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل وماحظة التاميذ وتقﺪم اﳌﺴاﻋﺪة ﻋنﺪ احاجة .ﻋنﺪ اﻗتراب ﻧهاية وﻗﺖ "تعلم" ،اﺳتﺨﺪم إﺷارة
ﺟﺬب ااﻧتباه اﺳتعادة ترﻛيز جميع التاميذ مجﺪ ﹱدا.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ ﻋﻤ ً
ا ﻓﻲ حﺪﻳﺪ وﻛتاﺑة اﳊقاﺋﻖ الﺮﻳاضﻴة .لقﺪ رأﻳت وﺳﻤﻌت الﻜﺜﻴﺮ مﻦ التﻔﻜﻴﺮ الﺮﻳاضﻲ ﻫﺬا الﻴوم.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :وضع اﻷدوات وﻛتاب التلميذ في أماﻛنها اخصصة.

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗﻌﻠﻤﻨا الﻴوم ﺣقاﺋﻖ رﻳاضﻴة لﻠﻀﺮب والقﺴﻤة ،لﻜﻨﻨﻲ أود أن أﺳﻤع مﻨﻜﻢ ﻋﻤا ﺗﻌﻠﻤتﻤوه .اﺷﺮﺣوا ﺑأﺳﻠوﺑﻜﻢ،
ما الﻌاﻗة ﺑن الﻀﺮب والقﺴﻤة? ﺳأﻋﻄﻴﻜﻢ دﻗﻴقة واﺣﺪة لﻠتﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﻤت.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التأ ﹽمل بهﺪوء في ﺳؤال اﳌعلﹽم.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء أو اﺳتراتيجية أخرى اﺳتﺪﻋاء التاميذ ﳌﺸارﻛة أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم أفكارهم أو يطلبوا اﳌﺴاﻋﺪة مﻦ زميل.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ااﺳتماع اجيﺪ إلى إجابات التاميذ ومﺴاﻋﺪتهم في توضيح النقاط ،إذا لزم اﻷمر .اطلب مﻦ التاميذ دﻋم اﻹجابات
مع اﻷدلة وﺷجعهم ﻋلى اﺳتﺨﺪام مصطلحات الرياضيات .إن أمكﻦ ،ﺳجل أفكار التاميذ ﻋلى الﺴبورة أو ﻋلى ورق ﻛبير احجم )أو اطلب
منهم تﺴجيلها( .هذا ﻗﺪ يﺴاﻋﺪ التاميذ الذيﻦ ﻗﺪ يجﺪون ﺻعوبة في احل ،في إدراك اﳌفاهيم.

ماحظة للمعلم :ﻧظ ﹱرا ﻷن هذا اﳌفهوم جﺪيﺪ ،فقﺪ يحتاج بعﺾ التاميذ إلى تكرار احاولة وﻋﺪم اليأس مﻦ أجل الربط بﲔ الﻀرب والقﺴمة .ومع
ذلﻚ ،هذه محادثة مهمة ﺳتوفر معلومات مفيﺪة للتقييم التكويني .د ِون ماحظات حول التاميذ الذيﻦ ﻗﺪ يحتاجون إلى اﳌزيﺪ مﻦ التﺪريب والﺪﻋم.
حﺪد التاميذ الذيﻦ لﺪيهم فهم أﻗوى للمهارات واﳌفاهيم والذيﻦ ﻗﺪ يكوﻧون ﻗادريﻦ ﻋلى أن يﺸارﻛوا التاميذ الذيﻦ يحتاجون إلى اﳌﺴاﻋﺪة.
داﺋﻤا الﻜﺜﻴﺮ ﻋﻨﺪما ﻧﺸارك
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳﻨﺴتﻤﺮ ﻓﻲ التﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﳊقاﺋﻖ الﺮﻳاضﻴة لﻠﻀﺮب والقﺴﻤة ،لﻜﻨﻨا ﻧتﻌﻠﻢ ً
ﺷﻜﺮا لﻜﻢ ﻋﻠﻰ مﺸارﻛتﻜﻢ ﻓﻲ مﻨاﻗﺸة ﺟزﺋﻴة ﺗأمﻞ ﻫﺬا الﻴوم .أﻧا ﻓخور ﺟﺪً ا ﺑالﻌﻤﻞ الﺬي ﺗقومون ﺑﻪ
أﻓﻜارﻧا مع ﺑﻌﻀﻨا البﻌضً .
لتﻌﻠﻢ ﻫﺬه اﳌﻔاﻫﻴﻢ التﻲ حتاج إلﻰ ﺗﻜﺮار اﶈاولة وﻋﺪم الﻴأس .ﺣ ّﻴوا ﺑﻌﻀﻜﻢ البﻌض.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :حية بعﻀهم البعﺾ.
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الصف الﺜالث اابتﺪائي
الﺮﻳاضﻴات
العالم مﻦ حولنا

ااهتمام بعاﳌنا

الﻔصﻞ 4
الﺪروس مﻦ  31إلﻰ 40

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى محور الﺪروس

الفصل  :4الﺪروس مﻦ  31إلى 40
ﻧﻈﺮة ﻋامة ﻋﻠﻰ الﻔصﻞ:
ﺳيراجع التاميذ في هذا الفصل فهمهم لأﺷكال ثنائية اﻷبعاد ويوﺳعوﻧه ويتعمقون أﻛﺜر في ﻋملية الﻀرب .وﺳيتعلمون في الﺪروس القليلة
اﻷولى مﻦ هذا الفصل ﻋﻦ أﺷكال متوازيات اﻷضاع ومجموﻋة اﻷﺷكال الرباﻋية .وﺳيقارﻧون اﻷﺷكال بنا ﹱء ﻋلى خواﺻها .وفي الﺪروس القليلة
التالية ،ﺳيرﻛز التاميذ ﻋلى أﺷكال اﳌربعات واﳌﺴتطيات بينما ين ﹽمون فهمهم للمﺴاحة .وبااﻧتقال مﻦ ترﻛيب ماذج محﺴوﺳة لهذه اﻷﺷكال
بواﺳطة اﳌكعبات ،إلى مقارﻧتها باﳌصفوفات ،ثم حﺴاب اﳌكعبات اﳌفقودة ،يك ﹽون التاميذ فه ﹱما بأن اﳌﺴاحة تأ اجزء الﺪاخلي ﻷﺷكال اﳌﻀلعات.
وﺳ َيﺴتﺨﺪم التاميذ وحﺪات ﻗياس غير مرجعية ﳌلء اﻷﺷكال ويﺸيرون إليها بالوحﺪات اﳌربعة .وﺳيراجع التاميذ خاﺻية اﻹبﺪال في الﻀرب،
ويحﺪدون في الوﻗﺖ ﻧفﺴه أن مﺴاحة اﳌﺴتطيل تبقى ﻧفﺴها بﻐﺾ النظر ﻋﻦ اجاهه ،ﺳواء ﻛان رأﺳ ﹱيا أو أفق ﹱيا .واﳌفهوم التالي الذي ﺳيﺴتكﺸفه
التاميذ في هذا الفصل هو خاﺻية التجميع في الﻀرب .وﺳوف يحﺪد التاميذ باﺳتﺨﺪام اﳌﺴاحة واﳌصفوفات ﻛيفية تقﺴيم مصفوفة ﻛبيرة إلى
أجزاء مكﻦ التعامل معها بحيث تﺴاﻋﺪهم في إيجاد اجموع.

اﳌك ِون
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الوﺻف

الﺪروس

اربط

خال هذا النﺸاط اليومي ،يكتﺴب التاميذ الطاﻗة في اﳌهارات التي ﺳبق
تعلمها ،ويقومون بالربط ما تعلموه ﹹمﺴب ﹱقا وما ﺳيتعلموﻧه في اجزء اخاص بـ
"تعلم" ويناﻗﺸون اﳌفاهيم الرياضية .وﻗﺪ يتعرف التاميذ مﺴائل رياضية متعة
مﻦ العالم الواﻗعي حفزهم لتعلم مهارة أو مفهوم جﺪيﺪ.

 10إلى  15دﻗيقة

تعلم

خال هذا النﺸاط اليومي ،يتعلم التاميذ ويطبقون مهارات ومفاهيم الرياضيات
اختلفة .يﺸارك التاميذ في ااﺳتكﺸاف والتجريب وحل اﳌﺴائل والتعاون
واﳌناﻗﺸة اﺳتيعاب وتطبيق اﳌهارات واﳌفاهيم اجﺪيﺪة والربط ما تعلموه
ﺳاب ﹱقا .يتعلم التاميذ التفكير واحل مﺜل "ﻋالِم الرياضيات" واﳌﺜابرة في تطوير
الفهم التأﺳيﺴي للمهارات واﳌفاهيم الصعبة.

 35إلى  45دﻗيقة

تأمل

خال هذا النﺸاط اليومي ،يط ﹽور التاميذ ﻗﺪرتهم ﻋلى التعبير ﻋﻦ أفكار
الرياضيات بالتحﺪث ﻋما اﻛتﺸفوه في الﺪرس ،وذلﻚ باﺳتﺨﺪام مفردات
الرياضيات ،وطرح اﻷﺳئلة لفهم أﻧﺸطة التعلﹽم ،وتوضيح اﳌفاهيم اخطأ ،وتعلَم
رؤية اﻷﺷياء مﻦ منظور أﻗراﻧهم.

 5إلى  10دﻗائق

مؤﺷرات التع ُلم
ﺳيعمل التاميذ ،خال الﺪروس مﻦ  31إلى  ،40وفق مؤﺷرات التعلﹽم التالية:
ب -الﻌﻤﻠﻴات والتﻔﻜﻴﺮ اجبﺮي:
.2أ -تطبيق خواص العمليات باﻋتبارها اﺳتراتيجيات لعمليات الﻀرب
والقﺴمة ،ما في ذلﻚ:
 (1خاﺻية اﻹبﺪال في الﻀرب
• إذا ﻛاﻧﺖ  12 = 3 x 4معروفة ،فإن  12 = 4 x 3معروفة ﹱ
أيﻀا.
 )3خاﺻية التجميع في الﻀرب
• مكﻦ حل اﳌﺴألة  (2 + 4) x 3ﻋلى أﻧها .2 x 3 + 4 x 3

ﻫـ .الهﻨﺪﺳة
.1أ -معرفة أﺷكال اﳌعينات واﳌﺴتطيات واﳌربعات باﻋتبارها أمﺜلة لأﺷكال
الرباﻋية ،ورﺳم أمﺜلة ﻷﺷكال رباﻋية ا تنتمي إلى أي مﻦ هذه الفئات الفرﻋية.

د -القﻴاس والبﻴاﻧات:
.4أ -جمع وتنظيم وتﺜيل البياﻧات العﺪدية ﻋلى مﺨطط التمﺜيل بالنقاط.
.5أ -حﺪيﺪ اﳌﺴاحة ﻛﺨاﺻية مﻦ خواص اﻷﺷكال الهنﺪﺳية.
.5ب -اﺳتﺨﺪام ﻗياﺳات غير مرجعية حﺴاب مﺴاحة الﺸكل )باﻷﻋﺪاد
الصحيحة(.
.5ﺟـ -تطبيق مفاهيم ﻗياس اﳌﺴاحة:
 (1اﳌربع الذي يبلغ طول ضلعه وحﺪ ﹱة واحﺪة تكون مﺴاحته"وحﺪة مربعة واحﺪة".
وهذه الوحﺪة مكﻦ اﺳتﺨﺪامها لقياس اﳌﺴاحة.
.5د -ﻗياس اﳌﺴاحات )باﻷﻋﺪاد الصحيحة( مﻦ خال ﻋ ﹽﺪ الوحﺪات اﳌربعة.

التفكير احاﺳوبي
ﺳيعمل التاميذ ،خال الﺪروس مﻦ  31إلى  ،40وفق مؤﺷرات التعلﹽم التالية:
ﺟـ .اﻷﻋﺪاد والﻌﻤﻠﻴات ﻓﻲ ﻧﻈام الﻌﺪ الﻌﺸﺮي:
.1ﺟـ -حﺪيﺪ اﻷماط العﺪدية ما في ذلﻚ التي تتﻀمﻦ حقائق اجمع والﻀرب.
د .اﻷﻋﺪاد والﻌﻤﻠﻴات ﻓﻲ ﻧﻈام الﻌﺪ الﻌﺸﺮي:
.1ﺟـ -حل اﳌﺴائل الكامية وحليل البياﻧات اﳌعروضة ﻋلى مﺨطط التمﺜيل
بالنقاط.
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ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تع ﹽرف خواص اﻷﺷكال ثنائية اﻷبعاد.
• حﺪيﺪ الفئات بنا ﹱء ﻋلى اخواص.
• تصنيف اﻷﺷكال ثنائية اﻷبعاد بنا ﹱء ﻋلى خواﺻها.
• حﺪيﺪ ﺷكل اﳌﻀلع ومتوازي اﻷضاع.

32

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• وﺻف خواص اﻷﺷكال الرباﻋية.
• مقارﻧة أوجه تﺸابه اﻷﺷكال الرباﻋية وأوجه اختافها.
• تصنيف أﺷكال رباﻋية باﺳتﺨﺪام مﺨطط ڤﻦ.

33

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تطبيق ﻗواﻋﺪ لتصنيف اﻷﺷكال الرباﻋية.
• جميع أﺷكال رباﻋية ﻹﻧﺸاء ﺻورة.
• إﻧﺸاء تﺜيل بياﻧي باﻷﻋمﺪة مﺜل أﺷكا ﹱا رباﻋي ﹱة بﻐرض إﻧﺸاء ﺻورة.

34

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• اﺳتﺨﺪام اجﺴمات ﻹﻧﺸاء مﺴتطيات لها أبعاد محﺪدة.
• حﺴاب مﺴاحة مﺴتطيات بوحﺪات مربعة.

35

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• ايجاد مﺴاحة مﺴتطيات باﺳتﺨﺪام اﺳتراتيجيات مرتبطة بعملية الﻀرب.

36

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• إﻧﺸاء العﺪيﺪ مﻦ اﳌﺴتطيات اﳌتﺴاوية في اﳌﺴاحة ووﺻفها.
• ﺷرح خاﺻية اﻹبﺪال في الﻀرب ومذجتها.

37

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تعريف اﳌﺴاحة بأﺳاليبهم.
• تطبيق اﺳتراتيجيات معينة لقياس اﳌﺴاحة.

38

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تقﺴيم مصفوفات إلى مصفوفات أﺻﻐر حل مﺴائل الﻀرب.
• ﺷرح الﺴبب في أن تقﺴيم اﳌصفوفات ﹹيﺴ ﹽهل حل مﺴائل الﻀرب.

39

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• مذجة خاﺻية التجميع في الﻀرب باﺳتﺨﺪام اﳌصفوفات.
• تطبيق خاﺻية التوزيع حل مﺴائل الﻀرب.
• ﺷرح خاﺻية التجميع في الﻀرب.

40

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تطبيق خاﺻية التوزيع حل مﺴائل الﻀرب.
• تأ ﹽمل ف ْهم الﻀرب وخاﺻية التجميع في الﻀرب.
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جهيزات اﳌعلم للفصل
الﺪرس :31
ﹱ
واﳌعﲔ
رئيﺴا بعنوان "اﻷﺷكال ثنائية اﻷبعاد" .أضف إلى اخطط ﺻو ﹱرا لأﺷكال التالية :اﳌربع واﳌﺴتطيل واﳌﺜلث
مﺨططا
• أﻧﺸئ
ﹽ
ﹱ
ومتوازي اﻷضاع وثماﻧي اﻷضاع وﺳﺪاﺳي اﻷضاع وﺷبه اﳌنحرف ،وا تﺴ ِمها .ﺳيﺴاﻋﺪك التاميذ في تﺴمية اﻷﺷكال أثناء
الﺪرس.
الﺪرس :32
• ج ﹽهز مجموﻋات مﻦ بطاﻗات اﻷﻋﺪاد أو أحجار ﻧرد لنﺸاط اربط.
• مكنﻚ اﺳتﺨﺪام حجر ﻧرد واحﺪ للتﺪريب ﻋلى حقائق الﻀرب إلى  6أو بطاﻗات أﻋﺪاد حتى العﺪد  12إذا ﻛان التاميذ
يجيﺪون بالفعل حقائق اﻷﻋﺪاد  0إلى .6
• بالنﺴبة لبطاﻗات اﻷﻋﺪاد ،راجع النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم لبطاﻗات اﻷﻋﺪاد .12 - 0
• أﻧﺸئ ملصقﹱا خطط ڤﻦ لأﺷكال الرباﻋية ﻛما هو موضح باﻷﺳفل.
مخﻄﻂ ڤﻦ لأﺷﻜال الﺮﺑاﻋﻴة
أﺷكال ذات  4أضاع متﺴاوية

أﺷكال ذات أربعة أضاع وأربع رؤوس متﺸابهة

؟

الﺪرس :33
• اجمع ور ﹱﻗا مق ﹽوى للصور/اﻷﺷكال )ورﻗة واحﺪة لكل تلميذيﻦ(.
• ﺳيحتاج التاميذ ﹱ
أيﻀا إلى مقﺺ ولصق وأدوات تلويﻦ.
الﺪرس :34
• اطبع وﻗﺺ مجموﻋات مربعات ﺻﻐيرة أبعادها  2ﺳم  2 xﺳم )مجموﻋة واحﺪة مﻦ  40مرب ﹱعا لكل تلميذيﻦ( .راجع النماذج
اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم لﺸبكة اﳌربعات ﻗياس  2ﺳم.
• إذا ﻛان تاميذك ماهريﻦ في اﺳتﺨﺪام اﳌقﺺ ،فف ﹽكر في أن تطلب منهم ﻗﺺ اﳌربعات ﻗبل الﺪرس .34
• ضع مجموﻋات اﳌربعات في أﻛياس باﺳتيكية أو ورﻗية اﺳتﺨﺪامها في الﺪروس التالية.
الﺪرس :35
• ﻗبل الﺪرس ،ارﺳم ﻧﺴﺨة ﻛبيرة مﻦ ﺻفحة الﺪرس  :35اربط )في ﻛتاب التلميذ( ﻋلى الﺴبورة.
• ﻗبل الﺪرس ،ارﺳم مصفوفة ﻛبيرة أبعادها ) 8 x 6مع إظهار جميع اﳌربعات( ﻋلى الﺴبورة .ا تقم بتﺴمية اﻷبعاد.
الﺪرس :36
• ﻗبل الﺪرس ،اﻛتب ﻋلى الﺴبورة اﳌﺴألة الكامية الواردة في الﺪرس  :36اربط )في ﻛتاب التلميذ( .وارﺳم ﹱ
أيﻀا ﻧﺴﺨة ﻛبيرة مﻦ
ﺻفحة الﺪرس  :36اربط )في ﻛتاب التلميذ( ﻋلى الﺴبورة.
الﺪرس :37
• جهز مجموﻋات مﻦ بطاﻗات اﻷﻋﺪاد مﻦ  1إلى  10للتاميذ )مجموﻋة واحﺪة لكل تلميذ( .راجع النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم
مﻦ بطاﻗات اﻷﻋﺪاد مﻦ  0إلى .12
• ﻗبل الﺪرس ،ارﺳم الﺸكل التالي ﻋلى الﺴبورة.
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الﺪرس :38
• ﻗبل الﺪرس ،اﻛتب اﳌﺴألة الكامية التالية ﻋلى الﺴبورة:
• ينﺸئ أدهم ﺷكل مﺴتطيل مﺴاحته  6ﺳنتيمترات مربعة .وينﺸئ ﺳليمان ﺷكل مﺴتطيل مﺴاحته  6مليمترات مربعة .هل
للمﺴتطيلﲔ اﳌﺴاحة ﻧفﺴها؟ ل َم ﻧعم أو ل َم ا؟
• ﻗبل الﺪرس ،ارﺳم اﳌصفوفات التالية ﻋلى الﺴبورة:

6

6

6

6

2

4

الﺪرس :39
• ﻗبل الﺪرس ،ارﺳم مصفوفة أبعادها  6 x 5ﻋلى الﺴبورة.
الﺪرس :40
• ﻗبل الﺪرس ،اﻛتب اﳌﺴألة التالية ﻋلى الﺴبورة:
أردت حل اﳌﺴألة  ،9 x 6فأي ما يلي لﻦ يﺴاﻋﺪﻧي في ذلﻚ .وﳌاذا؟
إذا
ُ
• )(3 x 6) + (6 x 6
• )(4 x 6) + (4 x 6
• )(2 x 6) + (7 x 6

اﳌواد اﳌﺴتﺨﺪمة

150

ﻛتاب التلميذ

ﻗلم رﺻاص

حجر ﻧرد

مقﺺ

ﺻمغ

ورق مق ﹽوى

أﻗام تلويﻦ خﺸب

أﻗام تلويﻦ

ورق

أﻛياس باﺳتيكية

مﺴطرة

بطاﻗات اﻷﻋﺪاد

ملصق مﺨطط فﻦ لأﺷكال الرباﻋية

مربعات ﺳنتيمترية
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الﺪرس  31ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في هذا الﺪرس ،يراجع التاميذ اﻷﺷكال ثنائية
اﻷبعاد .وضمﻦ هذه اﳌراجعة ،يصنﹽف التاميذ اﻷﺷكال
ويطابقوﻧها اﺳتنا ﹱدا إلى خواﺻها اﳌعطاة .ويتع ﹽرف
التاميذ ﺷك ﹱا جﺪي ﹱﺪا ،وهو متوازي اﻷضاع ،ويحﺪدون
ﻛيفية ارتباطه باﻷﺷكال التي يعرفوﻧها بالفعل .وهذه
اﳌراجعة ضرورية لﻀمان جاهزية التاميذ لتعلﹽم مفاهيم
هنﺪﺳية أﻛﺜر تعقي ﹱﺪا.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تع ﹽرف خواص اﻷﺷكال ثنائية اﻷبعاد.
• حﺪيﺪ الفئات بنا ﹱء ﻋلى اخواص.
• تصنيف اﻷﺷكال ثنائية اﻷبعاد بنا ﹱء ﻋلى
خواﺻها.
• حﺪيﺪ ﺷكل اﳌﻀلع ومتوازي اﻷضاع.
اﳌواد

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

ﹱ
رئيﺴا بعنوان "اﻷﺷكال ثنائية
مﺨططا
أﻧﺸئ
ﹱ
اﻷبعاد" .اﻧظر إلى التفاﺻيل في جهيزات
اﳌعلم للفصل في الﺪرس .31

•

ارﺳم ﻧﺴﺨة ﻛبيرة مﻦ ﺻفحة "التطبيق" ﻋلى
الﺴبورة ﻗبل الﺪرس.

اربط
اﻹرﺷادات

•

اخطط الرئيس لأﺷكال ثنائية اﻷبعاد

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم رﺻاص

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

اخاﺻية

•

ﺷكل مﻐلق

•

مكعب

•

ﺳﺪاﺳي أضاع

•

ثماﻧي أضاع

•

متواز
ٍ

•

متوازي أضاع

•

مﻀلع

•

ﺷكل رباﻋي

•

معﲔ
ﹽ

•

ﺷبه منحرف

•

رأس

•

رؤوس

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض اخطط الرئيس لأﺷكال ثنائية اﻷبعاد.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳﻨﺮاﺟع الﻴوم ﺑﻌض اﻷﺷﻜال التﻲ ﺗﻌﻠﻤﻨاﻫا الﻌام اﳌاضﻲ .اﻧﻈﺮوا إلﻰ اﻷﺷﻜال ﻋﻠﻰ الﺴبورة .ﺳأضع جﻤة
ﺑجوار ﺑﻌﻀها .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌﺮﻓون اخاﺻﻴة التﻲ ﺗتﺸارك ﻓﻴها ﺟﻤﻴع ﻫﺬه اﻷﺷﻜال.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :وضع جمة بجوار جميع أﺷكال اﳌﻀلعات )وليس الﺪائرة أو اﳌكعب(.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم.

ماحظة للمعلم :ﻋلى التاميذ أن يﺪرﻛوا أن اﻷﺷكال اﳌوضوع بجوارها جمة لها أضاع مﺴتقيمة .وإذا لم يﺪرﻛوا ذلﻚ ،فاطرح أﺳئلة
ﳌﺴاﻋﺪتهم في اﺳتيعاب ذلﻚ.
ﹹ
ﺛﻨاﺋﻴة اﻷﺑﻌاد ولها أضاع مﺴتقﻴﻤةَ .مﻦ مﻜﻨﻪ أن ﻳخبﺮﻧﻲ ﻋﻦ ﺳبﺐ ﻋﺪم اﻧتﻤاء اﳌﻜﻌﺐ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺟﻤﻴع ﻫﺬه اﻷﺷﻜال
والﺪاﺋﺮة إلﻰ ﻫﺬه اﳌجﻤوﻋة? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌﺮﻓون.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تأﻛيﺪ اﻹجابات الصحيحة :اﳌكعب ﺷكل ثاثي اﻷبعاد ،والﺪائرة ليﺴﺖ لها أضاع مﺴتقيمة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ درس الﻴوم ودرﺳﻲ الﺮﻳاضﻴات التالﻴن ،ﺳﻨﺮﻛز ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻜال ﺛﻨاﺋﻴة اﻷﺑﻌاد التﻲ لها ﺧاﺻﻴة اﻷضاع
أﻳﻀا ﺟزء مﻦ مجﻤوﻋة أﻛبﺮ ﺗﹹﺴﻤﻰ اﳌﻀﻠﻌات .جﻤﻴع اﳌﻀﻠﻌات أضاع
اﳌﺴتقﻴﻤة .جﻤﻴع ﻫﺬه اﻷﺷﻜال اﺳﻢ مﺤﺪد ولﻜﻨها ً
ﺗﻜوﻧﻪ.
مﺴتقﻴﻤة وﻫﻲ أﺷﻜال مﻐﻠقة .والﺸﻜﻞ اﳌﻐﻠﻖ ﻫو ﺷﻜﻞ ا ﺗوﺟﺪ أي ﻓﺮاغات ﺑن اخﻄوط التﻲ ّ
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋنﺪ الﻀرورة ،رﺳم بعﺾ اﻷمﺜلة ﻋﻦ أﺷكال مفتوحة.
ً
ﺧﻄوطا مﺴتقﻴﻤة.
مﻀﻠﻌا ﻷﻧها ا ﺗﻀﻢ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﺪاﺋﺮة ﺷﻜﻞ مﻐﻠﻖ ،ولﻜﻨها لﻴﺴت
ً

تعلم
اﻹرﺷادات

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨتﺤﺪث أﻛﺜﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷﺷﻜال .اﻓتﺤوا ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :31التﻄبﻴﻖ.
ﻓﻲ ﻫﺬه الصﻔﺤة ،ﺳتﺮون مجﻤوﻋة أﺷﻜال ﺗﺸبﻪ اﻷﺷﻜال اﳌﺮﺳومة ﻋﻠﻰ الﺴبورة .ﻧاﻗﺸﻨا ﺑالﻔﻌﻞ أن مﻌﻈﻢ ﻫﺬه اﻷﺷﻜال ﺗﻨتﻤﻲ
إلﻰ مجﻤوﻋة اﳌﻀﻠﻌات ،ولﻜﻦ لﻨتأﻛﺪ مﻦ أﻧﻨا ﻧﻌﺮف اﻷﺳﻤاء اﶈﺪدة لهﺬه اﻷﺷﻜال .لﻴﻠتﻔت ﻛﻞ مﻨﻜﻢ إلﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور وﻳﺬﻛﺮ اﺳﻢ
مﻌا .ا ﻳﻠزم أن ﺗﻜتبوا ﺷﻴئًا ﻓﻲ
ﻛﻞ ﺷﻜﻞ .وإذا لﻢ ﺗﻜوﻧوا متأﻛﺪﻳﻦ مﻦ ااﺳﻢ ،ﻓﻀﻌوا ﻋامة اﺳتﻔهام ﺑجوار الﺸﻜﻞ وﺳﻨﻨاﻗﺸﻪ ﻛﻠﻨا ً
الوﻗت اﳊالﻲ ما لﻢ ﺗﻜوﻧوا ﺑﺤاﺟة إلﻰ ﻛتاﺑة ﻋامة اﺳتﻔهام.

الﺪرس  :31التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :اﺗبع التﻌﻠﻴﻤات التالﻴة:
ﺑالتﻌاون مع زمﻴﻠك ،ﺣﺪّ د ً
أوا اﺳﻢ ﻛﻞ ﺷﻜﻞ.
ﺛﻢّ ﺻﻨّﻒ اﻷﺷﻜال ﺑاﻷﺳﻔﻞ إلﻰ مجﻤوﻋات.
اﻛتﺐ اﺳﻢ لﻜﻞ مجﻤوﻋة.
اﻛتﺐ رﻗﻢ اﻷﺷﻜال التﻲ ﺗﻨتﻤﻲ إلﻰ اﳌجﻤوﻋة أو ارﺳﻤها.

1

4

7

2

3

5

6

8

9

10

74

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :االتفات إلى زمائهم والتحﺪث ﻋﻦ اﻷﺷكال ،وذلﻚ بذﻛر ااﺳم ووضع ﻋامة اﺳتفهام إذا لم يكﻦ ااﺳم
معرو ﹱفا.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﺴماح للتاميذ بالتحﺪث ﻋﻦ أﺳماء ﻛل اﻷﺷكال .ثم مناﻗﺸة أﺳماء اﻷﺷكال التي ا يعرفها التاميذ .مراجعة
اﳌصطلحﲔ "رأس" و"رؤوس" ،واﺳتﺨﺪام هذيﻦ اﳌصطلحﲔ ﻋنﺪ مناﻗﺸة اخواص .في الوﻗﺖ احالي ،ا يحتاج التاميذ إلى اﺳتﺨﺪام
مصطلح "زوايا" ،ولكنهم ﻗﺪ يﺪرﻛون أن بعﺾ اﻷﺷكال لها زوايا داخلية متﺴاوية )مﺜل اﳌربع( ،وأن البعﺾ اآخر ليﺴﺖ له زوايا داخلية
متﺴاوية )مﺜل ﺷبه اﳌنحرف(.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﺗﺬﻛﺮم الﻜﺜﻴﺮ مﻦ أﺳﻤاء اﻷﺷﻜال .مﻦ اﻷﺳﻤاء التﻲ لﻢ ﻳﻌﺮﻓها الﻜﺜﻴﺮ مﻨا "متوازي اﻷضاع" .رددوا ﻫﺬه
الﻜﻠﻤة مﻌﻲ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ترديﺪ ﻛلمة "متوازي اﻷضاع" مع اﳌعلم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ مصﻄﻠح "متوازي اﻷضاع" ،ﻧﺮى الﻜﻠﻤة "متوازي" .ﺗصﻒ ﻛﻠﻤة "متوازي" أﺷﻴاء متقاﺑﻠة ،ﻛاخﻄوط ،والتﻲ
مألوف ﺑالﻨﺴبة لﻠتامﻴﺬ(.
ا ﺗﻠتقﻲ مهﻤا امتﺪت .ﺗبﺪو اخﻄوط اﳌتوازﻳة ﻛﺸﺮﻳﻄﻲ الﺴﻜة اﳊﺪﻳﺪ )أو مﻜﻨك اﺳتخﺪام مﺜال آﺧﺮ
ٍ
مﺜال ﻋﻦ خطوط متوازية ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم ٍ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :متوازي اﻷضاع ﺷﻜﻞ رﺑاﻋﻲ )ﺷﻜﻞ لﻪ أرﺑﻌة أضاع( ﻛﻞ ضﻠﻌن متقاﺑﻠن ﻓﻴﻪ متوازﻳان .ﻋﻠﻰ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ أن ﻳﻨﻈﺮ
مع زمﻴﻠﻪ اﳌجاور إن ﻛان ﺑإمﻜاﻧﻪ حﺪﻳﺪ اﻷﺷﻜال متوازﻳة اﻷضاع ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التعاون مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ لإﺷارة إلى جميع اﻷﺷكال متوازية اﻷضاع.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التأﻛﺪ مﻦ أن التاميذ ياحظون أن أﺷكال اﳌﺴتطيات واﳌربعات ﹱ
أيﻀا أمﺜلة ﻋلى متوازيات اﻷضاع ،واﻹﺷارة إلى
ذلﻚ ﻋنﺪ احاجة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :راﺋع .ﺑﻌﺪ أن أﺻبﺤﻨا متأﻛﺪﻳﻦ مﻦ أﺳﻤاء ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷﺷﻜال ،لﻨﻔﻜﺮ ﻓﻲ الﻔئات التﻲ مﻜﻨﻨا ﺗصﻨﻴﻔها ضﻤﻨها.
ﻧاﻗﺸﻨا أن اﳌﻜﻌﺐ والﺪاﺋﺮة ا ﻳﻨتﻤﻴان إلﻰ مجﻤوﻋة اﳌﻀﻠﻌات ،ولﻜﻦ ﺛﻤة طﺮق أﺧﺮى ﻛﺜﻴﺮة لتصﻨﻴﻒ ﻫﺬه اﻷﺷﻜال.
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ أن ﻳﺤﺪد مع زمﻴﻠﻪ اﳌجاور ﻛﻴﻒ مﻜﻦ ﺗصﻨﻴﻒ ﻫﺬه اﻷﺷﻜال إلﻰ ﻓئات ﺑالﻨﻈﺮ إلﻰ ﺧواﺻها .اخواص ﻫﻲ ﺳﻤات
أو مواﺻﻔات ﺷﻲء ما .ﻋﻠﻰ ﺳبﻴﻞ اﳌﺜال ،مﻜﻦ أن أﻧﻈﺮ إلﻰ اﳌﺮﺑع واﳌﺴتﻄﻴﻞ )الﺸﻜان  2و (3وأﻓﻜﺮ ﻓﻲ" :لهﺬﻳﻦ الﺸﻜﻠن أرﺑﻌة
رؤوس .وﻫﺬه إﺣﺪى اخواص التﻲ ﻳتﺸارك ﻓﻴها ﻫﺬان الﺸﻜان ".ولهﺬا ،ﺳأﺳﻤﻲ ﻫﺬه اﳌجﻤوﻋة "أرﺑﻌة رؤوس" .ﺑﻌﺪ ذلك ،ﺳأﻛتﺐ
أﺳﻤاء ﻫﺬه اﻷﺷﻜال أو أﻋﺪادﻫا أو أرﺳﻤها .ﻫﺬا اﳌﺜال مﺤﻠول لﻜﻢ .ما اﻷﺳئﻠة التﻲ لﺪﻳﻜﻢ ﻋﻦ ذلك اجزء مﻦ اإرﺷادات?
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لفﺖ اﻧتباه التاميذ إلى اﳌﺜال في ﻛتاب التلميذ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :النظر إلى اﳌﺜال في الكتاب .طرح أﺳئلة اﺳتيﻀاحية ﻋنﺪ احاجة.

152

الفصل 4

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التأﻛﺪ مﻦ فهم التاميذ لإرﺷادات ﻗبل اﳌتابعة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﺪ ﺗﻜون لﺪﻳﻜﻢ أﺷﻜال ﺗﻨاﺳﺐ أﻛﺜﺮ مﻦ مجﻤوﻋة واﺣﺪة ،أو أﺷﻜال ا ﺗﻨاﺳﺐ أي مجﻤوﻋة ،ﻫﺬا مقبول .ولﻴس
ﺳﺮﻳﻌا،
أﻳﻀا أن ﺗﻜون لﺪﻳﻜﻢ ﺳت ﻓئات ،ولﻜﻦ ﻳجﺐ أن ﺗﻜون لﺪﻳﻜﻢ ﻓئتان ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .إذا اﻧتهﻴتﻢ مﻦ ﺣﻞ ﻫﺬه اﳌﺴاﺋﻞ
مﻦ الﻀﺮوري ً
ً
ﻓﺤاولوا ﺣﻞ مﺴألة التﺤﺪي.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل مع زمائهم لتصنيف اﻷﺷكال إلى فئات اﺳتنادﹱا إلى خواﺻها .رﺳم اﻷﺷكال أو تﺴميتها أو
ﻛتابة ﻋﺪد اﻷﺷكال في ﻛل مجموﻋة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ  15دﻗيقة لتصنيف اﻷﺷكال إلى فئات مﻦ اختيارهم اﺳتنا ﹱدا إلى خواﺻها .التجول وماحظة ﻛيفية
تصنيف التاميذ لأﺷكال واﻷﺷكال التي فيها التباس .بعﺪ أن ينتهي معظم التاميذ ،أو بعﺪ مﻀي  15دﻗيقة ،اﺳتﺪﻋاء اﻧتباه الفصل معه
مجﺪ ﹱدا.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨﻨاﻗش ﻛﻴﻒ ﺻﻨﻔتﻢ ﻫﺬه اﻷﺷﻜال .ﺗأﻛﺪوا مﻦ ذﻛﺮ اﺳﻢ الﺸﻜﻞ وﻓئتﻪ.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اختيار أربعة أو خمﺴة زماء ليﺸارﻛوا الفئات التي اختاروها .بعﺪ اﳌﺸارﻛة ،الﺴؤال ﻋما
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام
ّ
إذا ﻛان أي ﺷﺨﺺ معه مجموﻋة مﺸابهة أم ا .ﻛتابة الفئات ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الزماء اختارون يﺸارﻛون الفئات ،واﻷﺷكال التي تناﺳب اجموﻋة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ وﺟﺪم الﻜﺜﻴﺮ مﻦ الﻄﺮق لتصﻨﻴﻒ اﻷﺷﻜال .ﻫﻞ ﻛان مع أي مﻨﻜﻢ ﺷﻜﻞ لﻢ ﻳﺴتﻄع وضﻌﻪ مع ﺷﻜﻞ آﺧﺮ
لتﻜوﻳﻦ مجﻤوﻋة? ﻫﻞ ﻛاﻧت ﻫﻨاك أي أﺷﻜال ﻳبﺪو أﻧها ا ﺗﻨتﻤﻲ ﻷي مجﻤوﻋة? وﳌاذا? ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ لﻠﻤﺸارﻛة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للتط ﹽوع باﻹجابة .يناﻗش التاميذ اختارون اﻷﺷكال التي لم يﺴتطيعوا تصنيفها
ويﺸرحون الﺴبب.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مكﻦ ذﻛر الﺪائرة واﳌكعب مجﺪ ﹱدا اﺳتنا ﹱدا إلى النقاش الذي جرى خال اجزء اخاص بـ "اربط" ،ولكﻦ مكﻦ الﺴماح
مناﻗﺸة أي أﺷكال إذا ﻛان بإمكان التاميذ ﺷرح أفكارهم .يجب أن يكون هذا النﺸاط بصيﻐة مناﻗﺸة ،ومكﻦ للتاميذ أا يوافقوا وأن
يﺸرحوا أفكارهم لﺪﻋم اﻷفكار .اﺳتﺨﺪم اﳌكعب للمﺴاﻋﺪة في توجيه التاميذ لفهم اﻷﺷكال ثنائية اﻷبعاد مقابل اﻷﺷكال ثاثية اﻷبعاد.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع ﻓﻲ ﺗصﻨﻴﻒ ﻫﺬه اﻷﺷﻜال والتﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺧواﺻها .أﺑقوا ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ لﻠجزء اخاص ﺑـ
"ﺗأمﻞ".

تأمل
اﻹرﺷادات
الﺪرس  :31ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :31ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :31ﻛراس الرياضيات.

الﺮﻳاضﻴات
:31ماﻛﺮاس
الﺪرس
ﺑأﺳﻠوﺑك اﳌقصود ﺑﻜﻞ مﻦ :اﳌﻀﻠع ومتوازي اﻷضاع وارﺳﻢ مﺜالن لﻜﻞ مﻨهﻤا.
ﺗﻌﻠﻤتﻪ .اﺷﺮح
اإرﺷادات :ﺗأمَ ﻞ
اإرﺷادات :ﺗأمَ ﻞ ما ﺗﻌﻠﻤتﻪ .اﺷﺮح ﺑأﺳﻠوﺑك اﳌقصود ﺑﻜﻞ مﻦ :اﳌﻀﻠع ومتوازي اﻷضاع وارﺳﻢ مﺜالن لﻜﻞ مﻨهﻤا.

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻜﺮوا ﻓﻴﻤا ﺗﻌﻠﻤتﻤوه .ﺛﻢ اﺷﺮﺣوا ﺑأﺳالﻴبﻜﻢ ما اﳌقصود ﺑاﳌﻀﻠع .وارﺳﻤوا مﺜالن لﻠﻤﻀﻠع .ﺛﻢ اﺷﺮﺣوا
ﺑأﺳالﻴبﻜﻢ ما اﳌقصود متوازي اﻷضاع .وارﺳﻤوا مﺜالن ﳌتوازي اﻷضاع.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﻹجابة ﻋﻦ الﺴؤال في ﻛراس الرياضيات.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ مﻦ دﻗيقة إلى دﻗيقتﲔ ﻹجاز العمل .إذا ﺳمح الوﻗﺖ ،اختيار بعﺾ التاميذ ﳌﺸارﻛة إجابتهم.
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الﺪرس  32ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

يبﺪأ التاميذ الﺪرس بلعب لعبة اﻛتﺴاب الطاﻗة في
الﻀرب .ويكررون لعب هذه اللعبة للمراجعة في درس
احق .ثم يراجع التاميذ اﻷﺷكال الرباﻋية ويتعرفون
ﻋلى خواﺻها ﻋنﺪ مقارﻧة أﺷكال رباﻋية مﺨتلفة
باﺳتﺨﺪام مﺨطط ڤﻦ.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• وﺻف خواص اﻷﺷكال الرباﻋية.
• مقارﻧة أوجه تﺸابه اﻷﺷكال الرباﻋية وأوجه
اختافها.
• تصنيف أﺷكال رباﻋية باﺳتﺨﺪام مﺨطط ڤﻦ.

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

ج ﹽهز مجموﻋات مﻦ بطاﻗات اﻷﻋﺪاد أو أحجار ﻧرد لنﺸاط اربط .اﻧظر جهيزات اﳌعلم للفصل للﺪرس  32ﳌعرفة
التفاﺻيل.

•

ج ﹽهز ملصق مﺨطط ڤﻦ لأﺷكال الرباﻋية .اﻧظر جهيزات اﳌعلم للفصل للﺪرس  32ﳌعرفة التفاﺻيل.

اربط
اﻹرﺷادات

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

مراجعة اﳌفردات ﻋنﺪ احاجة.

اﳌواد

•

بطاﻗات اﻷﻋﺪاد مﻦ  0إلى  12أو
حجر ﻧرد واحﺪ لكل مجموﻋة مﻦ
الزماء

•

ملصق مﺨطط ڤﻦ لأﺷكال الرباﻋية

•

مقﺺ

•

لصق لكل مجموﻋة زماء

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

ماحظة للمعلم :مكنﻚ اﺳتﺨﺪام حجر ﻧرد واحﺪ للتﺪريب ﻋلى حقائق الﻀرب إلى  6أو بطاﻗات أﻋﺪاد حتى العﺪد  12إذا ﻛان التاميذ
يجيﺪون بالفعل حقائق اﻷﻋﺪاد  0إلى .6
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ﺳﻨتﻌﻠﻢ لﻌبة ﺳﺮﻳﻌة اﺳﻤها "لﻐز الﻀﺮب" .أﺧﺮﺟوا ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ واﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة
الﺪرس  :32ارﺑﻂ.

الﺪرس  :32ارﺑﻂ
اإرﺷادات :أوﺟﺪ الﻌامﻞ اﳌجهول ﻋﻦ طﺮﻳﻖ رمﻲ ﺣجﺮ الﻨﺮد أو اﺧتﻴار ﺑﻄاﻗة أﻋﺪاد .ﺛﻢ أوﺟﺪ ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب.

لﻌبة لﻐز الﻀﺮب

1
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ما الﺬي ﺗاﺣﻈوﻧﻪ ﺑﺸأن مﺴاﺋﻞ الﻀﺮب ﻓﻲ ﻫﺬه الصﻔﺤة? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛاﻧت لﺪﻳﻜﻢ ﻓﻜﺮة ﺗﺮﻳﺪون مﺸارﻛتها.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم .يجب أن ياحظ التاميذ أن
اﳌﺴائل غير مكتملة.
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ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﺬه مﺴاﺋﻞ ﻋﻦ ألﻐاز ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴة الﻀﺮب .وﻳﻨقصها ﻋامﻞ واﺣﺪ لتﻜتﻤﻞ اﳌﺴألة .ﻳجﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ حﺪﻳﺪ ذلك
الﻌامﻞ اﳌﻔقود مﻦ ﺧال ﺳﺤﺐ ﺑﻄاﻗة أﻋﺪاد أو رمﻲ ﺣجﺮ ﻧﺮد .مﻜﻨﻜﻢ ﺣﻞ أي مﻦ ﻫﺬه اﳌﺴاﺋﻞ .ﻋﻠﻰ ﺳبﻴﻞ اﳌﺜال ،إذا ﻛان الﻌامﻞ
الﺜاﻧﻲ ﻳﺴاوي  1وأردم اﺳتخﺪام ذلك الﻌامﻞ ﳊﻞ اﳌﺴألة  ،___=___ x 12ﻓا ﺑأس ﻓﻲ ذلك .اﻛتبوا الﻌﺪد  1ﻓﻲ الﻔﺮاغ ﺛﻢ
اضﺮﺑوا الﻌﺪدﻳﻦ لﻠﺤصول ﻋﻠﻰ ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب .واﺻﻠوا اﳊﻞ ﳌﺪة  5دﻗاﺋﻖ ﺗقﺮﻳ ًبا ﳊﻞ أﻛبﺮ ﻋﺪد مﻜﻦ مﻦ اﳌﺴاﺋﻞ .اﺳتخﺪموا
مﻜان اﳊﻞ لﻠﻌﺪ ﺑالقﻔز ،أو ارﺳﻤوا مصﻔوﻓة ،أو اﺳتخﺪموا اجﻤع اﳌتﻜﺮر أو أي طﺮﻳقة ﺗﻨاﺳبﻜﻢ ﳊﻞ اﳌﺴاﺋﻞ .ﻋﻠﻰ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ
مﺸارﻛة ﺣجﺮ ﻧﺮد )أو ﺑﻄاﻗات أﻋﺪاد( مع زمﻴﻠﻪ اﳌجاور.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋنﺪ الﻀرورة ،ﻋرض ﺻفحة اجزء اخاص بـ "اربط" ومذجة ﻛيفية لعب اللعبة بﺴرﻋة .التجول في أرجاء الفصل
وماحظة ﻛيفية حلهم اﳌﺴائل .بعﺪ حوالي  5دﻗائق ،اﺳتﺪﻋاء اﻧتباه الفصل مجﺪ ﹱدا.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التعاون مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ للعب لعبة "لﻐز الﻀرب".
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع ﻓﻲ التﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺣقاﺋﻖ الﻀﺮب .اﻧﻈﺮوا إلﻰ اﳌﺴاﺋﻞ التﻲ ﻗﻤتﻢ ﺑﺤﻠها ،وضﻌوا دواﺋﺮ
ﺣول اﳌﺴاﺋﻞ التﻲ ﻛان ﺣﻠها أﺳهﻞ مﻦ غﻴﺮﻫا.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :وضع دوائر حول اﳌﺴائل ﺳهلة احل.
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ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .ﺗأﻛﺪوا مﻦ التﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺣقاﺋﻖ الﻀﺮب التﻲ لﻢ ﺗﻀﻌوا دواﺋﺮ ﺣولها .أﺑقوا ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ لﻠجزء
اخاص ﺑـ "ﺗﻌﻠﻢ".

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم ﺷكل مربع ومﺴتطيل ومتوازي أضاع وﺷبه منحرف ومعﲔ ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺧال درس الﺮﻳاضﻴات الﺴاﺑﻖ ،ﻛتبﻨا ﺧواص ﻫﺬه اﻷﺷﻜال ﻋﻠﻰ الﺴبورة .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﳌﺸارﻛة
اخواص التﻲ ﺗﻌتقﺪون أﻧها مﺸتﺮﻛة ﺑن ﻫﺬه اﻷﺷﻜال.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للتط ﹽوع باﻹجابة .يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم مع الفصل.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار تلميذيﻦ إلى أربعة تاميذ ﳌﺸارﻛة اخواص وﻛتابتها.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋنﺪ الﻀرورة ،تذﻛير التاميذ أن ﻛل اﻷﺷكال لها أربعة أضاع مﺴتقيمة وأربعة رؤوس وجميعها أﺷكال مﻐلقة ،ولذلﻚ
فإﻧها مﻀلعات جمي ﹱعا.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳصﻨّﻒ ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات ﻛﻞ ﻫﺬه اﳌﻀﻠﻌات ضﻤﻦ مجﻤوﻋة ﺧاﺻة أﺧﺮى ﺗﹹﺴﻤﻰ اﻷﺷﻜال الﺮﺑاﻋﻴة .ﻛﻠﻤة
"رﺑاﻋﻲ" ﺗﻌﻨﻲ أرﺑﻌة ،وﻫﺬا ﻳﺴاﻋﺪﻧا أن ﻧتﺬﻛﺮ أن ﻫﺬه اﻷﺷﻜال لها أرﺑﻌة أضاع .وﻋﻠﻰ الﺮغﻢ مﻦ أن ﺟﻤﻴع ﻫﺬه اﳌﻀﻠﻌات ﻫﻲ أﺷﻜال
ﲤاما .ما أوﺟﻪ ﺗﺸاﺑهها? وما أوﺟﻪ ااﺧتاف ﺑﻴﻨها? أرﻳﺪ مﻦ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ االتﻔات إلﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور
رﺑاﻋﻴة ،ﻓهﻲ لﻴﺴت متﻤاﺛﻠة
ً
ومﺸارﻛة ماﺣﻈاﺗﻪ مﻌﻪ .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪما ﺗﻜوﻧون مﺴتﻌﺪﻳﻦ ﳌﺸارﻛة أﻓﻜارﻛﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مناﻗﺸة أوجه التﺸابه وااختاف مع زمائهم .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ لإﺷارة إلى اﺳتعﺪادهم
للمﺸارﻛة .يتع ﹽرف التاميذ اختارون أوجه التﺸابه وااختاف.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة أفكار التاميذ ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗﻔﻜﻴﺮ راﺋع .ﻫﺬه أﺷﻜال مﻀﻠﻌات رﺑاﻋﻴة اﻷضاع ،ولﻜﻦ ﻫﻨاك اﺧتاﻓات ﺑﻴﻨها .ﺳتصﻨﻔون الﻴوم اﻷﺷﻜال
الﺮﺑاﻋﻴة ﻓقﻂ ولﻜﻦ ﺑﻄﺮﻳقة ﺧاﺻة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض ملصق مﺨطط ڤﻦ لأﺷكال الرباﻋية.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗﺮون ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻠصﻖ داﺋﺮﺗن متصﻠتن .ﹹﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا الﺸﻜﻞ مخﻄﻂ ڤﻦ ،وﻗﺪ اﺳتخﺪمتﻤوه مﻦ ﻗبﻞ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗراءة اﻷوﺻاف فوق ﻛل دائرة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺑﺮأﻳﻜﻢ ،ما اﻷﺷﻜال التﻲ مﻜﻦ أن ﺗوضع ﻓﻲ اجزء اﳌﺸتﺮك ﺑن الﺪاﺋﺮﺗن? حﺪﺛوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺸارﻛة اﻷفكار مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إن مﻨﻄقة التقاطع ﻫﺬه مخصصة لأﺷﻜال التﻲ لها أرﺑﻌة أضاع وأرﺑﻌة رؤوس متﻤاﺛﻠة .ﻓهﻲ مﺴاﺣة
لأﺷﻜال التﻲ حقﻖ ﻛﻠتا القاﻋﺪﺗن .ﺳأﻛتﺐ ذلك ﻋﻠﻰ مخﻄﻂ ڤﻦ حت الﺴهﻢ.

الﺪرس  :32التﻄبﻴﻖ

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻹﺷارة إلى تلﻚ اﳌنطقة ﻋلى اخطط ﻋلى الﺴبورة.

اإرﺷادات :ﺑاﺳتخﺪام ﺻﻔﺤة اﻷﺷﻜال الﺮﺑاﻋﻴة ،ﻗﺺ اﻷﺷﻜال وضﻌها ﻓﻲ اﳌﻜان اﳌﻨاﺳﺐ لها ﻓﻲ مخﻄﻂ ڤﻦ .اﻛتﺐ اﺳﻢ ﻛﻞ داﺋﺮة ومﻨﻄقة
التقاطع.

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻓتﺤوا ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :32التﻄبﻴﻖ.

مخﻄﻂ ڤﻦ لأﺷﻜال الﺮﺑاﻋﻴة

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :32التطبيق.
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الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

أﻳﻀا
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ ﻫﺬه الصﻔﺤة ،ﻳوﺟﺪ مخﻄﻂ ڤﻦ ﻳﺸبﻪ اﳌخﻄﻂ اﳌوﺟود ﻋﻠﻰ الﺴبورة ،ولﻜﻨﻪ دون ﺗﺴﻤﻴات .وﺗوﺟﺪ ً
ﻗصوا اﻷﺷﻜال .ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﺻﻔﺤة حتوي أﺷﻜا ًا رﺑاﻋﻴة .اﻛتبوا اﺳﻢ ﳌخﻄﻂ ڤﻦ لﺪﻳﻜﻢ ﺑﻄﺮﻳقة ﺗﺸبﻪ اﳌخﻄﻂ ﻋﻠﻰ الﺴبورة ،ﺛﻢ ّ
مﻨﻜﻢ الﻌﻤﻞ مع زمﻴﻠﻪ ومﻨاﻗﺸة ﺑﻌﻀﻜﻤا البﻌض ﺑﺸأن أﻓﻜارﻛﻢ ﻋﻦ مﻜان وضع ﻛﻞ ﺷﻜﻞ .ولﻜﻦ ،ﻋﻠﻴﻜﻢ إﻛﻤال أﺷﻜالﻜﻢ ﻓﻲ مخﻄﻂ
ڤﻦ ﻓﻲ ﻛتبﻜﻢ .وإذا لﻢ ﺗﻜﻦ اﻷﺷﻜال ﺗﻨاﺳﺐ ًّأﻳا مﻦ الﺪاﺋﺮﺗن أو التقاطع ،مﻜﻨﻜﻢ وضﻌها ﺧارج مخﻄﻂ ڤﻦ .ما اﻷﺳئﻠة التﻲ
لﺪﻳﻜﻢ?
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :طرح أﺳئلة اﺳتيﻀاحية ﻋنﺪ احاجة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام رﻓع اﻷﻳﺪي وﺗﻜوﻳﻦ ﺛﻨاﺋﻴات )أو اﺳتراتيجية أخرى( لتحﺪيﺪ الزماء.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مناﻗﺸة وضع اﻷﺷكال مع زمائهم ،ثم ﻗﺺ اﻷﺷكال الرباﻋية ولصقها ﻋلى مﺨطط ڤﻦ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل ﳌاحظة التاميذ أثناء ﻋملهم .طرح أﺳئلة اﺳتقصائية ،مﺜل:
•
•
•

ما الﺸكل أو اﻷﺷكال التي ا تناﺳب اخطط؟ وﳌاذا؟
ﳌاذا يناﺳب ﺷكل اﳌربع جزء التقاطع بﲔ الﺪائرتﲔ؟
وهل مكنكم التفكير في ﺷكل رباﻋي آخر ا يوجﺪ في ﺻفحة اﻷﺷكال هذه؟ ﻛيف يبﺪو هذا الﺸكل؟

ﻋنﺪما تتبقى  5دﻗائق في وﻗﺖ "تعلم" ،اﺳتﺨﺪم إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه اﺳتﺪﻋاء اﻧتباه التاميذ مجﺪ ﹱدا.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اﺧتﻴار ﺑﻌض مﻨﻜﻢ .وﻋﻠﻰ التامﻴﺬ الﺬﻳﻦ أﺧتا ﹹرﻫﻢ أن
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨﻨاﻗش ما ﻗﻤتﻢ ﺑﻪ .ﺳأﺳتخﺪم
ّ
ﻳخبﺮوﻧا ﺑاﺳﻢ ﺷﻜﻞ واﺣﺪ رﺑاﻋﻲ اﻷضاع ،واﳌﻜان الﺬي وضﻌوه ﻓﻴﻪ ،وﺳبﺐ وضﻌﻪ ﻫﻨاك.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲِ :
يص ﹹف التاميذ اختارون اﳌكان الذي وضعوا فيه ﻛل ﺷكل رباﻋي في مﺨطط ڤﻦ ويﺸرحون أفكارهم.
وبإمكان التاميذ أﺻحاب اﻹجابات الصحيحة رﺳم اﻷﺷكال وتﺴميتها ﻋلى مﺨطط ڤﻦ الكبير ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :طرح اﻷﺳئلة التي ﺳألها أثناء التجول في أرجاء الفصل ،ولكﻦ ﻋلى الفصل ﻛله .إن مناﻗﺸة التاميذ لﺴبب ﻋﺪم
مناﺳبة اﻷﺷكال مع اجموﻋة ا يقل أهمية ﻋﻦ مناﻗﺸة ﺳبب مناﺳبة اﻷﺷكال مع اجموﻋة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام ما تعلموه ﻋﻦ اﻷﺷكال الرباﻋية لﺸرح أفكارهم وتبريرها.
داﺋﻤا ما أﺗﻌﻠﻢ الﻜﺜﻴﺮ ﺑااﺳتﻤاع إلﻰ أﻓﻜارﻛﻢ ،وأﺳتﻤتع ﺣن أﺳتﻤع إلﻴﻜﻢ وأﻧتﻢ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ ﻳا ﺗامﻴﺬي اﻷﻋزاءً .
ﺗﺴتخﺪمون مﻔﺮدات الﺮﻳاضﻴات .ضﻌوا ادواﺗﻜﻢ ﻓﻲ أماﻛﻨها لﻠجزء اخاص ﺑـ "ﺗأمﻞ".

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻧ ََﻈ ْﺮﻧا الﻴوم إلﻰ مجﻤوﻋة مﻦ اﻷﺷﻜال ﺛﻨاﺋﻴة اﻷﺑﻌاد ﺗﹹﺴﻤﻰ اﻷﺷﻜال الﺮﺑاﻋﻴة .ﻓﻲ اجزء اخاص ﺑـ "ﺗأمﻞ"
الﻴوم ،ﻓﻜﺮوا ﻓﻴﻤا ﺗﻌﻠﻤتﻤوه ﻋﻦ اﻷﺷﻜال الﺮﺑاﻋﻴة .اﻗﻀوا دﻗﻴقة واﻧﻈﺮوا ﻓﻲ أرﺟاء الﻔصﻞ .ﻫﻞ ﺗﺮون أمﺜﻠة ﻋﻦ أﺷﻜال رﺑاﻋﻴة?
ﺳﻨقوم ﺑاﳌﺸارﻛة الﺴﺮﻳﻌة ﳌﺸارﻛة اﻷماﻛﻦ التﻲ ﻧﺮى ﻓﻴها أﺷﻜا ًا رﺑاﻋﻴة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح دﻗيقة واحﺪة للتاميذ للنظر في أرجاء الفصل .ﻋنﺪ الﻀرورة ،مراجعة اﳌﺸارﻛة الﺴﺮﻳﻌة .الﺴماح ﻷﻛبر ﻋﺪد مﻦ
التاميذ مﺸارﻛة اﻷﺷكال الرباﻋية التي يروﻧها في الفصل.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﳌﺸارﻛة الﺴﺮﻳﻌة ﳌﺸارﻛة اﻷﺷكال الرباﻋية التي يروﻧها في الفصل ،مع ذﻛر اﺳم الﺸيء وﻧوع الﺸكل
رباﻋي اﻷضاع.
ﺟﻤﻴﻌا ،ﺣتﻰ ﻓﻲ اﳌﻨزل.
ﺟﻤﻴﻌا ﺑجﺪ ﻫﺬا الﻴوم .ﺗاﺑﻌوا ماﺣﻈة اﻷﺷﻜال ﺣولﻜﻢ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻋﻤﻠتﻢ
ً
ً
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الﺪرس  :33ﻧظرة ﻋامة
ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

أهﺪاف التع ﹹلﹽم

في هذا الﺪرس ،ينﺸئ التاميذ ﺻورة باﺳتﺨﺪام أﺷكال
رباﻋية ثم م ﹽﺜلون الكمية التي اﺳتﺨﺪموها مﻦ ﻛل ﺷكل
بياﻧ ﹱيا .يﺴمح هذا النﺸاط للتاميذ بالتأﻛﺪ مﻦ فهمهم
لأﺷكال الرباﻋية والتﺪريب ﻋلى مهارات التمﺜيل البياﻧي
التي تعلموها مﺴب ﹱقا .ومكﻦ أن يعمل التاميذ في
مجموﻋات أو أن يعمل ﻛل تلميذ مع زميله أو أن يعمل ﻛل
تلميذ مفرده اﻋتما ﹱدا ﻋلى حجم الفصل واﳌواد واﳌتاحة.
اﻹرﺷادات مكتوبة للتاميذ ،ومكنﻚ تعﺪيلها لتناﺳب
طريقة ﻋمل التاميذ.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تطبيق ﻗواﻋﺪ لتصنيف اﻷﺷكال الرباﻋية.
• جميع أﺷكال رباﻋية ﻹﻧﺸاء ﺻورة.
• إﻧﺸاء تﺜيل بياﻧي باﻷﻋمﺪة مﺜل أﺷكا ﹱا رباﻋي ﹱة
بﻐرض إﻧﺸاء ﺻورة.

•

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

ورق مق ﹽوى )ورﻗة واحﺪة لكل
تلميذيﻦ(

•

مقﺺ

•

ﺻمغ

•

أﻗام رﺻاص ألوان أو أﻗام تلويﻦ

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

•

اربط
اﻹرﺷادات

مراجعة اﳌفردات ﻋنﺪ احاجة.

اﳌواد

) 10إلى  15دﻗيقة(

مﻌا ،وﻧﻈﺮﻧا ﻓﻲ درس الﺮﻳاضﻴات اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻜال الﺮﺑاﻋﻴة ﻓقﻂ.
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ راﺟﻌﻨا اﻷﺷﻜال ﺛﻨاﺋﻴة اﻷﺑﻌاد ً
ﹹﻳﺮﺟﻰ ﻓتح ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :33ارﺑﻂ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :فتح ﻛتاب التلميذ ﻋلى ﺻفحة الﺪرس  :33اربط.

الﺪرس  :33ارﺑﻂ
هذه أﺷكال ﺷبه منحرف.

اجمع ور ﹱﻗا مق ﹽوى للصور/اﻷﺷكال )ورﻗة واحﺪة
لكل تلميذيﻦ(.

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

هذه ليﺴﺖ أﺷكال ﺷبه منحرف.

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ ﻫﺬه الصﻔﺤة ،ﺗوﺟﺪ أﺷﻜال ﺷبﻪ مﻨﺤﺮف ﻋﻠﻰ ﺟاﻧﺐ وأﺷﻜال لﻴﺴت ﺷبﻪ مﻨﺤﺮف ﻋﻠﻰ اجاﻧﺐ اﻵﺧﺮ.
اﻧﻈﺮوا إلﻰ الصور وﺣاولوا ﻛتاﺑة ﺗﻌﺮﻳﻒ لﺸبﻪ اﳌﻨﺤﺮف ﺑأﺳﻠوﺑﻜﻢ .ﺛﻢ ﻗارﻧوا ما ﻛتبتﻤوه مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ .ﺑﻌﺪ ﺑﻀع دﻗاﺋﻖ،
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اﺧتﻴار ﺑﻌﻀﻜﻢ ﳌﺸارﻛة أﻓﻜارﻫﻢ مع الﻔصﻞ.
ﺳأﺳتخﺪم
ّ

اإرﺷادات :اﻛتﺐ ﺗﻌﺮﻳﻔً ا لﺸبﻪ اﳌﻨﺤﺮف ﺑأﺳﻠوﺑك .وﻗارن ﺗﻌﺮﻳﻔك مع ﺗﻌﺮﻳﻒ زمﻴﻠك.

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام الصور في ﻛتاب التلميذ لكتابة تعريف لﺸبه اﳌنحرف .مﺸارﻛة التعريفات مع زماﺋهﻢ
اﳌجاورﻳﻦ .يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم مع الفصل.
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ﺳﻤﻌت الﻜﺜﻴﺮ مﻦ اﻷﻓﻜار الﺮﻳاضﻴة الﺮاﺋﻌة ضﻤﻦ ﺗﻌارﻳﻔﻜﻢ .ﺷبﻪ اﳌﻨﺤﺮف ﺷﻜﻞ رﺑاﻋﻲ ﻷن لﻪ أرﺑﻌة أضاع،
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ:
ﹹ
ولﻜﻦ اﺛﻨن مﻦ أضاﻋﻪ ﻓقﻂ متوازﻳان .أروﻧﻲ ﺑأذرﻋﻜﻢ ﻛﻴﻒ ﻳبﺪو اخﻄان اﳌتوازﻳان.
متواز أمامهم أو في ﺷكل مﺴتقيم إلى اﻷﻋلى واﻷﺳفل.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :م ﹽﺪ أذرﻋهم في ﺷكل
ٍ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .ﺗﺬﻛﺮوا أﻧﻪ ا ﻳﺸتﺮط أن ﺗﻜون أضاع اﻷﺷﻜال الﺮﺑاﻋﻴة متﺴاوﻳة ﻓﻲ الﻄول .لﻨﻨﻈﺮ إلﻰ اﻷﺷﻜال
الﺮﺑاﻋﻴة ﺑﻄﺮﻳقة مختﻠﻔة.
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ،ﻋﻠﻰ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ أن ﹹﻳﻨﺸئ مع زمﻴﻠﻪ ﺻورة لتوضﻴح ﻓهﻤﻜﻢ لأﺷﻜال الﺮﺑاﻋﻴة .وﻳجﺐ أن ﺗتﻀﻤﻦ ﻛﻞ
ﺻورة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  12ﺷﻜ ً
وﻧوﻋا واﺣﺪً ا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ مﻦ ﻛﻞ اﻷﻧواع التﻲ ﻧاﻗﺸﻨاﻫا مﻨﺬ ﺑﻀع أﻳام .وﻋﻨﺪما ﺗﻨتهون ،ﻋﻠﻴﻜﻢ
رﺑاﻋﻴا
ا
ً
ً
إﻧﺸاء ﲤﺜﻴﻞ ﺑﻴاﻧﻲ ﺑاﻷﻋﻤﺪة لتوضﻴح ﻋﺪد ﻛﻞ ﻧوع مﻦ أﻧواع اﻷﺷﻜال الﺮﺑاﻋﻴة التﻲ اﺳتخﺪمتﻤوﻫا ﻓﻲ ﺗصﻤﻴﻤﻜﻢ .لﻨﺴتﻌﺪ ﺑإﺟﺮاء
مﺮاﺟﻌة ﺳﺮﻳﻌة .ﺳأﻋﻄﻴﻜﻢ ﺗﻠﻤﻴﺤات ﻋﻦ ﺷﻜﻞ رﺑاﻋﻲ ،وﻋﻠﻴﻜﻢ اﳌﻴﻞ والهﻤس ﺑاﺳﻢ الﺸﻜﻞ الﺮﺑاﻋﻲ إلﻰ زمﻴﻞ مجاور.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إﻋطاء تلميحات ﻋﻦ ﺷكل رباﻋي ،مﺜل:
•
•
•

لهذا الﺸكل الرباﻋي أربعة أضاع وجميع أضاﻋه مكﻦ أن تكون مﺨتلفة في الطول) .ﺷبه اﳌنحرف(
لهذا الﺸكل الرباﻋي أربعة أضاع مائلة )ﻛل ضلعﲔ فيه متوازيان( ،وله رأﺳان متماثان ورأﺳان آخران متماثان ﹱ
أيﻀا.
اﳌعﲔ(
)متوازي اﻷضاع أو رما ﹽ
اﳌعﲔ(
جميع أضاع هذا الﺸكل الرباﻋي متﺴاوية) .اﳌربع أو ﹽ

ماحظة للمعلم :ا داﻋي ﳌراجعة جميع اﻷﺷكال الرباﻋية ،ولكﻦ متوازي اﻷضاع ﺷكل جﺪيﺪ بالنﺴبة إليهم ،لذا تأﻛﺪ مﻦ مراجعة ذلﻚ
الﺸكل الرباﻋي .امنح التاميذ وﻗتﹱا للهمس لزمائهم ثم تأﻛيﺪ اﺳم الﺸكل مع الفصل بأﻛمله .وإذا ﺳمح الوﻗﺖ ،فاطلب مﻦ أحﺪ التاميذ
إﻋطاء تلميح ﻋﻦ ﺷكل رباﻋي ﻛي يﺨ ﹽمنه زماؤه.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﳌﻴﻞ والهﻤس إلى زميل باﺳم الﺸكل الرباﻋي .يعطي التاميذ اختارون تلميحات ﻋﻦ أﺷكال رباﻋية
للمجموﻋة بالكامل.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .اﻵن ،ﺣان الوﻗت لتﻨﺸئوا ﺻور أﺷﻜالﻜﻢ الﺮﺑاﻋﻴة .اﻓتﺤوا ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس :33
التﻄبﻴﻖ.

الﺪرس  :33التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :اﻗﻄع ﻫﺬه الصﻔﺤة وﻗﺺ اﻷﺷﻜال الﺮﺑاﻋﻴة لتﺴتخﺪمها ﻓﻲ إﻧﺸاء ﺻورة اﻷﺷﻜال الﺮﺑاﻋﻴة.

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :33التطبيق.
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مﻌا
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻠﻰ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ ﻗﻄع ﻫﺬه الصﻔﺤة .وﺳﻴﻌﻤﻞ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ مع زمﻴﻞ مجاور لﻪ إﻧﺸاء ﺻورة ،وﻋﻠﻴﻜﻢ الﻌﻤﻞ ً
لتﺤﺪﻳﺪ الصورة وأي اﻷﺷﻜال التﻲ ﺳتﺴتخﺪموﻧها .مﻜﻨﻜﻢ اﺳتخﺪام ﻛﻠتا ﺻﻔﺤتﻴﻜﻢ أو ﺻﻔﺤة واﺣﺪة ﻓقﻂ .ﹹﻗ ّصوا اﻷﺷﻜال
التﻲ ﺳتﺴتخﺪموﻧها وألصقوﻫا ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌة مﻦ الورق اﳌقوى إﻧﺸاء الصورة .ﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﺗﺴتخﺪموا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  12ﺷﻜ ً
وﻧوﻋا
ا،
ً
لوﻧوﻫا وأضﻴﻔوا ﺗﻔاﺻﻴﻞ إلﻴها إﻛﻤال
واﺣﺪً ا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ مﻦ اﻷﺷﻜال الﺮﺑاﻋﻴة التﻲ ﺗﻌﻠّﻤتﻤوﻫا .وﺑﻌﺪ أن ﺗﻨتهوا مﻦ لصﻖ أﺷﻜالﻜﻢّ ،
وأﺧﻴﺮا ،اﺣﺴبوا ﻋﺪد ﻗﻄع ﻛﻞ ﺷﻜﻞ اﺳتخﺪمتﻤوه ﻓﻲ ﺻورﻛﻢ .ﺛﻢ اﻛتبوا الﻨتاﺋج ﻋﻠﻰ التﻤﺜﻴﻞ البﻴاﻧﻲ ﺑاﻷﻋﻤﺪة ﻓﻲ ﻛتاب
الصورة.
ً
التﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :33التﻄبﻴﻖ .اﻧﻈﺮوا إلﻰ الصﻔﺤة اﻵن وارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛاﻧت لﺪﻳﻜﻢ أﺳئﻠة ﻋﻦ الﻨﺸاط.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ماحظة ﺻفحة التمﺜيل البياﻧي باﻷﻋمﺪة ورفع اﻷيﺪي لطرح أﺳئلة ﻋنﺪ الﻀرورة .بﺪء العمل مع الزميل
اجاور.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :توزيع ورق مقوى ﻋلى ﻛل مجموﻋة مﻦ التاميذ .أثناء ﻋمل التاميذ ،التجول في أرجاء الفصل ﳌاحظة ﻛيفية ﻋمل
التاميذ م ﹱعا ﻹﻧﺸاء الصورة والتمﺜيل البياﻧي باﻷﻋمﺪة .تذﻛير التاميذ متطلبات النﺸاط ﻋنﺪ الﻀرورة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :إﻧﺸاء ﺻورة ﺷكل رباﻋي مع زمائهم .وﻋنﺪ إﻛمال الصورة ،إﻧﺸاء تﺜيل بياﻧي باﻷﻋمﺪة لتوضيح ﻋﺪد
القطع التي اﺳتﹹﺨﺪمﺖ مﻦ ﻛل ﺷكل رباﻋي في الصورة .بإمكان الزماء الذيﻦ ينتهون مبك ﹱرا إضافة تفاﺻيل إلى الصورة.
رأﻳت الﻜﺜﻴﺮ مﻦ الصور اﳌختﻠﻔة الﻴوم ،وﺟﻤﻴﻌها ﺑها أﺷﻜال رﺑاﻋﻴة .أﻋﻴﺪوا ﺟﻤﻴع اﻷدوات إلﻰ أماﻛﻨها
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﹹ
إلﻲ ﻛﻲ أﻋﺮضها ﻓﻲ الﻔصﻞ.
وأﺣﻀﺮوا ﺻورﻛﻢ ّ
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تأمل
اﻹرﺷادات
الﺪرس  :33ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗبﺪو ﺻور اﻷﺷﻜال الﺮﺑاﻋﻴة التﻲ أﻋﺪدﲤوﻫا راﺋﻌة .رﺟاء ،اﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :33ﻛﺮاس
الﺮﻳاضﻴات ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ .ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ إلﻰ ﲤﺜﻴﻠﻪ البﻴاﻧﻲ ﺑاﻷﻋﻤﺪة .ﺛﻢ اﻛتبوا ﻋبارﺗن ﻋﻦ البﻴاﻧات ﻓﻲ ﲤﺜﻴاﺗﻜﻢ
البﻴاﻧﻴة ﺑاﻷﻋﻤﺪة .ﺛﻢ اﻛتبوا ﺳؤا ًا واﺣﺪً ا مﻜﻦ اإﺟاﺑة ﻋﻠﻴﻪ ﺑاﺳتخﺪام ﺑﻴاﻧات ﲤﺜﻴاﺗﻜﻢ البﻴاﻧﻴة.

اإرﺷادات :ﺗأمَ ﻞ ما ﺗﻌﻠﻤتﻪ .اﻛتﺐ ﻋبارﺗن ﻋﻦ البﻴاﻧات ﻓﻲ ﲤﺜﻴﻠك البﻴاﻧﻲ ﺑاﻷﻋﻤﺪة .ﺛﻢ اﻛتﺐ ﺳؤا ًا واﺣﺪً ا مﻜﻦ اإﺟاﺑة ﻋﻨﻪ ﺑاﺳتخﺪام
ﲤﺜﻴﻠك البﻴاﻧﻲ.

ماحظة للمعلم :اﻋتما ﹱدا ﻋلى اﺳتعﺪاد التاميذ ،اطلب منهم العمل ﻛل مفرده أو مع زميل.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﻹجابة ﻋﻦ الﺴؤال في ﺻفحة ﻛراس الرياضيات.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إﻋطاء التاميذ مﻦ دﻗيقتﲔ إلى  3دﻗائق للكتابة ﻋﻦ التمﺜيل البياﻧي .التأﻛﺪ مﻦ جمع ﻛتب التاميذ ومراجعة حلولهم.
مكﻦ أن يوفر التمﺜيل البياﻧي وﺻفحة ﻛراس الرياضيات معلومات مهمة ﻋﻦ مﺪى فهم التاميذ ومﺴتوى تق ﹽﺪمهم.
88
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الﺪرس  :34ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

يﺴتكﺸف التاميذ في هذا الﺪرس مفهوم اﳌﺴاحة
بتصميم مﺨطط حﺪيقة باﺳتﺨﺪام مربعات ﺻﻐيرة .ثم
يربطون اح ﹱقا مفهوم اﳌﺴاحة ما تعلﹽموه ﻋﻦ الﻀرب.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• اﺳتﺨﺪام اجﺴمات ﻹﻧﺸاء مﺴتطيات لها
أبعاد محﺪدة.
• حﺴاب مﺴاحة مﺴتطيات بوحﺪات مربعة.

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

اﳌﺴاحة

•

مصفوفة

•

اﻷبعاد

•

وحﺪة مربعة

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

ج ﹽهز مجموﻋات مربعات ﺻﻐيرة أبعادها  2ﺳم  2 xﺳم
)مجموﻋة واحﺪة مﻦ  40مرب ﹱعا لكل تلميذيﻦ( .راجع النماذج
اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم لورق الرﺳم البياﻧي الذي
أبعاد مربعاته  2ﺳم .اﻧظر جهيزات اﳌعلم للفصل للﺪرس
 34ﳌعرفة تفاﺻيل إضافية.

اربط
اﻹرﺷادات

اﳌواد

•

بطاﻗات اﻷﻋﺪاد مﻦ  0إلى  12أو
حجر ﻧرد واحﺪ لكل مجموﻋة مﻦ
الزماء

•

مجموﻋات مﻦ اﳌربعات التي طول
ضلع ﻛل منها ﺳنتيمتران ) 2ﺳم(
)مجموﻋة واحﺪة لكل تلميذ ْيﻦ(

•

مقﺺ )اختياري(

•

أﻛياس ورﻗية أو باﺳتيكية )لتﺨزيﻦ
اجموﻋات(

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳﻨﻠﻌﺐ الﻴوم لﻌبة "لﻐز الﻀﺮب" مﺮة أﺧﺮى لﻨتﺪرب ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴات الﺮﻳاضﻴات التﻲ ﻧﺪرﺳها .أﺧﺮﺟوا ﻛتاب
الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ واﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :34ارﺑﻂ .الﻌبوا الﻠﻌبة ﻛﻤا لﻌبتﻤوﻫا ﺳاﺑقً ا .ارموا ﺣجﺮ الﻨﺮد أو اﺳﺤبوا
ﺑﻄاﻗة لتﺤﺪﻳﺪ الﻌامﻞ الﻨاﻗﺺ وﻛتاﺑتﻪ ﺛﻢ إﻳجاد ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب.

الﺪرس  :34ارﺑﻂ
مﻌن ﺣول
اإرﺷادات :أوﺟﺪ الﻌامﻞ اﳌجهول ﻋﻦ طﺮﻳﻖ رمﻲ ﺣجﺮ الﻨﺮد أو اﺧتﻴار ﺑﻄاﻗة أﻋﺪاد .ﺛﻢ أوﺟﺪ ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب .وارﺳﻢ ﺷﻜﻞ ّ
الﻌﻤﻠﻴة اﻷﺻﻌﺐ ،وﺷﻜﻞ ﺷبﻪ مﻨﺤﺮف ﺣول الﻌﻤﻠﻴة اﻷﺳهﻞ.

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إﻋطاء حجر ﻧرد واحﺪ أو مجموﻋة مﻦ بطاﻗات اﻷﻋﺪاد إلى ﻛل زمﻴﻠن متجاورﻳﻦ مﻦ أجل اﳌﺸارﻛة ،ومنح الزماء
اﳌتجاوريﻦ  5دﻗائق ليلعبوا اللعبة .التجول وماحظة اﳌﺴائل التي تﹹعﺪ أﺳهل في احل بالنﺴبة للتاميذ باﳌقارﻧة مع مﺴائل أخرى .بعﺪ 5
دﻗائق ،اﺳتﺪﻋاء اﻧتباه جميع التاميذ مجﺪ ﹱدا.
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رمي حجر النرد ،وﻛتابة العامل الناﻗﺺ ،وإيجاد حاﺻل الﻀرب .تكرار اخطوات مع بقية اﳌﺴائل .إذا
أﻛمل التاميذ جميع اﳌﺴائل وتبقى اﳌزيﺪ مﻦ الوﻗﺖ ،فاطلب منهم ترتيب حواﺻل الﻀرب مﻦ اﻷﺻﻐر إلى اﻷﻛبر أو مﻦ اﻷﻛبر
إلى اﻷﺻﻐر.

اﳊﻞ:

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

89

 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع ﻓﻲ التﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺣقاﺋﻖ الﻀﺮب .اﻧﻈﺮوا إلﻰ اﳌﺴاﺋﻞ التﻲ ﻗﻤتﻢ ﺑﺤﻠها ،ارﺳﻤوا ﺷﻜﻞ
مﻌن ﺣول أﺻﻌﺐ مﺴألة ضﺮب ﻗﻤتﻢ ﺑﺤﻠها الﻴوم ،وضﻌوا ﺷﻜﻞ ﺷبﻪ مﻨﺤﺮف ﺣول أﺳهﻞ مﺴألة ضﺮب ﻗﻤتﻢ ﺑﺤﻠها الﻴوم.
ّ
معﲔ أو ﺷبه منحرف حول اﳌﺴائل اﻷﺳهل واﻷﺻعب.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم ﺷكل ﹽ

160
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إﻋطاء ﻛل زمﻴﻠن متجاورﻳﻦ مجموﻋة مﻦ اﳌربعات التي طول ضلع ﻛل منها  2ﺳم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺧال درﺳﻲ الﺮﻳاضﻴات اﳌاضﻴن ،اﺳتﻜﺸﻔﻨا اﻷﺷﻜال الﺮﺑاﻋﻴة .والﻴوم ،ﺳﻨﺴتخﺪم اﺛﻨن مﻦ ﻫﺬه اﻷﺷﻜال
اﺳتﻜﺸاف مﻔهوم رﻳاضﻲ ﺟﺪﻳﺪ ،وﻫو اﳌﺴاﺣة .ﻋﻠﻰ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ اﺳتخﺪام اﳌﺮﺑﻌات الصﻐﻴﺮة لتﻜوﻳﻦ مﺴتﻄﻴﻞ مع زمﻴﻠﻪ اﳌجاور .ا
داﻋﻲ اﺳتخﺪام ﺟﻤﻴع اﳌﺮﺑﻌات .ﻋﻨﺪما ﺗﻨتهون مﻦ ذلك ،ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التعاون مع زمائهم ﻹﻧﺸاء مﺴتطيل ﻛبير باﺳتﺨﺪام اﳌربعات الصﻐيرة .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪ
ااﻧتهاء.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أرى الﻜﺜﻴﺮ مﻦ اﳌﺴتﻄﻴات اﳌختﻠﻔة .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﺮﻳﺪون وﺻﻒ مﺴتﻄﻴاﺗﻜﻢ ورﺳﻤها ﻋﻠﻰ
الﺴبورة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار مجموﻋتﲔ أو ثاث مجموﻋات مﻦ الزماء الذيﻦ أﻧﺸأوا مﺴتطيات مﺨتلفة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸرح الزماء اختارون ﺷكل اﳌﺴتطيل ،و َيذﻛرون العﺪد اﻹجمالي
للصفوف واﻷﻋمﺪة واﳌربعات ،ويرﺳمون ﺷكل اﳌﺴتطيل ﻋلى الﺴبورة .تﺴمية الصفوف واﻷﻋمﺪة ومجموﻋهما.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مﺴاﻋﺪة التاميذ ﻋنﺪ الﻀرورة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗوﺟﺪ ﺛاﺛة مﺴتﻄﻴات مختﻠﻔة مﺮﺳومة ﻋﻠﻰ الﺴبورة .ﻛتبﻨا الﻌﺪد اإﺟﻤالﻲ لﻠﻤﺮﺑﻌات ﻓﻲ ﻛﻞ مﻨها .وﻛتبﻨا
أﻳﻀا أﺑﻌادﻫا ،أو ﻋﺪد الصﻔوف وﻋﺪد اﻷﻋﻤﺪة) .ﻳوﺟﺪ مﺜال موضح ﺑاﻷﺳﻔﻞ (.ﻫﻞ ﺗﹹﺬﻛّ ﺮﻛﻢ ﻫﺬه اﳌﺴتﻄﻴات ﺑأي ﺷﻲء ﺗﻌﻠﻤﻨاه ﻓﻲ
ً
الﺮﻳاضﻴات مؤﺧﺮًا? أودّ مﻦ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ التﺤﺪث ﺑهﺪوء إلﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور ومﺸارﻛة اﻷﻓﻜار مﻌﻪ.
6
3
مجموع ﻋﺪد اﳌربعات = 18

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺸارﻛة اﻷفكار مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا لم م ﹽيز التاميذ أي مصفوفات في اﳌﺴتطيات ،فاطرح أﺳئلة ﳌﺴاﻋﺪتهم في الربط بﲔ اﳌعلومات أو اﺷرحه لهم
)لعﺪم إهﺪار وﻗﺖ الﺪرس(.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﳌﺴتﻄﻴات التﻲ أﻧﺸأﲤوﻫا مﻦ مﺮﺑﻌات ﺻﻐﻴﺮة ﺗﺸبﻪ اﳌصﻔوﻓات .اﺳتخﺪَم _____ )اﺳﻢ التﻠﻤﻴﺬ(
_____ مﺮﺑﻌات إﻧﺸاء ﺷﻜﻞ مﺴتﻄﻴﻞ .ﺗﺴاﻋﺪﻧا الصﻔوف واﻷﻋﻤﺪة ﻓﻲ ﺣﺴاب ﻋﺪد اﳌﺮﺑﻌات ﻓﻲ اﳌﺴتﻄﻴﻞ .والصﻔوف
واﻷﻋﻤﺪة ﲤﺜﻞ ﻋامﻠﻲ مﺴألة الﻀﺮب .ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﳌﺮﺑﻌات التﻲ ﺗوﺟﺪ ﻓﻲ مﻨﻄقة ما اﺳﻢ "اﳌﺴاﺣة" .وﻧﺴﻤﻲ
ﻛﻞ مﺮﺑع داﺧﻞ اﳌﺴتﻄﻴﻞ "وﺣﺪة مﺮﺑﻌة".
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم خط ﻋريﺾ حول اﳌﺴتطيات .ﺷرح أن اﳌكان داخل اﳌربع هو "اﳌﺴاحة" .ثم اﻹﺷارة إلى أحﺪ اﳌﺴتطيات
واﺳتﺨﺪامه للمﺴاﻋﺪة في ﺷرح "اﳌﺴاحة".
ﹹ
ﻋﺪدت اﳌﺮﺑﻌات داﺧﻞ مﺴتﻄﻴﻞ _____ )اﺳﻢ التﻠﻤﻴﺬ( ،ﻓﺴأرى أن اﳌﺴاﺣة ﺗﺴاوي _____ وﺣﺪة
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا
مﺮﺑﻌة.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اختيار تاميذ ﻹيجاد مﺴاحة أحﺪ اﳌﺴتطيلﲔ اآخريﻦ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يعمل التاميذ اختارون ﻋلى إيجاد مﺴاحة اﳌﺴتطيات ﻋلى الﺴبورة.

ماحظة للمعلم :ﻗﺪ يﺪرك بعﺾ التاميذ أن اﳌﺴاحة تﺴاوي ﻋﺪد الصفوف مﻀرو ﹱبا في ﻋﺪد اﻷﻋمﺪة .اﺳمح ﻷولئﻚ التاميذ بﺸرح أفكارهم
وتوضيحها ﻋلى الﺴبورة .غال ﹱبا ،يكون ﺷرح اﳌفاهيم مﻦ ﻗِ بل التاميذ مفي ﹱﺪا لأطفال ،ﻛما مكﻦ أن يكﺴبهم الﺜقة حﲔ يؤدون دور اﳌعلم.
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لﻨﻠﻖ ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌﺴألة:
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲِ :
القﺮع .وحتاج ﻛﻞ ﻧبتة ﻗﺮع مﺴاﺣة ﻗﺪرﻫا وﺣﺪة مﺮ ّﺑﻌة واﺣﺪة .ﺗﺮﻳﺪ ﺳارة أن جﻌﻞ اﳊﺪﻳقة
ﻧبات
لزراﻋة
ﺗﺮﻳﺪ ﺳارة إﻧﺸاء ﺣﺪﻳقة
ْ
القﺮع.
ﻋبارة ﻋﻦ  5ﺻﻔوف ،وﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻒ مﻨها  3ﻧباﺗات مﻦ ﻧبات ْ
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :يكتب ﻋلى الﺴبورة 5 :ﺻفوف مﻦ ﻧبات الق ْرع 3 .ﻧباتات ﻗ ْرع في ﻛل ﺻف .ﻧبات ﻗ ْرع واحﺪ في ﻛل وحﺪة مربعة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻴﻌﻤﻞ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ مع زمﻴﻞ مجاور وﻳﺴتخﺪم اﳌﺮﺑﻌات إﻧﺸاء مخﻄﻂ ﳊﺪﻳقة ﺳارة .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ
ﻋﻨﺪ ااﻧتهاء.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يعمل ﻛل منهم مع زمﻴﻞ مجاور اﺳتﺨﺪام اﳌربعات ﻹﻧﺸاء مﺨطط للحﺪيقة حﺴب البياﻧات اﳌوضحة.
رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪ ااﻧتهاء.
القﺮع .ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻵن اﳌﻴﻞ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﻧﺸأم
ً
ﺟﻤﻴﻌا ﺣﺪﻳقة مﺴتﻄﻴﻠة ﻓﻴها  5ﺻﻔوف ،وﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻒ  3ﻧباﺗات مﻦ ﻧبات ْ
ً
ﺗوﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﺪﻳقة ﺳارة?
ﻧباﺗات
ﻋﺪد
وما
.
ا
إﺟﻤا
اﺳتخﺪمتﻤوﻫا
التﻲ
والهﻤس ﺑﻌﺪد اﳌﺮﺑﻌات
القﺮع التﻲ ﺳوف َ
ْ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﳌﻴﻞ والهﻤس

الﺪرس  :34التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :اﺗّبع اخﻄوات التالﻴة.
 .1اﻗﺮأ اﳌﺴألة ﺛﻢ ارﺳﻢ مخﻄﻂ اﳊﺪﻳقة ﺑاﺳتخﺪام اﳌﺮﺑﻌات الصﻐﻴﺮة.
 .2ارﺳﻢ مخﻄﻂ اﳊﺪﻳقة ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺮﺳﻢ البﻴاﻧﻲ )الﺸبﻜة() .مﻜﻨك وضع مﺮﺑﻌاﺗك ﻋﻠﻰ الﺸبﻜة ﳌﺴاﻋﺪﺗك ﻓﻲ رﺳﻢ اخﻄوط
اخارﺟﻴة ﳌخﻄﻂ اﳊﺪﻳقة(.
 .3أوﺟﺪ اﳌﺴاﺣة الﻜﻠﻴة ﳌخﻄﻂ اﳊﺪﻳقة )اﳌصﻔوﻓة(.

القﺮع ﻓﻲ ﺣﺪﻳقة ﺳارة .مﺴاﺣة
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتخﺪمتﻢ 15
ً
مﺮﺑﻌا إﻧﺸاء ﻛﻞ مﺴتﻄﻴﻞ ،ولﺬلك ﺳﻴوﺟﺪ  15ﻧباﺗًا مﻦ ﻧبات ْ
ﻫﺬه اﳊﺪﻳقة ﺗﺴاوي  15ﻷن اجزء الﺪاﺧﻠﻲ مﻦ اﳌﺴتﻄﻴﻞ ﻓﻴﻪ  15وﺣﺪة مﺮﺑﻌة .ﺳتﻌﻤﻠون اﻵن ﻋﻠﻰ إﻧﺸاء اﳌزﻳﺪ مﻦ مخﻄﻄات
اﳊﺪاﺋﻖ ﺑاﺳتخﺪام مﺮﺑﻌاﺗﻜﻢ وﺑﻌض الﺸبﻜات .ﻳﺮﺟﻰ ﻓتح ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :34التﻄبﻴﻖ.

 .4ﻛﺮّ ر اخﻄوات مع ﺟﻤﻴع مخﻄﻄات اﳊﺪاﺋﻖ.
مﺴائل مﺨططات احﺪائق

اﻹجابات

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :فتح الكتاب ﻋلى ﺻفحة الﺪرس  :34التطبيق.

مخﻄﻂ اﳊﺪﻳقة رﻗﻢ  :1تزرع جنى ﻧبات ال َقرْع .وحتاج ﻛل ﻧبتة ﻗرع مﺴاحة ﻗﺪرها وحﺪة مربﹽعة واحﺪة .تريﺪ
جنى أن جعل احﺪيقة ﻋبارة ﻋﻦ ﺻفﹽﲔ في ﻛل منهما  9وحﺪات مربعة .ما ﻋﺪد ﻧباتات القرع التي مكﻦ زراﻋتها
في احﺪيقة؟ وما مﺴاحة حﺪيقتها بالوحﺪات اﳌربعة؟

مخﻄﻂ اﳊﺪﻳقة رﻗﻢ  :2يريﺪ ﻋمر أن يزرع ﻧبات الذرة .وحتاج ﻧبتة الذرة الواحﺪة إلى مﺴاحة وحﺪة مربﹽعة

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳ َت َﺮونَ ﺑﻌض اﳌﺴاﺋﻞ الﻜامﻴة ﻓﻲ ﻫﺬه الصﻔﺤة ﻋﻦ مخﻄﻄات اﳊﺪاﺋﻖ .ﺗوﺟﺪ ﺷبﻜات ﻋﻠﻰ الصﻔﺤتن
مﻌا.
التالﻴتن ﺗﻄاﺑﻖ مﺮﺑﻌاﺗﻜﻢ .لﻨﺮاﺟع اإرﺷادات ً

واحﺪة .ويريﺪ أن يجعل احﺪيقة ﻋبارة ﻋﻦ  3ﺻفوف ،وفي ﻛل ﺻف  7وحﺪات مربعة .ما ﻋﺪد ﻧباتات الذرة التي
مكﻦ زراﻋتها في حﺪيقة ﻋمر؟ وما مﺴاحة حﺪيقته بالوحﺪات اﳌربعة؟

مخﻄﻂ اﳊﺪﻳقة رﻗﻢ  :3يحب يوﺳف البطيخ ويريﺪ زراﻋته في حﺪيقته .وحتاج ﻛل ﻧبتة بطيخ مﺴاحة وحﺪة
مربﹽعة واحﺪة .ويريﺪ يوﺳف أن يجعل احﺪيقة ﻋبارة ﻋﻦ  4ﺻفوف ،وفي ﻛل ﺻف  4وحﺪات مربعة .ما ﻋﺪد
ﻧباتات البطيخ التي مكﻦ زراﻋتها في حﺪيقته؟ وما مﺴاحة حﺪيقته بالوحﺪات اﳌربعة؟

مخﻄﻂ اﳊﺪﻳقة رﻗﻢ  :4تريﺪ ﻧادية أن تزرع ﻧبات الكوﺳا .وحتاج ﻛل ﻧبتة ﻛوﺳا مﺴاحة وحﺪة مربﹽعة واحﺪة.
وتريﺪ أن جعل احﺪيقة ﻋبارة ﻋﻦ  3ﺻفوف ،وفي ﻛل ﺻف  4وحﺪات مربعة .ما ﻋﺪد ﻧباتات الكوﺳا التي مكﻦ
زراﻋتها في حﺪيقة ﻧادية؟ وما مﺴاحة حﺪيقتها بالوحﺪات اﳌربعة؟

ﻋال .اﻹجابة ﻋﻦ أي أﺳئلة يطرحها التاميذ بﺸأن ﻧﺸاط تعلم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗراءة اﻹرﺷادات بصوت ٍ

مخﻄﻂ اﳊﺪﻳقة رﻗﻢ  :5تريﺪ آية أن تزرع ﻧبات اخس .وحتاج ﻛل ﻧبتة خس مﺴاحة وحﺪة مربﹽعة واحﺪة.
وتريﺪ أن جعل احﺪيقة ﻋبارة ﻋﻦ  5ﺻفوف ،وفي ﻛل ﺻف  8وحﺪات مربعة .ما ﻋﺪد ﻧباتات اخس التي مكﻦ
زراﻋتها في حﺪيقة آية؟ وما مﺴاحة حﺪيقتها بالوحﺪات اﳌربعة؟
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل مع زمﻴﻞ مجاور لقراءة اﳌﺴائل وإﻧﺸاء اﳌﺴتطيات باﺳتﺨﺪام اﳌربعات الصﻐيرة ثم رﺳم
اﳌﺴتطيات في الﺸبكة وﻛتابة اﳌﺴاحة .مكﻦ للتاميذ الذيﻦ اﻧتهوا مبك ﹱرا العمل ﻋلى حل مﺴائل التحﺪي .إزالة اﳌربعات حﲔ
ينتهي الوﻗﺖ.
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التج ﹽول في الفصل وماحظة التاميذ وهم ﹹينﺸئون أﺷكال اﳌﺴتطيات ويوجﺪون مقﺪار اﳌﺴاحة .ماحظة التاميذ
الذيﻦ ﻗﺪ يحتاجون للمزيﺪ مﻦ اﳌﺴاﻋﺪة في إﻧﺸاء أﺷكال اﳌﺴتطيات أو حﺪيﺪ مقﺪار اﳌﺴاحة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع ﻓﻲ إﻧﺸاء مخﻄﻄات ﳊﺪاﺋﻖ مﺴتﻄﻴﻠة ،وإﻳجاد مﺴاﺣة ﻛﻞ مخﻄﻂ مﺴتﻄﻴﻞ .أﺑقوا
ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ لﻠجزء اخاص ﺑـ "ﺗأمﻞ".

تأمل
اﻹرﺷادات
الﺪرس  :34ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات
اإرﺷادات :ﺗأمَ ﻞ ما ﺗﻌﻠﻤتﻪ .ما وﺟﻪ التﺸاﺑﻪ ﺑن طﺮﻳقة إﻳجاد مﺴاﺣة مخﻄﻄات اﳊﺪاﺋﻖ وطﺮﻳقة ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ الﻀﺮب? اﺷﺮح
أﻳﻀا اﺳتخﺪام ﺻور لتوضﻴح أﻓﻜارك.
أﻓﻜارك ﻓﻲ اﳌﺮﺑع التالﻲ .مﻜﻨك ً

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﻜﺸﻔﻨا الﻴوم ﻛﻴﻔﻴة إﻧﺸاء مﺴتﻄﻴات مﻦ مﺮﺑﻌات ﺻﻐﻴﺮة ﺛﻢ ﺣﺪدﻧا مقﺪار اﳌﺴاﺣة .ﻓﻜّ ﺮوا ﳌﺪة دﻗﻴقة واﺣﺪة
ﻓﻲ الﻌاﻗة التﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑن إﻳجاد مﺴاﺣة اﳌﺴتﻄﻴات وﻋﻤﻠﻴة الﻀﺮب .اﻛتبوا إﺟاﺑتﻜﻢ ﻓﻲ اإطار اﳌوﺟود ﻓﻲ ﺻﻔﺤة الﺪرس :34
ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات .ومﻜﻨﻜﻢ إضاﻓة رﺳومات إلﻰ إﺟاﺑاﺗﻜﻢ ﳌﺴاﻋﺪﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﺷﺮح أﻓﻜارﻛﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة إجابة للﺴؤال.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ مﻦ دﻗيقتﲔ إلى  3دﻗائق ليكتبوا إجابة ﻋﻦ الﺴؤال .ج ْمع ﻛل ﻛتب التاميذ ومراجعة إجاباتهم ،وتﺪويﻦ
ماحظات ﻋﻦ التاميذ الذيﻦ ﹹيبﺪون بالفعل فه ﹱما للعاﻗة بﲔ اﳌﺴاحة واﳌصفوفات والﻀرب ،والتاميذ الذيﻦ ﻗﺪ يحتاجون إلى اﳌزيﺪ مﻦ
ااﺳتكﺸاف والتوجيه.
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الﺪرس  :35ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في هذا الﺪرس ،يحﺪد التاميذ مجﺪ ﹱدا مﺴاحة مجموﻋة
موذجا
مﻦ اﳌﺴتطيات .ولكﻦ هذه اﳌرة ،لﻦ يﺴتﺨﺪموا
ﹱ
وجﺪت أن بعﺾ التاميذ
ماد ﹱيا لوحﺪات مﻦ اﳌربعات .إذا
َ
بحاجة إلى اﳌزيﺪ مﻦ ااﺳتكﺸاف والتﺪريب ،فيمكنﻚ
إحﻀار مجموﻋات اﳌربعات اﳌﺴتﺨﺪمة في الﺪرس .34

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• ايجاد مﺴاحة مﺴتطيات باﺳتﺨﺪام
اﺳتراتيجيات مرتبطة بعملية الﻀرب.

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

اﳌﺴاحة

•

مصفوفة

•

حاﺻل الﻀرب

•

وحﺪة مربعة
اﳌواد

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

ارﺳم ﻧﺴﺨة ﻛبيرة مﻦ ﺻفحة الﺪرس  :35اربط )في ﻛتاب التلميذ( ﻋلى الﺴبورة ﻗبل الﺪرس.

•

ﻗبل الﺪرس ،ارﺳم مصفوفة ﻛبيرة أبعادها ) 8 x 6مع إظهار جميع اﳌربعات( ﻋلى الﺴبورة .ا تقم بتﺴمية اﻷبعاد.

اربط
اﻹرﺷادات

•

مجموﻋات مﻦ مربعات طول ضلع ﻛل
منها  2ﺳنتيمتر )ﺳم( )اختياري(

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

ﻳﺴﻤﻰ "اﳌﺴتﻄﻴات اﳌتﺪاﺧﻠة" .ﹹﻳﺮﺟﻰ ﻓتح ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨﻨﻈﺮ إلﻰ لﻐز ﻫﻨﺪﺳﻲ ّ
الﺪرس  :35ارﺑﻂ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :فتح ﻛتاب التلميذ ﻋلى ﺻفحة الﺪرس  :35اربط.

الﺪرس  :35ارﺑﻂ
اإرﺷادات :اﻧﻈﺮ إلﻰ الﻠﻐز التالﻲ .ما ﻋﺪد اﳌﺴتﻄﻴات التﻲ مﻜﻨك إﻳجادﻫا? مﻜﻨك ﺗﻠوﻳﻨها أو ﺗﺮﻗﻴﻤها )أو اﺳتخﺪام طﺮﻳقة أﺧﺮى(
ﳌﺴاﻋﺪﺗك ﻓﻲ ﺣﺴاب ﻋﺪدﻫا.

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻧﻈﺮوا إلﻰ ﻋﺪد اﳌﺴتﻄﻴات التﻲ مﻜﻨﻜﻢ إﻳجادﻫا ﻓﻲ الصورة ﻓﻲ ﻛتاﺑﻜﻢ .ﺧال ﺑﻀع دﻗاﺋﻖ ،ﺳتﺸارﻛون
أﻓﻜارﻛﻢ مع زمﻴﻠﻜﻢ اﳌجاور.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل فرد ﹱيا ﻋلى إﻛمال النﺸاط.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اختيار أحﺪ التاميذ ﳌﺸارﻛة أفكاره.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إﻋطاء التاميذ حوالي  3دﻗائق حل اللﻐز .اﺳتﺨﺪام
ّ
الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ اختارون النتائج التي يتوﺻلون إليها ويوضحون اﳌﺴتطيات التي توﺻلوا إليها ﻋلى
الﺴبورة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .أﺑقوا ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ لﺪرس الﻴوم.
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻹﺷارة إلى اﳌصفوفة التي رﺳمها ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗﻌﻠﻤتﻢ ﻓﻲ درس الﺮﻳاضﻴات اﻷﺧﻴﺮ ﻛﻠﻤة رﻳاضﻴة ﺟﺪﻳﺪة ،وﻫﻲ "اﳌﺴاﺣة" .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛﻨتﻢ
ﺗتﺬﻛﺮون ما ﺗﻌﻨﻴﻪ اﳌﺴاﺣة ﻓﻲ الﺮﻳاضﻴات.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للتط ﹽوع باﻹجابة .يﺸارك التاميذ اختارون تعريفهم للمﺴاحة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﳌﺴاﺣة ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺪد الوﺣﺪات اﳌﺮﺑﻌة اﳌوﺟودة ﻓﻲ مﻜان ما .ﻓﻲ درﺳﻨا اﻷﺧﻴﺮ ،اﺳتخﺪمﻨا مﺮﺑﻌات لتﻜوﻳﻦ ﺣﺪاﺋﻖ
لﻨﻠﻖ ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ
مﺴتﻄﻴﻠة وإﻳجاد مﺴاﺣات ﺗﻠك اﳊﺪاﺋﻖ .والﻴوم ،ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳجاد مﺴاﺣة مخﻄﻂ ﺣﺪﻳقة مﺮﺳوم ﺑالﻔﻌﻞِ .
اﳌخﻄﻂ الﺬي رﺳﻤتﹹ ﻪ ﻋﻠﻰ الﺴبورة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻹﺷارة إلى اﳌصفوفة الكبيرة التي أبعادها  8 x 6ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﺬا الﺸﻜﻞ ﻫو مخﻄﻂ ﺣﺪﻳقة ،وﻳﺤتوي ﻋﻠﻰ الﻜﺜﻴﺮ مﻦ اﳌﺮﺑﻌات خﻀﺮاواﺗﻨاَ .مﻦ مﻜﻨﻪ أن ﻳﺬﻛﺮﻧﻲ ﺑﻄﺮﻳقة
إﻳجاد مﺴاﺣة مخﻄﻂ اﳊﺪﻳقة ﻫﺬا? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌﺮﻓون.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗبول جميع اﻹجابات اﳌنطقية )مﺜل :ﻋ ﹽﺪ اﳌر ﹽبعات ،ضرب الصفوف في اﻷﻋمﺪة ،الع ﹽﺪ بالقفز مقﺪار  ،6وما إلى ذلﻚ(.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻋﻤﻠوا مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ اﻳجاد مﺴاﺣة ﻫﺬا اﳌﺴتﻄﻴﻞ .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪما ﺗﻌﺮﻓون اإﺟاﺑة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل مع زمائهم اجاوريﻦ ﻹيجاد مﺴاحة اﳌﺴتطيل .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪ ااﻧتهاء .يﺸارك
الزماء اختارون إجاباتهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار زماء ﳌﺸارﻛة إجاباتهم باﻹضافة إلى الطريقة التي اﺳتﺨﺪموها لتحﺪيﺪ اﳌﺴاحة .حاول حﺪيﺪ اجموﻋات
الﺜنائية مﻦ التاميذ الذيﻦ اﺳتﺨﺪموا طر ﹱﻗا مﺨتلفة .واﺳمح للعﺪيﺪ مﻦ اجموﻋات الﺜنائية مﻦ التاميذ مﺸارﻛة طرﻗهم في احل وﻛتابة
أفكارهم ليراها اآخرون.

الﺪرس  :35التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :أوﺟﺪ مﺴاﺣة ﻛﻞ مﺴتﻄﻴﻞ .اﺷﺮح الﻄﺮﻳقة التﻲ اﺳتخﺪمتها ﺑجوار ﻛﻞ ﺷﻜﻞ ﺛﻢ اﻛتﺐ اإﺟاﺑة.

اﳊﻞ
اﳌﺴتطيل :1

اﳌﺴتطيل :1

اﳌﺴاحة الكلية =

اﳌﺴتطيل :2

اﳌﺴاحة الكلية =

أﻳﻀا.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتخﺪموا مﻜان اﳊﻞ اﳌوﺟود ﺑجوار ﻛﻞ مﺴتﻄﻴﻞ لتوضﻴح أﻓﻜارﻛﻢ .ﺗأﻛﺪوا مﻦ ﻛتاﺑة إﺟاﺑاﺗﻜﻢ ً

وحﺪة مربعة

اﳌﺴتطيل :3

اﳌﺴتطيل :3

اﳌﺴاحة الكلية =
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :فتح ﻛتبهم وااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :35التطبيق.

وحﺪة مربعة

اﳌﺴتطيل :2

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳوﺟﺪ الﻜﺜﻴﺮ مﻦ الﻄﺮق اﳌختﻠﻔة ﳊﺴاب مﺴاﺣة اﳌﺴتﻄﻴات .ﺑﻌض ﻫﺬه الﻄﺮق ﺳﺮﻳع وﺑﻌﻀها ﻳﺴتﻐﺮق وﻗتً ا
أطول .ﺳﻨﻌﻤﻞ الﻴوم ﻋﻠﻰ إﻳجاد مﺴاﺣة مﺴتﻄﻴات .مﻜﻨﻜﻢ ﻓﻌﻞ ذلك ﺑاﺳتخﺪام أي طﺮﻳقة ﺗﻔهﻤوﻧها ،ولﻜﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺷﺮح طﺮﻳقة
ﺣﻠّﻜﻢ لﻠﻤﺴألة .أﺧﺮﺟوا ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ واﻓتﺤوا ﺻﻔﺤة الﺪرس  :35التﻄبﻴﻖ.

وحﺪة مربعة

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻀاء ما تبقى مﻦ وﻗﺖ اجزء اخاص بـ "تعلم" في إيجاد مﺴاحات مﺴتطيات ،وﻛتابة اﻹجابات،
وﺷرح طرق احل التي اﺳتﺨﺪموها .مكﻦ للتاميذ الذيﻦ اﻧتهوا مبك ﹱرا حل مﺴألة التح ﹽﺪي.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل ﳌاحظة التاميذ أثناء ﻋملهم .ماحظة التاميذ الذيﻦ ﻗﺪ ا يزالون يﺴتﺨﺪمون طر ﹱﻗا أﻗل ﻛفاءة
)ولكنها دﻗيقة( ،مﺜل ﻋ ﹽﺪ ﻛل مربع تلو اآخر .ﻋنﺪما يقارب وﻗﺖ "تعلم" مﻦ ااﻧتهاء ،اﺳتﺨﺪم إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه اﺳتﺪﻋاء اﻧتباه التاميذ
مجﺪ ﹱدا .اجمع ﻛتب التاميذ للتأﻛﺪ مﻦ فهم التاميذ وااطاع ﻋلى طرق احل التي يﺴتﺨﺪموﻧها.
جولﻲ ﻓﻲ الﻔصﻞ ،رأﻳت أﻧﻜﻢ اﺳتخﺪمتﻢ الﻌﺪﻳﺪ مﻦ طﺮق اﳊﻞ اﳌختﻠﻔة .ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع الﻴوم .أرﺟو
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺛﻨاء ّ
أن ﺗﻐﻠقوا ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ.

164

الفصل 4

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻤﻠتﻢ الﻴوم ﻋﻠﻰ إﻳجاد مﺴاﺣات ﻋﺪة أﺷﻜال .لﻴﻠتﻔت ﻛﻞ مﻨﻜﻢ إلﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور ولﻴﺸﺮح الﻄﺮﻳقة التﻲ
اﺳتخﺪمها إﻳجاد اﳌﺴاﺣات اإﺟﻤالﻴة لﻠﻤﺴتﻄﻴات .وإذا ﺟﺮﺑتﻢ أﻛﺜﺮ مﻦ طﺮﻳقة ،ﻓتأﻛﺪوا مﻦ ﺷﺮﺣها لزماﺋﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث إلى زمائهم بﺸأن الطرق التي اﺳتﺨﺪموها ﻹيجاد اﳌﺴاحة.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اختيار بعﺾ التاميذ للمﺸارﻛة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ بﻀع دﻗائق للمﺸارﻛة مع زمائهم .اﺳتﺨﺪام
ّ

وخصﺺ وﻗتﹱا للتحﺪث
ماحظة للمعلم :أثناء مراجعتﻚ لكتب التاميذ ،احظ أي تاميذ حاولوا إﻛمال مﺴائل التحﺪي أو أﻛملوها بالفعل.
ﹽ
إليهم ﻋﻦ الطرق التي اﺳتﺨﺪموها وﺳماع أفكارهم بﺸأن ﻛيفية محاولتهم حل اﳌﺴائل.
لﻴﻠﻖ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ التﺤﻴة
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺧال درﺳﻨا التالﻲ ،ﺳﻨواﺻﻞ اﺳتﻜﺸاف اﳌﺴاﺣة .أﺣﺴﻨتﻢ الﻴوم ﻳا ﺗامﻴﺬي اﻷﻋزاءِ .
ﻋﻠﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :حية زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
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الﺪرس  36ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في هذا الﺪرس ،ﹹينﺸئ التاميذ مﺴتطيات مﺨتلفة
اﻷبعاد ومتﺴاوية اﳌﺴاحة ويصفوﻧها .ويتﺪربون ﻋلى
تطبيق خاﺻية اﻹبﺪال ليﺸرحوا ﻛيف أﻧه مكﻦ ﻛتابة
ﻋاملي مﺴألة الﻀرب بطريقتﲔ ،ﻹيجاد مقﺪار اﳌﺴاحة.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• إﻧﺸاء العﺪيﺪ مﻦ اﳌﺴتطيات اﳌتﺴاوية في
اﳌﺴاحة ووﺻفها.
• ﺷرح خاﺻية اﻹبﺪال في الﻀرب ومذجتها.

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

ﻗبل الﺪرس ،اﻛتب ﻋلى الﺴبورة اﳌﺴألة الكامية الواردة في الﺪرس  :36اربط )في ﻛتاب التلميذ( .وارﺳم ﹱ
أيﻀا
ﻧﺴﺨة ﻛبيرة مﻦ الﺸكل اﳌعروض في ﺻفحة الﺪرس  :36اربط )في ﻛتاب التلميذ( ﻋلى الﺴبورة.

اربط
اﻹرﺷادات

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

اﳌﺴاحة

•

أﻋمﺪة

•

خاﺻية اﻹبﺪال

•

العوامل

•

ﺻفوف

•

وحﺪة مربعة
اﳌواد

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﹹﻳﺮﺟﻰ ﻓتح ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :36ارﺑﻂ .اﻗﺮأوا اﳌﺴألة وﺣﻠّوﻫا.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :36اربط .العمل مفردهم حل اﳌﺴألة.

الﺪرس  :36ارﺑﻂ
اإرﺷادات :ﺣﻞ اﳌﺴألة التالﻴة :رﺳﻢ مﺤﻤﺪ ﺷﻜ ً
ا ﺑاﺳتخﺪام  5مﺮﺑﻌات .ورﺳﻤت مﹹ ﻨﻰ الﺸﻜﻞ ﻧﻔﺴﻪ ولﻜﻦ ﺑاﺳتخﺪام مﺜﻠﺜات .إذا ﻋﻠﻤت أﻧﻨا
ﻧﺤتاج إلﻰ مﺜﻠﺜن لتﻜوﻳﻦ مﺮﺑع واﺣﺪ .ﻓﻤا ﻋﺪد اﳌﺜﻠﺜات التﻲ رﺳﻤتها مﻨﻰ?

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار العﺪيﺪ مﻦ التاميذ وماحظة طرﻗهم في احل وﻛيفية ﺷرحهم لها .هل اﺳتﺨﺪموا الرﺳومات أم الع ﹽﺪ بالقفز؟
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم اﻹجابات ويﺸرحون أفكارهم.

اﺷرح طريقة حلﻚ.

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مذجة ﻛيفية تقﺴيم مربع إلى جزأيﻦ متﺴاويﲔ برﺳم خط ﹹﻗطري إذا لم يقم أي تلميذ بذلﻚ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما ﻋﺪد اﳌﺜﻠﺜات التﻲ ﻋﻠﻰ مﺮم أن ﺗﺮﺳﻤها لتﻜوﻳﻦ  10مﺮﺑﻌات? التﻔتوا وحﺪﺛوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مناﻗﺸة الﺴؤال مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار ﻋﺪة تاميذ ﳌﺸارﻛة أفكارهم .التأﻛﺪ ﳌعرفة ما إذا ﻛان التاميذ يﺪرﻛون أن ﻋﺪد اﳌﺜلﺜات يﺴاوي ضعف ﻋﺪد
اﳌربعات .إن أمكﻦ ،الﺴماح لتلميذ بﺸرح اﳌفهوم لبقية الفصل.
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم اﳌﺴتطيلﲔ التاليﲔ ﻋلى الﺴبورة )مﺴتطيل له  4ﺻفوف و 3أﻋمﺪة ،ومﺴتطيل له  3ﺻفوف و 4أﻋمﺪة(.
3
4

4
3

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳوﺟﺪ مﺴتﻄﻴان ﻋﻠﻰ الﺴبورة .اﻫﻤﺴوا لزماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ مﺴاﺣة ﻛﻞ مﺴتﻄﻴﻞ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الهﻤس باﻹجابة.
ﲤاما .ﻓﻜﻴﻒ مﻜﻦ ذلك?
متﻤاﺛﻠن
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛﻞ مﺴتﻄﻴﻞ ﺑﻪ  12وﺣﺪة مﺮﺑﻌة .ولﻜﻨهﻤا لﻴﺴا
ْ
ً
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اختيار التاميذ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋنﺪ الﻀرورة ،ﺷرح أن اﳌﺴتطيلﲔ لهما ﻧفس العﺪديﻦ اللذيﻦ مﺜان أبعادهما .ولكﻦ م ﻋكﺴهما فحﺴب .ذ ﹽﻛر
التاميذ بأﻧهم رأوا ذلﻚ ﻋنﺪما أوجﺪوا جميع طرق ترتيب  12ﻛرﺳ ﹽﹱيا في لعبة ترتيب الكراﺳي.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﳌﻴﻞ والهﻤس مﺴاﺋﻞ الﻀﺮب التﻲ مﻜﻦ أن ﺗتواﻓﻖ مع ﻛﻠتا اﳌصﻔوﻓتن.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الهﻤس باﻹجابة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻜﻠتا اﳌﺴألتن ﻧﻔس الﻌامﻠن ،وﻫﻤا  3و .4مﻜﻦ ﻛتاﺑة مﺴألتن ،وﻫﻤا " "4 x 3و" ،"3 x 4وﺳﻨﺤصﻞ
ﻋﻠﻰ ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب ﻧﻔﺴﻪ .ا ﻳهﻢ التﺮﺗﻴﺐ .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛان ﺑإمﻜاﻧﻜﻢ ﺗﺬﻛّ ﺮ اﺳﻢ ﺗﻠك اخاﺻﻴة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون إجاباتهم.
الﺪرس  :36التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :ارﺳﻢ ﻋﻠﻰ الﺸبﻜة أﻛبﺮ ﻋﺪد مﻜﻦ مﻦ اﳌﺴتﻄﻴات مﺴاﺣة  18وﺣﺪة مﺮﺑﻌة مع ﻛتاﺑة ﺑﹹﻌﺪي اﳌﺴتﻄﻴات التﻲ ﺗﺮﺳﻤها .ﺛﻢ
اﻛتﺐ مﺴاﺋﻞ الﻀﺮب التﻲ ﺗتواﻓﻖ مع مﺴتﻄﻴاﺗك.

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التأﻛﺪ مﻦ فهم التاميذ أﻧه بﻐﺾ النظر ﻋﻦ ترتيب ﻋاملي مﺴألة الﻀرب ،فﺴيكون حاﺻل الﻀرب هو ﻧفﺴه ،وهذا
هو اﳌقصود بﺨاﺻية اﻹبﺪال في الﻀرب.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﹹﻳﺮﺟﻰ ﻓتح ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :36التﻄبﻴﻖ .واﻗﺮأوا اإرﺷادات ﻓﻲ ﺻﻤت.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :36التطبيق .وﻗراءة اﻹرﺷادات بصمﺖ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳتﹹ ﻨﺸئون الﻴوم مﺴتﻄﻴات مختﻠﻔة ﻓﻲ الﺸﻜﻞ ولﻜﻨها متﻤاﺛﻠة ﻓﻲ اﳌﺴاﺣة .ﻳجﺐ أن ﺗﺴاوي مﺴاﺣة ﻛﻞ
مﺴتﻄﻴﻞ  18وﺣﺪة مﺮ ّﺑﻌة.
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إن أمكﻦ ،ربط النﺸاط مهنة أو مفهوم تعلﹽمه التاميذ مﻦ ﻗبل .ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،تﹹﺴتﺨﺪم اﳌﺴاحة في أﻋمال احﺪائق
الﺴجاد وما إلى ذلﻚ.
وتبليط اﻷرضيات وطاء اجﺪران وﺷراء
ﹽ
مهﻤتﻜﻢ ﻫﻲ مﻌﺮﻓة ﻋﺪد اﳌﺴتﻄﻴات اﳌختﻠﻔة التﻲ مﻜﻦ إﻧﺸاؤﻫا ﺑهﺬه اﳌﺴاﺣة .وﺑﻌﺪ أن ﺗﺮﺳﻤوا ﻛﻞ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗﺬﻛﺮوا أن ّ
مﺴتﻄﻴاﺗﻜﻢ ،اﻛتبوا اﳌﺴاﺋﻞ التﻲ ﲤﺜﻞ ﻛ ً
ا مﻨهاَ .مﻦ مﻜﻨﻪ أن ﻳخبﺮﻧﻲ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴة ﻓﻌﻞ ذلك? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸرح التاميذ اختارون ﻛيفية اﺳتﺨﺪام أبعاد اﳌﺴتطيات لتحﺪيﺪ
ﻋاملي الﻀرب في مﺴائل الﻀرب.
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مبﻜﺮا ،مﻜﻨﻜﻢ مﺤاولة ﺣﻞ أﺳئﻠة التﺤﺪي ﻓﻲ أﺳﻔﻞ الصﻔﺤة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺷﺮح راﺋع .مﻜﻨﻜﻢ ﺑﺪء الﻨﺸاط .وإذا اﻧتهﻴتﻢ
ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل فرد ﹱيا ﻋلى إﻛمال ﻧﺸاط "التطبيق".
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في أرجاء الفصل أثناء ﻋمل التاميذ وماحظة الطرق التي يﺴتﺨﺪموﻧها حل اﳌﺴائل .ماحظة التاميذ
القادريﻦ ﻋلى تطبيق خاﺻية اﻹبﺪال ﻋلى الفور ﻹﻧﺸاء مﺴتطيات وحﺪيﺪ اﻷبعاد/ﻋاملي الﻀرب .ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،ﻋنﺪما ينﺸئون
مﺴتطي ﹱا مﺴاحة  ،3 x 6هل ياحظون أﻧه مكنهم ﹱ
أيﻀا رﺳم مﺴتطيل مﺴاحة  ،6 x 3أم أﻧهم ا يزالون يحتاجون اﳌزيﺪ مﻦ التفكير؟
ﻗبل ﻧهاية اجزء اخاص بـ "تعلم" ،اﺳتﺨﺪم إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه اﺳتﺪﻋاء اﻧتباه التاميذ ومراجعة اﻹجابات م ﹱعا .اﺳتﺨﺪم هذا الوﻗﺖ
لتعزيز فهم خاﺻية اﻹبﺪال بالطلب مﻦ التاميذ أن ينظروا إلى مﺴتطيلﲔ لهما اﳌﺴاحة ﻧفﺴها ولكﻦ ﻋﺪدي الصفوف واﻷﻋمﺪة فيهما
معكوﺳان ،مﺜال ﻋلى ذلﻚ مﺴتطيل مﺴاحة  4 x 3ومﺴتطيل آخر مﺴاحة  .3 x 4اطرح أﺳئلة ﳌﺴاﻋﺪة التاميذ في إدراك الرابط بﲔ
هذا النﺸاط ولعبة ترتيب الكراﺳي في "احور ."1
ﺟﻤﻴﻌا اﳌﺴاﺣة ﻧﻔﺴها .مﻦ ﻓﻀﻠﻜﻢ ،ضﻌوا أدواﺗﻜﻢ ﻓﻲ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻗﻤتهﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع ﻓﻲ إﻧﺸاء مصﻔوﻓات مختﻠﻔة لها
ً
أماﻛﻨها لﻠجزء اخاص ﺑـ "ﺗأمﻞ" ،واﺣتﻔﻈوا ﺑﻜتاب التﻠﻤﻴﺬ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :وضع اﳌواد في أماﻛنها للجزء اخاص بـ "تأمل".

تأمل
اﻹرﺷادات
الﺪرس  :36ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳﺮﺟﻰ ﻓتح ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :36ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :36ﻛراس الرياضيات.

اإرﺷادات :ﺗأمّ ﻞ ما ﺗﻌﻠّﻤتﻪ ﻋﻦ اﳌﺴاﺣة واﳌصﻔوﻓات والﻀﺮب.
زرع ﻋمر منطقتﲔ باﻷزهار .مﺴاحة إحﺪاهما  4 x 3ومﺴاحة اﻷخرى  .6 x 2فهل للمنطقتﲔ ﻧفس اﳌﺴاحة؟ وﻛيف تعرف ذلﻚ؟ اﺷرح أفكارك
باﺳتﺨﺪام اﻷﻋﺪاد والصور.

ﻋال أو اختيار تلميذ لقراءته.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋنﺪ الﻀرورة ،ﻗراءة الﺴؤال في "ﻛراس الرياضيات"
ٍ
بصوت ٍ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل ﻛل مفرده لإجابة ﻋﻦ الﺴؤال في "ﻛراس الرياضيات".
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ الﻴوم ﻓﻲ ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ إﻳجاد اﳌﺴاﺣة .اﳌﺴاﺣة ﺟزء مﻦ ﺣﻴاﺗﻨا الﻴومﻴة .إذا أردﻧا ﺷﺮاء ﺳجادة أو ﺑﻨاء
ﻓهﻢ "اﳌﺴاﺣة".
مﻠﻌﺐ ﻛﺮة ﻗﺪم أو ﺧﻴاطة ﺑﻄاﻧﻴة أو طاء ﺟﺪار أو إﻧﺸاء ﺣﺪﻳقة أو ﺗبﻠﻴﻂ أرضﻴة ،ﻓﻌﻠﻴﻨا ْ
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الﺪرس  :37ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في هذا الﺪرس ،يع ﹽمق التاميذ فهمهم للمﺴاحة باﺳتكﺸاف اﳌﺴتطيات واﳌربعات بها ﺷبكات ا تَظهر أجزاء
منها ،واﺳتكﺸاف ﻛيف مكﻦ أن يﺴاﻋﺪ أبعاد الﺸكل في حﺪيﺪ اﳌﺴاحة .ﺳ ﹹيحﺪدون اﳌﺴاحة بأﺳاليبهم،
وﺳيفكرون في تطبيقات مﻦ احياة اليومية اﺳتﺨﺪام اﳌﺴاحة.
ﹱ
ﻧﺸاطا ﺻع ﹱبا ﻋلى الكﺜير مﻦ التاميذ ،وا ﺳيما أولئﻚ الذيﻦ يعتمﺪون ﻋلى
يع ﹽﺪ حﺪيﺪ اﳌﺴاحة دون ﺷبكات
ﻋ ﹽﺪ ﻛل مربع تلو اآخر .ولكﻦ إزالة جزء مﻦ اﳌصفوفة تﺪفع التاميذ إلى التفكير في أبعاد الﺸكل وﻛيفية
تﺜيل تلﻚ اﻷﻋﺪاد جموع اﳌربعات في الصفوف واﻷﻋمﺪة .ا بأس إن ﻛان التاميذ ا يزالون بحاجة لرﺳم
ﻛل اﳌربعات ،ولكﻦ بعﺾ التاميذ ﻗﺪ يﺴتوﻋبون ﺳري ﹱعا ضرب الطول في العرض ﻹيجاد اﳌﺴاحة ويتطور
لﺪيهم فهم ﺻيﻐة إيجاد مﺴاحة اﳌربع أو اﳌﺴتطيل .واﻛتﺴاب فهم أﺳاﺳي دﻗيق ،ﹽ
م تﺪريج النﺸاط ،بحيث
يﺴتﺨﺪم التاميذ أو ﹱا مربعات حقيقية ،ثم يع ﹽﺪون اﳌر ﹽبعات ،ثم يحﺴبون اﳌﺴاحة بﻐياب بعﺾ اﳌربعات.
حﻀير اﳌعلم للﺪرس

جهز مجموﻋات مﻦ بطاﻗات اﻷﻋﺪاد مﻦ  1إلى  10للتاميذ )مجموﻋة واحﺪة لكل تلميذ( .راجع النماذج
اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم مﻦ بطاﻗات اﻷﻋﺪاد مﻦ  0إلى .12

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تعريف اﳌﺴاحة بأﺳاليبهم.
• تطبيق اﺳتراتيجيات معينة لقياس اﳌﺴاحة.
اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

اﳌﺴاحة

•

أﻋمﺪة

•

خاﺻية اﻹبﺪال

•

اﻷبعاد

•

ﺻفوف
اﳌواد

ﻗبل الﺪرس ،ارﺳم مﺴتطي ﹱا ﻋلى الﺴبورة بحيث ﹹيظهر فقط بعﺾ اﳌربعات .اﻧظر جهيزات اﳌعلم للفصل
للﺪرس  37للحصول ﻋلى تعليمات مفصلة.

اربط
اﻹرﺷادات

•

بطاﻗات أﻋﺪاد مﻦ  1إلى 10

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺑالﻨﺴبة لﻠجزء اخاص ﺑـ "ارﺑﻂ" لهﺬا الﻴوم ،ﺳﻨﻠﻌﺐ لﻌبة "لﻐز الﻀﺮب" .ﹹﻳﺮﺟﻰ ﻓتح ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات
لﻠتامﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :37ارﺑﻂ .ﺑﺪ ًا مﻦ حﺪﻳﺪ ﻋامﻞ واﺣﺪ ،ﺳﻨﺤﺪد ﻛا الﻌامﻠن ﺑقﻠﺐ ﺑﻄاﻗتن مﻦ ﺑﻄاﻗات اﻷﻋﺪاد.

الﺪرس  :37ارﺑﻂ
اإرﺷادات :الﻌﺐ لﻌبة لﻐز الﻀﺮب .اﺧتﺮ ﺑﻄاﻗتن مﻦ ﺑﻄاﻗات اﻷﻋﺪاد وارﺳﻢ مصﻔوﻓة ﺑاﺳتخﺪام الﻌﺪدﻳﻦ ،واﻛتﺐ مﺴألة الﻀﺮب ﺛﻢ أوﺟﺪ
ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب.

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مذجة ﻛيفية لعب اللعبة .ﻗلب بطاﻗتﲔ وحﺪيﺪ العاملﲔ ،ورﺳم اﳌصفوفة ،وﻛتابة اﳌﺴألة ،ﹽ
وحل اﳌﺴألة .ﻋلى
ﺳبيل اﳌﺜال :إذا ﻛاﻧﺖ إحﺪى البطاﻗتﲔ حمل العﺪد  3واﻷخرى حمل العﺪد  ،5فيجب مذجة ﻛيفية رﺳم اﳌصفوفة ﻋلى الﺴبورة ﻋلى
ﻧحو  5 x 3أو  ،3 x 5وﻛتابة اﳌﺴألة  ،______ = 5 x 3ثم مذجة ﻋ ﹽﺪ اﳌربعات أو العﺪ بالقفز مقﺪار  5ﻹيجاد حاﺻل
الﻀرب .وأخي ﹱرا ،ﻛتابة اﳌﺴألة  15 = 5 x 3ﻋلى الﺴبورة .واطلب مﻦ التاميذ بﺪء النﺸاط.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل ٌ
ﻛل مفرده في الكتاب.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الطلب مﻦ التاميذ في ﻧهاية وﻗﺖ اجزء اخاص بـ "اربط" أن يﺸارك ﻛل منهم طريقة واحﺪة ﻋلى اﻷﻗل تعلمها حل
مﺴائل إيجاد اﳌﺴاحة مع زمﻴﻞ مجاور.

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم ﺷكل اﳌﺴتطيل التالي ﻋلى الﺴبورة.

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ درﺳﻨا اﻷﺧﻴﺮ ،ﻧﻈﺮﻧا إلﻰ مﺴتﻄﻴات لها اﳌﺴاﺣة ﻧﻔﺴها .وﻫﺪﻓﻨا الﻴوم أن ﻧتﻤﻜﻦ مﻦ ﺷﺮح اﳌﺴاﺣة
ﺑأﺳالﻴبﻨا ومﻌﺮﻓة ﻛﻴﻔﻴة اﻳجاد مﺴاﺣة أي مﺴتﻄﻴﻞ .ﺣتﻰ اﻵن ،اﺳتﻄﻌتﻢ اﺳتخﺪام الﺸبﻜات أو اﳌﺮﺑﻌات ﳌﺴاﻋﺪﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﺴاب
اﳌﺴاﺣة ،ولﻜﻦ ماذا لو أن اﳌﺴتﻄﻴﻞ ﻳبﺪو ﻛاﳌﺴتﻄﻴﻞ اﳌﺮﺳوم ﻋﻠﻰ الﺴبورة? لﻴﻠتﻔت ﻛﻞ مﻨﻜﻢ إلﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور وﻳﻨاﻗش ﻛﻴﻔﻴة
اﻳجاد مﺴاﺣة اﳌﺴتﻄﻴﻞ ﺑأﻛﻤﻠﻪ .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﳌﺸارﻛة طﺮﻳقة اﳊﻞ وإﺟاﺑتﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث إلى زمﻴﻞ مجاور ﻋﻦ ﻛيفية حﺪيﺪ اﳌﺴاحة .يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم اﻹجابات
ويﺸرحون أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ مﻦ دﻗيقتﲔ إلى  3دﻗائق لﺸرح طرﻗهم في احل .ثم اختيار تلميذيﻦ أو ثاثة ﳌﺸارﻛة طرﻗهم في احل
وإجاباتهم وﺷرح أفكارهم .الﺴماح للتاميذ برﺳم اﳌﺴتطيل ﻋلى الﺴبورة ﻋنﺪ الﻀرورة .ثم طرح أﺳئلة ﳌﺴاﻋﺪة التاميذ في إدراك أﻧه
مكنهم حﺪيﺪ أبعاد ﺷكل اﳌﺴتطيل باﺳتﺨﺪام ﻋﺪد الصفوف واﻷﻋمﺪة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تلﺨيﺺ ﺷرح التاميذ للتأﻛﺪ مﻦ أﻧهم يفهمون جمي ﹱعا الطرق اختلفة لتحﺪيﺪ اﳌﺴاحة.
الﺪرس  :37التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :أوﺟﺪ اﳌﺴاﺣة الﻜﻠﻴة لﻜﻞ ﺷﻜﻞ.

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .ﺣتﻰ إذا لﻢ ﺗﻜﻦ ﺟﻤﻴع اﳌﺮﺑﻌات موﺟودة ،مﻜﻨﻨا اﺳتخﺪام أﺑﻌاد اﳌﺴتﻄﻴﻞ  -ﻋﺪد الصﻔوف واﻷﻋﻤﺪة
 -ﳊﺴاب اﳌﺴاﺣة .ﻳﺮﺟﻰ ﻓتح ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :37التﻄبﻴﻖ .واﻗﺮأوا اإرﺷادات ﻓﻲ ﺻﻤت.

اﳌﺴتطيل :1

اﳌﺴاحة الكلية =

وحﺪة مربعة

اﳌﺴاحة الكلية =

وحﺪة مربعة

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :37التطبيق .وﻗراءة اﻹرﺷادات بصمﺖ.

اﳌﺴتطيل :2

اﳌﺴتطيل :3

اﳌﺴاحة الكلية =
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وحﺪة مربعة

مﻌا مﻨﺬ ﻗﻠﻴﻞ .ﻋﻠﻰ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ الﻌﻤﻞ مع
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳتﺮون ﻓﻲ ﻫﺬه الصﻔﺤة مﺴتﻄﻴات ﺗﺸبﻪ الﺸﻜﻞ الﺬي ﻋﻤﻠﻨا ﻋﻠﻴﻪ ً
ﺟﺮﺑﻨاﻫا مع
زمﻴﻠﻪ اﳌجاور لتﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴاﺣة اإﺟﻤالﻴة لﻜﻞ مﻦ ﻫﺬه اﻷﺷﻜال .مﻜﻨﻜﻢ الﺮﺳﻢ ﻓﻲ ﺻﻔﺤتﻜﻢ أو اﺳتخﺪام أي طﺮﻳقة ّ
ﺳﺮﻳﻌا ،ﻓﺤاولوا ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ التﺤﺪي.
اﳌﺜال اﳌوﺟود ﻋﻠﻰ الﺴبورة .إذا اﻧتهﻴتﻢ مﻦ ﺣﻞ ﻫﺬه اﳌﺴاﺋﻞ
ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل مع زمﻴﻞ مجاور لتحﺪيﺪ اﳌﺴاحات اﻹجمالية لأﺷكال اﳌوجودة في ﻛتاب التلميذ .مكﻦ للتاميذ
الذيﻦ اﻧتهوا مبك ﹱرا العمل ﻋلى مﺴائل التحﺪي.

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في أرجاء الفصل أثناء ﻋمل التاميذ ﳌاحظة الطرق التي يﺴتﺨﺪموﻧها حل اﳌﺴائل .ااﺳتماع إلى احادثات
التي يجريها التاميذ مع زمائهم .هذا النﺸاط مﻦ أﻧﺸطة التعلﹽم ﹹيعﺪ فرﺻة رائعة لتحﺪيﺪ التاميذ الذيﻦ يحتاجون إلى اﳌزيﺪ مﻦ التﺪريس
والتﺪريب .اطرح أﺳئلة ﻛالﺴؤالﲔ التاليﲔ لتعزيز تفكير التاميذ:
•
•

ﻛيف مكﻦ أن يﺴاﻋﺪﻧا العﺪدان اﳌوجودان ﻋلى جاﻧبي الﺸكل )ال ﹹبعﺪان( في معرفة ﻋﺪد اﳌربعات اﳌوجودة داخل الﺸكل ،وبالتالي
إيجاد اﳌﺴاحة؟
هل مكنكم حﺪيﺪ ﻋﺪد اﳌربعات اﳌوجودة داخل الﺸكل دون رﺳمها؟

ﻋنﺪما يقارب وﻗﺖ "تعلم" مﻦ ااﻧتهاء ،اﺳتﺨﺪم إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه اﺳتﺪﻋاء اﻧتباه التاميذ مجﺪ ﹱدا.
اﺳتﻤتﻌت ﺑﺴﻤاع أﻓﻜارﻛﻢ الﺮﻳاضﻴة أﺛﻨاء جولﻲ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع ﻓﻲ إﻳجاد مﺴاﺣات ﻫﺬه اﻷﺷﻜال .لقﺪ
ﹹ
ﻓﻲ أرﺟاء الﻔصﻞ .أﺑقوا ﻛتبﻜﻢ أمامﻜﻢ.
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تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻓتﺤوا ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :37ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :37ﻛراس الرياضيات.

الﺪرس  :37ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات

ﻋال.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار تاميذ لقراءة ﻛل ﺳؤال بصوت ٍ

اإرﺷادات :ﺗأمّ ﻞ ما ﺗﻌﻠﻤتﻪ ﻋﻦ اﳌﺴاﺣة .ﺛﻢ أﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳئﻠة التالﻴة ﺑاﺳتخﺪام الﻜﻠﻤات والصور.

ﻛيف مكنﻚ ﺷرح ﻛلمة "مﺴاحة" لزميل أﺻﻐر منﻚ ﺳنﹱا؟ اﻛتب إجابتﻚ.

ﻋال .يجيب ﻛل التاميذ ﻋﻦ اﻷﺳئلة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يقرأ التاميذ اختارون اﻷﺳئلة
ٍ
بصوت ٍ
ﻛيف حﺪﹽد مﺴاحة اﳌﺴتطيل؟ اﻛتب إجابتﻚ.

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ مﻦ دﻗيقتﲔ إلى  3دﻗائق ليكتبوا إجابات ﻋﻦ اﻷﺳئلة .جميع ﻛتب التاميذ لقراءة إجاباتهم .مكﻦ أن
يﺸكل اجزء اخاص بـ "تأمل" وﺳيلة جيﺪة لتحﺪيﺪ مﺪى فهم التاميذ للمﺴاحة وﻛيفية ﻗياﺳها.

متى حتاج إلى إيجاد مﺴاحة ﺷكل مﺴتطيل في احياة اليومية؟ اﻛتب إجابتﻚ.

إلﻲ وأﻋﻴﺪوا أي أدوات إلﻰ أماﻛﻨها .ﺛﻢ ﺣ ّﻴوا أﻧﻔﺴﻜﻢ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ الﻴوم .أﺣﻀﺮوا ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ّ
الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ
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الﺪرس  :38ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في هذا الﺪرس ،يﺴتكﺸف التاميذ خاﺻية التجميع في الﻀرب .ويتعلمون ﻛيف مكنهم تقﺴيم اﳌصفوفات
الكبيرة إلى مصفوفات أﺻﻐر جعل اﺳتﺨﺪامها أﺳهل .يبقي التاميذ في هذا الﺪرس أحﺪ ﹹبع َﺪي اﳌصفوفة
دون تﻐيير ويقﺴمون ال ﹹبعﺪ اآخر .ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،مكﻦ أن تصبح مصفوفة بعﺪاها  7 x 6بالصيﻐة
) (7 x 1) + (7 x 5أو ) .(7 x 3) + (7 x 3يبﺪأ التاميذ بااﺳتكﺸاف باﺳتﺨﺪام ماذج مرئية ،ولكنهم
ﺳيﺴتﺨﺪمون هذه الطريقة اح ﹱقا مﺜابة أداة ذهنية حل مﺴائل أﺻعب ﻹيجاد اﳌﺴاحة.

ماحظة للمعلم :يرﻛز هذا الﺪرس ﻋلى مفهوم التفكير احاﺳوبي للتحليل ،والذي يتمحور حول حليل
البياﻧات أو العمليات أو اﳌﺴائل إلى أجزاء أﺻﻐر مكﻦ التعامل معها.
حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

إحﻀار مﺴطرة ليﺴتﺨﺪمها اﳌعلم خال اجزء اخاص بـ "اربط".

•

ﻗبل الﺪرس ،اﻛتب اﳌﺴألة الكامية التالية ﻋلى الﺴبورة:

• ينﺸئ أدهم ﺷكل مﺴتطيل مﺴاحته  6ﺳنتيمترات مربعة .وينﺸئ ﺳليمان ﺷكل مﺴتطيل
مﺴاحته  6مليمترات مربعة .هل للمﺴتطيلﲔ اﳌﺴاحة ﻧفﺴها؟ ل َم ﻧعم أو ل َم ا؟
• ﻗبل الﺪرس ،ارﺳم مصفوفات ﻋلى الﺴبورة .اﻧظر جهيزات اﳌعلم للفصل للﺪرس  38ﳌعرفة التفاﺻيل.

اربط
اﻹرﺷادات

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تقﺴيم مصفوفات إلى مصفوفات أﺻﻐر حل
مﺴائل الﻀرب.
• ﺷرح الﺴبب في أن تقﺴيم اﳌصفوفات ﹹيﺴ ﹽهل
حل مﺴائل الﻀرب.
اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

اﳌصفوفات

•

أﻋمﺪة

•

العوامل

•

ﺻفوف
اﳌواد

•

مﺴطرة واحﺪة

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

ﻋال .تقﺪم
 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :توجيه اﻧتباه التاميذ إلى اﳌﺴألة الكامية التي ﻋلى الﺴبورة .الطلب مﻦ تلميذ ﻗراءة اﳌﺴألة
ٍ
بصوت ٍ
اﳌﺴاﻋﺪة ﻋنﺪ احاجة.
ﻋال.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يقرأ التاميذ اختارون اﳌﺴألة
ٍ
بصوت ٍ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﻞ لﻠﻤﺴتﻄﻴﻠن اﳌﺴاﺣة ﻧﻔﺴها? ل َﻢ ﻧﻌﻢ أو ل َﻢ ا? ﺳتﻜون لﺪﻳﻜﻢ دﻗﻴقة واﺣﺪة لﻠتﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﺴألة ،ﺛﻢ دﻗﻴقة
ﺑﻌﻀا مﻨﻜﻢ.
واﺣﺪة ﳌﺸارﻛة أﻓﻜارﻛﻢ مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ .ﺳأﺳتخﺪم
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء ﻷﺳﻤع ً
ّ
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ دﻗيقة واحﺪة للتفكير بصمﺖ ،ثم دﻗيقة أخرى للتحﺪث إلى زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التفكير بصمﺖ في مﺴألة اﳌﺴاحة ثم مﺸارﻛة أفكارهم مع زمائهم اجاوريﻦ .يﺸارك التاميذ
اختارون اﻷفكار مع اجموﻋة بالكامل.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨتأﻛﺪ مﺮة ﺛاﻧﻴة مﻦ ﺗﻔﻜﻴﺮﻧا ﺑاﺳتخﺪام اﳌﺴﻄﺮة لﺮﺳﻢ ﻛا اﳌﺴتﻄﻴﻠن .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛان ﺑإمﻜاﻧﻜﻢ
إﺧباري ﺑﻌامﻠﻲ ضﺮب مﻜﻦ مﻦ ﺧالهﻤا إﻧﺸاء مﺴتﻄﻴﻞ مﺴاﺣتﻪ  6وﺣﺪات مﺮﺑﻌة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون ﻋوامل الﻀرب ثم يرﺳمون اﳌﺴتطيات ﻋلى
الﺴبورة بالﺴنتيمتر )ﺳم( واﳌليمتر )م(.

تقﺾ أﻛﺜر مﻦ
ماحظة للمعلم :هذه فرﺻة جيﺪة جعل التاميذ يربطوا بﲔ هذا النﺸاط مﻦ أﻧﺸطة التعلﹽم وما تعلﹽموه ﻋﻦ ﻗياس الطول .ا ِ
دﻗيقتﲔ في الﺴؤال التالي ،ولكﻦ اﺳمح للتاميذ مناﻗﺸة ﺻعوبات رﺳم اﳌﺴتطيات باﳌليمتر )حتى إذا ﻛاﻧوا ﻗادريﻦ ﻋلى القيام بذلﻚ(.
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ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما وﺣﺪة القﻴاس التﻲ ﻛان اﺳتخﺪامها أﺳهﻞ? وﳌاذا?
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اختيار أحﺪ التاميذ ﳌﺸارﻛة أفكاره .ﻋلى التاميذ أن ياحظوا أن رﺳم اﳌﺴتطيات
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام
ّ
باﳌليمتر أﺻعب ﻷن هذه الوحﺪة ﺻﻐيرة ج ﹱﺪا.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ الﻌالﻢ الواﻗﻌﻲ ،ﻳقﻴس الﻨاس مﺴاﺣة اﳌﺴتﻄﻴﻞ ﺑاﺳتخﺪام الوﺣﺪات اﳌﺮﺟﻌﻴة اﳌﺮﺑﻌة لﻠقﻴاس مﺜﻞ اﳌﻠﻴﻤتﺮ
ﻗﻴاس مﺴاﺣات اﻷماﻛﻦ الﻜبﻴﺮة ﺟﺪً ا ﺑاﺳتخﺪام الﻜﻴﻠومتﺮ اﳌﺮﺑع .مﻦ
اﳌﺮﺑع أو الﺴﻨتﻴﻤتﺮ اﳌﺮﺑع أو اﳌتﺮ اﳌﺮﺑع .ومﻜﻨﻨا ﻛﺬلك
ﹹ
اﳌهﻢ حﺪﻳﺪ واﺳتخﺪام الوﺣﺪات الصﺤﻴﺤة .ﻓﻜّ ﺮوا لﻠﺤﻈة إذا أردﻧا ﺗﻐﻄﻴة أرضﻴة الﻔصﻞ ﺑأﻛﻤﻠﻪ ﺑالﺴجاد .وﺗخﻴﻠوا أن اﳌﺴاﺣة
اإﺟﻤالﻴة ﺗﺴاوي  36وﺣﺪة مﺮﺑﻌة .ﻓهﻞ ﺗﻌتقﺪون أﻧﻪ ﻳجﺐ ﻋﻠﻴﻨا ﻗﻴاس اﳌﺴاﺣة ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮ )ﺳﻢ( أم اﳌتﺮ )م(? وﳌاذا? ما الﺬي
الﺴجاد ﻋﻠﻰ اﻷرضﻴة? لﻴتﺤﺪث ﻛﻞ مﻨﻜﻢ مع زمﻴﻠﻪ لﻠﺤﻈة .وارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛاﻧت
مﺪ
ﺳﻴﺤﺪث إن لﻢ ﻧﻜﻦ متأﻛﺪﻳﻦ وﻛﻨا ﻧﺤاول ّ
ّ
لﺪﻳﻜﻢ ﻓﻜﺮة ﺗﺮﻳﺪون مﺸارﻛتها وﻛﻨتﻢ ﺗﺴتﻄﻴﻌون ﺷﺮح أﻓﻜارﻛﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يجيب التاميذ اختارون ﻋﻦ الﺴؤال ويﺸرحون أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار بعﺾ التاميذ ﳌﺸارﻛة إجاباتهم وﺷرح أفكارهم .إذا ﺳمح الوﻗﺖ ،الطلب مﻦ التاميذ تقﺪم أمﺜلة أخرى ﻋﻦ
حاات تكون فيها وحﺪات اﳌﺴاحة مهمة.

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳﻨتﻌﻠﻢ الﻴوم طﺮﻳقة لتقﺴﻴﻢ اﳌصﻔوﻓات إﻳجاد اﳌﺴاﺣة ،وﺧاﺻة ﻋﻨﺪ اﺳتخﺪام مصﻔوﻓات ﻛبﻴﺮة .ومﻜﻨﻨا
ﺗﻄبﻴﻖ الﻄﺮﻳقة ﻧﻔﺴها ﻋﻨﺪ ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ الﻀﺮب ،ﺣﻴث مﻜﻦ أن ﻳصبح ﺣﻞ مﺴألة الﻀﺮب أﺳهﻞ ﻋﻨﺪ ﺗقﺴﻴﻤها إلﻰ ﺟزأﻳﻦ أو أﻛﺜﺮ.
لﻨﻠﻖ ﻧﻈﺮة
ﺗوﺟﺪ أﻛﺜﺮ مﻦ طﺮﻳقة ﺻﺤﻴﺤة واﺣﺪة لتقﺴﻴﻢ اﳌصﻔوﻓات .ﻋﻠﻰ الﺴبورة مصﻔوﻓة  6 x 6وﻓﻴها  36وﺣﺪة مﺮﺑﻌةِ .
ﻋﻠﻰ إﺣﺪى طﺮق ﺗقﺴﻴﻢ ﻫﺬه اﳌصﻔوﻓة إلﻰ مﺴألتن إﻳجاد اﳌﺴاﺣة ﺑﺤﻴث ﻳﻜوﻧان أﺳهﻞ ﻓﻲ اﳊﻞ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :توجيه اﻧتباه التاميذ إلى اﳌصفوفة  6 x 6ﻋلى الﺴبورة .رﺳم خط بعﺪ ﻋمود اﳌربعات الرابع في اﳌصفوفة اﻷولى.
اﻹﺷارة إلى اﻷجزاء اختلفة للمصفوفة.
6

6

مﺴألتﻲ الﻀﺮب لﻠﻤصﻔوﻓتن
ﺣﻠﻠت
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﺪﻳﻨا اﻵن مصﻔوﻓتان  -مصﻔوﻓة  4 x 6ومصﻔوﻓة  .2 x 6إذا
ﹹ
ّ
مﻌا ،ﻓهﻞ ﺳأﺣصﻞ ﻋﻠﻰ  36وﺣﺪة مﺮﺑﻌة ،أي مﺴاﺣة اﳌصﻔوﻓة اﻷﺻﻠﻴة? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ
اجﺪﻳﺪﺗن ،ﺛﻢ ﺟﻤﻌت
ﺣاﺻﻠﻲ الﻀﺮب ً
ّ
ﳌﺸارﻛة أﻓﻜارﻛﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم ويﺸرحون ﻛيف يعرفون أن
اﳌﺴاحة اﻹجمالية هي ﻧفﺴها.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذً ا ،إذا لﻢ أﻛﻦ متأﻛﺪً ا مﻦ إﺟاﺑة مﺴألة الﻀﺮب  ،6 x 6مﻜﻨﻨﻲ ﺗقﺴﻴﻤها إلﻰ مﺴألتﻲ ضﺮب أﺳهﻞ ﺛﻢ أﺟﻤع
مﻌا إﻳجاد ﺣاﺻﻞ ضﺮب  .6 x 6لﻨﻨﻈﺮ ﻛﻴﻒ ﻳبﺪو ذلك ﺑصﻴﻐة مﺴاﺋﻞ الﻀﺮب.
ﺣاﺻﻠﻲ الﻀﺮب ً
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة ما يلي ﻋلى الﺴبورة .36 = (2 x 6) + (4 x 6) :ﺷرح وجه التطابق بﲔ اﳌﺴألة والصورة التي ﻋلى
الﺴبورة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﻞ مﻜﻨﻜﻢ التﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ طﺮﻳقة أﺧﺮى لتقﺴﻴﻢ مصﻔوﻓة مقاﺳها  ?6 x 6ما اﳌﻜان اﻵﺧﺮ الﺬي مﻜﻨﻨا رﺳﻢ
ﻫﺬا اخﻂ ﻓﻴﻪ? التﻔتوا وحﺪﺛوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪما ﺗﻜوﻧون مﺴتﻌﺪﻳﻦ.
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث إلى الزميل اجاور ﻋﻦ اﳌﺴألة .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪما يكوﻧون مﺴتعﺪيﻦ .يﺸارك
ﹱ
خطوطا ﻋلى الﺴبورة لتوضيح إجاباتهم.
التاميذ اختارون أفكارهم ويرﺳمون
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مﺴاﻋﺪة التاميذ في حﺪيﺪ ما يلي مﺜابة خيارات مكنة:
6

6

6

6

6

6

6

6

ﺗﺴهﻞ اﳊﻞ? ارﻓﻌوا اإﺑهام
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما الﻄﺮﻳقة اﻷﺧﺮى التﻲ ﺳتﺴتخﺪموﻧها إﻳجاد اﳌﺴاﺣة? وما الﻄﺮﻳقة التﻲ ّ
ﻷﻋﻠﻰ إذا ﻛاﻧت لﺪﻳﻜﻢ ﻓﻜﺮة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للتط ﹽوع باﻹجابة .يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم أفكارهم ويﺸرحون
الﺴبب.
الﺪرس  :38التﻄبﻴﻖ
ﻗﺴﻢ ﻛ ً
ا مﻦ اﳌصﻔوﻓات ﺑاﻷﺳﻔﻞ إلﻰ مصﻔوﻓتن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .واﻛتﺐ ﻋوامﻞ الﻀﺮب لﻜﻞ ﺟزء .ﻓﻴﻤا ﻳﻠﻲ مﺜال ﺗوضﻴﺤﻲ.
اإرﺷاداتّ :

5
مﺜال

3

اﳌﺴألة 1

5

3

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ماحظة التاميذ الذيﻦ يﺪرﻛون أن تقﺴيم اﳌصفوفة إلى ﻧصفﲔ يعني أﻧه ﻋليهم حل مﺴألة ضرب واحﺪة فقط.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﹹﻳﺮﺟﻰ ﻓتح ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :38التﻄبﻴﻖ .ﺳتجﺪون ﻓﻲ ﻛتاﺑﻜﻢ ﺛاث
مصﻔوﻓات ﻛبﻴﺮة .وﻋﻠﻴﻜﻢ ﺗقﺴﻴﻤها إلﻰ مصﻔوﻓات أﺻﻐﺮ جﻌﻞ ﺣﻠّها أﺳهﻞ .ﺗأﻛﺪوا مﻦ ﻛتاﺑة ﻋامﻠﻲ الﻀﺮب .ما اﻷﺳئﻠة التﻲ
لﺪﻳﻜﻢ?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :طرح اﻷﺳئلة إذا احتاجوا لذلﻚ .العمل ٌ
ﻛل مفرده في ﻛتاب التلميذ.

اﳌﺴألة 2

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في أرجاء الفصل أثناء ﻋمل التاميذ ﳌعرفة ما إذا ﻛان بإمكاﻧهم تقﺴيم اﳌصفوفات الكبيرة إلى مصفوفات
أﺻﻐر .ماحظة التاميذ الذيﻦ يقﺴمون اﳌصفوفات ﻧفﺴها إلى أبعاد مﺨتلفة .ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،ﻗﺪ يقﺴم أحﺪ التاميذ اﳌصفوفة اﻷولى
إلى " "4 x 4و" ،"4 x 4بينما ﻗﺪ يقﺴم تلميذ آخر اﳌصفوفة ﻧفﺴها إلى " "6 x 4و" ."2 x 4طرح أﺳئلة ﻋلى التاميذ لتعزيز التفكير
واﳌناﻗﺸة الرياضية ،مﺜل:

اﳌﺴألة 3
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الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

•
•
•

ﻛيف ﻗررم تقﺴيم مصفوفتكم؟
هل اﺳتﺨﺪمتم حقائق الﻀرب ﳌﺴاﻋﺪتكم في أن تقرروا مكان تقﺴيم اﳌصفوفات؟
هل مكنكم التفكير في طريقة أخرى لتقﺴيم هذه اﳌصفوفة؟

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨﺮاﺟع ﺑﻌض الﻄﺮق التﻲ اﺗبﻌتﻤوﻫا لتقﺴﻴﻢ مصﻔوﻓاﺗﻜﻢ الﻜبﻴﺮة .اﺗﺮﻛوا ﺣﻠولﻜﻢ ﻋﻠﻰ طاواﺗﻜﻢ وﺳﻨجﺮي
ﺟولة ﻓﻲ اﳌﻌﺮض ﳌﺸارﻛة ﺣﻠولﻨا .أﺛﻨاء ﻧﻈﺮﻛﻢ إلﻰ ﺣﻠول زماﺋﻜﻢ ،اﺣﻈوا إن ﻛاﻧوا ﻗﺪ ﻗﺴﻤوا مصﻔوﻓاﺗهﻢ ﺑﻄﺮﻳقتﻜﻢ ﻧﻔﺴها أو
ﺑﻄﺮﻳقة أﺧﺮى.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :إجراء ﺟولة ﻓﻲ اﳌﻌﺮض لرؤية حلول بعﻀهم ﹱ
بعﻀا ومقارﻧتها.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار حلول العﺪيﺪ مﻦ التاميذ لعرضها ومﺸارﻛتها مع الفصل .اطلب مﻦ التاميذ توضيح الطريقة التي اتبعوها
لتقﺴيم مصفوفاتهم باﺳتﺨﺪام العبارة "لﺪي مصفوفة __  ،"__ xوهكذا .ثم اطرح أﺳئلة اﺳتقصائية ﻋلى التاميذ ﻋﻦ ﻛيف مكﻦ أن
تﺴاﻋﺪ طريقة تقﺴيم اﳌصفوفات في حل اﳌﺴألة .ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،هل اﺳتﺨﺪموا العﺪد  2مﺜابة ﻋامل ضرب ﻷﻧهم يعرفون حقائق الﻀرب
الرياضية للعﺪد 2؟ ﻛيف تﺴاﻋﺪهم معرفة حقائق الﻀرب في حل مﺴائل اﳌصفوفات؟
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم احل ويﺸرحون أفكارهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع ﻓﻲ ﺗقﺴﻴﻢ اﳌصﻔوﻓات إلﻰ أﺟزاء أﺻﻐﺮ مﻦ اﻷﺳهﻞ ﺣﻠّها .ﻳﺮﺟﻰ إﺑقاء ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ﺑاخارج
لﻠجزء اخاص ﺑـ "ﺗأمﻞ".
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تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛﻴﻒ مﻜﻦ أن ﻳﺴاﻋﺪ ﺗقﺴﻴﻢ اﳌصﻔوﻓات ﻓﻲ إﻳجاد ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب ﺑﻄﺮﻳقة أﺳهﻞ? التﻔتوا وحﺪﺛوا إلﻰ
زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ ﻋﻦ الﻄﺮق اﳌﻨاﺳبة التﻲ ﺳاﻋﺪﺗﻜﻢ الﻴوم ﻋﻨﺪ ﺗقﺴﻴﻢ اﳌصﻔوﻓات .اﺷﺮﺣوا أﻓﻜارﻛﻢ ﺑاﺳتخﺪام ﺣﻠولﻜﻢ ﻓﻲ ﻛتاب
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اﺧتﻴار ﺑﻌﻀﻜﻢ ﳌﺸارﻛة أﻓﻜارﻫﻢ.
التﻠﻤﻴﺬ .ﺳأمﻨﺤﻜﻢ مﻦ دﻗﻴقتن إلﻰ  3دﻗاﺋﻖ .ﺛﻢ ﺳأﺳتخﺪم
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺸارﻛة أفكارهم فيما بينهم .يصف التاميذ اختارون للفصل ﻛله الطريقة التي ﺳاﻋﺪتهم ويﺸرحون
ﳌزيﺪ مﻦ التوضيح.
أفكارهم باﺳتﺨﺪام أمﺜلة ٍ
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التأﻛﺪ ﳌعرفة ما إذا ﻛان التاميذ ﻗﺪ بﺪأوا في العﺜور ﻋلى طرق مناﺳبة لهم .ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،إذا ﻛان اﺳتﺨﺪام
حقائق الﻀرب الرياضية للعﺪد  2الطريقة اﻷﻛﺜر راحة بالنﺴبة لهم ،فهل يقﺴمون اﳌصفوفات بطرق تﺴاﻋﺪهم في ذلﻚ؟
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ الﻴوم .ﻛﻨتﻢ ﺗﺴتخﺪمون الﻴوم ﺧاﺻﻴة أﺧﺮى مﻦ ﺧواص ﻋﻤﻠﻴات الﻀﺮب ،ورما لﻢ ﺗﻜوﻧوا ﺗﻌﺮﻓون
رﺟاء ،ضﻌوا اﳌواد ﻓﻲ أماﻛﻨها.
ذلك .وﺳﻨتﻌﻠّﻢ اﳌزﻳﺪ ﻋﻨها ﻓﻲ درس الﺮﻳاضﻴات التالﻲ.
ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :وضع اﳌواد في أماﻛنها.
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الﺪرس  :39ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في هذا الﺪرس ،ﺳيتابع التاميذ اﺳتكﺸاف خاﺻية
التجميع في الﻀرب .وﺳيواﺻلون الربط بﲔ الﻀرب
وحقائق الﻀرب واﳌصفوفات ،وﺳيبﺪأون باﺳتﺨﺪام
مصطلحات الرياضيات لتﺴمية اخاﺻية ووﺻفها.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• مذجة خاﺻية التجميع في الﻀرب باﺳتﺨﺪام
اﳌصفوفات.
• تطبيق خاﺻية التوزيع حل مﺴائل الﻀرب.
• ﺷرح خاﺻية التجميع في الﻀرب.

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

أحﻀر مجموﻋات مﻦ بطاﻗات اﻷﻋﺪاد مﻦ  1إلى ) 10مجموﻋة واحﺪة لكل تلميذ(.

•

ﻗبل الﺪرس ،ارﺳم مصفوفة أبعادها  6 x 5ﻋلى الﺴبورة.

اربط
اﻹرﺷادات

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

خاﺻية التوزيع
اﳌواد

•

بطاﻗات أﻋﺪاد مﻦ  1إلى ) 10مجموﻋة
واحﺪة لكل تِلميذ ْيﻦ(

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس " :39ارﺑﻂ" ﻓﻲ ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ واﻗﺮأوا اإرﺷادات ﺑصﻤت.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس " :39اربط" وﻗراءة اﻹرﺷادات بصمﺖ.

الﺪرس  :39ارﺑﻂ
اإرﺷادات :الﻌﺐ لﻌبة لﻐز الﻀﺮب .اﺧتﺮ ﺑﻄاﻗتن مﻦ ﺑﻄاﻗات اﻷﻋﺪاد وارﺳﻢ مصﻔوﻓة ﺑاﺳتخﺪام الﻌﺪدﻳﻦ ،واﻛتﺐ مﺴألة الﻀﺮب ﺛﻢ أوﺟﺪ
ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب.

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مراجعة ﻛيفية لعب لعبة "لﻐز الﻀرب" في اجزء اخاص بـ "اربط" ﻋنﺪ الﻀرورة .توزيع بطاﻗات أﻋﺪاد ﻋلى ﻛل
زمﻴﻠن متجاورﻳﻦ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :لعب لعبة "لﻐز الﻀرب" للتﺪريب ﻋلى الرﺳم وحل مﺴائل الﻀرب باﺳتﺨﺪام اﳌصفوفات.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :بعﺪ  10دﻗائق تقري ﹱبا ،الطلب مﻦ التاميذ التوﻗف ﻋﻦ اللعب وإﻋادة بطاﻗات اﻷﻋﺪاد.
الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗﺪرﺑﻨا أمس ﻋﻠﻰ ﺗقﺴﻴﻢ اﳌصﻔوﻓات إلﻰ أﺟزاء أﺻﻐﺮ .إذا أﺧﺬﻧا مصﻔوﻓة وﻗﺴﻤﻨاﻫا إلﻰ ﺟزأﻳﻦ أﺻﻐﺮ،
لﻨﻠﻖ ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴة
ﻓﺴﻴصبح مﻦ اﻷﺳهﻞ مﻌﺮﻓة ﻋﺪد اﳌﺮﺑﻌات ﻓﻲ اﳌصﻔوﻓة .وﻳﻔﻴﺪﻧا ذلك ﺑﻔﻀﻞ ﺧاﺻﻴة التجﻤﻴع ﻓﻲ الﻀﺮبِ .
ﻋﻤﻞ ﺧاﺻﻴة التجﻤﻴع ﻓﻲ الﻀﺮب.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :توجيه اﻧتباه التاميذ إلى اﳌصفوفتﲔ ﻋلى الﺴبورة.

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛان ﺑإمﻜاﻧﻜﻢ إﺧباري ﺑأﺑﻌاد ﻫاﺗن اﳌصﻔوﻓتن.
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون إجاباتهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛا ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺴتﻄﻴﻠن ﻳﺤتوي ﻋﻠﻰ  5ﺻﻔوف و 6أﻋﻤﺪة .مﻜﻨﻨا أن ﻧقول إن ﺑﻌﺪي ﻛﻞ مﻨهﻤا ﻫﻤا  5ﻓﻲ  .6ما
ﻋﺪد اﳌﺮﺑﻌات ﻓﻲ اﳌصﻔوﻓة اﻷولﻰ? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌﺮﻓون.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون اﻹجابة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة  30 = 6 x 5حﺖ اﳌصفوفة اﻷولى.
أﻳﻀا اﺳتخﺪام ﺧاﺻﻴة التجﻤﻴع ﻓﻲ الﻀﺮب ﳌﻌﺮﻓة ﻋﺪد اﳌﺮﺑﻌات اﳌوﺟودة ﻓﻲ مصﻔوﻓة ،وﺧاﺻة إذا
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مﻜﻨﻨا ً
ﻛاﻧت مصﻔوﻓة ﻛبﻴﺮة .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛاﻧت لﺪﻳﻜﻢ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ مﻜان ﺗقﺴﻴﻢ ﻫﺬه اﳌصﻔوﻓة الﺜاﻧﻴة إلﻰ مصﻔوﻓتن أﺻﻐﺮ.
أﻳﻦ مﻜﻨﻨا رﺳﻢ ﺧﻂ?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للتط ﹽوع باﻹجابة .يرﺳم التلميذ الذي م اختياره ﹱ
خطا لتقﺴيم اﳌصفوفة الﺜاﻧية.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الطلب مﻦ التاميذ اﳌﺴاﻋﺪة في حﺪيﺪ أبعاد اﳌصفوفتﲔ اجﺪيﺪتﲔ اﻷﺻﻐر .ﻛتابة مﺴألتي الﻀرب اجﺪيﺪتﲔ
حﺖ اﳌصفوفة الﺜاﻧية )أو الطلب مﻦ تاميذ متطوﻋﲔ فعل ذلﻚ( .ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،إذا ﹹﻗﺴمﺖ اﳌصفوفة ﻛما هو موضح باﻷﺳفل،
فﺴنكتب " 5×3و 5×3أو  3×5و ."3×5

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌﺮﻓون ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب ﻓﻲ اﳌﺴألة اﻷولﻰ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يكتب التلميذ الذي م اختياره إجابته ﻋلى ﺳبورة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تكرار ذلﻚ في اﳌﺴألة الﺜاﻧية.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻧﻌﺮف اﻵن ﺣاﺻﻠﻲ ضﺮب اﳌصﻔوﻓتن اﻷﺻﻐﺮ ،ولﻜﻨﻨا إذا أردﻧا مﻌﺮﻓة ﺣاﺻﻞ ضﺮب اﳌصﻔوﻓة ﻛﻜﻞ ،ﻓﻌﻠﻴﻨا
مﻌا .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛان ﺑإمﻜاﻧﻜﻢ ﻓﻌﻞ ذلك.
ﺟﻤع ﺣاﺻﻠﻲ الﻀﺮب ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للتط ﹽوع باﻹجابة .يكتب التلميذ الذي م اختياره مجموع حاﺻلي الﻀرب ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مذجة ﻛيفية ﻛتابة اﳌﺴائل ﻛما يلي )تأﻛﺪ مﻦ اﺳتﺨﺪام اﻷﻋﺪاد التي اﺳتﺨﺪمها التاميذ(:
• )(3 x 5) + (3 x 5
• )30 = (15) + (15
• 30 = 6 x 5
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مجﻤوع ﺣاﺻﻠﻲ الﻀﺮب ﻳﺴاوي ) 30ﺑاﺳتخﺪام أمﺜﻠة اﳌصﻔوﻓات الﺴاﺑقة( .ﻫﻞ ﻳﻄاﺑﻖ ذلك ما ﻛتبﻨاه ﺑالﻨﺴبة
لﻠﻤصﻔوﻓة اﻷولﻰ?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ذﻛر اﻹجابة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻤﻞ راﺋع .ﺗخبﺮﻧا ﺧاﺻﻴة التوزﻳع أﻧﻪ ﺑإمﻜاﻧﻨا ﺗقﺴﻴﻢ مﺴألة الﻀﺮب إلﻰ مﺴألتن أﺻﻐﺮ ،وﺟﻤع ﺣاﺻﻠﻲ
مﻌا.
الﻀﺮب ﻓﻲ اﳌﺴألتن ،واﳊصول ﻋﻠﻰ اإﺟاﺑة الﻨهاﺋﻴة .لﻨتﺪرب ﻋﻠﻰ ذلك أﻛﺜﺮ ً
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الطلب مﻦ التاميذ العمل مع الزماء اﳌجاورﻳﻦ حل اﳌﺴائل في ﻛتاب التلميذ إذا ﻛاﻧوا يعرفون ﻛيفية ﻛتابة اﳌﺴألة.
مواﺻلة العمل بصورة جماﻋية حل اﳌﺴائل في ﻛتاب التلميذ إذا لم يكﻦ التاميذ مﺴتعﺪيﻦ للعمل مفردهم .وإذا ﻛان التاميذ يعملون
مفردهم ،فتأﻛﺪ مﻦ التجول في أرجاء الفصل وااطاع ﻋلى طريقة حلهم للمﺴائل .احظ ما إذا ﻛان بإمكاﻧهم ﻛتابة اﳌﺴألة أم ا واﺳتمع
باﻧتباه للمحادثات التي يجروﻧها مع زمائهم بﺸأن احل .اختتم الﺪرس بالطلب مﻦ التاميذ ﺷرح خاﺻية التجميع في الﻀرب بأﺳلوبهم.
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸرح التاميذ اختارون خاﺻية التجميع في الﻀرب بأﺳلوبهم.

تأمل
اﻹرﺷادات
الﺪرس  :39ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات
اإرﺷادات :ﺗأمّ ﻞ ما ﺗﻌﻠﻤتﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا الﺪرس .وأﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳئﻠة.

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع الﻴوم ﻓﻲ اﺳتﻜﺸاف ﺧاﺻﻴة التجﻤﻴع ﻓﻲ الﻀﺮب .ﺑالﻨﺴبة لﻠجزء اخاص ﺑـ "ﺗأمﻞ" ،ﻳﺮﺟﻰ
ااﻧتقال إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :39ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات .واإﺟاﺑة ﻋﻦ اﻷﺳئﻠة ﻓﻲ ﺻﻤت .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﺮﻳﺪون ﻗﺮاءة أﺣﺪ
ﻋال.
اﻷﺳئﻠة
ٍ
ﺑصوت ٍ

ما اﳌقصود بﺨاﺻية التوزيع في الﻀرب؟ اﺷرح هذه اخاﺻية بأﺳلوبﻚ .مكنﻚ اﺳتﺨﺪام رﺳومات وأﻋﺪاد لﺸرح أفكارك.

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :39ﻛراس الرياضيات .رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يقرأ التاميذ
ﻋال .يﺴجل جميع التاميذ أفكارهم في "ﻛراس الرياضيات".
اختارون أﺳئلة ﻛراس الرياضيات
ٍ
بصوت ٍ
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :جمع حلول التاميذ في ﻧهاية الﺪرس وﻗراءة احلول في الكراس لتقييم مﺴتوى فهم التاميذ احالي خاﺻية التجميع
في الﻀرب .التأﻛﺪ مﻦ معاجة اﳌفاهيم اخطأ وﺳوء الفهم خال اجزء اخاص بـ "اربط" في درس الرياضيات التالي.

١١٤

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

178

الفصل 4

الﺪرس  :40ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في درس اليوم ،يقﺴم التاميذ مصفوفات بطرق مﺨتلفة.
في هذا الﺪرس ،ﹹيطلب مﻦ التاميذ اﺳتﺨﺪام مهارة
"إدراك ما وراء اﳌعرفة )أو التأمل في اﳌعرفة("  -أي
أن يفكروا في أفكارهم اخاﺻة  -وأن يفكروا في طرق
مﻦ ﺷأﻧها مﺴاﻋﺪتهم في أن يصبحوا ﻋلماء رياضيات
أفﻀل.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تطبيق خاﺻية التوزيع حل مﺴائل الﻀرب.
• تأ ﹽمل ف ْهم الﻀرب وخاﺻية التجميع في
الﻀرب.

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

ﻗبل الﺪرس ،اﻛتب مﺴألة الرياضيات اﳌوضحة في
اجزء اخاص بـ "اربط" ﻋلى الﺴبورة.

•

ج ﹽهز أﻗام رﺻاص ألوان أو أﻗام تلويﻦ )يحتاج
ﻛل تلميذ لع ﹽﺪة ألوان مﺨتلفة(.

اربط
اﻹرﺷادات

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

اﳌصفوفات

•

خاﺻية التوزيع

•

ما وراء اﳌعرفة
اﳌواد

•

أﻗام رﺻاص ألوان أو أﻗام
تلويﻦ )يحتاج ﻛل تلميذ لع ﹽﺪة ألوان
مﺨتلفة(

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

ﻋال.
 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗراءة اﳌﺴألة التالية
ٍ
بصوت ٍ
أردت حل اﳌﺴألة  ،9 x 6فأي ما يلي لﻦ يﺴاﻋﺪﻧي في ذلﻚ .وﳌاذا؟
إذا
ُ
• )(3 x 6) + (6 x 6
• )(4 x 6) + (4 x 6
• )(2 x 6) + (7 x 6
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﹹﻳﺮﺟﻰ اﺳتخﺪام ما ﺗﻌﺮﻓوﻧﻪ ﻋﻦ ﺧاﺻﻴة التجﻤﻴع ﻓﻲ الﻀﺮب لإﺟاﺑة ﻋﻦ اﳌﺴألة اﳌﻜتوﺑة ﻋﻠﻰ الﺴبورة.
اﺣتﻔﻈوا ﺑإﺟاﺑاﺗﻜﻢ ﻷﻧﻔﺴﻜﻢ اﻵن.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻗراءة اﳌﺴألة وحلﹽها في ﺻمﺖ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه ثم الطلب مﻦ التاميذ مﺸارﻛة أفكارهم مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺸارﻛة اﻷفكار مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
تلميذ للمﺸارﻛة .هذه مﺴألة حﺪى لتحليل اخطأ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ مﻦ دﻗيقة إلى دﻗيقتﲔ ﳌناﻗﺸة اﳌﺴألة ثم اختيار
ٍ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ اختارون إجاباتهم ويﺸرحون أفكارهم ،مع رﺳم مصفوفات ومذجة اﳌﺴألة ﻋنﺪ
احاجة.
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳﻨأﺧﺬ الﻴوم ﻛﻞ ما ﺗﻌﺮﻓوﻧﻪ ﻋﻦ ﺧاﺻﻴة التوزﻳع واﳌصﻔوﻓات وﻧﻄ ّبقﻪ ﺑﻄﺮق مختﻠﻔة لﻨﺮى ﻛﻴﻒ مﻜﻦ أن
ﻳﺴاﻋﺪﻛﻢ ذلك ﻓﻲ ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ الﻀﺮب .ﹹﻳﺮﺟﻰ ﻓتح ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :40التﻄبﻴﻖ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :فتح ﻛتاب التلميذ ﻋلى ﺻفحة الﺪرس  :40التطبيق.

الﺪرس  :40التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات:
ﻗﺴﻢ اﳌصﻔوﻓات التالﻴة ﺑأﻛبﺮ ﻋﺪد مﻜﻦ مﻦ الﻄﺮق اﳌختﻠﻔة.
ّ
واﺳتخﺪم ألواﻧًا مختﻠﻔة لتتﻤﻜﻦ مﻦ ﲤﻴﻴز وﺣﺴاب ﻋﺪد مصﻔوﻓاﺗك اﳌختﻠﻔة.

التﺤﺪي ﺑالﻨﺴبة لﻜﻢ ﻫو ﺗقﺴﻴﻢ ﻫﺬه
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ،ﺗوﺟﺪ ﺑﻌض اﳌصﻔوﻓات التﻲ ﺗتﻜون مﻦ ﺻور ﺣﻴواﻧات.
ّ
اﳌصﻔوﻓات ﺑأﻛبﺮ ﻋﺪد مﻜﻨﻜﻢ التﻔﻜﻴﺮ ﻓﻴﻪ مﻦ الﻄﺮق .ﻛﻠﻤا رﺳﻤتﻢ ً
ﺧﻄا إﻧﺸاء مصﻔوﻓتن ﺟﺪﻳﺪﺗن ،اﺳتخﺪموا لوﻧًا مختﻠﻔً ا،
ﺣﻴث ﺳﻴﺴاﻋﺪﻛﻢ ﻫﺬا ﻓﻲ ﺗتّبﻌهﻤا .وﺣن ﺗﻨتهون مﻦ ﺗقﺴﻴﻢ اﳌصﻔوﻓات ،ﻓﻜﺮوا ﻓﻲ اﳌصﻔوﻓة اجﺪﻳﺪة اﻷﻛﺜﺮ ﻓاﺋﺪ ًة ﺑالﻨﺴبة لﻜﻢ .وﺑﻌﺪ
أن ﺗقﺮروا اﳌصﻔوﻓة اﻷﻓﻀﻞ ﺑالﻨﺴبة لﻜﻢ ،اﻛتبوا اﳌﺴاﺋﻞ إلﻰ ﺟاﻧﺐ اﳌصﻔوﻓة .ﻋﻠﻰ ﺳبﻴﻞ اﳌﺜال ،مﻜﻦ أن أﻗﺴﻢ مصﻔوﻓة ""8 x 8
أو ًا إلﻰ مصﻔوﻓة " "8 x 4ومصﻔوﻓة " "8 x 4أو ًا ،ﺛﻢ مﻜﻦ أن أﻗﺴﻤها إلﻰ مصﻔوﻓة " "8 x 6ومصﻔوﻓة " ."8 x 2ﺑالﻨﺴبة لﻲ،
ﺗﺴاﻋﺪﻧﻲ اﳌصﻔوﻓة " "8 x 4أﻛﺜﺮ ﻷﻧﻲ أﺣتاج ﻓقﻂ إلﻰ ﺣﻞ مﺴألة ضﺮب واﺣﺪة ،وﻷﻧﻲ أﻋﺮف اإﺟاﺑة ﻋﻦ "."8 x 4

ﺛﻢ اﺧتﺮ الﻄﺮﻳقة اﻷﻛﺜﺮ ﻓاﺋﺪة لك ﺑاﻋتبارك "ﻋالِ ﻢ رﻳاضﻴات" ،واﻛتﺐ مﺴاﺋﻞ الﻀﺮب اﳌﻄاﺑقة لها ﺑجوارﻫا.

مﺴائل الﻀرب:

مﺴائل الﻀرب:
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مذجة اﳌﺜال الﺴابق ،وﺷرح ﻋملية ااختيار والتفكير .توزيع أﻗام رﺻاص ألوان أو أﻗام تلويﻦ )أو الطلب مﻦ
التاميذ إخراجها( .التأﻛﺪ مﻦ ﺳؤال التاميذ ﻋﻦ أي أﺳئلة لﺪيهم ﻋﻦ اﻹرﺷادات.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :طرح أﺳئلة اﺳتيﻀاحية ﻋنﺪ احاجة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﹹﻳﺮﺟﻰ البﺪء.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل ٌ
ﻛل مفرده حل اﳌﺴائل .تطبيق فهمهم خاﺻية التجميع في الﻀرب حل مﺴائل الﻀرب اﳌعقﺪة.
حﺪيﺪ الطرق اﻷفﻀل بالنﺴبة لهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في أرجاء الفصل ﳌعرفة ﻛيف يحل التاميذ اﳌﺴائل .ماحظة ما إذا ﻛان بإمكاﻧهم التوﺻل إلى طرق مﺨتلفة
لتقﺴيم اﳌصفوفات وﺳؤالهم ﻋﻦ اﳌﺴائل التي يكتبوﻧها .وﻛيف اتﺨذوا ﻗرا ﹱرا بﺸأن الطريقة التي ﻛاﻧﺖ أﻛﺜر فائﺪة؟ اﺳتﺨﺪام إﺷارة ﺟﺬب
ااﻧتباه في ﻧهاية اجزء اخاص بـ "تعلم".
جولﻲ ﻓﻲ أرﺟاء الﻔصﻞ الﻴوم ،رأﻳت الﻌﺪﻳﺪ مﻦ طﺮق اﳊﻞ اﳌﺜﻴﺮة لاﻫتﻤام .ﻛﻢ أﺣﺐ ﺳﻤاع ﻛﻴﻒ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺛﻨاء ّ
رﺟاء ،أﺑقوا ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ لﻠجزء اخاص ﺑـ "ﺗأمﻞ".
ﺗﻄبقون ما ﺗتﻌﻠّﻤون.
ً

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﺮﺟاء ،اﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :40ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات .وﻗﺮاءة اﻷﺳئﻠة ﻓﻲ ﺻﻤت.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :فتح ﻛتاب التلميذ ﻋلى ﺻفحة الﺪرس  :40ﻛراس الرياضيات .وﻗراءة اﻷﺳئلة في ﺻمﺖ.

الﺪرس  :40ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات
اإرﺷادات :ﺗأمّ ﻞ ما ﺗﻌﻠّﻤتﻪ ﻋﻦ ﺧاﺻﻴة التوزﻳع .أﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳئﻠة التالﻴة ﺑاﺳتخﺪام ﻛﻠﻤات أو ﺻور لﺸﺮح أﻓﻜارك.

ﳌاذا ﻛان حل بعﺾ مﺴائل اﳌصفوفات أﺳهل مﻦ حل غيرها؟

ما الطريقة التي اﺳتﺨﺪمتها لتحﺪيﺪ اﳌصفوفات اجﺪيﺪة التي تريﺪ حل مﺴائلها؟

ﻋال.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اختيار تاميذ لقراءة اﻷﺳئلة بصوت ٍ
ﻋال .يعمل جميع التاميذ ٌ
ﻛل مفرده
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يقرأ التاميذ اختارون اﻷﺳئلة في "ﻛراس الرياضيات"
ٍ
بصوت ٍ
لإجابة ﻋﻦ اﻷﺳئلة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :في ﻧهاية اجزء اخاص بـ "تأمل" ،اﺳتﺪﻋاء اﻧتباه التاميذ معه.

ما ﻋمليات الﻀرب التي تﺜق ﻛﺜيرﹱا في أﻧﻚ تﺴتطيع حلها؟ وما ﻋمليات الﻀرب التي تﺜق ﻗلي ﹱا في أﻧﻚ تﺴتطيع حلها؟ ماذا ﺳتفعل لتحﺴﲔ طريقة
حلﹽﻚ لعمليات الﻀرب اﻷﺻعب؟
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ﻓﻌالة .وﺗﹹﻌﺪ مهارة "إدراك
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إن اﺗباع طﺮق لﻠﻤﺴاﻋﺪة ﻓﻲ ﺗقﺴﻴﻢ مﺴاﺋﻞ الﻀﺮب إلﻰ ﺣقاﺋﻖ ﺗﻌﺮﻓوﻧها ﻫو طﺮﻳقة ّ
أﻳﻀا" .إدراك ما وراء اﳌﻌﺮﻓة" ﻫو التﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ أﻓﻜارﻛﻢ اخاﺻة .وﻳﻌﻨﻲ ذلك أﻧﻪ ﺑإمﻜاﻧﻜﻢ ﻓهﻢ الﺴبﺐ ﻓﻲ
ﻓﻌالة ً
ما وراء اﳌﻌﺮﻓة" أداة ّ
أﻳﻀا مﻌﺮﻓة اﻷﺷﻴاء التﻲ ﺗﻌﺮﻓوﻧها واﻷﺷﻴاء التﻲ ما زلتﻢ ﺑﺤاﺟة
اﺧتﻴار ﺣﻞ اﳌﺴاﺋﻞ ﺑاﺳتخﺪام طﺮﻳقة مﻌ ّﻴﻨة .ومﻜﻦ أن ﻳﻌﻨﻲ ً
إلﻰ التﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻴها .أﺣﺴﻨتﻢ الﻴوم.
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الصف الﺜالث اابتﺪائي
الﺮﻳاضﻴات
العالم مﻦ حولنا

ااهتمام بعاﳌنا

الﻔصﻞ 5
الﺪروس مﻦ  41إلﻰ 50

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى محور الﺪروس

الفصل  :5الﺪروس مﻦ  41إلى 50
ﻧﻈﺮة ﻋامة ﻋﻠﻰ الﻔصﻞ:
في احور  ،2ترﻛز أﻧﺸطة "اربط" أﻛﺜر ﻋلى التﺪريب ﻋلى الطاﻗة .ﻛما ﺳيتاح للتاميذ اﳌزيﺪ مﻦ الفرص للتﺪريب ﻋلى اﳌهارات احﺴابية وإتقان
حقائق الرياضيات .ولتﺴهيل هذه التﺪريبات ،م تﻀمﲔ ﻗائمة باﻷﻧﺸطة اﳌمكﻦ مارﺳتها .وﻋلى الرغم مﻦ أن جزئية اربط تتﻀمﻦ بعﺾ اﻷلعاب
اﳌوﺻى بها أو أﻧﺸطة تكﺴب التاميذ الطاﻗة ،إا أﻧنا ﻧﹹﺸجعﻚ ﻋلى اختيار اﻷﻧﺸطة التي تلبي احتياجات تاميذك.
ﺳتتﻀمﻦ جزئية اربط ﻋلى مﺪار هذا احور إما مﺴألة ﻛمقﺪمة لﺪرس اليوم أو ﻧﺸاط أو مﺴألة ﺻعبة تﺸجع التاميذ ﻋلى ماحظة اﻷماط وتكويﻦ
الروابط .وتﹹقﺪم هذه اﻷﻧﺸطة أو اﳌﺴائل ﻋاد ﹱة في الﺪروس التي تتطلب اﳌزيﺪ مﻦ الوﻗﺖ اﺳتكﺸاف اﳌفهوم الذي يتم تﺪريﺴه في جزئية "تعلم".
يتمﺜل احور الرئيس لهذا الفصل في محيط ومﺴاحة اﳌﻀلعات .حيث ﺳيتعلم التاميذ التفريق بﲔ احيط ﻛقياس خطي واﳌﺴاحة ﻛقياس غير خطي
)أو مربع( .وﺳيحﺴب التاميذ القياﺳات بااﺳتعاﻧة مجموﻋة متنوﻋة مﻦ ااﺳتراتيجيات ﻛما يقارﻧون اﻷﺷكال التي تتماثل في احيط وتﺨتلف في
اﳌﺴاحة وﻛذلﻚ اﻷﺷكال التي تﺨتلف في احيط وتتماثل في اﳌﺴاحة .بينما يواﺻل التاميذ العمل بهذه القياﺳات ،فإن الهﺪف مﻦ ذلﻚ هو تطوير فهم
راﺳخ لكيفية إيجاد اﳌﺴاحة .ﻗﺪ يﺴتمر بعﺾ التاميذ في ااﻋتماد ﻋلى حﺴاب اﳌربعات داخل اﳌﻀلع بينما ﺳيجرب البعﺾ اآخر اجمع اﳌتكرر.
ﺳتطور التﺪريبات اﻹضافية ﻋلى اﳌﺴاحة ﹱ
أيﻀا فهم وطاﻗة التاميذ فيما يتعلق بحقائق الﻀرب .في الﺪرس اﻷخير مﻦ هذا الفصل ،يعود التاميذ
إلى دراﺳة أماط الﻀرب .فيجرون ﻋمليات ضرب في مﻀاﻋفات العﺪد  10اﺳتمرار ﹱا لﺪراﺳة هذه اﳌوضوﻋات في الفصل الﺜالث.
اﳌك ِون
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الوﺻف

الﺪروس

اربط

خال هذا النﺸاط اليومي ،يكتﺴب التاميذ الطاﻗة في اﳌهارات التي ﺳبق
تعلمها ،ويقومون بالربط ما تعلموه ﹹمﺴب ﹱقا وما ﺳيتعلموﻧه في اجزء اخاص بـ
"تعلم" ويناﻗﺸون اﳌفاهيم الرياضية .وﻗﺪ يتعرف التاميذ مﺴائل رياضية متعة
مﻦ العالم الواﻗعي حفزهم لتعلم مهارة أو مفهوم جﺪيﺪ.

 10إلى  15دﻗيقة

تعلم

خال هذا النﺸاط اليومي ،يتعلم التاميذ ويطبقون مهارات ومفاهيم الرياضيات
اختلفة .يﺸارك التاميذ في ااﺳتكﺸاف والتجريب وحل اﳌﺴائل والتعاون
واﳌناﻗﺸة اﺳتيعاب وتطبيق اﳌهارات واﳌفاهيم اجﺪيﺪة والربط ما تعلموه
ﺳاب ﹱقا .يتعلم التاميذ التفكير واحل مﺜل "ﻋالِم الرياضيات" واﳌﺜابرة في تطوير
الفهم التأﺳيﺴي للمهارات واﳌفاهيم الصعبة.

 35إلى  45دﻗيقة

تأمل

خال هذا النﺸاط اليومي ،يط ﹽور التاميذ ﻗﺪرتهم ﻋلى التعبير ﻋﻦ أفكار
الرياضيات بالتحﺪث ﻋما اﻛتﺸفوه في الﺪرس ،وذلﻚ باﺳتﺨﺪام مفردات
الرياضيات ،وطرح اﻷﺳئلة لفهم أﻧﺸطة التعلﹽم ،وتوضيح اﳌفاهيم اخطأ ،وتعلَم
رؤية اﻷﺷياء مﻦ منظور أﻗراﻧهم.

 5إلى  10دﻗائق

مؤﺷرات التع ُلم
ﺳيعمل التاميذ ،خال الﺪروس مﻦ  41إلى  ،50وفق مؤﺷرات التعلﹽم التالية:
ب -الﻌﻤﻠﻴات والتﻔﻜﻴﺮ اجبﺮي:
.1ﺟـ -الﻀرب والقﺴمة في حﺪود العﺪد .100
.1د -اﺳتﺨﺪام اﺳتراتيجيات حل مﺴائل الﻀرب والقﺴمة ،ما في ذلﻚ:
 (1اليﺪويات/احﺴوﺳات
 (2الرﺳومات
 (3اﳌصفوفات
 (4العاﻗة بﲔ الﻀرب والقﺴمة
ﺟـ .اﻷﻋﺪاد والﻌﻤﻠﻴات ﻓﻲ ﻧﻈام الﻌﺪ الﻌﺸﺮي:
.2ب -ضرب اﻷﻋﺪاد الصحيحة اﳌكوﻧة مﻦ رﻗم واحﺪ في مﻀاﻋفات العﺪد 10
في احﺪود مﻦ  10إلى ) 90ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال (30 × 6 ،50 × 3 ،باﺳتﺨﺪام
اﺳتراتيجيات مﺴتنﺪ ﹱة إلى القيمة اﳌكاﻧية وخواص العمليات.

د -القﻴاس والبﻴاﻧات:
.5أ -حﺪيﺪ اﳌﺴاحة ﻛﺨاﺻية مﻦ خواص اﻷﺷكال الهنﺪﺳية.
.5ب -اﺳتﺨﺪام القياﺳات غير اﳌرجعية حﺴاب مﺴاحة الﺸكل باﻷﻋﺪاد
الصحيحة.
.5ﺟـ -تطبيق مفاهيم ﻗياس اﳌﺴاحة:
 (1اﳌربع الذي يبلغ طول ضلعه وحﺪ ﹱة واحﺪة تكون مﺴاحته"وحﺪة مربعة
واحﺪة" .وهذه الوحﺪة مكﻦ اﺳتﺨﺪامها لقياس اﳌﺴاحة.
.5ﻫـ -ربط اﳌﺴاحة بعمليات الﻀرب واجمع اﳌتكرر:
 (1إيجاد مﺴاحة مﺴتطيل له العﺪد ن مﻦ الوحﺪات اﳌربعة.
 (2إيجاد مﺴاحة مﺴتطيل طول ضلعيه لهما ﻋﺪد ﺻحيح باﺳتﺨﺪام ماذج
ملموﺳة.
 (3إيجاد مﺴاحة مﺴتطيل طول ضلعيه لهما ﻋﺪد ﺻحيح ﻋﻦ طريق ضرب
طول الﻀلعﲔ ،في ﺳياق حل مﺴائل رياضية ومﺴائل مﻦ العالم الواﻗعي.
.5و -حل مﺴائل رياضية مﻦ العالم الواﻗعي تتﻀمﻦ محيط اﻷﺷكال اﳌﻀلعة،
ما في ذلﻚ:
 (1إيجاد احيط معلومية أطوال اﻷضاع اﳌﹹعطاة.
 (2رﺳم مﺴتطيات ﻋلى ﺷبكة تربيعية لها ﻧفس احيط ومﺨتلفة في اﳌﺴاحة أو
لها ﻧفس اﳌﺴاحة ومﺨتلفة في احيط.

التفكير احاﺳوبي
ﺳيعمل التاميذ ،خال الﺪروس مﻦ  41إلى  ،50وفق مؤﺷرات التعلﹽم التالية:
ﺟـ .اﻷﻋﺪاد والﻌﻤﻠﻴات ﻓﻲ ﻧﻈام الﻌﺪ الﻌﺸﺮي:
.1ﺟـ -حﺪيﺪ اﻷماط العﺪدية ما في ذلﻚ التي تتﻀمﻦ حقائق اجمع والﻀرب.
د .اﻷﻋﺪاد والﻌﻤﻠﻴات ﻓﻲ ﻧﻈام الﻌﺪ الﻌﺸﺮي:
.4ﻫـ -ربط اﳌﺴاحة بعمليات الﻀرب واجمع اﳌتكرر.
.5و -حل مﺴائل رياضية مﻦ العالم الواﻗعي تتﻀمﻦ محيط اﻷﺷكال اﳌﻀلعة.
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الﺪرس

41

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• ﻗياس أطوال أضاع اﳌﻀلعات بالﺴنتيمتر )ﺳم(.
• تعريف احيط.
• حﺴاب محيط اﳌﻀلعات بالﺴنتيمتر )ﺳم(.
ﻗياﺳا خط ﹱيا.
• ﺷرح ﳌاذا يعﺪ احيط
ﹱ

42

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• التمييز بﲔ اﳌﻀلعات وغير اﳌﻀلعات.
• حﺴاب محيط اﳌﻀلعات بالﺴنتيمتر )ﺳم(.
• وﺻف التطبيقات العملية لقياس احيط.

43

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تقﺪير محيط اﳌﻀلعات بالﺴنتيمتر )ﺳم(.
• ﻗياس أطوال أضاع اﳌﻀلعات بالﺴنتيمتر )ﺳم(.
• حﺴاب محيط اﳌﻀلعات بالﺴنتيمتر )ﺳم(.
• ﺷرح ﻛيفية حﺴاب محيط اﳌﻀلعات.

44

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• ﺷرح ااختاف بﲔ احيط واﳌﺴاحة.
• حﺴاب محيط ومﺴاحة اﳌصفوفات اﳌﹹعطاة وبها بعﺾ الوحﺪات اﳌفقودة.

45

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
ﻗياﺳا غير خطي.
• ﺷرح ﳌاذا تعﺪ اﳌﺴاحة
ﹱ
• حﺴاب مﺴاحة اﳌﺴتطيل معلومية طوله وﻋرضه.
• وﺻف اﺳتراتيجيات حل اﳌﺴائل التي اﺳتﺨﺪموها حل مﺴائل اﳌﺴاحة.

46

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تطبيق اﺳتراتيجيات مﺨتلفة حل مﺴائل اﳌﺴاحة.
• ﺷرح ااﺳتراتيجيات التي اﺳتﺨﺪموها حل مﺴائل اﳌﺴاحة.

47

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• إﻧﺸاء مﺴتطيات مﺨتلفة لها اﳌﺴاحة ﻧفﺴها.
• مقارﻧة ﻗياﺳات محيط اﳌﺴتطيات التي لها اﳌﺴاحة ﻧفﺴها ولكﻦ بأبعاد مﺨتلفة.

48

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• إﻧﺸاء مﺴتطيات مﺨتلفة لها احيط ﻧفﺴه.
• مقارﻧة مﺴاحة اﳌﺴتطيات التي لها احيط ﻧفﺴه ولكﻦ بأبعاد مﺨتلفة.

49

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تطبيق اﺳتراتيجيات حل مﺴائل اﳌﺴاحة واحيط مﻦ العالم الواﻗعي.
• تطبيق فهمهم للمﺴاحة واحيط لكتابة مﺴائل ﻛامية.
ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• الﻀرب فى مﻀاﻋفات العﺪد .10
• حﺪيﺪ وﺷرح اﻷماط التي تﺖ ماحظتها ﻋنﺪ الﻀرب في مﻀاﻋفات العﺪد .10

50
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جهيزات اﳌعلم للفصل
الﺪرس :41
• ﻗﺺ ﻗطع خيوط طولها  30ﺳم )أربعة خيوط لكل تلميذيﻦ(.
• جهز مﺴاطر ﺳنتيمترية ومقصات )مجموﻋة واحﺪة ﻋلى اﻷﻗل لكل تلميذيﻦ(.
• ﻗبل الﺪرس ،ارﺳم ﻧﺴﺨة ﻛبيرة مﻦ ﺻفحة "التطبيق" ﻋلى الﺴبورة أو ﻋلى ورق ﻛبير احجم.
• ﻗبل الﺪرس ،اﻛتب تلميحات "لﻐز اﳌﻀلع" اﳌوجودة باﻷﺳفل ﻋلى الﺴبورة أو ﻋلى ورق ﻛبير احجم.

لﻐز اﳌﻀﻠع 1
لﺪي أرﺑع زواﻳا )رؤوس(.
لﺪي أرﺑﻌة أضاع.
اﺛﻨان مﻦ أضاﻋﻲ أطول مﻦ الﻀﻠﻌن اﻵﺧﺮﻳﻦ.
أي ﺷﻜﻞ مﻀﻠع أﻛون?
لﻐز اﳌﻀﻠع 2
لﺪي أرﺑﻌة أضاع.
واﺣﺪ مﻦ أضاﻋﻲ أطول مﻦ اﻷضاع الﺜاﺛة اﻷﺧﺮى.
اﺛﻨتان مﻦ زواﻳاي )رؤوﺳﻲ( ضﻴقتان واﺛﻨتان واﺳﻌتان.
أي ﺷﻜﻞ مﻀﻠع أﻛون?
الﺪرس :42
• ﻗبل الﺪرس ،ارﺳم ﻋلى الﺴبورة أو ﻋلى ورق ﻛبير احجم اﻷﺷكال اﳌوجودة في ﺻفحة الﺪرس  :42اربط في ﻛتاب الرياضيات
للتاميذ.
• احﻀر أﻧبوبة ﺻمغ )واحﺪة لكل تلميذيﻦ(.
• ﺳيحتاج التاميذ ﹱ
أيﻀا إلى اﳌﺴاطر الﺴنتيمترية واﳌقصات التي اﺳتﺨﺪموها في الﺪرس .41
الﺪرس :43
• ﻗبل الﺪرس ،ارﺳم الﺸكلﲔ التاليﲔ ﻋلى الﺴبورة.

•

• خماﺳي اﻷضاع :يجب أن يكون ﻗياس ﻛل ضلع  10ﺳم.
• متوازي اﻷضاع :يجب أن يبلغ طول الﻀلعﲔ الطويلﲔ  20ﺳم ،وطول الﻀلعﲔ القصيريﻦ  8ﺳم.
• ا تكتب أطوال اﻷضاع.
جهز مجموﻋات مﻦ بطاﻗات اﻷﻋﺪاد مﻦ  0إلى  12للتاميذ )مجموﻋة واحﺪة لكل تلميذ(

الﺪرس :44
• ﻗبل الﺪرس ،ارﺳم مصفوفة  6 × 4ﻋلى الﺴبورة.
• اجعل احواف اخارجية أغمق ﻗلي ﹱا مﻦ اخطوط الﺪاخلية ﻹظهار محيط الﺸكل.
الﺪرس :45
• ﻗبل الﺪرس ،ارﺳم ﻋلى الﺴبورة مﺴتطي ﹱا  7 × 4ومﺴتطي ﹱا آخر .7 × 5
• لكل مﺴتطيل ،اﻛتب طول ضلع طويل واحﺪ وضلع ﻗصير واحﺪ.
ﹱ
خطوطا داخل اﳌﺴتطيلﲔ.
• ا ترﺳم
الﺪرس :47
• حﻀر مجموﻋات ﻋناﺻر ﻋﺪ تﻀم اجموﻋة منها  50ﻋنصر ﻋﺪ ) مجموﻋة واحﺪة لكل تلميذ( .تﺸمل أمﺜلة ﻋناﺻر الع ﹽﺪ حبوب
الفاﺻوليا اجففة أو اﻷحجار الصﻐيرة أو ﻋناﺻر ﻋ ﹽﺪ ﻋلى ﺷكل ﹹد ﹽب أو ﻋناﺻر ﻋ ﹽﺪ ذات وجهﲔ أو ﻗطع مكروﻧة مجففة.
• اطبع أربع ﻧﺴخ مﻦ النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم ﳌربعات احيط واﳌﺴاحة )مجموع اﳌربعات  .(32أو بﺪ ﹱا مﻦ ذلﻚ،
وﻗصها.
ارﺳم  32مرب ﹱعا بأضاع ا تقل ﻋﻦ  8ﺳم ﹽ
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اﳌواد اﳌﺴتﺨﺪمة
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ﻛتاب التلميذ

ﻗلم رﺻاص

خيط

مقﺺ

مﺴطرة

ﺻمغ

ﻋناﺻر ﻋ ﹽﺪ

بطاﻗات أﻋﺪاد

مﺨطط 120

مربعات

مﺨطط "التفكير مﺜل ﻋالِم رياضيات"

الﺪرس  41ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

يبﺪأ التاميذ هذا الﺪرس بحل مﺴألة "لﻐز اﳌﻀلع"
ﳌﺴاﻋﺪتهم ﻋلى مراجعة خواص اﳌﻀلعات .أثناء جزئية
"تعلم" ،يراجع التاميذ القياس اخطي ﻋﻦ طريق ﻗياس
أطوال اﻷضاع جموﻋة مﺨتلفة مﻦ اﻷﺷكال الرباﻋية
بالﺴنتيمترات )ﺳم( .يتعرف التاميذ مفهوم احيط
ويﺴتﺨﺪمون ﻗطعة خيط لفهم احيط ﻛمقياس خطي.

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

اخواص

•

ﺳنتيمتر

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• ﻗياس أطوال أضاع اﳌﻀلعات بالﺴنتيمتر )ﺳم(.
• تعريف احيط.
• حﺴاب محيط اﳌﻀلعات بالﺴنتيمتر )ﺳم(.
ﻗياﺳا خط ﹱيا.
• ﺷرح ﳌاذا يعﺪ احيط
ﹱ

•

ﺳم

•

اارتفاع

•

الطول

•

خطي

•

ﻗياس

•

ﻗﺺ ﻗطع خيط طولها  30ﺳم )ﻗطعتان لكل تلميذيﻦ(.

•

محيط

•

جهز مﺴاطر ﺳنتيمترية ومقصات )مجموﻋة واحﺪة ﻋلى اﻷﻗل لكل تلميذيﻦ(.

•

مﻀلع

•

ﻗبل الﺪرس ،ارﺳم ﻧﺴﺨة ﻛبيرة مﻦ ﺻفحة "التطبيق" ﻋلى الﺴبورة أو ﻋلى ورق ﻛبير احجم.

•

ﺷكل رباﻋي

•

ﻗبل الﺪرس ،اﻛتب تلميحات اللﻐز ﻋلى الﺴبورة أو ﻋلى ورق ﻛبير احجم حتى يتمكﻦ التاميذ مﻦ رؤيتها .اﻧظر
جهيزات اﳌعلم للفصل للﺪرس  41ﳌعرفة التفاﺻيل.

•

العرض

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

اﳌواد

اربط
اﻹرﺷادات

•

مﺨطط "التفكير مﺜل ﻋالِم
الرياضيات"

•

مجموﻋات مﻦ أجزاء اخيط
)مجموﻋة واحﺪة لكل تلميذ(

•

مقﺺ )واحﺪ لكل تلميذيﻦ(.

•

مﺴاطر ﺳنتيمترية )مﺴطره لكل
تلميذ(

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما اﳌقصود ﺑاﳌﻀﻠع? التﻔتوا وحﺪﺛوا مع زمﻴﻠﻜﻢ اﳌجاور ،وﻋﻨﺪما ﻳﻜون لﺪﻳﻜﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻴﺪ ،ارﻓﻌوا اإﺑهام
إلﻰ أﻋﻠﻰ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :االتفات إلى زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ ومﺸارﻛة تعريفهم للمﻀلع .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪ ااﺳتعﺪاد.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺪﻋاء ﻋﺪة تاميذ لتعريف اﳌﻀلع .والتكرار حﺴب احاجة أن الﺸكل اﳌﻀلع هو ﺷكل ثنائي اﻷبعاد بأضاع
مﺴتقيمة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳوﺟﺪ ﻋﻠﻰ الﺴبورة ﺧواص ﺳتﺮﺷﺪﻧا اﻛتﺸاف اﳌﻀﻠﻌن اﳌجهولن ﻓﻲ "لﻐز اﳌﻀﻠع  "1و"لﻐز اﳌﻀﻠع ."2
التﻔتوا إلﻰ زمﻴﻠﻜﻢ اﳌجاور واﺳتخﺪموا التﻠﻤﻴﺤات لتﺤﺪﻳﺪ ﻛا اﳌﻀﻠﻌن .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪ ااﻧتهاء.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻗراءة ﻛل مجموﻋة مﻦ التلميحات والتحﺪث مع زمائهم اجاوريﻦ لتحﺪيﺪ اﳌﻀلعﲔ في "لﻐز اﳌﻀلع".
رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪ ااﻧتهاء.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء أو طريقة أخرى اختيار التاميذ بﺸكل ﻋﺸوائي ﳌﺸارﻛة اﻹجابات .والطلب مﻦ التاميذ
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام
ّ
مﺸارﻛة أفكارهم .مكنﻚ طرح أﺳئلة ،مﺜل:
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•
•

هل يوجﺪ أﻛﺜر مﻦ ﺷكل يتوافق مع هذه التلميحات؟
اﺷرح لي ﳌاذا اخترت ﺷكل ________ لهذه اجموﻋة مﻦ التلميحات.

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻤﻞ ﺟﻴﺪ .ﺟﻤﻴع اإﺟاﺑات اﶈتﻤﻠة ﻫﻲ أﺷﻜال رﺑاﻋﻴة .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﺴتﻄﻴﻌون ﺗﻌﺮﻳﻒ الﺸﻜﻞ
الﺮﺑاﻋﻲ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يع ﹽرف التاميذ الذيﻦ م اختيارهم الﺸكل الرباﻋي.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تصحيح اﳌفاهيم اخطأ أو اﻷخطاء التي لﺪى التاميذ ،إذا لزم اﻷمر.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ﺳﻨقﻴس أطوال أضاع اﳌﻀﻠﻌات وﻧتﺤﺪث ﻋﻦ مﻔهوم رﻳاضﻲ ﺟﺪﻳﺪ.

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﳌﺴطرة الﺴنتيمترية.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﻧا أرﻓع أداة ﻧﺴتخﺪمها ﻓﻲ الﻔصﻞ ﳌادة الﺮﻳاضﻴات ومواد دراﺳﻴة أﺧﺮى .لﻴﻠتﻔت ﻛﻞ مﻨﻜﻢ إلﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور
وﻳﻨاﻗﺸﻪ ﻋﻤا ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷداة .مﺜ ً
ا ،ﻛﻴﻒ ﺗﻨقﺴﻢ اﳌﺴﻄﺮة إلﻰ أﺟزاء أﺻﻐﺮ? ما ﻧوع القﻴاس الﺬي مﻜﻨﻜﻢ إﺟﺮاؤه ﺑاﺳتخﺪام
ﻫﺬه اﻷداة? ما ﻧوع القﻴاس الﺬي ا مﻜﻨﻜﻢ إﺟﺮاؤه ﺑاﺳتخﺪام ﻫﺬه اﻷداة? ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪ ااﺳتﻌﺪاد لﻠﻤﺸارﻛة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث مع زمائهم اجاوريﻦ مﻦ دﻗيقة إلى دﻗيقتﲔ حول ما يعرفوﻧه ﻋﻦ اﳌﺴاطر الﺴنتيمترية ،وﻛيف
مكنهم اﺳتﺨﺪامها ومتى ا مكنهم اﺳتﺨﺪامها للقياس .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للمﺸارﻛة .يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :توجيه اﳌناﻗﺸة باﻷﺳئلة أو ذﻛر هذه النقاط بنفﺴﻚ لﻀمان تذﻛر التاميذ:
•
•
•
•

اﳌﺴطرة مقﺴمة إلى وحﺪات مﻦ الﺴنتيمتر )ﺳم( بحجم ﻋرض إﺻبع اخنصر للطفل تقري ﹱبا.
ينقﺴم الﺴنتيمتر إلى  10مليمترات )م( .اﳌليمتر أﺻﻐر مﻦ الﺴنتيمتر بكﺜير.
ﻧﺴتﺨﺪم اﳌﺴطرة لقياس طول أو ارتفاع اﻷﺷياء ،مﺜل اﳌﺴافة مﻦ أﺳفل أﻗﺪامنا إلى أﻋلى رأﺳنا أو مﻦ طرف الﺸيء إلى طرفه
اآخر.
ا مكننا اﺳتﺨﺪام اﳌﺴطرة لقياس وزن أو ﻛتلة أو ﺳعة اﻷﺷياء .يحتاج ﻋلماء الرياضيات إلى اﺳتﺨﺪام اﻷداة اﳌناﺳبة للمهمة،
وبالنﺴبة للقياس اخطي ،فإن اﳌﺴاطر وأﺷرطة القياس والعصي اﳌترية هي اﻷدوات اﳌناﺳبة.

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .مﻜﻨﻨا اﺳتخﺪام اﳌﺴﻄﺮة أو الﻌصا اﳌتﺮﻳة أو ﺷﺮﻳﻂ القﻴاس ﻋﻨﺪما ﻧﺮغﺐ ﻓﻲ ﻗﻴاس الﻄول أو
الﻌﺮض أو اارﺗﻔاع أو اﳌﺴاﻓة ﺑن ﻧقﻄتن .وﻫﺬه القﻴاﺳات التﻲ جﺮﻳها اﺳﻤها ﻗﻴاﺳات ﺧﻄﻴة .القﻴاس اخﻄﻲ ﻫو ﻗﻴاس امتﺪاد
ﻧﻀﻒ "ﻋﻠﻤاء
الﺸﻲء مﻦ أﺣﺪ طﺮﻓﻴﻪ إلﻰ الﻄﺮف اﻵﺧﺮ .وﻳﺤتاج ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات إلﻰ اﺳتخﺪام اﻷداة اﳌﻨاﺳبة لهﺬه اﳌهﻤة .دﻋوﻧا ِ
ﻋالﻢ الﺮﻳاضﻴات".
الﺮﻳاضﻴات ﻳﺴتخﺪمون اﻷدوات الصﺤﻴﺤة" إلﻰ مخﻄﻂ "التﻔﻜﻴﺮ مﺜﻞ ِ
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة "ﻋلماء الرياضيات يﺴتﺨﺪمون اﻷدوات الصحيحة" ﻋلى مﺨطط "التفكير مﺜل ﻋالِم الرياضيات".
الﺪرس  :41التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :لﻜﻞ ﺷﻜﻞ مﻦ اﻷﺷﻜال ﺑاﻷﺳﻔﻞ ،اﺗبع التﻌﻠﻴﻤات التالﻴة:

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :دﻋوﻧا ﻧتﺪرب ﻋﻠﻰ القﻴاس اخﻄﻲ .اﻓتﺤوا ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :41التﻄبﻴﻖ.

أوﺟﺪ ﺟﻤﻴع أطوال أضاع اﻷﺷﻜال الﺮﺑاﻋﻴة ﺑاﺳتخﺪام اﳌﺴﻄﺮة ﺛﻢ ﺳجﻠها.
اﻛتﺐ الوﺣﺪات.
إرﺷادات اجزء  :2اﺧتﺮ ﺷﻜﻠن وﻗﻢ ما ﻳﻠﻲ:
ﻗﻢ ﺑقﻴاس وﻗﺺ ﻗﻄﻌة مﻦ اخﻴﻂ ﺗتﻄاﺑﻖ مع مﺤﻴﻂ ﻛﻞ ﺷﻜﻞ رﺑاﻋﻲ.
ضع ﻗﻄﻌة اخﻴﻂ ﺣول الﺸﻜﻞ لﻠتﺤقﻖ مﻦ القﻴاس .ﻳجﺐ أن ﺗتﻄاﺑﻖ ﲤامً ا مع مﺤﻴﻂ الﺸﻜﻞ.

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :فتح ﻛتاب التلميذ وااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :41التطبيق.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳوﺟﺪ ﻓﻲ ﻛتاﺑﻜﻢ أرﺑﻌة أﺷﻜال رﺑاﻋﻴة .مهﻤتﻜﻢ ﻫﻲ ﻗﻴاس أضاع ﻛﻞ ﺷﻜﻞ رﺑاﻋﻲ وﺗﺴجﻴﻞ ﻫﺬه القﻴاﺳات.
وﻷﻧﻨا ﻧقﻴس ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮات ،ﻓﺴﻨقوم ﺑﻜتاﺑة ﻫﺬه الوﺣﺪة ﺑجاﻧﺐ القﻴاس .مﻜﻨﻨا اﺳتخﺪام )ﺳﻢ( ﻛاﺧتصار لﻠﺴﻨتﻴﻤتﺮ .ﳌاذا مﻦ
اﳌهﻢ ﻛتاﺑة وﺣﺪات ﻗﻴاﺳاﺗﻨا? ﺷارﻛوا أﻓﻜارﻛﻢ مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ مﺴتﻌﺪﻳﻦ لﻠﻤﺸارﻛة مع الﻔصﻞ.

احيط:

احيط:
الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث مع الزميل اجاور حول أهمية ﻛتابة الوحﺪات اﳌﺴتﺨﺪمة في القياس .رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة
التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم.

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا لزم اﻷمر ،توضيح أن ذِ ﻛر الوحﺪة يقلل مﻦ احيرة ويﺨبر اآخريﻦ بالوحﺪة اﳌﺴتﺨﺪمة في القياس .باﻹضافة إلى
ذلﻚ ،راجع ﻛيفية اﺳتﺨﺪام اﳌﺴطرة للقياس؛ أي وضع طرف اﳌﺴطرة ﻋنﺪ الرﻗم  0بالتوازي مع أحﺪ طرفي ضلع الﺸكل اﳌﻀلع ،وﻗراءة
الرﻗم اﳌقابل للطرف اآخر للﻀلع.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨبﺪأ .ﺳتتﺸارﻛون اﳌﺴﻄﺮة مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ ،لﻜﻦ ﺗبادلوا اﻷدوار إﺟﺮاء القﻴاس وﺗأﻛﺪوا مﻦ أن ﻛ ً
ا مﻨﻜﻢ
مﻌا ﺑﻌﺪ  5إلﻰ  10دﻗاﺋﻖ اخﻄوات التالﻴة.
ﻳﺴجﻞ اإﺟاﺑات ﻓﻲ ﻛتاﺑﻪ .وﺳﻨﻨاﻗش ً
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :توزيع مﺴطرة واحﺪة ﻋلى ﻛل تلميذيﻦ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل مع الزمﻴﻞ اﳌجاور لقياس جميع أضاع اﻷﺷكال الرباﻋية اﻷربعة ،وتﺴجيل طول ﻛل ضلع
بالﺴنتيمتر )ﺳم(.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول ومراﻗبة التاميذ أثناء ﻗياﺳهم ،مع ماحظة التاميذ الذيﻦ رما يجﺪون ﺻعوبة في القياس و/أو ﻛتابة القياس
بﺪﻗة .ﻋنﺪما ينتهي معظم التاميذ مﻦ الﺸكل اﻷخير ،اﺳتﺨﺪم إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه والفﺖ اﻧتباه التاميذ إلى النﺴﺨة الكبيرة التي رﺳمتها
للﺸكل اﳌﺴتطيل مﻦ ﺻفحة "التطبيق".
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :دﻋوﻧا ﻧتوﻗﻒ ﻗﻠﻴ ً
ا .لقﺪ رﺳﻤت ﻧﺴخة ﻛبﻴﺮة مﻦ ﺻﻔﺤة "التﻄبﻴﻖ" ﻋﻠﻰ الﺴبورة .اﻷﺷﻜال التﻲ رﺳﻤتها أﻛبﺮ
ﺑﻜﺜﻴﺮ مﻦ اﻷﺷﻜال اﳌوﺟودة ﻓﻲ ﻛتاﺑﻜﻢ ﺣتﻰ أﺗأﻛﺪ مﻦ أﻧﻨا ﻧﺴتﻄﻴع رؤﻳة اﻷﺷﻜال وﻗﻴاﺳات أطول اﻷضاع .لﻨتﺤﺪث ﻋﻦ الﺸﻜﻞ
اﻷول ،وﻫو اﳌﺴتﻄﻴﻞ .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ ﳌﺸارﻛة ﻗﻴاﺳات أضاع اﳌﺴتﻄﻴﻞ لﺪﻳﻜﻢ .ﺳأﺳجﻠها ﻋﻠﻰ الﺴبورة ﺣتﻰ ﻧتﻤﻜﻦ مﻦ التﺤقﻖ مﻦ
مﻌا .ﺳﻨﻔﻌﻞ ذلك لﻜﻞ ﺷﻜﻞ.
دﻗتها ً
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺪﻋاء ﻋﺪة تاميذ ﳌﺸارﻛة ﻗياﺳاتهم .وإذا ﻛان ذلﻚ مكنﹱا ،اطلب مﻦ التاميذ تﺴجيل القياﺳات ﻋلى الﺴبورة .في
حالة اختاف القياﺳات ،ﺷارك التاميذ في مذجة القياس ثم اطلب منهم تصحيح إجاباتهم في ﻛتاب التلميذ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم ﻗياﺳاتهم ويﺴجلوﻧها ﻋلى الﺴبورة إذا ﹹطلب منهم .يجري جميع
التاميذ تصحيحات في الكتب ،إذا لزم اﻷمر.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أرﻳﺪ ﻗﺺ ﻗﻄﻌة مﻦ اخﻴﻂ وأﺳتخﺪمها لتتبع اخﻄوط ﺣول ﻫﺬا اﳌﺴتﻄﻴﻞ .ﻛﻴﻒ مﻜﻨﻨﻲ اﺳتخﺪام
القﻴاﺳات التﻲ ﺳجﻠﻨاﻫا اﻵن لﻠتأﻛﺪ مﻦ أن اخﻴﻂ ﺑﻨﻔس طول ﺟﻤﻴع اﻷضاع? ﺷارﻛوا أﻓﻜارﻛﻢ مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ .ارﻓﻌوا
اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪما ﺗﻜوﻧون مﺴتﻌﺪﻳﻦ ﳌﺸارﻛة أﻓﻜارﻛﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﳌناﻗﺸة ﳌﺪة دﻗيقة ﻋﻦ ﻛيفية حﺪيﺪ طول اخيط .يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺷرح أﻧه مكنهم جمع أطوال اﻷضاع اﻷربعة م ﹱعا للحصول ﻋلى مجموع الطول احيط بالﺸكل ،ثم ﻗﺺ ﻗطعة مﻦ
هذا اخيط بهذا الطول ،إذا لم يقترح التاميذ هذا بالفعل.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :دﻋوﻧﻲ أﺣاول مﺴاﻋﺪﺗﻜﻢ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار تلميذ للقﺪوم ومعه ﻛتاب التلميذ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يحﺴب التلميذ الذي يﺨتاره اﳌعلم مجموع أطوال أضاع اﳌﺴتطيل في ﺻفحة "التطبيق" ثم يقيس
ويقﺺ ﻗطعة مﻦ اخيط بهذا الطول.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن لﺪﻳﻨا ﻗﻄﻌة طوﻳﻠة مﻦ اخﻴﻂ .مﻜﻨﻨا وضع اخﻴﻂ ﺣول اﳌﺴتﻄﻴﻞ وﻳجﺐ أن ﻳﻜون ﺑﻨﻔس ﻗﻴاس مﺤﻴﻄﻪ
ﲤاما.
ً
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رفع ﻛتاب التلميذ اﳌتطوع ﻷﻋلى أثناء حﺪيﺪ اﳌﺴتطيل باخيط .اطلب مﻦ التلميذ اﺳتﺨﺪام اللصق لتﺜبيﺖ اخيط في
مكاﻧه ،إذا ﻛان ذلﻚ مفي ﹱﺪا.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﻀع التلميذ الذي وﻗع ﻋليه ااختيار اخيط ﻋلى اﳌﺴتطيل.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨت ﻋﻤ ً
مﻌا .لﺪى ﻋﻠﻤاء
ا ﻳا_____ )اﺳﻢ التﻠﻤﻴﺬ( إن طول اخﻴﻂ ﻳﺴاوي طول اﻷضاع اﻷرﺑﻌة ً
الﺮﻳاضﻴات ﻛﻠﻤة ﲤﺜﻞ طول ﻫﻲ "اﶈﻴﻂ" .ﻗولوا "اﶈﻴﻂ"
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻗول "احيط" بصوت مرتفع.
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ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻨﺪما ﻧوﺟﺪ اﶈﻴﻂ ،ﻓإﻧﻨا ﻧوﺟﺪ اﳌﺴاﻓة ﺣول الﺸﻜﻞ ﺑأﻛﻤﻠﻪ .ﻳبﻠغ مﺤﻴﻂ ﻫﺬا اﳌﺴتﻄﻴﻞ  22ﺳﻢ .وﻗﺪ ﺟﻤﻌﻨا
ﺟﻤﻴع اﻷطوال لﻠﺤصول ﻋﻠﻰ ﻗﻴاس ﺧﻄﻲ واﺣﺪ لﻠﻤﺴاﻓة اﶈﻴﻄة ﺑالﺸﻜﻞ .ﺗﹹوضح لﻨا ﻗﻄﻌة اخﻴﻂ طول اﶈﻴﻂ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رفع ﻗطعة اخيط ،الذي يجب أن يكون طوله  22ﺳم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التﺤﺪي ﺑالﻨﺴبة لﻜﻢ اﻵن ﻫو اﺧتﻴار ﺷﻜﻠن غﻴﺮ اﳌﺴتﻄﻴﻞ وﻗﺺ ﻗﻄﻌة مﻦ اخﻴﻂ ﲤﺜﻞ مﺤﻴﻂ ﻛﻞ ﺷﻜﻞ.
ﺗﺬﻛﺮوا أن مﺤﻴﻂ الﺸﻜﻞ ﻫو مجﻤوع أطوال اﻷضاع .ﺣاﻓﻈوا ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌتﻲ اخﻴﻂ ﻋﻠﻰ مقاﻋﺪﻛﻢ ،ﺛﻢ ﺳﻨقارن ﻗﻴاﺳات اﶈﻴﻂ ﻓﻲ
ﻧهاﻳة اﳊصة .ما اﻷﺳئﻠة التﻲ لﺪﻳﻜﻢ?
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :توزيع مجموﻋات اخيوط واﳌقصات ﻋلى ﻛل تِلميذ ْيﻦ .تﺸجيع التاميذ ﻹﻧهاء ﻗياس أطوال أضاع الﺸكلﲔ إذا لم
ينتهوا مﻦ اجزء اﻷول مﻦ النﺸاط.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :طرح أﺳئلة اﺳتيﻀاحية ﻋنﺪ احاجة .ﻗﻀاء ما تبقى مﻦ جزئية "تعلم" ﻹﻧهاء القياس ،وإيجاد محيط
الﺸكلﲔ ،وﻗﺺ ﻗطع خيط تﺴاوي طول محيط ﻛل ﺷكل.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول وماحظة التاميذ وهم يعملون .ﻋنﺪما تﻀي  5دﻗائق في جزئية "تعلم" ،اﺳتﺨﺪم إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه
اﺳتعادة ترﻛيز جميع التاميذ مجﺪ ﹱدا.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ إلﻰ أﺟزاء اخﻴﻂ لﺪﻳﻪ .أي مﻦ الﺸﻜﻠن لﻪ مﺤﻴﻂ أﻛبﺮ? أي مﻦ الﺸﻜﻠن لﻪ مﺤﻴﻂ أﺻﻐﺮ?
ﻫﻞ ﻛان ﺑإمﻜاﻧك أن ﺗتوﻗع ما إذا ﻛان ﻷﺣﺪ الﺸﻜﻠن مﺤﻴﻂ أﻛبﺮ ﺑﺪون ﻗﻴاس? وﻛﻴﻒ?
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :امنح التاميذ دﻗيقة واحﺪة ﳌاحظة أجزاء اخيط لﺪيهم والتفكير .ثم اﺳتﺪﻋاء التاميذ ﳌﺸارﻛة أفكارهم.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم أفكارهم حول توﻗع احيط وﻗياﺳه.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗﻌﻠﻤﻨا الﻴوم ﻛﻠﻤة رﻳاضﻴة ﺟﺪﻳﺪة راﺋﻌة وﻫﻲ "اﶈﻴﻂ" ،وﺗﺪرﺑﻨا ﻋﻠﻰ القﻴاس ﺑالﺴﻨتﻴﻤتﺮات )ﺳﻢ( .أﺑقوا ﻛتﺐ
التﻠﻤﻴﺬ لﻠجزء اخاص ﺑـ "ﺗأمﻞ".

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻓتﺤوا ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :41ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات .ﻓﻜﺮوا ﻓﻲ ماﺗﻌﻠﻤﻨاه الﻴوم ﻋﻦ اﻷﺷﻜال
اﳌﻀﻠﻌة والقﻴاﺳات اخﻄﻴة وﻛﻴﻒ ﻗﻤﻨا ﺑأﻳجاد مﺤﻴﻂ ﻫﺬه اﻷﺷﻜال .ﺗﺬﻛﺮوا أن القﻴاس اخﻄﻲ ﻫو اﳌﺴاﻓة ﺑن ﻧقﻄتن .ﳌاذا ﻳﻌﺪ
ﺧﻄﻴا ،مﺜﻞ الﻄول أو اارﺗﻔاع أو الﻌﺮض?
ﻗﻴاﺳا
اﶈﻴﻂ
ً
ً

الﺪرس  :41ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات
ﻗﻴاﺳا ﺧﻄﻴً ا? اﻛتﺐ أﻓﻜارك.
اإرﺷادات :ﺗأمّ ﻞ ما ﺗﻌﻠّﻤتﻪ ﻋﻦ مﺤﻴﻂ اﻷﺷﻜال .ﻓﻜّ ﺮ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴة إﻳجاد مﺤﻴﻂ اﻷﺷﻜال .وﳌاذا ﻳﻌتبﺮ اﶈﻴﻂ ً

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :41ﻛراس الرياضيات واﻹجابة ﻋلى اﻷﺳئلة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :جميع ﻛتب التاميذ ومراجعة إجابات ﻛراﺳات الرياضيات جمع بياﻧات التقييم التكويني حول فهم التاميذ اﳌبﺪئي
للمحيط والقياس اخطي.
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الﺪرس  :42ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

يبﺪأ هذا الﺪرس بتصنيف ﺳريع لأﺷكال ﳌراجعة
اﻷﺷكال اﳌﻀلعة مقابل اﻷﺷكال غير اﳌﻀلعة .أثناء
جزئية تعلم ،يقﺺ التاميذ اﳌﻀلعات اختلفة ،ويقيﺴون
أطوال اﻷضاع ،ويجﺪون محيط اﻷﺷكال .وفي جزئية
تأمل ،يﻀعون في اﻋتبارهم ﳌاذا احيط هو ﻗياس خاص
باﳌﻀلعات.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• التمييز بﲔ اﳌﻀلعات وغير اﳌﻀلعات.
• حﺴاب محيط اﳌﻀلعات بالﺴنتيمتر )ﺳم(.
• وﺻف التطبيقات العملية لقياس احيط.

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

ﻗبل الﺪرس ،ارﺳم ﻋلى الﺴبورة أو ﻋلى ورق ﻛبير
احجم اﻷﺷكال اﳌوجودة في ﺻفحة الﺪرس :42
اربط في ﻛتاب الرياضيات للتاميذ.

اربط
اﻹرﺷادات

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

ﺷكل مﻐلق

•

ﺷكل مفتوح

•

مﻀلع
اﳌواد

•

ﺻمغ )واحﺪة لكل تلميذيﻦ(

•

مقﺺ )واحﺪ لكل تلميذيﻦ(

•

اﳌﺴاطر الﺴنتيمترية )مﺴطره لكل
تلميذ(

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض النﺴﺨة الكبيرة مﻦ ﺻفحة الﺪرس  :42اربط ﻋلى الﺴبورة أو ورق ﻛبير احجم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ﺳﻨبﺪأ ﺑﻨﺸاط ﺗصﻨﻴﻒ ﺳﺮﻳع .مﻦ ﻓﻀﻠﻜﻢ ،أﺧﺮﺟوا ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ واﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة
الﺪرس  :42ارﺑﻂ واﻧﻈﺮوا إلﻰ اﻷﺷﻜال اﳌوضﺤة ﻋﻠﻰ الصﻔﺤة.

الﺪرس  :42ارﺑﻂ
اإرﺷادات :اﻧﻈﺮ إلﻰ اﻷﺷﻜال ﺑاﻷﺳﻔﻞ .ارﺳﻢ داﺋﺮة ﺣول اﻷﺷﻜال اﳌﻀﻠﻌة واﺷﻄﺐ اﻷﺷﻜال غﻴﺮ اﳌﻀﻠﻌة.

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :42اربط في ﻛتاب التلميذ والنظر إلى اﻷﺷكال.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ ﻫﺬه الصﻔﺤة ،ﺳتﺮون أﺷﻜا ًا ﺗﺸبﻪ اﻷﺷﻜال اﳌﺮﺳومة ﻋﻠﻰ الﺴبورة .ﺑﻌﻀها أﺷﻜال مﻀﻠﻌة والبﻌض اﻵﺧﺮ
لﻴس ﻛﺬلك .ﻓﻜﺮوا لﻠﺤﻈة ﺛﻢ ضﻌوا داﺋﺮة ﺣول ﺟﻤﻴع اﻷﺷﻜال اﳌﻀﻠﻌة ،واﺷﻄبوا ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻜال غﻴﺮ اﳌﻀﻠﻌة .ﺛﻢ حققوا ما إذا
ﻛان ﺑإمﻜاﻧﻜﻢ ﻛتاﺑة التﻌﺮﻳﻒ اخاص ﺑﻜﻢ لﻠﺸﻜﻞ اﳌﻀﻠع ﻓﻲ اﻷﺳﻔﻞ .ﻋﻨﺪ ااﻧتهاء ،ﻗارﻧوا إﺟاﺑتﻜﻢ مع زمﻴﻠﻜﻢ اﳌجاور ﺛﻢ ﺳﻨتﻨاﻗش
ﺳوﻳا .ﺳأمﻨﺤﻜﻢ مﻦ دﻗﻴقتن إلﻰ  3دﻗاﺋﻖ.
ﻛﻠﻨا ً

تعريفي للﺸكل اﳌﻀلع:

احيط:
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :وضع دائرة حول اﻷﺷكال اﳌﻀلعة وﺷطب غير اﳌﻀلعات .ثم ﻛتابة تعريف الﺸكل اﳌﻀلع .مﺸارﻛة
العمل مع زميل .يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم اﻹجابات مع الفصل ،ويﺸرحون أفكارهم ،ويوضحون طريقة ﻋملهم ﻋلى
الﺴبورة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﳌناﻗﺸة والتوضيح إذا ﻛان هناك التباس.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻤﻞ ﺟﻴﺪ .ﺗأﻛﺪ مﻦ أن ﺗﻌﺮﻳﻔك لﻠﻤﻀﻠع ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺷﻜﻞ مﻐﻠﻖ ﻳتﻜون مﻦ ﺛاﺛة ﺧﻄوط مﺴتقﻴﻤة ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ،وأن أضاﻋﻪ ا ﺗتقاطع .أﺑقوا ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ لﻠجزء اخاص ﺑـ "ﺗﻌﻠﻢ".
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ ﺣصتﻨا الﺴاﺑقة ،ﺗﻌﻠﻤﻨا مصﻄﻠح رﻳاضﻰ ﺟﺪﻳﺪ وﻫو "اﶈﻴﻂ" .التﻔتوا إلﻰ زمﻴﻠﻜﻢ اﳌجاور وﻧاﻗﺸوا ما
مﻌﻨﻰ اﶈﻴﻂ .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﺮﻳﺪون حﺪﻳﺪ ما ﻳﻌﻨﻴﻪ اﶈﻴﻂ لﻠﻔصﻞ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺸارﻛة اﻷفكار مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ .يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم تعريفاتهم ويقﺪمون أمﺜلة
ﻋنﺪ ﺳؤالهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ذ ﹽﻛر التاميذ -إذا تطلب اﻷمر -أن احيط هو الطول اﻹجمالي للﺨطوط اخارجية للﺸكل.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ ﺣصتﻨا الﺴاﺑقة ،ﻗﻤﻨا ﺑقﻴاس أطوال ﺟﻤﻴع أضاع اﻷﺷﻜال الﺮﺑاﻋﻴة ﺛﻢ ﻗﺺ أﺟزاء اخﻴﻂ لتﻤﺜﻴﻞ
اﶈﻴﻂ؛ أي مجﻤوع أطوال ﺟﻤﻴع اﻷضاع .والﻴوم ﺳتﻌﻤﻠون مﻔﺮدﻛﻢ إﻳجاد مﺤﻴﻂ مﻀﻠﻌن .ﻋﻨﺪما ﺗﻨتهﻲ أﻧت وزمﻴﻠك اﳌجاور،
مﻜﻨﻜﻤا التﺤقﻖ مﻦ إﺟاﺑات ﺑﻌﻀﻜﻤا البﻌض .اﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :42التﻄبﻴﻖ ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ.

الﺪرس  :42التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات:
 .1اﺧتﺮ مﻀﻠﻌن مﻦ ﺻﻔﺤة "ارﺑﻂ" وﻗصهﻤا ﺑﻌﻨاﻳة.
 .2ألصﻖ الﺸﻜﻠن ﺑاﻷﺳﻔﻞ.
 .3اﻛتﺐ اﺳﻢ ﻛﻞ مﻀﻠع.
 .4ﻗﻢ ﺑقﻴاس وﺗﺴجﻴﻞ طول ﻛﻞ ضﻠع مﻦ أضاع اﳌﻀﻠع  ،1وﺗأﻛﺪ مﻦ ﻛتاﺑة وﺣﺪة القﻴاس.
 .5أوﺟﺪ مﺤﻴﻂ اﳌﻀﻠع  ،1واﻛتبﻪ ﻓﻲ اجﺪول ﻓﻲ الصﻔﺤة التالﻴة.
 .6ﻛﺮر اخﻄوﺗن  4و  5لﻠﻤﻀﻠع .2
 .7أوﺟﺪ الﻔﺮق ﺑن مﺤﻴﻂ اﳌﻀﻠﻌن .وضح طﺮﻳقة ﺣﻠّك.

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :42التطبيق في الكتاب.

اﳌﻀلع :1

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗراءة اﻹرﺷادات بصوت مرتفع للتاميذ ،والتوﻗف ﻋنﺪ ﻛل خطوة للتأﻛﺪ مﻦ فهمهم لها ،واﻹجابة ﻋﻦ أي أﺳئلة لﺪى
التاميذ .توزيع اﳌﺴاطر واﳌقصات وأﻧابيب الصمغ وتوجيه التاميذ إلى مﺸارﻛة اﻷدوات مع الزمﻴﻞ اﳌجاور.

اﳌﻀلع :2

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻀاء وﻗﺖ جزئية "تعلم" اﺳتكمال ﻧﺸاط محيط اﳌﻀلع في ﻛتاب التلميذ .ﻋنﺪ ااﻧتهاء ،يتبادلون الكتاب
مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ ويتحققون مﻦ ﻋمل بعﻀهم البعﺾ .ثم يﻀعون اﳌواد في أماﻛنها ﻋنﺪ ااﻧتقال إلى جزئية "تأمل".
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل ﳌاحظة التاميذ أثناء تأديتهم للنﺸاط ،وتقﺪم اﳌﺴاﻋﺪة ﻋنﺪ احاجة .ماحظة التاميذ الذيﻦ
يحتاجون إلى توجيه إضافي وتقﺪم الﺪﻋم في ﻗياس و/أو حﺴاب احيط.
ﻛﺜﻴﺮا ماﺣﻈة اﺳتخﺪامﻜﻢ ﻷدوات الﺮﻳاضﻴات لقﻴاس وﺣﺴاب اﶈﻴﻂ .ضﻌوا ﺟﻤﻴع اﻷدوات وﻛتبﻜﻢ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺳﻌﺪﻧﻲ
ً
ﻓﻲ أماﻛﻨها.

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ آﺧﺮ درﺳن مﻦ مادة الﺮﻳاضﻴات اﺳتﻜﺸﻔﻨا اﶈﻴﻂ ،وﻧاﻗﺸﻨا ﻛﻴﻒ أن اﶈﻴﻂ ﻗﻴاس ﺧﻄﻲ .ﺗخبﺮﻧا
القﻴاﺳات اخﻄﻴة ﺑاﳌﺴاﻓة ﺑن ﻧقﻄتن .والﻴوم ،أرﻳﺪ مﻨﻜﻢ أن ﺗتأمﻠوا ﻓﻲ ﺳؤالن .متﻰ ﻗﺪ ﻧﺤتاج إلﻰ إﻳجاد مﺤﻴﻂ ﺷﻲء أﻛبﺮ أو
مﺴاﺣة أﻛبﺮ? ومتﻰ ﻳﻜون ﻗﻴاس اﶈﻴﻂ مﻔﻴﺪً ا? ﻓﻜﺮوا ﺑهﺪوءٍ ﳌﺪة دﻗﻴقة ،ﺛﻢ ﺷارﻛوا أﻓﻜارﻛﻢ مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ .ﺑﻌﺪ دﻗﻴقتن
إلﻰ  3دﻗاﺋﻖ ،ﺳأﺳتﺪﻋﻲ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﳌﺸارﻛة أﻓﻜارﻫﻢ مع الﻔصﻞ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التفكير بهﺪوء في اﻷﺳئلة .ﻋنﺪما يكوﻧون جاهزيﻦ ،يﺸارﻛون اﻷفكار مع الزمﻴﻞ اﳌجاور .يﺸارك
التاميذ الذيﻦ وﻗع ﻋليهم ااختيار اﻷفكار مع الفصل بالكامل.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التعبير ﻋﻦ إﻋجابه باﻹجابات الصحيحة واﻹبﺪاﻋية .وماحظة التاميذ الذيﻦ يبﺪو أﻧهم يجﺪون ﺻعوبة في فهم
احيط.
ﺻﻨﻌا الﻴوم .ﺣﻴوا أﻧﻔﺴﻜﻢ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ
ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ح ﹽية أﻧفﺴهم.
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الﺪرس  43ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

يتعلم التاميذ في هذا الﺪرس لعبة جﺪيﺪة تﹹﺴمى
"معرﻛة اﻷﻋﺪاد" .مكﻦ لعب هذه اللعبة ﻋلى مﺪار الﺴنة
الﺪراﺳية ﳌراجعة جﺪول الﻀرب .في جزئية "تعلم"،
يقوم التاميذ بتقﺪير وحﺴاب ومقارﻧة محيط اﳌﻀلعات
اختلفة .التقﺪير هو مهارة تفكير ﹹﻋليا تكﻦ التاميذ
مﻦ حﺪيﺪ ﺳبب منطقية إجاباتهم وهي مهارة مهمة في
احياة اليومية.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تقﺪير محيط اﳌﻀلعات بالﺴنتيمتر )ﺳم(.
• ﻗياس أطوال أضاع اﳌﻀلعات بالﺴنتيمتر
)ﺳم(.
• حﺴاب محيط اﳌﻀلعات بالﺴنتيمتر )ﺳم(.
• ﺷرح ﻛيفية حﺴاب محيط اﳌﻀلعات.

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

ﻗبل الﺪرس ،ارﺳم متوازي أضاع وﺷكل خماﺳي
)خماﺳي أضاع( ﻋلى الﺴبورة .اﻧظر جهيزات
اﳌعلم للفصل للﺪرس  43للحصول ﻋلى تعليمات
مفصلة.

•

جهز مجموﻋات مﻦ بطاﻗات اﻷﻋﺪاد مﻦ  0إلى 12
)مجموﻋة واحﺪة لكل تلميذ(

اربط
اﻹرﺷادات

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

الفعلي

•

التقﺪير
اﳌواد

•

مجموﻋات مﻦ بطاﻗات اﻷﻋﺪاد مﻦ 0
إلى ) 12مجموﻋة واحﺪة لكل تلميذ(

•

مﺴاطر ﺳنتيمترية )مﺴطره لكل
تلميذ(

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

ماحظة للمعلم :إذا ﻛان يتعﺴر ﻋلى بعﺾ التاميذ اﺳتﺨﺪام حقائق الﻀرب بطاﻗة ،فاطلب منهم ااﻛتفاء ببطاﻗات اﻷﻋﺪاد مﻦ  0إلى 6
فقط .ومكﻦ للتاميذ اﻷﻛﺜر ثقة اﺳتﺨﺪام بطاﻗات اﻷﻋﺪاد مﻦ  0إلى .12
 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :توزيع مجموﻋات بطاﻗات اﻷﻋﺪاد ﻋلى ﻛل تلميذ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :دﻋوﻧا ﻧبﺪأ ﺣصة الﺮﻳاضﻴات الﻴوم ﺑتﺪرﻳﺐ ﺳﺮﻳع ﻋﻠﻰ ﺣقاﺋﻖ الﻀﺮب .ﺗﹹﺴﻤﻰ ﻫﺬه الﻠﻌبة "مﻌﺮﻛة اﻷﻋﺪاد"
وﺗتﻄﻠﺐ اﺛﻨن لﻠﻌبها .ﺳﻴﺤصﻞ ﻛﻞ اﻋﺐ مﻨﻜﻤا ﻋﻠﻰ مجﻤوﻋة مﻦ ﺑﻄاﻗات اﻷﻋﺪاد .وﺳتﻀﻌون ﺑﻄاﻗات اﻷﻋﺪاد ووﺟهها ﻷﺳﻔﻞ
أمامﻜﻢ .اﻗﻠبوا البﻄاﻗتن الﻠتن ﺑاﻷﻋﻠﻰ واضﺮﺑوا ﻋﺪدي البﻄاﻗتن إﻳجاد ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب .مﻦ ﻳﻜون لﺪﻳﻪ الﻨاج اﻷﻛبﺮ ﻳأﺧﺬ
ﺟﻤﻴع البﻄاﻗات اﻷرﺑع .ﺗأﻛﺪوا مﻦ التﺤقﻖ مﻦ إﺟاﺑة زمﻴﻠﻜﻢ ﻓﻲ الﻠﻌﺐ .اﺳتﻤﺮوا ﺑالﻠﻌﺐ ﺣتﻰ ﺗﻨﻔﺪ البﻄاﻗات مﻨﻜﻢ أو مﻦ زمﻴﻠﻜﻢ
ﻓﻲ الﻠﻌﺐ .ﺛﻢ أﻋﻴﺪوا ﺧﻠﻂ البﻄاﻗات وﻛﺮروا الﻠﻌﺐ ﺣتﻰ ﻳﻨتهﻲ الوﻗت.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :لعب "معرﻛة اﻷﻋﺪاد" مع الزمﻴﻞ اﳌجاور ﳌﺪة  5دﻗائق.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ مﻦ  5إلى  7دﻗائق للعب "معرﻛة اﻷﻋﺪاد" ،ثم اﺳتعادة اﻧتباه جميع التاميذ مرة أخرى.
ﺑﻌﻀا مﻨﻜﻢ .إذا اﺳتﺪﻋﻴت أﺣﺪً ا مﻨﻜﻢ ،ﻓﻴﺮﺟﻰ مﺸارﻛة ﺣقﻴقة ضﺮب ﺗﻌﺮف
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳأﺳتخﺪم
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء ﻷﺳﻤع ً
ّ
ﺣﻠها ﻋﻠﻰ الﻔور وواﺣﺪة ﻛاﻧت أﻛﺜﺮ ﺻﻌوﺑة ﻓﻲ ﺣﻠها .وﻳﺮﺟﻰ إﺧباري ﻋﻦ ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴة التﻲ ﺳتﺴتخﺪمها لتﻌﻠﻢ وﺗﺬﻛﺮ ﻫﺬه
اﳊقﻴقة الصﻌبة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ الذيﻦ وﻗع ﻋليهم ااختيار حقيقة واحﺪة يعرفون حلها ﻋلى الفور وحقيقة واحﺪة ﺻعبة
احل بالنﺴبة لهم .ثم ﺷرح اﺳتراتيجية ﺳيﺴتﺨﺪموﻧها لتذﻛر حقائق الﻀرب الصعبة.
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

أﻳﻀا
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ ﺣصﺺ الﺮﻳاضﻴات الﺴاﺑقة ،اﺳتﻜﺸﻔﻨا مﺤﻴﻂ اﳌﻀﻠﻌات .والﻴوم ﺳﻨﻔﻌﻞ ذلك مﺮة أﺧﺮى ،لﻜﻨﻨا ﺳﻨتﺪرب ً
ﻋﻠﻰ التقﺪﻳﺮ .ﺗﻌﻠﻤتﻢ مهارة التقﺪﻳﺮ ﻓﻲ الصﻒ الﺜاﻧﻲ ااﺑتﺪاﺋﻲ .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛاﻧت لﺪﻳﻜﻢ ﻓﻜﺮة وﺗﺴتﻄﻴﻌون مﺸارﻛتﻨا مﺜال.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸرح التلميذ الذي يﺨتاره اﳌعلم تعريف التقﺪير ويقﺪم أمﺜلة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التقﺪﻳﺮ ﻳﻌﻨﻰ التﻔﻜﻴﺮ ﻓﻰ ﻗﻴﻤة الﻨاج الﻔﻌﻠﻰ ﺑﺪون إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴة ﺣﺴاﺑﻴة .ﳌاذا مﻦ اﳌﻔﻴﺪ أن ﻧﺴتﻄﻴع
التقﺪﻳﺮ? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛاﻧت لﺪﻳﻜﻢ ﻓﻜﺮة ومﻜﻨﻜﻢ مﺸارﻛة مﺜال.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يوضح التلميذ الذي يﺨتاره اﳌعلم ﳌاذا مﻦ اﳌهم أن ﻧكون ﻗادريﻦ ﻋلى
التقﺪير ويﺸارك مﺜال.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا ﻛان التاميذ غير ﻗادريﻦ ﻋلى ﺷرح ﺳبب أهمية التقﺪير ،فﺸارك النقطتﲔ التاليتﲔ )إلى جاﻧب أي أمﺜلة أخرى
جﺪها ذات ﺻلة ومﺜيرة اهتمام التاميذ(:
•

•

يﺴاﻋﺪﻧا التقﺪير ﻋلى تأﻛيﺪ ما إذا ﻛاﻧﺖ إجابتنا النهائية ﺻحيحة أم ا .فمﺜ ﹱا ،إذا جمعﺖ  47و  ،21مكنني تقﺪير اجموع مﻦ
خال التفكير في  47ﻛـ  50و  21ﻛـ  50 .20زائﺪ  20تﺴاوي  ،70لذا أﻧا أﻋلم أن الناج الفعلي يجب أن يكون حوالي  .70فإذا
حصلﺖ ﻋلى  ،80أﻋلم أﻧني ﻗﺪ ﻗمﺖ بﺸيء خطأ.
يﺴاﻋﺪﻧا التقﺪير ﻋلى التوﻗع والتﺨطيط دون احاجة إلى إجراء ﻋمليات حﺴابية فعلية.

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳﻤت ﻋﻠﻰ الﻠوﺣة متوازي أضاع وﺷﻜﻞ ﺧﻤاﺳﻲ .ﺧﺬوا ﳊﻈة إلقاء ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻴهﻤا ،وﻓﻜﺮوا ﻓﻲ الﺸﻜﻞ
الﺬي ﻗﺪ ﻳﻜون لﻪ مﺤﻴﻂ أﻛبﺮ وﻗﺪروا ﻗﻴﻤة مﺤﻴﻂ ﻛﻞ ﺷﻜﻞ .حﺪﺛوا مع زمﻴﻠﻜﻢ اﳌجاور وﻧاﻗﺸوه .ﻋﻨﺪما ﺗﻌتقﺪون أن لﺪﻳﻜﻢ ﺑﻌض
اﻷﻓﻜار ،ﻓارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :تقﺪير محيط متوازي اﻷضاع وخماﺳي اﻷضاع ﻋلى الﺴبورة .ومﺸارﻛة أفكارهم مع الزميل اجاور.
رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للتط ﹽوع باﻹجابة .يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم تقﺪيراتهم وﻛيف توﺻلوا إليها.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تﺴجيل أفكار التاميذ ﻋلى الﺴبورة .ثم الطلب مﻦ ﻛل تلميذ أن يﺸرح ﻛيف توﺻل إلى تقﺪيره .فمﺜ ﹱا ،هل لﺪيهم
مرجع لﺸيء يعرفون ﻗياﺳه ،أم هل تﺨيلوا اﳌﺴاطر الﺴنتيمترية ،أم خ ﹽمنوا ،وما إلى ذلﻚ .ثم اطلب مﻦ التاميذ توضيح ﺳبب اﻋتقادهم
بأن الﺸكل اخماﺳي أو متوازي اﻷضاع له محيط أﻛبر  /أﺻﻐر .مكﻦ أن تتﻀمﻦ اﻹجابات أن الﺸكل اخماﺳي له أضاع أﻛﺜر ،أو أن
متوازي اﻷضاع له أضاع أطول .تق ﹽبل جميع اﻹجابات اﳌعقولة والتي مكﻦ للتاميذ تبريرها.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳﺴاﻋﺪﻧا إﻳجاد التقﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﻗﻴاس ﻗﻴﻤة ﺗقﺮﻳبﻴة إﺟاﺑتﻨا وحﺪﻳﺪ ما إذا ﻛاﻧت إﺟاﺑتﻨا الﻨهاﺋﻴة مﻌقولة أم ا.
اﻵن لﺪﻳﻨا ﺑﻌض التقﺪﻳﺮات واﻵراء ﺑﺸأن أﻳهﻤا ﺳﻴﻜون لﻪ مﺤﻴﻂ أﻛبﺮ ،لﻨﻜتﺸﻒ ذلك .ﻫﻞ ﻳﺮغﺐ ﺷخﺺ ما ﻓﻲ القﺪوم ومﺴاﻋﺪﺗﻲ
ﻓﻲ الﻌﺜور ﻋﻠﻰ القﻴﻤة الﺪﻗﻴقة لﻠﻤﺤﻴﻂ?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يقوم التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم بقياس طول ﻛل ضلع ثم إيجاد
إجمالي محيط ﻛل ﺷكل .مكﻦ للطاب العمل بﺸكل فردي أو م ﹱعا.
الﺪرس  :43التﻄبﻴﻖ

ﺑﻨاء ﻋﻠﻰ ما ﻧﻌﺮﻓﻪ مﻦ اﳊصﺺ الﺴاﺑقة والقﻴاس .اﻵن مﻜﻨﻨا أن ﻧﺮى أي ﺷﻜﻞ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .ﺗوﺻﻠﻨا إلﻰ ﺗقﺪﻳﺮ ً
مﻀﻠع ﺑالﻔﻌﻞ لﻪ مﺤﻴﻂ أﻛبﺮ .مﻴﻠوا واﻫﻤﺴوا ﺑالﻔﺮق ﺑن مﺤﻴﻂ الﺸﻜﻠن اﳌﻀﻠﻌن.

اإرﺷادات :اﺳتخﺪم اﻷﺷﻜال الهﻨﺪﺳﻴة التﻲ أمامك واﺗبع اخﻄوات التالﻴة.

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﳌﻴﻞ والهﻤس بالفرق.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻔﺮق ﻫو  6ﺳﻢ .اﻵن ﺣان دورﻛﻢ لتقﺪﻳﺮ وﻗﻴاس مﺤﻴﻂ اﻷﺷﻜال اﳌﻀﻠﻌة .ﺳتﻌﻤﻠون مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
مﻦ ﻓﻀﻠﻜﻢ ،اﺧﺮﺟوا ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات واﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :43التﻄبﻴﻖ .ﺧﺬوا ﳊﻈة لقﺮاءة اإرﺷادات.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :43التطبيق في الكتاب .ﻗراءة اﻹرﺷادات بصمﺖ.
الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

196

الفصل 5

127

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗراءة اﻹرﺷادات بصوت مرتفع ﻋلى التاميذ ،والتأﻛﺪ مﻦ فهمهم لكل خطوة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ ﻹﻛمال ﻧﺸاط القياس في ﻛتاب التلميذ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل وماحظة التاميذ أثناء ﻋملهم .ماحظة التاميذ الذيﻦ ا يزالون يواجهون ﺻعوبة في القياس
باﺳتﺨﺪام اﳌﺴطرة الﺴنتيمترية و  /أو حﺴاب احيط .التوﻗف والطلب مﻦ بعﺾ التاميذ ﺷرح ﺳبب تقﺪيراتهم ،وﻋنﺪما يجﺪون احيط
الفعلي ،اطلب منهم مناﻗﺸة ما فاجأهم .ﻋنﺪ اﻧتهاء وﻗﺖ "تعلم" ،اﺳتﺨﺪم إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه اﺳتعادة اﻧتباه جميع التاميذ مجﺪ ﹱدا.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ ﻋﻤ ً
ا ﻓﻲ التقﺪﻳﺮ والقﻴاس والتﺮﺗﻴﺐ .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛان مﺤﻴﻄﻜﻢ التقﺪﻳﺮي ومﺤﻴﻄﻜﻢ
الﻔﻌﻠﻲ مختﻠﻔن.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛان احيط التقﺪيري واحيط الفعلي مﺨتلفﲔ.
"ﻋالﻢ رﻳاضﻴات" ﻳﻌﻨﻲ التﻔﻜﻴﺮ ﺑجﺪ ﻓﻲ مﺴألة ما
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ا ﺑأس مﻦ ذلك ﻓهﺬا ااﺧتاف مقبول .التﻔﻜﻴﺮ مﺜﻞ ِ
وااﺳتﻌاﻧة ما ﺗﻌﺮﻓوﻧﻪ ،واﺳتخﺪام اﻷداة اﳌﻨاﺳبة لﺬلك ،والتﺤقﻖ مﻦ دﻗة القﻴﻤة ﻋﻨﺪ ااﻧتهاء .ﺟﻤﻴﻌﻜﻢ ﻋﻠﻤاء رﻳاضﻴات
مجتهﺪون.

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ﻋﻠﻴﻜﻢ إﻳجاد مﺤﻴﻂ أﺷﻜال مﻀﻠﻌة مختﻠﻔة .التﻔتوا وحﺪﺛوا مع زمﻴﻠﻜﻢ اﳌجاور ﻋﻦ ﻛﻴﻒ مﻜﻨﻜﻢ
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اﺳتﺪﻋاء ﺑﻌﻀﻜﻢ ﳌﺸارﻛة
الﺸﺮح لﺸخﺺ آﺧﺮ ﻛﻴﻔﻴة إﻳجاد مﺤﻴﻂ أي مﻀﻠع .ﺑﻌﺪ دﻗﻴقة أو دﻗﻴقتن ،ﺳأﺳتخﺪم
ّ
أﻓﻜارﻫﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث إلى الزميل اجاور ﻋﻦ ﻛيفية إيجاد احيط .ثم يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم أفكارهم
مع الفصل.
لﻴﻠﻖ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ التﺤﻴة ﻋﻠﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ
ً
ﺻﻨﻌا ﻫﺬا الﻴومِ .
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :حية زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
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الﺪرس  44ﻧظرة ﻋامة
ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

أهﺪاف التع ﹹلﹽم

يبﺪأ هذا الﺪرس مﺴألة حليل أخطاء ﻋﻦ احيط .يع ﹽﺪ حليل اﻷخطاء مهارة تفكير حاﺳوبي مهمة .ومﻦ اﳌهم
للتاميذ أن يتعلموا أن ﻛل ﺷﺨﺺ يرتكب أخطاء وأن اﻷخطاء تعلمنا الكﺜير .ﻗﺪ يكون إيجاد اﻷخطاء أم ﹱرا
ﺻع ﹱبا ولكنه يؤدي إلى تع ُلم ﻋميق للمفاهيم واﳌهارات الرياضية.
في جزئية "تعلم" ،يوﺳع التاميذ آفاق فهمهم للمحيط مﻦ خال التطبيق الواﻗعي .ويﺴتكمل هذا الﺪرس ما
تعلموه في الفصل الﺜاﻧي ،حﲔ اﺳتكﺸف التاميذ اﳌﺴاحة مع ﻋﺪم ظهور جزء مﻦ اﳌصفوفة .ﻗﺪ ياحظ
التاميذ أﻧه مكنهم العﺜور ﻋلى اﳌﺴاحة بﻀرب اﻷبعاد )فهم مجرد( .وﻗﺪ يحتاج تاميذ آخريﻦ إلى وﺳائل
دﻋم ملموﺳة ،مﺜل رؤية مربعات الﺸبكة أو الرﺳم ﻋليها ﻹيجاد اﳌﺴاحة )فهم ملموس أﻛﺜر( .ﻋنﺪما يﺸارك
التاميذ احلول أو اﻷفكار ،اﺳمح لهم بتقﺪم اﺳتراتيجيات متعﺪدة .حيث ﺳيﺴتفيﺪ التاميذ وتﹹبنى لﺪيهم
مهارة التفكير اﳌرن مﻦ خال ﺳماع ورؤية اﺳتراتيجيات مﺨتلفة .ومع اﺳتمرار ااطاع والتﺪريب بوﺳائل
الﺪﻋم اﳌلموﺳة ،مكﻦ للتاميذ ااﻧتقال مﻦ الفهم اﳌلموس إلى الفهم اجرد حﺴاب اﳌﺴاحة.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• ﺷرح ااختاف بﲔ احيط واﳌﺴاحة.
• حﺴاب محيط ومﺴاحة اﳌصفوفات اﳌﹹعطاة وبها
بعﺾ الوحﺪات اﳌفقودة.
اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

مﺴاحة

•

مصفوفة

•

محيط

•

وحﺪة مربعة

ﻗبل الﺪرس ،ارﺳم مصفوفة  6 × 4ﻋلى الﺴبورة .اﻧظر جهيزات اﳌعلم للفصل للﺪرس  44ﳌعرفة تفاﺻيل
إضافية.

اﳌواد

•

اربط
اﻹرﺷادات

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗخﻴﻠوا أن اﳌصﻔوﻓة اﳌوﺟودة ﻋﻠﻰ الﺴبورة ﻫﻲ إﺳﻄبﻞ ﺧﻴول ﻓﻲ مزرﻋة ،ﻳبﻠغ ﻋﺮضها  4أمتار )م( وطولها
ﻋﻠﻲ
 6أمتار )م( .أﺣتاج إلﻰ وضع ﺳﻴاج ﺣول اإﺳﻄبﻞ .إذن ،ﻳجﺐ ﻋﻠﻲ حﺪﻳﺪ اﶈﻴﻂ ﺣتﻰ أﻋﺮف طول الﺴﻴاج الﺬي ﻳتوﺟﺐ ّ
متﺮا )م( مﻦ الﺴﻴاج لوضﻌها ﺣول اإﺳﻄبﻞ .ﻫﻞ ﺗتﻔقون مع
ﻋﻠﻲ ﺻﺪﻳﻖ مﺴاﻋﺪﺗﻲ وأﺧبﺮﻧﻲ أﻧﻨﻲ ﺳأﺣتاج إلﻰ ً 24
ﺷﺮاؤه .وﻋﺮض ّ
ﺻﺪﻳقﻲ أم ا? ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛﻨتﻢ مواﻓقن .واﺧﻔﻀوا اإﺑهام إلﻰ أﺳﻔﻞ إذا ﻛﻨتﻢ غﻴﺮ مواﻓقن.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ أو ﺧﻔض اإﺑهام ﻷﺳﻔﻞ لإجابة.
 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻴﻠتﻔت ﻛﻞ مﻨﻜﻢ إلﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور واﺷﺮﺣوا ﺳبﺐ مواﻓقتﻜﻢ أو ﻋﺪم مواﻓقتﻜﻢ مع ﺻﺪﻳقﻲ أن مﺤﻴﻂ ﻫﺬا
اإﺳﻄبﻞ اﳌﺴتﻄﻴﻞ ﻳبﻠغ  24م .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ ﳌﺸارﻛة إﺟاﺑتﻜﻢ مع الﻔصﻞ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺸارﻛة اﻷفكار مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ .رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ الذيﻦ
يﺨتارهم اﳌعلم اﻷفكار وااﺳتنتاجات مع الفصل ويجيبون ﻋلى أي أﺳئلة يطرحها اﳌعلم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﺴماح للتاميذ الذيﻦ يوافقون ويعارضون اﳌﺸارﻛة وﺷرح أفكارهم .اطرح اﻷﺳئلة التالية:
•
•
•
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هل مكنكم إظهار أيﻦ ﺳيوضع الﺴياج ﻋلى هذا اﻹﺳطبل؟ )مكﻦ للتاميذ القﺪوم واﻹﺷارة ﻋلى اﳌصفوفة(.
ﻛيف مكننا حﺪيﺪ ﻋﺪد اﻷمتار مﻦ الﺴياج ﻋلى ﻛل جاﻧب مﻦ جواﻧب اﻹﺳطبل؟ )اﺳتﺨﺪم ﺷبكة الرﺳم البياﻧي لتوضيح أن هناك
 6أمتار )م( مﻦ جهة و  4أمتار )م( مﻦ جهة أخرى(.
ﳌاذا تعتقﺪون أن ﺻﺪيقي يعتقﺪ أﻧنا بحاجة إلى  24مت ﹱرا مﻦ الﺴياج؟ )ﻛان الصﺪيق يفكر في اﳌﺴاحة بﺪ ﹱا مﻦ احيط(.

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

ﻧﻠﻖ ﻧﻈﺮة أﻗﺮب إلﻰ ﻫﺬا اإﺳﻄبﻞ .اﶈﻴﻂ ﻫو اﳊﺪود اخارﺟﻴة لإﺳﻄبﻞ .الﺴﻴاج ﻫو الﺬي ﻳﺤﻴﻂ
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :دﻋوﻧا ِ
ﺑاإﺳﻄبﻞ ،ولﻴس اﻷرض التﻲ داﺧﻞ اإﺳﻄبﻞ .ﻓﻲ ﺣصتﻨا اﻷﺧﻴﺮة ،وﺟﺪم مﺤﻴﻂ اﻷﺷﻜال اﳌﻀﻠﻌة ﻋﻦ طﺮﻳﻖ ﻗﻴاس أطوال أضاع
متﺮا )م(.
الﺸﻜﻞ اﳌﻀﻠع وﺟﻤﻌها .لﻜﻨﻨا ﻧﻌتقﺪ أن ﺻﺪﻳقﻲ رما ﻛان ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﳌﺴاﺣة ﺑﺪ ًا مﻦ اﶈﻴﻂ ﻋﻨﺪما أﻋﻄاﻧﻲ اإﺟاﺑةً 24 :
ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛان ﺑإمﻜاﻧﻜﻢ ﺗﺬﻛﻴﺮﻧا ﺑتﻌﺮﻳﻒ اﳌﺴاﺣة وﻛﻴﻒ ﻧﺤﺴبها.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ الذيﻦ وﻗع ﻋليهم ااختيار تعريفهم للمﺴاحة ويﺸرحون
ﻛيفية حﺴابها.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مﺴاﺣة الﺸﻜﻞ ﻫﻲ اﳌﺴاﺣة التﻲ ﺗﻜون ﺑﺪاﺧﻞ الﺸﻜﻞ ،وﻫﻲ ﺗتﻜون مﻦ وﺣﺪات مﺮﺑﻌة .مﺴاﺣة إﺳﻄبﻞ اﻷﺣصﻨة
مﺮﺑﻌا.
متﺮا
ً
ﻫﻲ ً 24
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا لزم اﻷمر ،ﻗﻀاء بﻀع دﻗائق للتأﻛﺪ مﻦ فهم التاميذ للفرق بﲔ اﳌﺴاحة واحيط.

الﺪرس  :44التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :اﻋﻤﻞ مع زمﻴﻠك اﳌجاور لك ﻋﻠﻰ ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ اﶈﻴﻂ واﳌﺴاﺣة .ﺳﻴﻌﻄﻴك مﻌﻠﻤك إرﺷادات إضاﻓﻴة.

ﺣﻈﻴﺮة اﳌاﻋز

احيط 

اﳌﺴاحة 

مترﹱا

مترﹱا مربعﹱا
اﳊﻞ

 4أمتار

 3أمتار

 3أمتار

ﻛﻞ مﻦ ﻫﺬﻳﻦ القﻴاﺳن؛ اﳌﺴاﺣة واﶈﻴﻂ .لﻠقﻴام ﺑﺬلك ،ﺳﻨﻠقﻲ ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﻌض
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ﺳﻨﻠقﻲ ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ِ
اإﺳﻄبات أو اﳊﻈاﺋﺮ ﻓﻲ مزرﻋة .مﻦ ﻓﻀﻠﻜﻢ ،أﺧﺮﺟوا ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ واﻓتﺤوا ﺻﻔﺤة الﺪرس  :44التﻄبﻴﻖ .ألقوا
ﻧﻈﺮة ﺳﺮﻳﻌة ﻋﻠﻰ الصﻔﺤة ﺑﻴﻨﻤا ﺗﻨتﻈﺮون أن ﻳﻨتقﻞ زماؤﻛﻢ إلﻰ الصﻔﺤة الصﺤﻴﺤة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :فتح ﻛتاب التلميذ والنظر في ﺻفحة الﺪرس  :44التطبيق.

 4أمتار

ﺣﻈﻴﺮة الﺪﺟاج

احيط 

اﳌﺴاحة 

مترﹱا

مترﹱا مربعﹱا
اﳊﻞ

 5أمتار

 3أمتار

 3أمتار

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الرﺳم ﻋلى الﺴبورة أو ﻋلى ورق ﻛبير احجم ﻧﺴخ ﻛبيرة مﻦ اﳌصفوفتﲔ  3 × 4و  3 × 5اﳌوضحتﲔ في ﺻفحة
الﺪرس  :44التطبيق في ﻛتاب التلميذ.

 5أمتار
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ﲤاما ﻫاﺗن اﳌوﺟودﺗن ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ .اﳊﻈﻴﺮة اﻷولﻰ لﻠﻤاﻋز
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ رﺳﻤت ﺣﻈﻴﺮﺗن ﻋﻠﻰ الﺴبورة ﺗﺸبهان
ً
واﳊﻈﻴﺮة الﺜاﻧﻴة لﻠﺪﺟاج .لﺪﻳﻨا مهﻤتان :مهﻤتﻨا اﻷولﻰ ﻫﻲ حﺪﻳﺪ طول الﺴﻴاج الﺬي ﺳﻨﺤتاج إلﻰ ﺷﺮاﺋﻪ لﻜﻞ ﺣﻈﻴﺮة .ومهﻤتﻨا
الﺜاﻧﻴة ﻫﻲ حﺪﻳﺪ اﳌﺴاﺣة التﻲ ﺳﻴتجول ﻓﻴها اﳌاﻋز والﺪﺟاج .لﻴﻌﻤﻞ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ مع زمﻴﻠﻪ اﳌجاور لتﺤﺪﻳﺪ مﺤﻴﻂ ومﺴاﺣة ﺣﻈﻴﺮة
اﳌاﻋز ،وﺳجﻠوا اإﺟاﺑات ﻓﻲ ﻛتبﻜﻢ .ﺛﻢ ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪ ااﻧتهاء.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل مع الزميل اجاور ﻹيجاد محيط ومﺴاحة حظيرة اﳌاﻋز .ورفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪ ااﻧتهاء.
يﺸارك التاميذ اختارون إجاباتهم واﺳتراتيجيات حل اﳌﺴألة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التﺴجيل والنمذجة بينما يﺸارك التاميذ اﻹجابات واﺳتراتيجيات احل حتى يتمكﻦ اآخرون مﻦ رؤية
اﺳتراتيجياتهم .إن أمكﻦ ،فحﺪد التاميذ الذيﻦ اﺳتﺨﺪموا اﺳتراتيجيات مﺨتلفة حل اﳌﺴألة ،ﻷن تقﺪم اﺳتراتيجيات متعﺪدة مﻦ ﺷأﻧها
إفادة جميع التاميذ.
متﺮا )م( إﺣاطة
متﺮا
ً
مﺮﺑﻌا لﻠتجوال ،ﻛﻤا أﻧﻨا ﺑﺤاﺟة إلﻰ ﺳﻴاج ﺑﻄول ً 14
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳﻴﻜون لﺪى اﳌاﻋز مﺴاﺣة ً 12
لﻨﻠﻖ ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﻈﻴﺮة الﺪﺟاج .ا ﻳﻈهﺮ ﻫﺬا الﺮﺳﻢ التوضﻴﺤﻲ ﺟﻤﻴع اﻷمتار اﳌﺮﺑﻌة داﺧﻞ اﳊﻈﻴﺮة .اﻋﻤﻠوا
اﳊﻈﻴﺮة .واﻵنِ ،
مع زمﻴﻠﻜﻢ اﳌجاور إﻳجاد مﺤﻴﻂ ومﺴاﺣة ﺣﻈﻴﺮة الﺪﺟاج .وﻓﻜﺮوا ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴة إﻳجاد اﳌﺴاﺣة إذا لﻢ ﺗﻈهﺮ أمامﻜﻢ ﺑﻌض مﻦ ﻫﺬه
اﳌﺮﺑﻌات .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ لﻠﻤﺸارﻛة إذا ﻛﻨتﻢ ﺟاﻫزﻳﻦ أﻧتﻢ وزماؤﻛﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل مع الزماء اﳌجاورﻳﻦ حل اﳌﺴألة الﺜاﻧية ﻹيجاد احيط واﳌﺴاحة .ورفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪ
ااﻧتهاء .يﺸارك التاميذ اختارون إجاباتهم ويﺸرحون اﺳتراتيجيات حل اﳌﺴائل.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التﺴجيل والنمذجة بينما يﺸارك التاميذ اﻹجابات واﺳتراتيجيات احل حتى يتمكﻦ اآخرون مﻦ رؤية
اﺳتراتيجياتهم.
مﺮﺑﻌا لﻠتجوال ،ﻛﻤا أﻧﻨا ﺑﺤاﺟة إلﻰ ﺳﻴاج ﺑﻄول
متﺮا
ً
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻤﻞ راﺋع .ﺳﻴﻜون لﺪى الﺪﺟاج مﺴاﺣة ً 15
ﺟﻤﻴﻌا ﻋﻠﻰ التﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪما
ﺳﻌﺪت ﺑﺴﻤاع اﺳتﺮاﺗﻴجﻴاﺗﻜﻢ اﳌختﻠﻔة ﳊﻞ اﳌﺴاﺋﻞ .ﻓهﻲ ﺗﺴاﻋﺪﻧا
متﺮا )م( إﺣاطة اﳊﻈﻴﺮة .لقﺪ ِ
ً
ً 16
مﻌا ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴة ﺣﻞ اﳌﺴاﺋﻞ .ﺣان دورﻛﻢ اﻵن ﻓﻲ الﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌزﻳﺪ مﻦ اﳌﺴاﺋﻞ اﳌﺮﺗبﻄة ﺑﺤﻈاﺋﺮ اﳊﻴواﻧات ﺑأﻧﻔﺴﻜﻢ .إذا
ﻧتﺤﺪث ً
ﺳﺮﻳﻌا ،ﻓﺤاولوا ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ التﺤﺪي.
اﻧتهﻴتﻢ مﻦ ﺣﻞ ﻫﺬه اﳌﺴاﺋﻞ
ً
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :راجع اﻹرﺷادات مع التاميذ ،وتأﻛﺪ مﻦ أﻧهم يفهمون ﻧﺸاط التعلم ،فهو ﻧفس النﺸاط الذي أﻛملوه ﺳو ﹱيا.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل بﺸكل فردي حل مﺴائل احيط واﳌﺴاحة اﳌتبقية .إذا اﻧتهوا مبك ﹱرا ،فيمكنهم العمل ﻋلى مﺴألة
"التحﺪي".
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل وماحظة التاميذ أثناء ﻋملهم .ماحظة ااﺳتراتيجيات التي يﺴتﺨﺪموﻧها حل اﳌﺴائل وﻛذلﻚ
التاميذ الذيﻦ ﻗﺪ يكوﻧون بحاجة إلى دﻋم إضافي في وﻗﺖ احق .ﻋنﺪ اﻗتراب موﻋﺪ ااﻧتهاء مﻦ جزئية "تعلم" ،اﺳتﺨﺪم إﺷارة ﺟﺬب
ااﻧتباه.
ﻛﻞ مﻦ اﶈﻴﻂ واﳌﺴاﺣة ﳊﻈاﺋﺮ اﳊﻴواﻧات التﻲ لﺪﻳﻨا .أﺑقوا ﻛتﺐ التﻠﻤﻴﺬ لﻠجزء
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻤﻞ ﺟﻴﺪ الﻴوم ﻓﻲ إﻳجاد ٍ
اخاص ﺑـ "ﺗأمﻞ".

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ﻗﻤﻨا ﺑﺤﻞ مﺴاﺋﻞ ﺗتﻌﻠﻖ ﺑاﶈﻴﻂ واﳌﺴاﺣة .إذا ﺗوﺟﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺷﺮح ااﺧتاف ﺑن اﶈﻴﻂ واﳌﺴاﺣة
لتﻠﻤﻴﺬ الصﻒ الﺜاﻧﻲ ااﺑتﺪاﺋﻲ ،ﻓﻜﻴﻒ ﺳتﻔﻌﻠون ذلك? اﻛتبوا إﺟاﺑتﻜﻢ ﻓﻲ اإطار اﳌوﺟود ﻓﻲ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :44ﻛﺮاس
الﺮﻳاضﻴات .اﺳتخﺪموا اﻷﻋﺪاد والصور والﻜﻠﻤات لﺸﺮح ااﺧتاف.

الﺪرس  :44ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات
اإرﺷادات :ﻛﻴﻒ ﺗﺸﺮح الﻔﺮق ﺑن اﶈﻴﻂ واﳌﺴاﺣة لزمﻴﻠك ﻓﻲ الصﻒ الﺜاﻧﻲ ااﺑتﺪاﺋﻲ? اﻛتﺐ ﺷﺮﺣك .اﺳتخﺪم اﻷﻋﺪاد ،والصور،
والﻜﻠﻤات لﺸﺮح ااﺧتاف.

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة إجابة ﺳؤال "ﻛراس الرياضيات".
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :جميع ﻛتب التاميذ لقراءة إجاباتهم .ﺳتوفر إدخااتهم بياﻧات تقييم تكويني ﻗ ﹽيمة حول مﺴتوى فهمهم احالي
للمﺴاحة واحيط.
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الﺪرس  45ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في هذا الﺪرس ،يناﻗش التاميذ ﳌاذا اﳌﺴاحة ا تعﺪ
ﻗياﺳا خط ﹱيا ،ثم يحلون مﺴائل لتحﺪيﺪ أفﻀل حظيرة
ﹱ
حيوان معﲔ بنا ﹱء ﻋلى اﳌﺴاحة التي يتطلبها هذا
احيوان .يواجه التاميذ حﺪ ﹱيا في ايجاد مﺴاحة حظائر
احيواﻧات اﳌﺴتطيلة اﳌعلوم منها ﹹبعﺪا ضلعﲔ فقط،
وبإمكاﻧهم اﺳتﺨﺪام أي اﺳتراتيجية ف ﹽعالة يعرفوﻧها
لتحﺪيﺪ اﳌﺴاحة.

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
ﻗياﺳا غير خطي.
• ﺷرح ﳌاذا تعﺪ اﳌﺴاحة
ﹱ
• حﺴاب مﺴاحة اﳌﺴتطيل معلومية طوله
وﻋرضه.
• وﺻف اﺳتراتيجيات حل اﳌﺴائل التي
اﺳتﺨﺪموها حل مﺴائل اﳌﺴاحة.

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

•

مﺴاحة

•

اﻷبعاد

•

الطول

•

ﻗياس خطي

•

حاﺻل الﻀرب

•

وحﺪة مربعة

•

العرض

ارﺳم ﻋلى الﺴبورة مﺴتطي ﹱا له  7أﻋمﺪة و  4ﺻفوف ومﺴتطي ﹱا له  7أﻋمﺪة و  5ﺻفوف .لكل مﺴتطيل ،أوضح ﹹبعﺪ
ﹱ
خطوطا داخل اﳌﺴتطيلﲔ.
ضلع طويل وضلع ﻗصير باﻷمتار )م( .ا ترﺳم

اربط
اﻹرﺷادات

اﳌواد

•

مﺴاطر ﺳنتيمترية )للتاميذ الذيﻦ
يحلﹽون مﺴألة "التحﺪي"(

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

ﺧﻄﻴا ﺑﻴﻨﻤا اﶈﻴﻂ ﻗﻴاس ﺧﻄﻲ? ﻓﻜﺮوا ﳌﺪة دﻗﻴقة ﺛﻢ التﻔتوا وحﺪﺛوا مع
ﻗﻴاﺳا
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﳌاذا اﳌﺴاﺣة لﻴﺴت
ً
ً
زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ .ﺧال ﺑﻀع دﻗاﺋﻖ ،ﺳتﺸارﻛون أﻓﻜارﻛﻢ مع الﻔصﻞ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث مع الزمﻴﻞ اﳌجاور ﻋﻦ أﺳئلة اﳌﹹعلم.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اختيار التاميذ ﳌﺸارﻛة
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ مﻦ دﻗيقة إلى دﻗيقتﲔ للتحﺪث ﻋﻦ اﻷﺳئلة ثم اﺳتﺨﺪام
ّ
أفكارهم .يجب أن يفهم التاميذ ما يلي:
•
•
•

القياس اخطي هو اﳌﺴافة بﲔ ﻧقطتﲔ.
احيط هو ﻗياس خطي ﻷﻧه مكﻦ أن متﺪ ليصبح ﹱ
خطا واح ﹱﺪا )ﻛما فعلوا بقطعة اخيط في الﺪرس .(41
اﳌﺴاحة هى حيز مظلل داخل اﳌﻀلع وليﺴﺖ ﻗياﺳا خطيا بﲔ ﻧقطتﲔ أو ﻋﺪة ﻧقاط.

ﻗياﺳا للمﺴافة حول ﺷيء ما وأﻧه مكﻦ تﺪيﺪه ،وإظهار اﳌﺴاحة باﻋتبارها ح ﹽيزﹱا مظل ﹱا داخل الﺸكل
ﻗ ﹽﺪم لهم أمﺜلة ﻹظهار احيط باﻋتباره
ﹱ
اﳌﻀلع.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﳌﺴاﺣة ﻫﻲ ﻗﻴاس لﻠﺤ ّﻴز ولﻴﺴت ً
ﺧﻄا ﻳﺤﻴﻂ ﺑاﳊﻴز .الﻴوم ،ﺳﻨﻜتﺸﻒ اﳌﺴاﺣة ﻓقﻂ.
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳوﺟﺪ ﻋﻠﻰ الﺴبورة مﺴتﻄﻴان مﺜان ﺣﻈﻴﺮﺗن ﻓﻲ اﳌزرﻋة .ﻳﺤتاج اﳌزارع إلﻰ اﺧتﻴار ﺣﻈﻴﺮة لﻠﻤاﻋز.
مﺮﺑﻌا لﻠتجول ﻓﻴها.
متﺮا
ً
وﻳﺤتاج اﳌاﻋز إلﻰ ﺣﻈﻴﺮة مﺴاﺣة أﻛبﺮ مﻦ ً 30
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة :اﳌاﻋز >  30مت ﹱرا مرب ﹱعا ﻋلى الﺴبورة.
ً
ﺻﻔوﻓا أو أﻋﻤﺪة ،ﺑﻞ ﻧﺮى ﻓقﻂ أﺑﻌاد الﻄول والﻌﺮض .حﺪﺛوا مع زماﺋﻜﻢ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ا ﺗﻈهﺮ ﻫاﺗن اﳊﻈﻴﺮﺗن
ﻛﻞ مﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺴتﻄﻴﻠن وأ ّﻳا مﻦ ﻫاﺗن اﳊﻈﻴﺮﺗن مﻜﻦ أن ﺗﻨاﺳﺐ اﳌاﻋز .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪما
اﳌجاورﻳﻦ ﻋﻦ مﺴاﺣة ٍ
ﺗﻜون لﺪﻳك إﺟاﺑة وﺷﺮح لها.
وأي منهما ﺳتكون مناﺳبة للماﻋز .رفع اإﺑهام
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث إلى الزميل اجاور حول مﺴاحة ﻛل حظيرة ﹽ
إلﻰ أﻋﻠﻰ للتط ﹽوع باﻹجابة .يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم اﻹجابات ويﺸرحون إجاباتهم.

الﺪرس  :45التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات:اﺣظ اﳌﺴاﺣة اﳌﻄﻠوﺑة لﻜﻞ ﻧوع مﻦ أﻧواع اﳊﻴواﻧات ﺑاﻷﺳﻔﻞ .ﺛﻢ ﺣﺪد أي ﺣﻈﻴﺮة ﺳﻴﺴتخﺪمها ﻛﻞ ﻧوع مﻦ أﻧواع
اﳊﻴواﻧات .اﻛتﺐ مﺴاﺣة ﻛﻞ ﺣﻈﻴﺮة واﺳﻢ اﳊﻴوان الﺬي ﺗﻨاﺳبﻪ اﳊﻈﻴﺮة .ﻗﺪ ﺗﻜون ﺑﻌض اﳊﻈاﺋﺮ مﻨاﺳبة ﻷﻛﺜﺮ مﻦ ﺣﻴوان واﺣﺪ.

مﺴاحة حظيرة اﳌاﻋز >  30مترﹱا مربعﹱا

مﺴاحة حظيرة اﳌاﺷية >  39مترﹱا مربعﹱا

مﺴاحة حظيرة الﺪجاج <  20مترﹱا مربعﹱا

مﺴاحة حظيرة اﻷغنام <  30مترﹱا مربعﹱا ولكﻦ >  24مترﹱا مربعﹱا

ﺣﻈاﺋﺮ اﳊﻴواﻧات

اﳊﻈﻴﺮة رﻗﻢ 1
 6أمتار

 6أمتار

اﳌﺴاحة 
احيوان الذي تناﺳبه احظيرة:
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مترﹱا مربعﹱا

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم اﺳتراتيجياتهم ويﺴجلوﻧها ﻋلى الﺴبورة .إذا لم يﺸارك أي تلميذ فكرة
فوجه التاميذ ﳌعرفة أن اﻷبعاد هي ﻋﺪد الصفوف واﻷﻋمﺪة حتى إن لم تكﻦ ظاهرة؛ لذلﻚ يجب اﺳتﺨﺪام
ضرب
ضلعي اﳌﺴتطيلِ ،
ﹽ
الصيﻐة الرياضية "الطول في العرض" ﻹيجاد اﳌﺴاحة .ﻋنﺪ هذه النقطة ،يجب فقط مناﻗﺸة الصيﻐة الرياضية مع ﻋﺪم تﺴجيلها ﻋلى
أﻧها "اﳌﺴاحة  الطول × العرض" حيث ﻗﺪ يكون للتاميذ ﻗﺪرات مﺨتلفة في الفهم .ﺳتﹹقﺪم هذه الصيﻐة الرياضية بﺸكل واضح في
الﺪروس الاحقة.
 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳﺤتاج اﳌاﻋز إلﻰ الﺬﻫاب إلﻰ اﳊﻈﻴﺮة التﻲ أﺑﻌادﻫا  7م ×  5م .ﻧاﻗﺸﻨا أن  35 = 5 × 7ﺗبﻠغ مﺴاﺣة
مﺮﺑﻌا ما أن  .28 = 4 × 7مﻦ اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات ﺣﻞ اﳌﺴاﺋﻞ التﻲ ﺷارﻛتﻤوﻫا ،ﻧﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻳجﺐ ﻋﻠﻴﻨا اﺳتخﺪام
متﺮا
ً
اﳌﺴتﻄﻴﻞ اﻵﺧﺮ ً 28
اﻷﺑﻌاد إﻳجاد اﳌﺴاﺣة .مﻜﻨﻨا ضﺮب الﻄول ﻓﻲ الﻌﺮض إﻳجاد اﳊﻴز داﺧﻞ اﳌﺴتﻄﻴﻞ .اﻓتﺤوا ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ واﻧتقﻠوا
إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :45التﻄبﻴﻖ .اﻧﻈﺮ إلﻰ اﳊﻴواﻧات وأﺑﻌاد اﳊﻈاﺋﺮ ﻓﻲ الصﻔﺤة اﻷولﻰ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :45التطبيق في الكتاب .إلقاء ﻧظرة ﻋلى احيواﻧات وﻗراءة متطلبات أبعاد
احظائر لكل حيوان.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار تاميذ لقراءة أبعاد احظائر لكل حيوان بصوت مرتفع .التأﻛﺪ مﻦ فهم التاميذ ﳌعنى ﻋامة "أﻛبر مﻦ"
وتأثيرها في حجم احظائر.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳتﻤﺜﻞ التﺤﺪي أمامﻜﻢ ﻓﻲ حﺪﻳﺪ مﺴاﺣة ﻛﻞ ﺣﻈﻴﺮة مﺴتﻄﻴﻠة ﺛﻢ اﳊﻴوان/اﳊﻴواﻧات اﳌﻨاﺳﺐ ﳌﺴاﺣة ﻛﻞ
ﺣﻈﻴﺮة .ﻗﺪ ﻳﻜون ﻫﻨاك أﻛﺜﺮ مﻦ ﺣﻈﻴﺮة لبﻌض اﳊﻴواﻧات .الﻴوم ﺳتﻌﻤﻠون مﻔﺮدﻛﻢ .ﻋﻨﺪ ااﻧتهاء ،اﺑﺤﺜوا ﻋﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬ آﺧﺮ ،وﻗارﻧوا
ﺳﺮﻳﻌا،
اإﺟاﺑات ،واﻧﻈﺮوا إذا ﻛﻨتﻢ ﺗواﻓقون ﻋﻠﻰ اﺧتﻴارﻛﻢ لﻠﺤﻈاﺋﺮ التﻲ ﺗﻨاﺳﺐ ﻛﻞ ﺣﻴوان .إذا اﻧتهﻴتﻢ مﻦ ﺣﻞ ﻫﺬه اﳌﺴاﺋﻞ
ً
ﻓﺤاولوا ﺣﻞ مﺴألة "التﺤﺪي".
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل مفردهم ﻹيجاد مﺴاحة ﻛل حظيرة ويقررون احيوان/احيواﻧات التي ﺳتكون مناﺳبة لكل
حظيرة .ﻋنﺪ ااﻧتهاء ،مقارﻧة إجاباتهم مع زمائهم اجاوريﻦ ومﻦ ثم العمل ﻋلى حل مﺴألة "التحﺪي".
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل ﳌاحظة التاميذ أثناء ﻋملهم .تقﺪم اﳌﺴاﻋﺪة للتاميذ الذيﻦ يجﺪون ﺻعوبة في حﺴاب اﳌﺴاحة
بﺪون مربعات الرﺳم البياﻧي )الﺸبكة( .مكﻦ للتاميذ الرﺳم في اﳌربعات إذا لزم اﻷمر ،ولكﻦ ا ينبﻐي لﻚ تﺸجيعهم ﻋلى جربة ذلﻚ
ﻛاﺳتراتيجية أولية .ﻋنﺪ اﻗتراب موﻋﺪ ااﻧتهاء مﻦ جزئية "تعلم" ،اﺳتﺨﺪم إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ ﻋﻤ ً
ا ﻓﻲ إﻳجاد مﺴاﺣة ﻫﺬه اﳌﺴتﻄﻴات دون ﺗصور مﺮﺑﻌات الﺸبﻜة .لقﺪ اﺳتﻤتﻌت ﺑﺮؤﻳة
ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات اﳌختﻠﻔة التﻲ ﺗﺴتخﺪموﻧها .ﻳا لﻜﻢ مﻦ مﻔﻜﺮﻳﻦ رﻳاضﻴن ﻋﻈﻤاء .ضﻌوا الﻜتاب مﻜاﻧﻪ مﻦ أﺟﻞ ﺟزﺋﻴة "ﺗأمﻞ".
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تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

أمﺮا واﺟهتﻜﻢ
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻤﻠتﻢ الﻴوم ﻋﻠﻰ إﻳجاد مﺴاﺣات ﻋﺪة مﺴتﻄﻴات .التﻔتوا الﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ و ﺷارﻛوا ً
ﺻﻌوﺑة ﻓﻴﻪ أﺛﻨاء مﺤاولة إﻳجاد اﳌﺴاﺣة ﻫﺬا الﻴوم .وحﺪﺛوا ﻋﻦ ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات التﻲ اﺳتخﺪمتﻤوﻫا ﶈاولة ﺣﻞ اﳌﺴألة .ﻋﻨﺪما
ﺗﻜوﻧون مﺴتﻌﺪﻳﻦ ،ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث مع الزمﻴﻞ اﳌجاور ﻋﻦ التحﺪيات التي واجهوها أثناء حل مﺴائل اﳌﺴاحة ،ووﺻف
ااﺳتراتيجيات التي اﺳتﺨﺪموها .ثم رفع أيﺪيهم ﻋنﺪ ااﺳتعﺪاد .يﺸارك التاميذ اختارون التحﺪيات واﺳتراتيجيات حل اﳌﺴائل
مع الفصل.
ﻓﻠﻴﺤﻲ ﻛﻞ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻤﻞ راﺋع .لقﺪ اﻛتﺸﻔﻨا الﻴوم ﻛﻴﻔﻴة إﻳجاد مﺴاﺣة اﳌﺴتﻄﻴات مﻌﻠومﻴة الﻄول والﻌﺮض ﻓقﻂ.
ّ
مﻨﻜﻢ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :تقﺪم التحية لزمائهم.
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الﺪرس  46ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

هذا الﺪرس مﺜابة تتويج جهود التاميذ فيما تعلموه ﻋﻦ
اﳌﺴاحة حتى اآن .حيث ﺳتﹹﺪﻋم ﻋملية التعلم بوﺳائل
دﻋم ملموﺳة حل مﺴائل اﳌﺴاحة باﺳتﺨﺪام مربعات
الﺸبكة ،وباﺳتﺨﺪام القياﺳات اﳌﹹعطاة ،ثم مﻦ خال
إيجاد القياﺳات بأﻧفﺴهم .يتمﺜل أحﺪ أهﺪاف هذا
الﺪرس في أن يتأمل التاميذ في مﺴتواهم احالي في
ﻋملية التعلم وما يتقنوﻧه ،وما هم بحاجة إلى حﺴينه.
يقﺪم هذا الﺪرس طريقة مباﺷرة للتاميذ ﳌواﺻلة تطوير
مهارات ما وراء اﳌعرفة .وإدراك ما وراء اﳌعرفة هو ﻗﺪرة
التاميذ ﻋلى التأمل في أفكارهم.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تطبيق اﺳتراتيجيات مﺨتلفة حل مﺴائل
اﳌﺴاحة.
• ﺷرح ااﺳتراتيجيات التي اﺳتﺨﺪموها حل
مﺴائل اﳌﺴاحة.

اﻹرﺷادات

ا حاجة لتحﻀير إضافي لهذا الﺪرس.

•

مﺴاحة

•

العوامل

•

ما وراء اﳌعرفة

•

وحﺪة مربعة
اﳌواد

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

اربط

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

مﺴاطر ﺳنتيمترية

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﹹﻳﺮﺟﻰ ﻓتح ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :46ارﺑﻂ والﻨﻈﺮ إلﻰ اﳌصﻔوﻓة اﳌوضﺤة ﻋﻠﻰ
الصﻔﺤة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :46اربط والنظر إلى اﳌصفوفة.

الﺪرس  :46ارﺑﻂ
اإرﺷادات :ﻗال أﺣﺪ اﻷﺻﺪﻗاء إن مﺴاﺣة اﳌﺮﺑع اﳌوضح ﺑاﻷﺳﻔﻞ ﺗﺴاوي  8وﺣﺪات مﺮﺑﻌة .ﻫﻞ ﺗتﻔﻖ مﻌﻪ أم ا? وضح رأﻳك مﺴتخﺪمً ا
الصور أو اﻷﻋﺪاد أو الﻜﻠﻤات.
4

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗال ﺻﺪﻳﻖ لﻲ إن مﺴاﺣة ﻫﺬا اﳌﺮﺑع ﻫﻲ  8وﺣﺪات مﺮﺑﻌة .ﻫﻞ ﺗواﻓقوﻧﻪ القول أم ا? اﺷﺮﺣوا أﻓﻜارﻛﻢ
ﺑاﺳتخﺪام الﻜﻠﻤات أو الصور أو اﻷﻋﺪاد.

4

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل مفردهم حل مﺴألة "اربط" .ﺷرح اﻷفكار باﺳتﺨﺪام الكلمات أو الصور أو اﻷﻋﺪاد.

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

137

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺪﻋاء ﻋﺪة تاميذ للمﺸارﻛة وﺷرح أفكارهم .طرح اﻷﺳئلة ﻛالتالي:
• ما اخطأ الذي وﻗع ﺻﺪيقي فيه؟
• ﻛم تبلغ اﳌﺴاحة الصحيحة؟
• هل اﺳتﺨﺪمتم اجمع اﳌتكرر حل اﳌﺴألة أم الﻀرب؟
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم.
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تعلم
اﻹرﺷادات
الﺪرس  :46التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :اﺧتﺮ مﺴألتن مﻦ اﳌﺴاﺋﻞ ﺑاﻷﺳﻔﻞ لتوضﻴح ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات اخاﺻة ﺑإﻳجاد مﺴاﺣة اﳌﺴتﻄﻴات .لﻜﻞ مﺴألة ،اﻋﺮض طﺮﻳقتن
إﻳجاد اﳌﺴاﺣة .اﺷﺮح أﻓﻜارك ﺑاﺳتخﺪام الصور أو اﻷﻋﺪاد أو الﻜﻠﻤات .ﺗﺬﻛﺮ أن ﺗﻜتﺐ أﺑﻌاد اﳌصﻔوﻓات التﻲ ﺗﺮﺳﻤها والوﺣﺪات اﳌﹹﺴتخﺪمة.
.1

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﺪﻓﻜﻢ الﻴوم ﻫو ﺷﺮح ﻛﻴﻔﻴة ﺣﺴاب مﺴاﺣة اﳌﺴتﻄﻴات .ﻫﻨاك ﻋﺪة طﺮق مﻜﻨﻨا مﻦ ﺧالها ﻓﻌﻞ ذلك.
وأﻳا مﻨها أﻛﺜﺮ ﺻﻌوﺑة ﺑالﻨﺴبة لﻜﻢ ﺣتﻰ اﻵن .ﻋﻨﺪما
ﺳتﻈهﺮون الﻴوم ما ﺗﻌﺮﻓوﻧﻪ وﺗتأمﻠون ًأﻳا مﻦ ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات مﻨاﺳبة لﻜﻢ ً
ﺗتأمﻠون ﻓﻲ أﻓﻜارﻛﻢ ﻓهﺬا ﹹﻳﺴﻤﻰ ما وراء اﳌﻌﺮﻓة .مﻜﻦ أن ﺗﺴاﻋﺪﻛﻢ مهارة إدراك "ما وراء اﳌﻌﺮﻓة" ﻓﻲ حﺴن ﻗﺪرﺗﻜﻢ ﻋﻠﻰ التﻌﻠﻢ.
ااﻧتقال إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :46التﻄبﻴﻖ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :46التطبيق في الكتاب.

وضح طريقة احل هنا:

.2

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗراءة اﻹرﺷادات بصوت مرتفع ﻋلى التاميذ .التأﻛﺪ مﻦ فهم التاميذ ﻛيفية إﻛمال النﺸاط .إذا لزم اﻷمر ،فاطلب مﻦ
التاميذ ﺷرح ﻋﺪة اﺳتراتيجيات ﻹيجاد اﳌﺴاحة ،ويتﻀمﻦ ذلﻚ اﺳتﺨﺪام اجمع والﻀرب.

 3وحﺪات

 6وحﺪات

وضح طريقة احل هنا:
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الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨﺤﻞ مﺴألة ﺳو ًّﻳا ﺣتﻰ ﺗﻔهﻤوا التوﻗﻌات.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم مصفوفة  3 × 7ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما إﺣﺪى الﻄﺮق التﻲ مﻜﻦ اﺳتخﺪامها إﻳجاد مﺴاﺣة ﻫﺬا اﳌﺴتﻄﻴﻞ? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ لﻠﻤﺸارﻛة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون اﺳتراتيجيات حﺴاب مﺴاحة اﳌﺴتطيل.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار التاميذ الذيﻦ يﺴتﺨﺪمون اﺳتراتيجيات مﺨتلفة .إذا لم يقم التاميذ بذﻛر ااﺳتراتيجيات التالية ،فتأﻛﺪ مﻦ
مذجتها:
•
•
•
•

جمع  7 + 7 + 7أو .3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3
ﻋ ﹽﺪ جميع اﳌربعات في اﳌصفوفة.
ضرب  3 × 7أو .7 × 3
تقﺴيم اﳌصفوفة إلى مصفوفتﲔ أﺻﻐر ،وحل ﻛلتيهما ،ثم جمع حاﺻلي جمع اﳌصفوفتﲔ.

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مهﻤتﻜﻢ اﻵن أن ﺗﻔﻌﻠوا الﺸﻲء ذاﺗﻪ .ﺳأﻧبهﺮ ﺣقً ا إذا ﺗوﺻﻠتﻢ إلﻰ اﳌزﻳﺪ مﻦ ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات إﻳجاد مﺴاﺣة
اﳌﺴتﻄﻴات .ما اﻷﺳئﻠة التﻲ لﺪﻳﻜﻢ?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :طرح اﻷﺳئلة إذا احتاجوا لذلﻚ .العمل بﺸكل فردي حل مﺴألتي اﳌﺴاحة باﺳتﺨﺪام اﺳتراتيجيتﲔ
لكل منهما.
مﺨتلفتﲔ ٍ
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل ﳌاحظة التاميذ أثناء حل اﳌﺴألتﲔ .التحقق ﳌعرفة ﻛيف يتعامل التاميذ مع اﳌﺴألتﲔ .احظ
ااﺳتراتيجيات التي يﺴتﺨﺪموﻧها وتأﻛﺪ مﻦ أﻧهم يوضحون طريقة احل .وفي ﻧهاية اجزء اخاص بـ "تعلم" ،اﺳتﺨﺪم إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه.
اطلب مﻦ التاميذ أن يجيبوا ﻋلى الﺴؤالﲔ في الصفحة التالية مﻦ ﻛتاب التلميذ ﻋﻦ ااﺳتراتيجيات التي يفﻀلون اﺳتﺨﺪامها وتلﻚ التي ا
يفﻀلوﻧها .ﺷجع التاميذ ﻋلى التفكير مل ﹱيا في اﻹجابات ﻷﻧها ﺳتﺴاﻋﺪهم ﻋلى تطوير التأمل الذاتي حول ما تعلموه.
ﺷﻜﺮا لﻜﻢ ﻋﻠﻰ مﺸارﻛة ﺟﻤﻴع أﻓﻜارﻛﻢ وﻓهﻤﻜﻢ .ﻳﺮﺟﻰ إﺑقاء ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ أمامﻜﻢ جزﺋﻴة "ﺗأمﻞ".
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲً :
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تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳﻨﺴتخﺪم رﻓع اﻷﻳﺪي وﺗﻜوﻳﻦ ﺛﻨاﺋﻴات لﻠﻌﺜور ﻋﻠﻰ زمﻴﻞ لﻜﻞ مﻨﻜﻢ .ﺛﻢ ﺳﻨﻔﻌﻞ ذلك مﺮة أﺧﺮى ﺣتﻰ
ﺗتﻤﻜﻨوا مﻦ ﺗﻜوﻳﻦ مجﻤوﻋات مﻦ أرﺑﻌة ﺗامﻴﺬ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام اﺳتراتيجية رﻓع اﻷﻳﺪي وﺗﻜوﻳﻦ ﺛﻨاﺋﻴات لتكويﻦ مجموﻋات مﻦ  4تاميذ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ مجﻤوﻋاﺗﻜﻢ ،ﹹﻳﺮﺟﻰ مﺸارﻛة إﺟاﺑاﺗﻜﻢ ﻓﻴﻤا ﺑﻴﻨﻜﻢ وماﺣﻈة ما إذا ﻛان زماؤﻛﻢ اﻵﺧﺮون ﻗﺪ اﺳتخﺪموا
اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات مختﻠﻔة ﳊﻞ اﳌﺴاﺋﻞ .ﻫﻞ ﺣصﻠتﻢ ﻋﻠﻰ اإﺟاﺑات ذاﺗها? ﻓﻜّ ﺮوا ﻓﻴﻤا مﻜﻨﻜﻢ ﺗﻌﻠﻤﻪ مﻦ ﺑﻌﻀﻜﻢ البﻌض.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺸارﻛة اﻹجابات مع أﻗراﻧهم .مقارﻧة ااﺳتراتيجيات اﳌﺴتﺨﺪمة واﻹجابات النهائية.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ مﻦ  3إلى  4دﻗائق ﳌاحظة إجابات بعﻀهم البعﺾ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع ﻓﻲ ﺷﺮح أﻓﻜارﻛﻢ وما ﺗﻌﻠﻤتﻤوه لهﺬا الﻴوم .أﺣﺐ أن أﺳﻤع ما الﺬي ﺗﻌﻠﻤتﻤوه مﻦ ﻫﺬا
الﻨﺸاط .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا أردم مﺸارﻛة اإﺟاﺑة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع أيﺪيهم للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون ما تعلموه وماحظاتهم مع زمائهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺪﻋاء ﻋﺪة تاميذ ﳌﺸارﻛة الطرق اختلفة التي حلوا بها اﳌﺴائل .تﺴجيل ااﺳتراتيجيات التي اﺳتﺨﺪموها ﻋلى
الﺴبورة .مﻦ اﳌهم للتاميذ أن يفهموا أن هناك ﻋﺪة طرق مﺨتلفة حل اﳌﺴائل في الرياضيات وأن التفكير فيما يعرفوﻧه وفيما يحتاجون إلى
تعلمه مكﻦ أن يﺴاﻋﺪهم ﻋلى حﺴﲔ مﺴتوى تعلمهم.
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الﺪرس  47ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في هذا الﺪرس ،يﺴتﺨﺪم التاميذ ﻋناﺻر الع ﹽﺪ ﳌراجعة
القﺴمة .لهذا الﺪرس ،اﳌعادات مكتوبة في ﻛتاب
الرياضيات للتلميذ ،ولكﻦ في اﳌﺴتقبل مكنﻚ ﻛتابة
اﳌعادات ﻋلى الﺴبورة .يرﻛز جزء "تعلم" ﻋلى فهم أن
اﳌﺴتطيات مكﻦ أن يكون لها ﻧفس اﳌﺴاحة ولكﻦ لها
محيط مﺨتلف .ينطوي هذا ااﺳتكﺸاف ﻋلى مهارة
التحليل؛ وهو أحﺪ معايير التفكير احاﺳوبي .يﺪرس
التاميذ ذلﻚ مﻦ خال رﺳم مﺴتطيات مﺴاحة 24
وحﺪة مربعة واﳌقارﻧة بﲔ ﻗياس محيط ﻛل منها.

اربط
اﻹرﺷادات

(2

 3 ÷ 21

(3

 12 ÷ 48

•

محيط

•

حاﺻل القﺴمة
اﳌواد

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

حﻀر مجموﻋات ﻋناﺻر ﻋﺪ تﻀم اجموﻋة
منها  50ﻋنصر ﻋﺪ )مجموﻋة واحﺪة لكل تلميذ(
اﻧظر جهيزات اﳌعلم للفصل للﺪرس  47ﳌعرفة
التفاﺻيل.

•

اطبع أربع ﻧﺴخ مﻦ النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية
دليل اﳌعلم ﳌربعات احيط واﳌﺴاحة )مجموع
اﳌربعات  .(32أو بﺪ ﹱا مﻦ ذلﻚ ،ارﺳم  32مرب ﹱعا
وﻗصها.
بأضاع ا تقل ﻋﻦ  8ﺳم ﹽ

•

مجموﻋات ﻋناﺻر ﻋ ﹽﺪ تﻀم
اجموﻋة منها  50ﻋنصر ﻋ ﹽﺪ
)مجموﻋة واحﺪة لكل تلميذ(

•

 32مرب ﹱعا بقياس  8ﺳم ×  8ﺳم

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻓتﺤوا ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :47ارﺑﻂ .اﻧﻈﺮوا إلﻰ اﳌﺴاﺋﻞ الﺜاث اﳌﻜتوﺑة ﻓﻲ
الصﻔﺤة.

الﺪرس  :47ارﺑﻂ

(1

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• إﻧﺸاء مﺴتطيات مﺨتلفة لها اﳌﺴاحة ﻧفﺴها.
• مقارﻧة ﻗياﺳات محيط اﳌﺴتطيات التي لها
اﳌﺴاحة ﻧفﺴها ولكﻦ بأبعاد مﺨتلفة.

•

مﺴاحة

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :توزيع مجموﻋات ﻋناﺻر العﺪ ﻋلى التاميذ.

اإرﺷادات :اﺳتخﺪم ﻋﻨاﺻﺮ الﻌﺪّ ﳊﻞ مﺴاﺋﻞ القﺴﻤة ﺑاﻷﺳﻔﻞ .ولﻜﻞ مﺴألة ،ارﺳﻢ ﺻورة لتوضﻴح ﺣﻠك.

 6 ÷ 36

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :47اربط في ﻛتاب التلميذ .النظر إلى مﺴائل القﺴمة الﺜاث.
الﻌﺪ ﳌﺮاﺟﻌة القﺴﻤة .اﺳتخﺪموا ﻋﻨاﺻﺮ الﻌﺪ ﳊﻞ مﺴاﺋﻞ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ﻓﻲ ﺟزﺋﻴة "ارﺑﻂ" ﺳﻨﺴتخﺪم ﻋﻨاﺻﺮ ّ
القﺴﻤة .ﺛﻢ لﻜﻞ مﺴألة ،ارﺳﻤوا ﺻورة لتوضﻴح ﺣﻠﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل بﺸكل فردي حل مﺴائل القﺴمة وإﻧﺸاء رﺳم توضيحي حلولهم.
الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

١٤١

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مراجعة اﻹجابات مع الفصل في ﻧهاية جزئية "اربط" .إذا ﺳمح الوﻗﺖ ،اطلب مﻦ التاميذ اﳌتطوﻋﲔ مﺸارﻛة
اﻹجابات ،وﺷرح ﻛيف حلوا اﳌﺴائل ،وإﻧﺸاء رﺳم توضيحي لتمﺜيل حلولهم.
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳتﻤﺜﻞ ﻫﺪﻓﻜﻢ الﻴوم ﻓﻲ إﻧﺸاء أﺷﻜال لها مﺤﻴﻂ مختﻠﻒ ولﻜﻦ لها ﻧﻔس اﳌﺴاﺣة .لﺪي مجﻤوﻋات مﻦ
 8أوراق ،ﻛﻞ ورﻗة ﲤﺜﻞ وﺣﺪة مﺮﺑﻌة واﺣﺪة .ما الﻄﺮﻳقة التﻲ مﻜﻨﻨا مﻦ ﺧالها ﺗﺮﺗﻴﺐ  8أوراق لتﻜوﻳﻦ مﺴتﻄﻴﻞ? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ
إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﺮغبون ﻓﻲ اﳌجﻲء وﻋﺮض الﻄﺮﻳقة ﻋﻠﻰ الﻔصﻞ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم ﻋﻦ طريق لصق اﻷوراق ﻋلى ﺷكل
مﺴتطيل ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺪﻋاء ﻋﺪة تاميذ ﳌﺸارﻛة اﻷفكار حتى يكون لﺪيﻚ مﺴتطيات بأبعاد  2 × 4و  4 × 2و  1 × 8و  8 × 1ﻋلى
الﺴبورة .ترﻗيم اﳌﺴتطيات مﻦ  1إلى  4حتى َيﺴ ﹹهل الرجوع إليها.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما مﺴاﺣة اﳌﺴتﻄﻴﻞ اﻷول? اذﻛﺮوا إﺟاﺑتﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ذﻛر اﻹجابة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مﺴاﺣة اﳌﺴتﻄﻴﻞ اﻷول ﻫﻲ  8وﺣﺪات مﺮﺑﻌة .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌﺮﻓون مﺴاﺣة اﳌﺴتﻄﻴات الﺜاﺛة
اﻷﺧﺮى.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم اﻹجابات ويﺸرحون إجاباتهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :يجب أن يﺪرك التاميذ أﻧه ﻧظ ﹱرا ﻷن ﻛل مﺴتطيل يتكون مﻦ  8مربعات ،فإن مﺴاحة ﻛل مﺴتطيل هي  8وحﺪات
مربعة .إذا لم يﺸرح التلميذ اﳌتطوع هذه النقطة ،فتأﻛﺪ مﻦ توضيحها للتاميذ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﶈﻴﻂ اﻵن .إذا ﻛاﻧت ﺣاﻓة ﻛﻞ ورﻗة ﲤﺜﻞ وﺣﺪ ًة واﺣﺪة ،ﻓﻤا مﺤﻴﻂ اﳌﺴتﻄﻴﻞ اﻷول? التﻔتوا
وحﺪﺛوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ .ﻋﻨﺪما ﺗتﻔقون أﻧتﻢ وزماؤﻛﻢ اﳌجاورون ﻋﻠﻰ اﶈﻴﻂ ،ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مناﻗﺸة اﳌﺴألة مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ ثم رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪ ااتفاق ﻋلى اﻹجابة .يﺸارك
التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم اﻹجابات ويﺸرحون أفكارهم.

الﺪرس  :47التﻄبﻴﻖ
دﻋا ولﻴﺪ أﺻﺪﻗاءه لﻠﻌﺐ ﺑألﻌاب لوﺣﻴة .وﻛان لﺪﻳﻪ  24طاولة مﺮﺑﻌة ﺻﻐﻴﺮة ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺮﺗﻴبها لصﻨع طاولة أﻛبﺮ مﺴتﻄﻴﻠة.
إرﺷادات اجزء  :1في مربعات الﺸبكة باﻷﺳفل ،ارﺳم أﻛبر ﻋﺪد مكﻦ مﻦ اجﺪاول اﳌﺴتطيلة .اﻛتب العرض والطول ،ثم اﻛتب مﺴألة ﻹيجاد اﳌﺴاحة
ومﺴألة أخرى ﻹيجاد احيط .ﻛما في اﳌﺜال اﳌوضح.

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اطلب مﻦ التاميذ مذجة اﻹجابات ﻋلى الﺴبورة وتﺴجيل محيط ﻛل مﺴتطيل .ثم تكرار ذلﻚ مع اﳌﺴتطيات الﺜاثة
اﳌتبقية.

اﳌﺴاحة 24  1 × 24 :وحﺪة مربعة
24
1

احيط 50  24 + 24 + 1 + 1 :وحﺪة
1

24

 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳﺮﺟﻰ ﻓتح ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ اخاص ﺑﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :47التﻄبﻴﻖ .واﻗﺮأوا ﻷﻧﻔﺴﻜﻢ اﳌﺴاﺋﻞ
واإرﺷادات ﻓﻲ اجزء .1
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :47التطبيق .وﻗراءة اﳌﺴائل واﻹرﺷادات في اجزء  1بصمﺖ.
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مﻌا ﻓﻲ ﺟزﺋﻴة "ارﺑﻂ" ﺑـ  8أوراق .مهﻤتﻜﻢ ﻫﻲ إﻧﺸاء ﺟﺪاول مﺴاﺣة 24
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﺬه اﳌﺴألة ﺗﺸبﻪ ﺗﻠك التﻲ ﻗﻤﻨا ﺑها ً
وﺣﺪة مﺮﺑﻌة .ارﺳﻤوا اﳌصﻔوﻓات واﻛتبوا اﻷﺑﻌاد ﻋﻠﻴها ﺛﻢ اﻛتبوا مﺴاﺋﻞ مﺴاﺣة ومﺤﻴﻂ ﻛﻞ ﺟﺪول .م رﺳﻢ ﺟﺪول ﻛﻤﺜال لﻜﻢ.
ﻳبﻠغ ﻋﺮض اجﺪول وﺣﺪة واﺣﺪة ﻓقﻂ وطولﻪ  24وﺣﺪة .وﺗبﻠغ مﺴاﺣتﻪ  24وﺣﺪة مﺮﺑﻌة ومﺤﻴﻄﻪ  50وﺣﺪة .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا
ﻛﻨتﻢ ﺗﺮﻳﺪون طﺮح أي أﺳئﻠة ﻋﻦ إرﺷادات اجزء .1
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :طرح اﻷﺳئلة إذا احتاجوا لذلﻚ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مراجعة إرﺷادات اجزء  .2التأﻛﺪ مﻦ فهم التاميذ ﻗبل بﺪاية احل.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل بﺸكل فردي في ﻛتاب التلميذ حل مﺴائل احيط واﳌﺴاحة الكامية.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل ﳌاحظة التاميذ أثناء ﻋملهم .اﺳتﺨﺪام إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه ﻋنﺪما ينتهي التاميذ .اﺳتﺨلﺺ
معلومات حول النﺸاط بطرح أﺳئلة مﺜل ما يلي:
• هل جميع اﳌﺴتطيات اﳌﺴاحة ﻧفﺴها؟
• هل جميع اﳌﺴتطيات احيط ﻧفﺴه؟
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•
•

ﺻحيحا )ﻧفس اﳌﺴاحة ولكﻦ محيط مﺨتلف(؟
ﻛيف مكﻦ أن يكون ذلﻚ
ﹱ
اختر جﺪو ﹱا .ﻛيف مكﻦ اﳌقارﻧة بﲔ محيط ومﺴاحة ذلﻚ اجﺪول؟
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﻹجابة ﻋﻦ أﺳئلة اﳌعلم حول محيط ومﺴاحة اجﺪاول التي رﺳموها .وطلب اﳌﺴاﻋﺪة مﻦ الزماء ،إذا
لزم اﻷمر.

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مﻦ الﺮاﺋع رؤﻳتﻜﻢ وأﻧتﻢ ﺗتﻌﻠﻤون الﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ اﳌﻔاﻫﻴﻢ الﺮﻳاضﻴة اﳌﻌقﺪة مﺜﻞ اﳌﺴاﺣة واﶈﻴﻂ.

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :جزﺋﻴة "ﺗأمﻞ" ﻫﺬا الﻴوم ،التﻔتوا وحﺪﺛوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ .ﻗارﻧوا ﺑن ﺟﺪاولﻜﻢ وﺷارﻛوا ما
ﺗاﺣﻈوﻧﻪ .ﻫﻞ ﺗﺮون أي أﳕاط ﻓﻲ البﻴاﻧات التﻲ ﺳجﻠتﻤوﻫا? ﻫﻞ ﻓاﺟأﻛﻢ أي ﺷﻲء?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث إلى الزميل اجاور ﻋﻦ اجﺪاول التي ﻗاموا بإﻧﺸائها في ﻛتاب التلميذ .مقارﻧة اﻹجابات
واﻷفكار وااﺳتراتيجيات.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :بعﺪ دﻗيقتﲔ إلى  3دﻗائق ،اﺳتﺪﻋاء بعﺾ التاميذ ﳌﺸارﻛة أفكارهم.
ﺻﻨﻌا ﻳا ﺗامﻴﺬي اﻷﻋزاء .ﺳتواﺻﻠون اﺳتﻜﺸاف ﻫﺬه اﳌﻔاﻫﻴﻢ ﻓﻲ درس الﺮﻳاضﻴات اﳌقبﻞ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ
ً
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الﺪرس  48ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في هذا الﺪرس ،ينﺸئ التاميذ مﺴتطيات لها ﻧفس
احيط ولكﻦ مﺴاحة مﺨتلفة .هذا التﺪريب هو تطبيق
آخر ﳌعيار التفكير احاﺳوبي مهارة التحليل .يتطلب
هذا الﺪرس مهارات تفكير ﹹﻋليا ،حيث يجب ﻋلى التاميذ
اﺳتﺨﺪام العﺪيﺪ مﻦ اﳌهارات الرياضية اختلفة للتعامل
مع اﳌﺴائل.

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• إﻧﺸاء مﺴتطيات مﺨتلفة لها احيط ﻧفﺴه.
• مقارﻧة مﺴاحة اﳌﺴتطيات التي لها احيط
ﻧفﺴه ولكﻦ بأبعاد مﺨتلفة.

•
•

اﳌواد

•

مﺴاطر ﺳنتيمترية )مﺴطره لكل
تلميذ(

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

ا حاجة لتحﻀير إضافي لهذا الﺪرس.

•

اربط
اﻹرﺷادات

مﺴاحة
محيط

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :توزيع اﳌﺴاطر ﻋلى التاميذ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻓتﺤوا ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :48ارﺑﻂ .واﻗﺮأوا الﺴؤال ﻓﻲ أﻋﻠﻰ الصﻔﺤة ﺑصﻤت.

الﺪرس  :48ارﺑﻂ
ﻫﻞ اﳌﺴتﻄﻴان الﻠﺬان لهﻤا ﻧﻔس اﳌﺴاﺣة ﻳﻜون لهﻤا داﺋﻤا ﻧﻔس اﶈﻴﻂ?
اإرﺷادات :أﻛﻤﻞ اخﻄوات التالﻴة.
 .1اﺳتخﺪم اﳌﺴﻄﺮة لﺮﺳﻢ مﺴتﻄﻴﻠن مختﻠﻔن مﺴاﺣة  6ﺳﻢ مﺮﺑع.
 .2اﻛتﺐ أطوال أضاع ﻛﻞ مﺴتﻄﻴﻞ مع ذﻛﺮ وﺣﺪات القﻴاس.
 .3اﺣﺴﺐ مﺤﻴﻂ ﻛﻞ مﺴتﻄﻴﻞ.

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس " :48اربط" بالكتاب ،وﻗراءة الﺴؤال في أﻋلى الصفحة بصمﺖ.

 .4ﻗارن ﺑن اﶈﻴﻄن واﺷﺮح ماﺣﻈاﺗك ﺑاﺳتخﺪام الﻜﻠﻤات أو اﻷﻋﺪاد.

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ درس الﺮﻳاضﻴات اﻷﺧﻴﺮ ،ﻧﻈﺮﻧا إلﻰ مﺴتﻄﻴات لها اﳌﺴاﺣة ﻧﻔﺴها .ﻓﻜﺮوا ﻓﻲ الﻌﻤﻞ الﺬي ﻗﻤتﻢ ﺑﻪ ﻓﻲ
داﺋﻤا?" اﺳتخﺪموا اﳌﺴﻄﺮة لﺮﺳﻢ
ﻫﺬا الﺪرس ،وﺗأمﻠوا الﺴؤال" ،ﻫﻞ اﳌﺴتﻄﻴان الﻠﺬان لهﻤا ﻧﻔس اﳌﺴاﺣة ﻳﻜون لهﻤا ﻧﻔس اﶈﻴﻂ ً
مﺴتﻄﻴﻠن مختﻠﻔن لهﻤا اﳌﺴاﺣة  6ﺳﻨتﻴﻤتﺮات مﺮﺑﻌة ﺛﻢ اﺳتخﺪموا الﻜﻠﻤات واﻷﻋﺪاد ﳌقارﻧة مﺤﻴﻄهﻤا .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ
أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪما ﺗﻜوﻧون مﺴتﻌﺪﻳﻦ ﳌﺸارﻛة أﻓﻜارﻛﻢ.
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل بﺸكل فردي لرﺳم مﺴتطيلﲔ مﺨتلفﲔ مﺴاحة ﻛل منهما  6ﺳنتيمترات مربعة ثم اﳌقارﻧة بﲔ
محيطي اﳌﺴتطيلﲔ وﺷرح أفكارهم باﺳتﺨﺪام الكلمات واﻷﻋﺪاد .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪما يكوﻧون مﺴتعﺪيﻦ للمﺸارﻛة.
يﺸارك التاميذ اختارون ماحظاتهم وﺷرحهم مع الفصل.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﻞ اﳌﺴتﻄﻴان الﻠﺬان لهﻤا ﻧﻔس اﳌﺴاﺣة ﻳجﺐ أن ﻳﻜون لهﻤا ﻧﻔس اﶈﻴﻂ?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ذﻛر اﻹجابات.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .مﻦ ﺧال ﻋﻤﻠﻜﻢ ﻓﻲ درﺳﻨا اﻷﺧﻴﺮ وﻫﺬا الﻴوم ،أﺛبتﻢ أن اﳌﺴتﻄﻴﻠن اﳌختﻠﻔن الﻠﺬﻳﻦ لهﻤا ﻧﻔس
اﳌﺴاﺣة لﻴس ﺑالﻀﺮورة أن ﻳﻜون لهﻤا ﻧﻔس اﶈﻴﻂ.
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

حﺪﻳا ﺟﺪﻳﺪً ا .ﻫﻞ مﻜﻨﻜﻢ إﻧﺸاء مﺴتﻄﻴﻠن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ لهﻤا ﻧﻔس اﶈﻴﻂ ،ولﻜﻦ مﺴاﺣة
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ﺳﻨجﺮب
ً
مختﻠﻔة? ﻓﻜﺮوا لﻠﺤﻈة ﻋﻤا ﻳﻄﻠبﻪ ﻫﺬا الﺴؤال ،وﺗخﻴﻠوا أﻧﻪ ﻳجﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ إﻧﺸاء مﺴتﻄﻴﻠن مختﻠﻔن مﺤﻴﻂ ﻛﻞ مﻨهﻤا 20
وﺣﺪة .ما الﺸﺮط الﺬي ﻳجﺐ أن ﻳتﺤقﻖ لﻴﻜون ﳌﺴتﻄﻴﻠن مختﻠﻔن ﻧﻔس اﶈﻴﻂ? ﻓﻜّ ﺮوا مﻠ ًّﻴا وﻋﻨﺪما ﺗﻜون لﺪﻳﻜﻢ إﺟاﺑة ،ﺷارﻛوا
أﻓﻜارﻛﻢ مع زمﻴﻠﻜﻢ اﳌجاور .ﻋﻨﺪما ﺗﻜوﻧون ﻋﻠﻰ اﺳتﻌﺪاد أﻧتﻢ وزماؤﻛﻢ اﳌجاورون ﳌﺸارﻛة أﻓﻜارﻛﻢ مع الﻔصﻞ ،ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التفكير بهﺪوء في ﺳؤال اﳌعلﹽم .وﻋنﺪما يكوﻧون جاهزيﻦ ،يﺸارﻛون اﻷفكار مع الزمﻴﻞ اﳌجاور .رفع
أيﺪيهم للمﺸارﻛة مع الفصل بأﻛمله .يﺸرح التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم أفكارهم مع الفصل.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا لم يذﻛر التاميذ العاﻗة بﲔ طول اﻷضاع واحيط ،فتأﻛﺪ مﻦ ﺷرحها :ليكون للمﺴتطيلﲔ ﻧفس احيط ،يجب أن
يتطابق حاﺻل جمع أطوال اﻷضاع في ﻛل منهما.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :48التﻄبﻴﻖ ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ واﻗﺮأوا اإرﺷادات ﺑصﻤت.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :48التطبيق .وﻗراءة اﻹرﺷادات بصمﺖ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗراءة اﻹرﺷادات بصوت مرتفع ﻋلى التاميذ ،والتأﻛﺪ مﻦ فهم التاميذ لكل خطوة في اﻹرﺷادات ﻗبل أن يبﺪأوا
العمل.
ﺳﺮﻳﻌا ،ﻓﻴﻤﻜﻨك ﺣﻞ مﺴألة "التﺤﺪي".
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻋﻤﻠوا مﻔﺮدﻛﻢ لإﺟاﺑة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا الﻨﺸاط .وإذا اﻧتهﻴتﻢ مﻦ ﺣﻠﻪ
ً
التﺤﺪي ﻫﻨا ﻳتﻤﺜﻞ ﻓﻲ مﻌﺮﻓة اﻷﺷﻜال اﳌﻀﻠﻌة اﻷﺧﺮى غﻴﺮ اﳌﺴتﻄﻴات التﻲ مﻜﻨﻜﻢ إﻧﺸاؤﻫا وﻳﻜون لها ﻧﻔس اﶈﻴﻂ.

الﺪرس  :48التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :أﻛﻤﻞ اخﻄوات التالﻴة.
 .1اﺳتخﺪم اﳌﺴﻄﺮة لﺮﺳﻢ مﺴتﻄﻴﻠن مختﻠﻔن مﺤﻴﻂ  20ﺳﻢ.
 .2اﻛتﺐ أطوال أضاع ﻛﻞ مﺴتﻄﻴﻞ مع ذﻛﺮ وﺣﺪات القﻴاس.
 .3اﺣﺴﺐ مﺴاﺣة ﻛﻞ مﺴتﻄﻴﻞ.
 .4ﻗارن ﺑن اﳌﺴاﺣتن واﺷﺮح ماﺣﻈاﺗك ﺑاﺳتخﺪام الﻜﻠﻤات أو اﻷﻋﺪاد.

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل بﺸكل فردي ﻹﻛمال ﻧﺸاط تعلم في ﻛتاب التلميذ .ومكﻦ للتاميذ الذيﻦ اﻧتهوا مبك ﹱرا احاولة في
مﺴألة "التحﺪي".
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل وماحظة التاميذ أثناء حل اﳌﺴائل .التوﻗف وﺳؤال التاميذ ﻋﻦ ااﺳتراتيجيات التي
يﺴتﺨﺪموﻧها .تﺪويﻦ ماحظات ﻋﻦ التاميذ الذيﻦ يواجهون ﺻعوبة في هذا النﺸاط.

التﺤﺪي:
هل مكنﻚ رﺳم ﻧوع مﺨتلف مﻦ اﳌﻀلعات محيط  20ﺳم؟ )ليس ﻋليﻚ إيجاد اﳌﺴاحة( .اﺳتﺨﺪم اﳌﺴطرة لرﺳم أﻛبر ﻋﺪد مكﻦ مﻦ اﳌﻀلعات
باﻷﺳفل.
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ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع ﺑالتﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴة رﺳﻢ اﻷﺷﻜال اﳌﻀﻠﻌة التﻲ لها ﻧﻔس اﶈﻴﻂ وﺗختﻠﻒ ﻓﻲ اﳌﺴاﺣة.
ﻳﺮﺟﻰ إﺑقاء ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ أمامﻜﻢ جزﺋﻴة "ﺗأمﻞ".

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺑالﻨﺴبة لـجزء "ﺗأمﻞ" ،ﻓﻜﺮوا ﻓﻲ ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴة التﻲ اﺳتخﺪمتﻤوﻫا الﻴوم ﳌﺴاﻋﺪﺗﻜﻢ ﻓﻲ رﺳﻢ اﻷﺷﻜال
اﳌﻀﻠﻌة التﻲ لها ﻧﻔس اﶈﻴﻂ .اﺷﺮﺣوا اﺳتﺮاﺗﻴجﻴتﻜﻢ ﻓﻲ ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :48ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات.
مﻜﻨﻜﻢ اﺳتخﺪام الﻜﻠﻤات أو الصور أو اﻷﻋﺪاد.

الﺪرس  :٤8ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات
اإرﺷادات :ﺗأمّ ﻞ ما ﺗﻌﻠّﻤتﻪ ﻋﻦ مﺴاﺣة ومﺤﻴﻂ اﻷﺷﻜال .اﺷﺮح ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴة التﻲ اﺳتخﺪمتها ﳊﻞ مﺴألة التﻄبﻴﻖ لﺪرس الﻴوم .مﻜﻨك
اﺳتخﺪام الصور أو اﻷﻋﺪاد أو الﻜﻠﻤات.

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :48ﻛراس الرياضيات في ﻛتاب التلميذ .ﺷرح ااﺳتراتيجيات التي
اﺳتﺨﺪموها باﺳتﺨﺪام الكلمات أو الصور أو اﻷﻋﺪاد.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :جمع ﻛتب التاميذ في ﻧهاية احصة وﻗراءة إجاباتهم .مكﻦ أن تكون هذه مﺴألة يصعب إدراك مفهومها ،ﺳواء مﻦ
واضحا ومتﺴ ﹱقا وما إذا ﻛاﻧوا يكتبون اﺳتراتيجيات دﻗيقة
حيث حلها أو ﺷرحها بالكلمات .لذا حقق ﳌعرفة ما إذا ﻛان ما ﻛتبه التاميذ
ﹱ
وف ﹽعالة أم ا.

١٤6
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الﺪرس  49ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في درس اليوم ،يحل التاميذ مﺴائل ﻛامية ﻋﻦ اﳌﺴاحة
واحيط .ثم يطبقون ما تعلموه ﻋﻦ اﳌﺴاحة واحيط
لتأليف اﳌﺴائل الكامية اخاﺻة بهم وحل اﳌﺴائل
الكامية التي أﻧﺸأها تاميذ آخرون .تتطلب ﻛتابة
اﳌﺴائل الكامية القابلة للحل فه ﹱما ﻋمي ﹱقا للمفاهيم وﻛذلﻚ
اﺳتراتيجيات دﻗيقة حل اﳌﺴائل.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تطبيق اﺳتراتيجيات حل مﺴائل اﳌﺴاحة
واحيط مﻦ العالم الواﻗعي.
• تطبيق فهمهم للمﺴاحة واحيط لكتابة مﺴائل
ﻛامية.
حﻀير اﳌعلم للﺪرس

ا حاجة لتحﻀير إضافي لهذا الﺪرس.

اربط
اﻹرﺷادات

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

مراجعة اﳌفردات الﺴابقة ﻋنﺪ
احاجة.
اﳌواد

•

مجموﻋات ﻋناﺻر ﻋ ﹽﺪ تﻀم
اجموﻋة منها  50ﻋنصر ﻋ ﹽﺪ
)مجموﻋة واحﺪة لكل تلميذ(

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :توزيع مجموﻋات مﻦ ﻋناﺻر العﺪ ﻋلى ﻛل تلميذ .اطلب مﻦ التاميذ فتح ﻛتاب الرياضيات للتاميذ ﻋلى ﺻفحة
الﺪرس  :49اربط وبﺪء العمل ﻋلى ﻧﺸاط مراجعة القﺴمة.

الﺪرس  :49ارﺑﻂ
اإرﺷادات :اﺳتخﺪم ﻋﻨاﺻﺮ الﻌﺪّ ﳊﻞ مﺴاﺋﻞ القﺴﻤة ﺑاﻷﺳﻔﻞ .ارﺳﻢ ﺻورة لﻜﻞ مﺴألة لتوضﻴح ﺣﻠك.

(1

 3 ÷ 27

(2

 11 ÷ 44

(3

 9 ÷ 36

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :فتح ﻛتاب التلميذ ﻋلى ﺻفحة الﺪرس  :49اربط والعمل بﺸكل فردي حل مﺴائل القﺴمة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مراجعة اﻹجابات مع الفصل في ﻧهاية جزئية "اربط" .ثم اختيار تاميذ لﺸرح اﺳتراتيجيات حل اﳌﺴائل وتوضيح
أفكارهم لكل مﺴألة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ اختارون إجاباتهم ويﺸرحون اﺳتراتيجيات حل اﳌﺴائل ويوضحون أفكارهم.
الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

147

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة اﳌﺴألة الكامية التالية ﻋلى الﺴبورة:
ﺳياجا حول حظيرة اﳌاﻋز .يبلغ طول احظيرة  5أمتار )م( وﻋرضها  6أمتار )م( .فما طول الﺴياج الذي حتاجه ﻋائﺸة؟
تبني ﻋائﺸة
ﹱ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ﻫﺪﻓﻨا ﻫو ﺣﻞ اﳌﺴاﺋﻞ الﻜامﻴة ﺑاﺳتخﺪام اﳌﺴاﺣة واﶈﻴﻂ .لﻨﻨﻈﺮ مﻌ ًا إلﻰ اﳌﺴألة اﳌﻜتوﺑة ﻋﻠﻰ الﺴبورة
مﻌا .ﻳﺮﺟﻰ رﻓع أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﺮغبون ﻓﻲ ﻗﺮاءة اﳌﺴألة ﻋﻠﻰ الﻔصﻞ.
ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يقرأ التاميذ الذيﻦ وﻗع ااختيار ﻋليهم اﳌﺴألة بصوت مرتفع.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛﻴﻒ مﻜﻨﻜﻢ ﺣﻞ ﻫﺬه اﳌﺴألة? التﻔتوا وحﺪﺛوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث مع الزميل اجاور ﻋﻦ ااﺳتراتيجية التي ﺳيﺴتﺨﺪموﻧها حل اﳌﺴألة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الطلب مﻦ التاميذ ﺷرح ﻛيف ﺳيحلون اﳌﺴألة .الطلب مﻦ أحﺪ التاميذ اجيء إلى الﺴبورة وإﻧﺸاء رﺳم مﺜل
اﳌﺴألة .ﻛرر ما ﺳبق أﻋاه ،ولكﻦ في هذه اﳌرة ﺳتكتب اﳌﺴألة التالية ﻋلى الﺴبورة:
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يﻀع أحمﺪ ﺳجادة في احجرة .ويبلغ طول احجرة  8أمتار )م( وﻋرضها  6أمتار )م( .فما ﻋﺪد أمتار الﺴجاد التى يحتاج أحمﺪ ﺷراءها؟
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث مع الزميل اجاور ﻋﻦ ااﺳتراتيجية التي ﺳيﺴتﺨﺪموﻧها حل اﳌﺴألة .يﺸرح التاميذ
اختارون ﻛيف ﺳيحلون اﳌﺴألة وينﺸئون رﺳ ﹱما يوضح حلهم إذا ﹹطلب منهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛﻴﻒ ﺣﺪدم ما إذا ﻛاﻧت ﻫﺬه مﺴألة مﺤﻴﻂ أم مﺴألة مﺴاﺣة?
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اختيار أحﺪ التاميذ ﳌﺸارﻛة أفكاره.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ اختارون في التفكير في ﻛيفية حﺪيﺪ ما إذا ﻛاﻧﺖ اﳌﺴألة الكامية تﺸتمل ﻋلى محيط
أم مﺴاحة .مكﻦ أن يطلب التلميذ اﳌﺴاﻋﺪة مﻦ زميل آخر ،إذا لزم اﻷمر.
الﺪرس  :49التﻄبﻴﻖ
إرﺷادات اجزء  :1ﺣﻞ اﳌﺴاﺋﻞ الﻜامﻴة التالﻴة ،مع إﻧﺸاء رﺳﻤة وﻛتاﺑة مﺴألة ﺣﺴاﺑﻴة لﻜﻞ مﺴألة .ﺗأﻛﺪ مﻦ ﻛتاﺑة اﻷﺑﻌاد والوﺣﺪات اﳌﹹﺴتخﺪمة
ﻋﻨﺪ اإﺟاﺑة.

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺣان الوﻗت اﻵن لﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ مﺴاﺋﻞ ﻛامﻴة ماﺛﻠة .الﺮﺟاء ،اﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :49التﻄبﻴﻖ ﻓﻲ ﻛتاب
التﻠﻤﻴﺬ واﻗﺮأوا إرﺷادات اجزء  1واجزء .2

 .1تﺨيط ﺷيماء حواف بطاﻧية أطفال مربعة .يبلغ طول البطاﻧية  45ﺳنتيمترﹱا )ﺳم( وﻋرضها  45ﺳنتيمترﹱا )ﺳم( .فكم ﺳيكون طول احواف؟

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :49التطبيق في ﻛتاب التلميذ واﻗرأوا اﻹرﺷادات بصمﺖ.
 .2يبني فاروق فناءﹱ .ويريﺪ أن يبلغ طول الفناء  7باطات وﻋرضه  6باطات .فما ﻋﺪد الباطات التي ﺳيﺴتﺨﺪمها في بناء الفناء؟

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التأﻛﺪ مﻦ فهم التاميذ لإرﺷادات لكا جزئي النﺸاط .ثم اﻹجابة ﻋﻦ أي أﺳئلة لﺪى التاميذ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :طرح أﺳئلة ﻋﻦ اﻹرﺷادات ﻋنﺪ احاجة .العمل بﺸكل فردي حل مﺴائل احيط واﳌﺴاحة الكامية
اﳌوجودة في ﻛتاب التلميذ.
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل وماحظة التاميذ أثناء حل اﳌﺴائل .ماحظة ااﺳتراتيجيات التي يﺴتﺨﺪمها التاميذ حل اﳌﺴائل
وما إذا ﻛاﻧوا ﻗادريﻦ ﻋلى حﺪيﺪ ما إذا ﻛاﻧﺖ اﳌﺴألة تتﻀمﻦ احيط أم اﳌﺴاحة .حﺪيﺪ أي ﺳوء فهم يتطلب إﻋادة الﺸرح .اﺳتﺨﺪام
إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه في ﻧهاية اجزء اخاص بـ "تعلم".
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳﺮﺟﻰ إﺑقاء ﻛتبﻜﻢ أمامﻜﻢ لﻠجزء اخاص ﺑـ "ﺗأمﻞ".

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع ﻫﺬا الﻴوم ﳊﻞ مﺴاﺋﻞ ﻛامﻴة ﻋﻦ اﳌﺴاﺣة واﶈﻴﻂ .ﺣتﻰ أﻧﻜﻢ ﺗصﺮﻓتﻢ ﻛﻤﻌﻠﻤن
وﻛتبتﻢ مﺴاﺋﻞ ﻛامﻴة ﺧاﺻة ﺑﻜﻢ .جزﺋﻴة "ﺗأمﻞ" ﻫﺬا الﻴوم ،أود مﻨﻜﻢ ﺗبادل الﻜتﺐ مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ ومﻌﺮﻓة إذا ﻛان
أﻳﻀا لﻠتأﻛﺪ مﻦ أن اﳌﺴاﺋﻞ التﻲ ﻛتبتها مﻨﻄقﻴة.
ﺑإمﻜاﻧهﻢ ﺣﻞ مﺴاﺋﻠﻜﻢ .وﺳﻴتﺤقﻖ زمﻴﻠك ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل ﻋلى حل اﳌﺴائل الكامية لبعﻀهم البعﺾ ،ثم التحقق مﻦ إجابات بعﻀهم البعﺾ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ حوالي  5دﻗائق لإجابة والتحقق مﻦ إجابات بعﻀهم البعﺾ .طرح اﻷﺳئلة التالية إذا ﺳمح الوﻗﺖ:
•
•

هل مﻦ اﻷﺳهل حل أم ﻛتابة مﺴائل اﳌﺴاحة واحيط الكامية؟ في رأيكم ،ما الﺴبب في ذلﻚ؟
ما الذي يجب أن تعرفوه أو أن تكوﻧوا ﻗادريﻦ ﻋلى فعله لكتابة مﺴائل اﳌﺴاحة واحيط الكامية؟

في ﻧهاية الفصل ،اجمع ﻛتب التاميذ واﻗرأ اﳌﺴائل التي ﻛتبوها .إن القﺪرة ﻋلى إﻧﺸاء مﺴألة ﻛامية مﻦ تأليفهم هي مهارة توضح مﺴتوى
فهم ﻋال ﹱيا ﳌفهوم احيط واﳌﺴاحة ،ﻛما مكﻦ اﺳتﺨﺪام بعﺾ مﺴائل التاميذ الكامية اح ﹱقا ﻛتﺪريبات خال العام للمراجعة .ﺳيكون التأثير
ٍ
إيجاب ﹱيا بﺸﺪة إذا رأى التاميذ ﻋملهم وهو ﹹيﺴتﺨﺪم ﻛنموذج.
حﺪ ﻛبﻴﺮ .أﻫﻨئﻜﻢ ﻋﻠﻰ
ﻋالﻴا مﻦ الﻔهﻢ لﻠﻤﺴاﺣة واﶈﻴﻂ .ﻓهﻲ ٍ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗتﻄﻠﺐ ﻛتاﺑة اﳌﺴاﺋﻞ الﻜامﻴة مﺴتوى ً
حﺪﻳا ﺑالﻨﺴبة لﻜﻢ.
مﺤاولتﻜﻢ اﳌتﻜﺮرة وﻋﺪم الﻴأس ﳊﻞ مﺴاﺋﻞ ﺗﺸﻜﻞ
ً
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الﺪرس  50ﻧظرة ﻋامة
ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

أهﺪاف التع ﹹلﹽم

في درس اليوم ،يحول التاميذ ترﻛيزهم إلى الﻀرب مﻦ
أجل حﺴﲔ الطاﻗة بحقائق مﻀاﻋفات العﺪد  ،10ما في
ذلﻚ الﻀرب فى مﻀاﻋفات العﺪد .10

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• الﻀرب فى مﻀاﻋفات العﺪد .10
• حﺪيﺪ وﺷرح اﻷماط التي تﺖ ماحظتها ﻋنﺪ
الﻀرب في مﻀاﻋفات العﺪد .10

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

مﻀاﻋف العﺪد

•

مط

•

اﺳتراتيجية

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

اﳌواد

ﻗبل الﺪرس ،اﻛتب مﺴائل الﻀرب التالية ﻋلى الﺴبورة:
× 80 ،100  50 × 2 ،300  60 × 5 ،120  40× 3
.160  2

اربط
اﻹرﺷادات

•

مﺨطط "التفكير مﺜل ﻋالِم
الرياضيات"

•

مﺨطط 120

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض مﺨطط "التفكير مﺜل ﻋالِم الرياضيات" ومﺨطط  120إذا لم يكوﻧا معروضﲔ بالفعل.
ً
أﳕاطا ﻋﻨﺪ الﻀﺮب ﻓﻰ مﻀاﻋﻔات الﻌﺪد  .10البﺤث ﻋﻦ اﻷﳕاط
ﺳﻨﺤول ﺗﺮﻛﻴزﻧا إلﻰ الﻀﺮب وﻧﺴتﻜﺸﻒ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم
ّ
ً
لﻌبة ﺣقاﺋﻖ الﻀﺮب الﺴﺮﻳﻌة .أﻧا ﺳأﻗول ﺣقﻴقة
ﻫو ﺷﻲء ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات اﳌاﻫﺮون .ﺳﻨبﺪأ ﺑالﻀﺮب ﻓﻲ  10مﻦ ﺧال لﻌﺐ
الﻀﺮب وأﻧتﻢ ﺗقولون اإﺟاﺑة .مﺴتﻌﺪون?
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ذﻛر مجموﻋة متنوﻋة مﻦ حقائق الﻀرب في العﺪد  ،10مع تبﺪيل ترتيب اﳌﻀاﻋفات .ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال10 × 4 :؛ × 10
5؛ 10 × 1؛ وهكذا.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ذﻛر إجابات ﻛل مﺴألة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺑﻴﻨﻤا ﻛﻨا ﻧﻠﻌﺐ لﻌبة ﺣقاﺋﻖ الﻀﺮب الﺴﺮﻳﻌة ﻫﺬه ،ما الﺬي اﺣﻈتﻤوه ﺑﺸأن الﻀﺮب ﻓﻲ الﻌﺪد 10؟ التﻔتوا
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء ﻷﺳتﻤع إلﻰ ﺑﻌض مﻨﻜﻢ.
وحﺪﺛوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ .ﺑﻌﺪ ﺑﻀع دﻗاﺋﻖ ،ﺳأﺳتخﺪم
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مناﻗﺸة اﻷماط التي احظوها مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ .ثم يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم
أفكارهم مع الفصل.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام اﻷﺳئلة أو التلميحات للتأﻛﺪ مﻦ فهم التاميذ أﻧه ﻋنﺪما ﻧﻀرب رﻗ ﹱما في  ،10يبقى الرﻗم ﻛما هو ولكﻦ
ﹹيﻀاف ﺻفر إلى خاﻧة اآحاد.

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﺪﻓﻨا التالﻲ لهﺬا الﻴوم ﻫو الﻀﺮب ﻓﻲ مﻀاﻋﻔات الﻌﺪد  .10ما مﻀاﻋﻔات الﻌﺪد  ?10دﻋوﻧا ﻧﻌﺪ ﺑالقﻔز
مﻌا لﻨﺬﻛﺮ أﻧﻔﺴﻨا.
مقﺪار ً 10
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الع ﹽﺪ  ،40 ،30 ،20 ،10وهكذا.
الﻌﺪ ﺑالقﻔز مقﺪار .10
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :راﺋع ،أﻧتﻢ
ﺟﻤﻴﻌا ﺗﻌﺮﻓون ﻛﻴﻔﻴة ّ
ً
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :توجيه اﻧتباه التاميذ إلى اﳌﺴائل التي ﻗام بكتابتها ﻋلى الﺴبورة.
أي أﳕاط
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻧﻈﺮوا إلﻰ اﳌﺴاﺋﻞ التﻲ ﻛتبتﹹ ها ﻋﻠﻰ الﺴبورة .أو ّد مﻦ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ االتﻔات إلﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور ومﻨاﻗﺸة ّ
ﻳﺮاﻫا.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث إلى الزماء اﳌجاورﻳﻦ ﻋﻦ اﻷماط التي احظوها في اﳌﺴائل اﳌكتوبة ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :بعﺪ دﻗيقتﲔ إلى  3دﻗائق ،اﺳتﺪﻋاء التاميذ ﳌﺸارﻛة أفكارهم مع الفصل .ﻗﺪ يقول التاميذ إﻧهم يرون اﳌﺴألة
اﻷﺻﻐر داخل اﳌﺴألة اﻷﻛبر .ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال :مكنني رؤية اﳌﺴألة  10  5 × 2في  .100  50 × 2ويوجﺪ ﺻفر إضافي في خاﻧة اآحاد
ﻋلى ﻛا طرفي ﻋامة "يﺴاوي".
مﻌا.
 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ﺳتتﻌﻠﻤون اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات ﳊﻞ ﻫﺬه اﻷﻧواع مﻦ اﳌﺴاﺋﻞ .لﻨجﺮب ﺣﻞ مﺴألة ً
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة  40 × 2ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗتﻤﺜﻞ إﺣﺪى ﻫﺬه ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات ﻓﻲ إﻧﺸاء رﺳﻢ ﺳﺮﻳع ﳌﻜﻌبات ﻧﻈام الﻌﺪ الﻌﺸﺮي .ﺗﺬﻛﺮوا أﻧﻨا اﺳتخﺪمﻨاﻫا
ﻋﻨﺪما ﻋﻤﻠﻨا ﻋﻠﻰ القﻴﻤة اﳌﻜاﻧﻴة .ﻳتﻜون ﻋﻤود الﻌﺸﺮات مﻦ  10مﻜﻌبات آﺣاد.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم ﻋمود العﺸرات ﻋلى الﺴبﹽورة ﻛما هو موضح باﻷﺳفل.

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳﺴتﻐﺮق اﻷمﺮ وﻗتً ا طوﻳ ً
ا لﺮﺳﻢ ﻋﻤود الﻌﺸﺮات الﺬي ﻳوضح ﺟﻤﻴع اﻵﺣاد .لﺬلك ﻋﻨﺪما ﻧﺮﺳﻤﻪ ﳌﺴاﻋﺪﺗﻨا ﻓﻲ
اﺳتﻜﺸاف مﻀاﻋﻔات الﻌﺪد  ،10ﺳﻨﺮﺳﻢ ً
مﺴتقﻴﻤا واﺣﺪً ا مﺜﻞ ﻫﺬا.
ﺧﻄا
ً
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم خط رأﺳي ﻋلى الﺴبورة مﺜل اﳌوضح باﻷﺳفل.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳﻨﺴتخﺪم ً
ﺧﻄا واﺣﺪً ا لتﻤﺜﻴﻞ الﻌﺪد  10وﻧﺮﺳﻢ اﳌﺴألة اﻷﺻﻐﺮ اﳌوﺟودة داﺧﻞ اﳌﺴألة اﻷﻛبﺮ .ﺗوضح لﻨا اﳌﺴألة
أﻧﻨا ﺑﺤاﺟة لﺮﺳﻢ مجﻤوﻋتن مﻦ  4ﻋﺸﺮات .ﻓﻜﺮوا لﻠﺤﻈة ﻋﻤا ﻗﺪ ﻳبﺪو ﻋﻠﻴﻪ ذلك.

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ دﻗيقة واحﺪة للتفكير ثم رﺳم التالي ﻋلى الﺴبورة:

الﺪرس  :50التﻄبﻴﻖ
ً
ﺧﻄوطا ﹹﲤﺜﻞ مجﻤوﻋات مﻦ  10ﳌﺴاﻋﺪﺗك ﻓﻲ ﺣﻞ اﳌﺴاﺋﻞ التالﻴة.
اإرﺷادات :ارﺳﻢ

ﻧﻌﺪ ﺑالقﻔز مقﺪار  10ﳊﻞ اﳌﺴألة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن لﺪﻳﻨا مجﻤوﻋتان مﻦ الﻌﺪد  40مﺮﺳومتان ﻋﻠﻰ الﺴبورة مﻜﻨﻨا أن ّ
ﻋﺪوا مﻌﻲ وأﻧا أﳌس ﻛﻞ ﺧﻂ.
ّ

 70 × 3

 40 × 8

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﳌس ﻛل خط أثناء ﻋ ﹽﺪ التاميذ بصوت مرتفع .80 ،70 ،60 ،50 ،40 ،30 ،20 ،10
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الع ﹽﺪ بصوت مرتفع مع اﳌعلم.

 90 × 6
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ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن ﺣان دورﻛﻢ لتجﺮﺑة اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة رﺳﻢ ﺻور القﻴﻤة اﳌﻜاﻧﻴة ﳊﻞ اﳌﺴاﺋﻞ ﻋﻨﺪ اﺳتخﺪام مﻀاﻋﻔات الﻌﺪد .10
اﻓتﺤوا ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  .50التﻄبﻴﻖ .وﻗﺮاءة اإرﺷادات ﺑصﻤت.
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :فتح ﻛتاب التلميذ ﻋلى ﺻفحة الﺪرس  :50التطبيق .وﻗراءة اﻹرﺷادات بصمﺖ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التأﻛﺪ مﻦ فهم التاميذ ﻹرﺷادات ﻧﺸاط تعلم.
ﺳﺮﻳﻌا ،مﻜﻨﻜﻢ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻜﻞ ﺳؤال ،ﺳتﺴتخﺪمون الﺮﺳﻢ ﳌﺴاﻋﺪﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﻞ اﳌﺴألة .إذا اﻧتهﻴتﻢ مﻦ ﺣﻞ ﻫﺬه اﳌﺴاﺋﻞ
ً
مﺤاولة ﺣﻞ مﺴألة "التﺤﺪي" .ﹹﻳﺮﺟﻰ البﺪء.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل بﺸكل فردي حل مﺴائل الﻀرب اﳌوجودة في ﻛتب التاميذ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل ﳌاحظة التاميذ أثناء حل اﳌﺴائل .التحقق ﳌعرفة ما إذا ﻛان التاميذ ﻗادريﻦ ﻋلى رﺳم تﺜيل
للمﺴألة .إذا ﻛان التاميذ يواجهون ﺻعوبة في الع ﹽﺪ بالقفز مقﺪار  ،10فذﻛرهم باﺳتﺨﺪام مﺨطط  120اﳌعروض في الفصل.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳﺮﺟﻰ إﺑقاء ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ أمامﻜﻢ لﻠجزء اخاص ﺑـ "ﺗأمﻞ".

تأمل
اﻹرﺷادات
الﺪرس  :50ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات
اإرﺷادات :أﺟﺐ ﻋﻦ الﺴؤال التالﻲ ،واﺷﺮح طﺮﻳقة ﺣﻠك.

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﺮﺟاء ،اﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :50ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ واﻗﺮأوا اإرﺷادات والﺴؤال
ﺑصﻤت.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :50في ﻛراس الرياضيات في ﻛتاب التلميذ وﻗراءة اﻹرﺷادات والﺴؤال
بصمﺖ.

بنا ﹱء ﻋلى ما تعرفه ﻋﻦ مﻀاﻋفات العﺪد  ،10ماذا تتوﻗع أن يحﺪث ﻋنﺪما تﻀرب ﻋﺪدﹱا في أحﺪ مﻀاﻋفات العﺪد  ،100مﺜل  300 × 2أو 500 × 4؟

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التأﻛﺪ مﻦ فهم التاميذ لإرﺷادات ﻗبل أن يبﺪأوا العمل.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل بﺸكل فردي لإجابة ﻋلى الﺴؤال اﳌوجود في ﺻفحة ﻛراس الرياضيات.
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الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :بعﺪ حوالي  3دﻗائق ،اختيار تاميذ ﳌﺸارﻛة إجابات ﻛراﺳات الرياضيات مع الفصل .تﺴجيل أفكار التاميذ ﻋلى
الﺴبورة وطرح أﺳئلة ﳌﺴاﻋﺪتهم ﻋلى فهم وﺷرح مط الﻀرب في مﻀاﻋفات العﺪد  .100إذا ﺳمح الوﻗﺖ ،فاﺳأل التاميذ ﻋما إذا ﻛان
بإمكاﻧهم التفكير في ﻛيفية تﺜيل هذا النمط برﺳم .مﻦ اﳌمكﻦ ربط ذلﻚ بعملهم ﻋلى مكعبات ﻧظام العﺪ العﺸري )مكﻦ للتاميذ رﺳم مربع
لتمﺜيل العﺪد  .(100هذا ﻧﺸاط إثراء ﳌعرفة ما إذا ﻛان بإمكاﻧهم اﺳتﺨﺪام اﻷماط الرياضية واﳌعرفة الﺴابقة حل اﳌﺴائل .إﻧها التجربة
اﻷولى وليﺴﺖ ﺷي ﹱئا بحاجة إلى إتقاﻧه في هذا الوﻗﺖ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ ﻋﻤ ً
ا الﻴوم ﻓﻲ ﻓهﻢ ﻛﻴﻒ أن اﻷﳕاط ﺗﺴاﻋﺪﻧا ﻓﻲ اﳊﻞ ﻋﻨﺪ الﻀﺮب ﻓﻰ مﻀاﻋﻔات الﻌﺪد .10
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :جميع ﻛتب التاميذ وﻗراءة مﺪخاتهم لتقييم اﳌﺴتوى احالي لفهمهم للﻀرب فى مﻀاﻋفات العﺪد .10
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الفصل 5

الصف الﺜالث اابتﺪائي
الﺮﻳاضﻴات
العالم مﻦ حولنا

ااهتمام بعاﳌنا

الﻔصﻞ 6
الﺪروس  51إلﻰ 60

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى محور الﺪروس

الفصل  :6الﺪروس  51إلى 60
ﻧﻈﺮة ﻋامة ﻋﻠﻰ الﻔصﻞ:
في الفصل اﻷخير مﻦ هذا احور ،يﺴتكﺸف التاميذ اﻷماط والعاﻗات ﳌﺴاﻋﺪتهم في اﻛتﺴاب الطاﻗة والتلقائية في حل احقائق الرياضية .يبﺪأ
هذا الفصل بأماط مﺴائل الﻀرب ،وا ﺳيما الﻀرب في مﻀاﻋفات العﺪد  10والﻀرب في  .9واﺳتنا ﹱدا إلى فهم هذه اﻷماط والروابط بالتحﺪيﺪ،
يتم ﹽكﻦ التاميذ مﻦ تقﺪم ﺷرح أدق لكيف تﺴاﻋﺪهم اﻷماط والروابط في تطوير اﺳتراتيجيات ﺳريعة وفعالة حل حقائق اجمع والطرح والﻀرب.
وينتقل التاميذ بعﺪ ذلﻚ إلى حﺪيﺪ اﻷماط في ﻧظام العﺪ العﺸري باﺳتﺨﺪام القيمة اﳌكاﻧية .ويﺴتﺨﺪمون هذا الفهم مﻦ أجل اجمع والطرح
باﺳتﺨﺪام مجموﻋة متنوﻋة مﻦ ااﺳتراتيجيات .و ﹹيﺨتتم الفصل بﺪروس ﻋﻦ ﺳعة الﺴوائل ،حيث يﺪرس التاميذ العاﻗة بﲔ اﳌليلتر )ملل( واللتر )ل(،
ويتﺪربون ﻋلى ﻗراءة ﻗياﺳات الﺴعة ﻋلى ﻋبوات ﻗياﺳية ﻋليها ملصقات حﺪد ﺳعة العبوة.
وجﺪر اﻹﺷارة إلى أن حﺪيﺪ اﻷماط ،وتطبيق اﺳتراتيجيات مﺨتلفة حل اﳌﺴائل ،واﺳتكﺸاف الكميات واﳌعنى مﻦ خال القيمة اﳌكاﻧية ،يﺴاﻋﺪ
التاميذ في ف ْهم أن العﺪيﺪ مﻦ مهارات ومفاهيم الرياضيات مرتبطة ومترابطة فيما بينها .وبالنﺴبة للكﺜير مﻦ التاميذ ،مكﻦ أن يﺴاﻋﺪ ذلﻚ الفه ﹹم في
التقليل مﻦ رهبة الرياضيات مجرد أن يروا ﻛيف أن تعلﹽم أحﺪ مفاهيم أو مهارات الرياضيات مكﻦ أن يﺴاﻋﺪهم في تعلﹽم مفاهيم أو مهارات أخرى.
ومﻦ ث ﹽم ،تصبح الرياضيات بالنﺴبة لهم أﻗرب إلى ﻧﺴيج مترابط مﻦ اﳌفاهيم التي تﺴ ﹽهل التعامل مع اﳌﺴائل اﳌع ﹽقﺪة أﻛﺜر مﻦ ﻛوﻧها "أﺷياء منفصلة
يجب تعلﹽمها وحفظها".

اﳌك ِون
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الفصل 6

الوﺻف

الﺪروس

اربط

خال هذا النﺸاط اليومي ،يكتﺴب التاميذ الطاﻗة في اﳌهارات التي ﺳبق
تعلمها ،ويقومون بالربط ما تعلموه ﹹمﺴب ﹱقا وما ﺳيتعلموﻧه في اجزء اخاص
بـ "تعلم" ويناﻗﺸون اﳌفاهيم الرياضية .وﻗﺪ يتعرف التاميذ مﺴائل رياضية
متعة مﻦ العالم الواﻗعي حفزهم لتعلم مهارة أو مفهوم جﺪيﺪ.

 10إلى  15دﻗيقة

تعلم

خال هذا النﺸاط اليومي ،يتعلم التاميذ ويطبقون مهارات ومفاهيم
الرياضيات اختلفة .يﺸارك التاميذ في ااﺳتكﺸاف والتجريب وحل اﳌﺴائل
والتعاون واﳌناﻗﺸة اﺳتيعاب وتطبيق اﳌهارات واﳌفاهيم اجﺪيﺪة والربط
ما تعلموه ﺳاب ﹱقا .ﻛما يتعلم التاميذ التفكير واحل مﺜل "ﻋالِم الرياضيات"
واﳌﺜابرة في تطوير الفهم التأﺳيﺴي للمهارات واﳌفاهيم الصعبة.

 35إلى  45دﻗيقة

تأمل

خال هذا النﺸاط اليومي ،يط ﹽور التاميذ ﻗﺪرتهم ﻋلى التعبير ﻋﻦ أفكار
الرياضيات بالتحﺪث ﻋما اﻛتﺸفوه في الﺪرس ،وذلﻚ باﺳتﺨﺪام مفردات
الرياضيات ،وطرح اﻷﺳئلة لفهم أﻧﺸطة التعلﹽم ،وتوضيح اﳌفاهيم اخطأ،
وتعلَم رؤية اﻷﺷياء مﻦ منظور أﻗراﻧهم.

 5إلى  10دﻗائق

مؤﺷرات التع ُلم
ﺳيعمل التاميذ ،خال الﺪروس مﻦ  51إلى ،60وفق مؤﺷرات التعلﹽم التالية:
ب -الﻌﻤﻠﻴات والتﻔﻜﻴﺮ اجبﺮي:
.1ﺟـ -الﻀرب والقﺴمة في حﺪود العﺪد .100
.1د -اﺳتﺨﺪام اﺳتراتيجيات حل مﺴائل الﻀرب والقﺴمة ،ما في ذلﻚ:
 (1اليﺪويات/احﺴوﺳات
 (2الرﺳومات
 (3اﳌصفوفات
 (4العاﻗة بﲔ الﻀرب والقﺴمة

د -القﻴاس والبﻴاﻧات:
.1ﺟـ -ﻗراءة ﻗياﺳات الﺴعة باﳌليلتر )ملل( واللتر )ل( ﻋلى ﻋبوة ﻗياﺳية ﻋليها
ملصق يوضح ﺳعتها.
.1د -تقﺪير ﻗياﺳات الﺴعة باﳌليلتر )ملل( واللتر )ل(.
.1هـ -ﺷرح فهمهم للعاﻗة بﲔ اﳌليلتر )ملل( واللتر )ل(.

ﺟـ .اﻷﻋﺪاد والﻌﻤﻠﻴات ﻓﻲ ﻧﻈام الﻌﺪ الﻌﺸﺮي:
.1أ -ﻗراءة وﻛتابة اﻷﻋﺪاد حتى  100000بالصيﻐة الرمزية والصيﻐة اﳌمتﺪة.
.1ب -ترتيب مجموﻋة تصل إلى خمﺴة أﻋﺪاد في حﺪود  100000مﻦ اﻷﺻﻐر إلى
اﻷﻛبر أو مﻦ اﻷﻛبر إلى اﻷﺻﻐر.
.1ﺟـ -حﺪيﺪ اﻷماط العﺪدية ما في ذلﻚ التي تتﻀمﻦ حقائق اجمع والﻀرب.
.2أ -جمع وطرح ﻋﺪديﻦ يتكون أي منهما مﻦ أربعة أرﻗام باﺳتﺨﺪام مجموﻋة
متنوﻋة مﻦ اﺳتراتيجيات احل ،مﺜل:
 (1مفاهيم القيمة اﳌكاﻧية وإﻋادة التجميع.
 (2خواص العمليات احﺴابية.
 (3العاﻗة بﲔ اجمع والطرح.
.2ب -ضرب اﻷﻋﺪاد الصحيحة اﳌكوﻧة مﻦ رﻗم واحﺪ في مﻀاﻋفات العﺪد 10
في احﺪود مﻦ  10إلى ) 90ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال (30 x 6 ،50 x 3 ،باﺳتﺨﺪام
اﺳتراتيجيات مﺴتنﺪ ﹱة إلى القيمة اﳌكاﻧية وخواص العمليات.

التفكير احاﺳوبي
ﺳيعمل التاميذ ،خال الﺪروس مﻦ  51إلى ،60وفق مؤﺷرات التعلﹽم التالية:
ﺟـ .اﻷﻋﺪاد والﻌﻤﻠﻴات ﻓﻲ ﻧﻈام الﻌﺪ الﻌﺸﺮي:
.1ﺟـ -حﺪيﺪ اﻷماط العﺪدية ما في ذلﻚ التي تتﻀمﻦ حقائق اجمع والﻀرب.

الفصل 221 6

الفصل 6

اخريطة الزمنية للتﺪريس
أهﺪاف التع ُلم

الﺪرس
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51

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• ﺷرح اﻷماط التي ياحظوﻧها ﻋنﺪ الﻀرب في مﻀاﻋفات العﺪد .10

52

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• دراﺳة وتطبيق اﻷماط وااﺳتراتيجيات ﻋنﺪ الﻀرب في .9
• تعليم تاميذ آخريﻦ اﺳتراتيجية واحﺪة للﻀرب في .9

53

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• حﺪيﺪ اﻷماط في حقائق الﻀرب واجمع.
• ﺷرح ﻛيف أن اﻷماط اﳌاحظة في حقائق الﻀرب واجمع مكﻦ أن تكون مفيﺪة ﻋنﺪ حل اﳌﺴائل.
• تطبيق اﺳتراتيجيات حل مﺴائل اجمع والﻀرب بﺴرﻋة ود ﹽﻗة.

54

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• حﺪيﺪ ووﺻف اﻷماط في ﻧظام القيمة اﳌكاﻧية حتى خاﻧة مئات اآاف.
• تطبيق اﺳتراتيجيات ترتيب اﻷﻋﺪاد.

55

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تطبيق مجموﻋة مﻦ ااﺳتراتيجيات حل مﺴائل اجمع.
• ﺷرح أهمية تعلﹽم اﺳتراتيجيات مﺨتلفة حل اﳌﺴائل.

56

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تقﺪير مجموع ﻋﺪديﻦ مكوﻧﲔ مﻦ  3أرﻗام.
• تطبيق مجموﻋة متنوﻋة مﻦ ااﺳتراتيجيات جمع ﻋﺪديﻦ ﻛل منهما حتى أربعة أرﻗام.

57

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• ﺷرح العاﻗة بﲔ اجمع والطرح.
• تطبيق اﺳتراتيجيات لطرح ﻋﺪديﻦ ﻛل منهما حتى أربعة أرﻗام.
• اﺳتﺨﺪام اجمع للتأﻛﺪ مﻦ إجابات مﺴائل الطرح.

58

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تطبيق اﺳتراتيجيات حل مﺴائل اجمع والطرح الكامية.
• تأ ﹽمل ما تعلﹽموه لتحﺪيﺪ ﻧقاط القوة وفرص النمو.

59

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تعريف حجم الﺴوائل ﻋلى أﻧه ﻗياس لﺴعة العبوات.
• ﺷرح العاﻗة بﲔ اﳌليلتر )ملل( واللتر )ل(.
• تقﺪير ﺳعة مليلتر )ملل( مﻦ اﳌاء.
• حﺪيﺪ أفﻀل وحﺪة لقياس ﺳعة ﻋبوة محﺪدة.

60

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• ﻗراءة ﻗياﺳات الﺴعة ﻋلى ﻋبوة ﻗياﺳية ﻋليها ملصق يوضح ﺳعتها.
• ﻛتابة ما تعلﹽموه ﻋﻦ ﻗياس الﺴعة.

الفصل 6

جهيزات اﳌعلم للفصل
ماحظة للمعلم :في الﺪرس  ،60ﺳيتﺪرب التاميذ ﻋلى ﻗراءة ﻗياﺳات الﺴعة ﻋلى العبوات .وﻗﺪ يكون مﻦ اﳌفيﺪ البﺪء مﺴب ﹱقا بجمع ﻋ ﹽﺪة
ﻋبوات ﻋليها ملصقات ﻗياﺳات باﳌليلتر )ملل( و/أو اللتر )ل( .مﻦ اﻷمﺜلة ﻋلى ذلﻚ ،ﻋلب احﺴاء ،وأواﻧي الطبخ ،وﻋبوات أو زجاجات اﳌياه
الﻐازية ،وزجاجات أو أباريق اﳌياه ،وﻋبوات منظف اﻷطباق أو الصابون الﺴائل لﻐﺴل اليﺪيﻦ ،وﻋبوات الﺸامبو )بالﺴعة العادي والﺴعة
الصﻐير( ،وﻋبوات احليب الكبيرة والصﻐيرة ،وما إلى ذلﻚ.
• يكفي أن تكون لﺪى ﻛل مجموﻋة ﺻﻐيرة مﻦ التاميذ ثاث أو أربع ﻋبوات.
• ضع في احﺴبان أن يطلب التاميذ مﻦ أﺳرهم تقﺪم ﻋبوات ﻧظيفة لنﺸاط تعلم.
الﺪرس :52
• ﻗبل تﺪريس هذا الﺪرس ،تعلﹽم وج ﹽرب لعبة خﺪﻋة اﻷﺻابع الـ ) 9إذا لم تكﻦ تعرفها بالفعل( ،واﺳتعﺪ لتعليمها جموﻋة ﺻﻐيرة مﻦ
التاميذ.
• ارفع يﺪيﻚ أمامﻚ .في اﳌﺜال التالي ،ﻧﻀرب  9في .4
• ﻋﺪﹽ حتى اﻹﺻبع الرابع واثنِه ﻛما هو موضح باﻷﺳفل.

• اﻷﺻابع اﳌوجودة إلى يﺴار اﻹﺻبع اﳌﺜني ﹹت ِﺜل خاﻧة العﺸرات ،وبالتالي لﺪينا  3ﻋﺸرات أو  30في هذا اﳌﺜال.
• واﻷﺻابع اﳌوجودة إلى مﲔ اﻹﺻبع اﳌﺜني ﹹت ِﺜل خاﻧة اآحاد ،وبالتالي لﺪينا  6في هذا اﳌﺜال.
• بقراءة اﻷﻋﺪاد التي ﹹتﺜلها اﻷﺻابع مﻦ اليﺴار إلى اليمﲔ ،الناج يﺴاوي .36
• ماحظة :ا تصلح هذه الطريقة إا مع حقائق العﺪد .9
• ﻗبل الﺪرس ،ح ﹽﺪد ﻛيف ﺳتقﺴم التاميذ إلى أربع مجموﻋات مﻦ أجل ﻧﺸاط اﻷﺣجﻴة .مكﻦ أن تتﻀمﻦ اخيارات ما يلي:
• اطلب مﻦ التاميذ الع ﹽﺪ اﳌتتالي حتى  4بصوت مرتفع .بحيث يصبح ﻛل التاميذ الذيﻦ يرددون العﺪد  1مجموﻋة ،والتاميذ
الذيﻦ يرددون العﺪد  2مجموﻋة أخرى ،وهكذا.
• ﻗم بتقﺴيم الفصل إلى أربعة أﻗﺴام متﺴاوية.
• ح ﹽﺪد اجموﻋات مﺴب ﹱقا ووزﹽع التاميذ ﻋلى ٍ ﹽ
ﻛل منها.
• ضع ما يلي في احﺴبان ﻋنﺪ تكويﻦ مجموﻋات التاميذ:
ﺳتعمل مباﺷر ﹱة مع اجموﻋة التي تتعلم اﺳتراتيجية خﺪﻋة اﻷﺻابع.
اﺳتراتيجية اﳌﺴائل واﺳتراتيجية مﺨطط  120بﺴيطتان ﻧﺴب ﹱيا.
اﺳتراتيجية العﺸرات أﻋقﺪ ﻗلي ﹱا.
الﺪرس :54
أحﻀر للتاميذ ﺳاﻋة تعليمية ﻛبيرة ذات ﻋقربﲔ مكﻦ حريكهما وﺳاﻋات ﺻﻐيرة ذات ﻋقارب مكﻦ حريكها ﹱ
ِ
أيﻀا في حال تو ﹽفر
•
ذلﻚ )ﺳاﻋة لكل تلميذ أو تلميذيﻦ( .أو بﺪ ﹱا مﻦ ذلﻚ مكنﻚ اﺳتﺨﺪام "وجه الﺴاﻋة ذات العقارب-ﺳعة ﻛبيرة" ﻹﻧﺸاء ﺳاﻋة تعليمية،
و"وجه الﺴاﻋة ذات العقارب-ﺳعة ﺻﻐيرة" ﻹﻧﺸاء ﺳاﻋات للتاميذ مﻦ النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم.
• أﻧﺸئ مﺨططﹱا رئيﺴﹱا ﻛبيرﹱا للقيمة اﳌكاﻧية مﺜل اجﺪول اﳌوضح باﻷﺳفل.
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الﺪرس :59
• أحﻀر ﻗطعة ﻛبيرة مﻦ الورق ﻛبير الﺴعة ليكتب التاميذ أفكارهم ﻋﻦ الﺴعة ﻋليها.
مقصات )مقﺺ لكل تلميذ( وﺻمغ )ﻋبوة واحﺪة لكل تلميذ(.
• أحﻀر ﹽ
• أﻧﺸئ إطا ﹱرا ﻛبي ﹱرا ذا ﻋﺸر خاﻧات ﻋلى ورق ﻛبير الﺴعة .ويجب أن يكون ﻛل مربع في اﻹطار ﻛبي ﹱرا ﻛفاي ﹱة لوضع ﻛوب باﺳتيكي
ﺻﻐير ﺷفاف فيه.

•

•

اجمع  10أﻛواب باﺳتيكية ﺷفافة.
• ضع ﻋامة مقياس  100مليلتر ﻋل ﻛل ﻛوب.
• ﻗِ س  100مليلتر مﻦ اﳌاء .اﺳكب اﳌاء في ﻛل ﻛوب وارﺳم ﹱ
خطا ﻋنﺪ أﻋلى مﺴتوى للماء.
• يجب أن تكون اﻷﻛواب فارغة للﺪرس.
أحﻀر وﻋا ﹱء ﺳعته لتر واحﺪ.
• امأ الوﻋاء بلتر واحﺪ تا ﹱما مﻦ اﳌاء.

الﺪرس :60
• ﻗبل الﺪرس ،اجمع ﻋ ﹽﺪة ﻋبوات ﻋليها ملصقات ﻗياﺳات باﳌليلتر )ملل( و/أو اللتر )ل( .مﻦ اﻷمﺜلة ﻋلى ذلﻚ ،ﻋلب احﺴاء ،وأواﻧي
الطبخ ،وﻋبوات أو زجاجات اﳌياه الﻐازية ،وزجاجات أو أباريق اﳌياه ،وﻋبوات منظف اﻷطباق أو الصابون الﺴائل لﻐﺴل اليﺪيﻦ،
وﻋبوات الﺸامبو ،وﻋبوات احليب ،وما إلى ذلﻚ.
• يكفي أن تكون لﺪى ﻛل مجموﻋة ﺻﻐيرة مﻦ التاميذ ثاث أو أربع ﻋبوات.

اﳌواد اﳌﺴتﺨﺪمة
ﻛتاب التلميذ

ﻗلم رﺻاص

ورق ﻛبير الﺴعة

أﻛواب ﺷفافة

مقﺺ

ﺻمغ

وﻋاء ﺳعة  1لتر

ﺳاﻋة تعليمية ﻛبيرة

إطار اخاﻧات العﺸر ﻋلى ورق ﻛبير الﺴعة

مﺨطط "التفكير مﺜل ﻋالِم رياضيات"
الرئيس

اخطط الرئيس للقيمة اﳌكاﻧية
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الﺪرس  51ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في هذا الﺪرس ،يبﺪأ التاميذ بعملية حليل لأخطاء
مﻦ أجل مراجعة مﺴائل مﻀاﻋفات العﺪد  .10يع ﹽﺪ
حليل اﻷخطاء مهارة تفكير حاﺳوبي مهمة .وﻋليهم
أن يﺪرﻛوا أن اجميع يقع في أخطاء ،وأن اﻷخطاء
فرﺻا رائع ﹱة للتعلﹽم إذا ﻗﻀينا الوﻗﺖ اﳌناﺳب في
تو ﹽفر ﹱ
حﺪيﺪ اﻷﺳباب التي أدت لذلﻚ .يح ﹽﺪد التاميذ ﹱ
أيﻀا
اﻷماط ﻋنﺪما يﻀربون أﻋﺪا ﹱدا في مﻀاﻋفات العﺪد
 ،10ويقﺴمون مﺴائل الﻀرب باﺳتﺨﺪام اﻷﻗواس -
وباﺳتﺨﺪام خاﺻية التجميع في الﻀرب  -لتﺴهيل ﹽ
حل
هذا النوع مﻦ اﳌﺴائل.

اربط
اﻹرﺷادات

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• ﺷرح اﻷماط التي ياحظوﻧها ﻋنﺪ الﻀرب في
مﻀاﻋفات العﺪد .10

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

ﻋامل الﻀرب

•

مﻀاﻋف العﺪد

•

أﻗواس

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

ا حاجة لتحﻀير جﺪيﺪ.

اﳌواد

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﹹﻳﺮﺟﻰ ﻓتح ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :51ارﺑﻂ .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﺮغبون ﻓﻲ
ﻗﺮاءة اﳌﺴألة أمام الﻔصﻞ.

الﺪرس  :51ارﺑﻂ
اإرﺷادات :ﻳوﺟﺪ  8ﺻﻔوف مﻦ الﻜﺮاﺳﻲ ﻓﻲ ﻗاﻋة ﻛبﻴﺮة .ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻒ  50ﻛﺮﺳﻴً ا .ﻳﻌتقﺪ ﻋﹹ ﻤﺮ أن مجﻤوع ﻋﺪد الﻜﺮاﺳﻲ ﻫو  450ﻛﺮﺳﻴً ا .ﻓهﻞ
ﻫﺬا ﺻﺤﻴح? مﻜﻨك اﺳتخﺪام ﻛﻠﻤات وﺻور وأﻋﺪاد لﺸﺮح أﻓﻜارك.

ﻋال.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يقرأ التاميذ اختارون اﳌﺴألة
ٍ
بصوت ٍ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مﻜﻨﻜﻢ اﺳتخﺪام أي طﺮﻳقة ،ما ﻓﻲ ذلك الﻄﺮﻳقة التﻲ اﺳتخﺪمﻨاﻫا مﻦ ﻗبﻞ ﻋﻨﺪما رﺳﻤﻨا ً
ﺧﻄا لتﻤﺜﻴﻞ
ﻋﻤود الﻌﺸﺮات .ﹹﻳﺮﺟﻰ البﺪء.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل ٌ
ﻛل مفرده في ﻛتاب التلميذ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل وماحظة ﻛيف يحل التاميذ اﳌﺴألة .وفي ﻧهاية اجزء اخاص بـ "اربط" ،اختيار ﻋﺪة تاميذ
ﳌﺸارﻛة حلولهم.

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

155

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم و تفﺴيراتهم مع الفصل .ومكﻦ أن يطلبوا اﳌﺴاﻋﺪة أو الﺪﻋم مﻦ
آخريﻦ ﻋنﺪ الﻀرورة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة أفكار التاميذ ﻋلى الﺴبورة .رما يعرفون أن  40 = 5 x 8وبالتالي  ،400 = 50 x 8أو مكﻦ أن يرﺳموا
ﹱ
خطوطا لتمﺜيل العﺪد  ،10أو مكﻦ أن يﺴتﺨﺪموا طريقة أخرى .وإذا لم يتذﻛروا ﻛيفية رﺳم خط لتمﺜيل ﻋمود العﺸرات ،فراجع ذلﻚ اآن
برﺳم ما يلي ﻋلى الﺴبورة:

اﺷرح أن هذا الرﺳم به  8مجموﻋات في ﻛل منها  50ﹱ
خطا .واﺷرح للتاميذ ﻛيف مكنهم العﺪ بالقفز مقﺪار  10أو جميع مجموﻋات الـ 50
لتكويﻦ مئات.
ﻳﻌﺪ حﺪﻳﺪ اﻷﺧﻄاء وﺗصﺤﻴﺤها مهارة ﺗﻔﻜﻴﺮ مهﻤة لﻌﻠﻤاء
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع ﻓﻲ التأﻛﺪ مﻦ ﺣﻞ ﹹﻋﻤﺮّ .
مﻠﻴا وﺣﺪدﻧا ﺳبﺐ اخﻄأ.
حﺮﻳﻨا الﺪﻗة وﻓﻜّ ﺮﻧا ً
الﺮﻳاضﻴات .وإﻧﻨا ﻧتﻌﻠﻢ الﻜﺜﻴﺮ مﻦ أﺧﻄاﺋﻨا إذا ّ
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة ما يلي ﻋلى الﺴبورة:
24 = 4 x 6
240 = 40 x 6
2400 = 400 x 6
24000 = 4000 x 6
رﺳم مصفوفة ﻗياﺳها  3 x 10أيﻀﹱا:

رﺟاء ،ألقوا ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺴاﺋﻞ التﻲ ﻛتبتﹹ ها
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﺪف التﻌﻠُ ﻢ الﻴوم ﻫو ﺷﺮح ﳕﻂ الﻀﺮب ﻓﻰ مﻀاﻋﻔات الﻌﺪد .10
ً
ﻋﻠﻰ الﺴبورة .ما الﻨﻤﻂ الﺬي ﺗاﺣﻈوﻧﻪ? التﻔتوا وحﺪﺛوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ ﻋﻤا ﺗﺮوﻧﻪ .وارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ مﺴتﻌﺪﻳﻦ
ﳌﺸارﻛة أﻓﻜارﻛﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التح ﹽﺪث إلى بعﻀهم ﹱ
بعﻀا ومناﻗﺸة اﻷماط التي يروﻧها .رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك
التاميذ الذيﻦ وﻗع ااختيار ﻋليهم ماحظاتهم مع الفصل.

ماحظة للمعلم :مكﻦ أن يقول التاميذ ﺷي ﹱئا مﺜل" :تﻀرب أول رﻗمﲔ م ﹱعا ثم تﻀيف ﻧفس ﻋﺪد اﻷﺻفار".
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :بعﺪ أن يﺸارك التاميذ ،اﻛتب ما يلي ﻋلى الﺴبورة:
15 = 3 x 5
____ = 30 x 5
1500 = 300 x 5
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛان ﺑإمﻜاﻧﻜﻢ ﺣﻞ اﳌﺴألة ﻋﻠﻰ الﺴبورة.
ﹽ
احل .يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم أفكارهم.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اليﺪ ﳌﺸارﻛة
ً
إضاﻓة إلﻰ ﺣقاﺋﻖ الﻀﺮب  -ﳌﺴاﻋﺪﺗﻜﻢ ﻋﻨﺪ الﻀﺮب ﻓﻲ الﻌﺪد  10أو
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛﻴﻒ مﻜﻨﻜﻢ اﺳتخﺪام ﻫﺬه اﻷﳕاط -
مﻀاﻋﻔاﺗﻪ ،مﺜﻞ الﻌﺪد  30أو  ?50حﺪﺛوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪما ﺗﻜوﻧون مﺴتﻌﺪﻳﻦ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺸارﻛة اﻷفكار مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪ ااﺳتعﺪاد .يﺸرح التاميذ
اختارون ﻛيف مكنهم اﺳتﺨﺪام اﻷماط التي احظوها حل مﺴائل الﻀرب.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام أمﺜلة ﳌﺴاﻋﺪة التاميذ في فهم ﻛيفية اﺳتﺨﺪام حقائق الﻀرب واﻷماط للﻀرب في مﻀاﻋفات العﺪد  10بﺴهولة.
رﺟاء ،اﻫﻤﺴوا ﻓﻲ أﻳﺪﻳﻜﻢ ﺑﻌﺪد الﻌﺸﺮات التﻲ ﺗوﺟﺪ ﻓﻲ الﻌﺪد .30
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ:
ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الهﻤس.3 :
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗﻄﻠﺐ مﻨﻲ ﻫﺬه اﳌﺴألة أن أضﺮب  5ﻓﻲ  3ﻋﺸﺮات .وما أن ﻛ ً
ا مﻦ  3و 10ﻋامان لﻠﻌﺪد  ،30ﻓﻤﻦ الﻄﺮق
اﻷﺧﺮى لﻜتاﺑة ﻫﺬه اﳌﺴألة.10 x 3 x 5 :
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة  10 x 3 x 5ﻋلى الﺴبورة.
ﻋﺪدا ،وﻋﻨﺪما
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨتﺪرب ﻋﻠﻰ ﻫﺬا الﻨﻤﻂ ﺑﺴﺮﻋة ﻗبﻞ أن ﻧتﺤﺪث ﻋﻦ مﺴألة الﻀﺮب  .10 x 3 x 5ﺳأﻗول ً
ﺗﻌﺮﻓون زوج ﻋامﻞ الﻀﺮب اﻵﺧﺮ مع  ،10ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗَول أﻋﺪاد مﺜل  50و 20و 40ورؤية ما إن ﻛان التاميذ يﺴتطيعون تقﺴيمها إلى  5و ،10و 2و ،10و 4و 10ﻋلى الترتيب
أم ا .مكﻦ رﺳم مصفوفات أو أﺷجار أﻋﺪاد لكل ﻋﺪد ﻋلى الﺴ ﹽبورة إذا ﻛاﻧوا بحاجة إلى مراجعة إضافية.
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع أيﺪيهم ﳌﺸارﻛة أزواج ﻋوامل الﻀرب لكل ﻋﺪد يقوله اﳌعلم.
لﻨﻠﻖ ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺴألة اﻷولﻰ التﻲ حﺪﺛﻨا ﻋﻨها ( .)10 x 3 x 5مﻜﻨﻨا ﻓﻲ اﳊقﻴقة ضﺮب ﻫﺬه اﻷﻋﺪاد ﺑأي
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲِ :
ﺗﺮﺗﻴﺐ .ﺳﻨتﺮك الﻌﺪد  10ﻛﻤا ﻫو اﻵن ،وﻧﻀﺮب الﻌﺪدﻳﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ أو ًا.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رﺳم ﻗوﺳﲔ حول  3 x 5بحيث تبﺪو اﳌﺴألة اآن بهذا الﺸكل.10 x )3 x 5( :
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗﹹﺴﻤﻰ ﻫاﺗان الﻌامتان "ﻗوﺳن" .وﺗﹹﺴتخﺪم اﻷﻗواس ﻓﻲ الﺮﻳاضﻴات ﳌﺴاﻋﺪﺗﻨا ﻓﻲ ﺗقﺴﻴﻢ مﺴاﺋﻞ الﺮﻳاضﻴات إلﻰ
أﻳﻀا ﺑاجزء الﺬي ﻳجﺐ ﺣﻠّﻪ أو ًا مﻦ اﳌﺴألة .ما ﺣاﺻﻞ ضﺮب 3 x 5؟
أﺟزاء أﺻﻐﺮ ﺑﺤﻴث ﻳصبح ﺣﻠّها أﺳهﻞ .وﺗخبﺮﻧا اﻷﻗواس ً
ر ّددوا اإﺟاﺑة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ترديﺪ اﻹجابة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن ،مﻜﻨﻨا أﺧﺬ ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب اﻷول ،15 ،وﺗﻄبﻴﻖ الﻨﻤﻂ الﺬي وﺟﺪﻧاه مﻦ ﻗبﻞ .حﺪﺛوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ
اﳌجاورﻳﻦ ﻋﻦ ماذا ﺳﻴﻜون ﺣاﺻﻞ الﻀﺮب الﻨهاﺋﻲ ﻋﻨﺪما ﻧﻀﺮب  15ﻓﻲ  .10وﻛﻴﻒ ﺗﻌﺮف ذلك?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :االتفات والتح ﹽﺪث لتحﺪيﺪ أن اﻹجابة تﺴاوي  .150ﺷرح ﻛيف ﻋرفوا أن اﻹجابة هي  .150ثم يﺸارك
التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم أفكارهم مع الفصل.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مراجعة اﳌزيﺪ مﻦ اﳌﺴائل ﻋنﺪ الﻀرورة ،مﺜل  20 x 6و 30 x 7و .5 x 40في ﻛل مرة ،تقﺴيم مﻀاﻋف  10إلى
الرﻗم  10وﻋامل الﻀرب اآخر واﺳتﺨﺪام اﻷﻗواس .ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،10 x (2 x 6) :و) ،10 x (3 x 7و).10 x (5 x 4

الﺪرس  :51التﻄبﻴﻖ
ﻗﺴﻢ مﻀاﻋﻔات الﻌﺪد  10إلﻰ الﻌﺪد  10مﻀﺮوﺑًا ﻓﻲ الﻌامﻞ اﻵﺧﺮ .ﻋﻠﻰ ﺳبﻴﻞ اﳌﺜال ،ﻳﻨقﺴﻢ الﻌﺪد  40إلﻰ
اإرﺷادات :ﺣﻞ اﳌﺴاﺋﻞ التالﻴةّ .
الﻌامﻠن  10و.4
مﺜال:
40 x 8
)320 = 10 x (4 x 8
90 x 3

)

80 x 4

x

( = 10 x

x

( = 10 x

20 x 9

)

x

( = 10 x

)

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل ﳌاحظة التاميذ أثناء تأديتهم للنﺸاط .وماحظة ااﺳتراتيجيات التي يﺴتﺨﺪموﻧها وما إذا ﻛاﻧوا
يﺴتطيعون اﺳتﺨﺪام اﺳتراتيجيات الرياضيات الذهنية حل اﳌﺴائل أم ا .ثم اﺳتﺨﺪام إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه ﻋنﺪما تتبقى بﻀع دﻗائق.

30 x 7

x

( = 10 x

x

( = 10 x

70 x 6

)

)

x

( = 10 x

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل ٌ
ﻛل مفرده للتﺪريب ﻋلى الﻀرب في مﻀاﻋفات العﺪد  .10العمل ﻋلى مﺴألة "التح ﹽﺪي" إذا اﻧتهوا.

30 x 6

50 x 8

)

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳتتﺪرﺑون الﻴوم ﻋﻠﻰ ﻫﺬه الﻄﺮﻳقة مﻔﺮدﻛﻢ ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ،ﺣﻴث ﺳتقﺴﻤون مﻀاﻋﻔات الﺮﻗﻢ  10إلﻰ الﺮﻗﻢ
ﺧﻄوط لتﻤﺜﻴﻞ أﻋﻤﺪة الﻌﺸﺮات .ﹹﻳﺮﺟﻰ ﻓتح ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ
أﻳﻀا اﺳتخﺪام طﺮﻳقة رﺳﻢ
 10وﻋامﻞ الﻀﺮب اﻵﺧﺮ .ومﻜﻨﻜﻢ ً
ٍ
ﺳﺮﻳﻌا ،ﻓﺤاولوا ﺣﻞ مﺴألة "التﺤﺪي".
ﺻﻔﺤة الﺪرس  :51التﻄبﻴﻖ .واﺑﺪأوا اﳊﻞ .إذا اﻧتهﻴتﻢ مﻦ ﺣﻞ ﻫﺬه اﳌﺴاﺋﻞ
ً

)

x

( = 10 x

x

( = 10 x

40 x 5

)

التﺤﺪي :اﺷترى مالﻚ ﻋلبة بطاﻗات .داخل العلبة ،توجﺪ  6ﻋلب أﺻﻐر ،وفي ﻛل ﻋلبة ﺻﻐيرة توجﺪ  6مجموﻋات في ﻛل منها  10بطاﻗات .ﻹيجاد العﺪد
اﻹجمالي مﻦ البطاﻗات التي اﺷتراها مالﻚ ،ﻛتب مالﻚ اﳌﺴألة التالية .360 = 60 x 6 :فهل هذا ﺻحيح؟ اﺷرح ﻛيف ﻋرفﺖ ذلﻚ.
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رﺟاء ،ضﻌوا دواﺋﺮ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻴتﺤﺪث ﻛﻞ مﻨﻜﻢ إلﻰ زمﻴﻠﻪ اﳌجاور اﻵن ﳌﻌﺮﻓة ما إذا ﻛﻨتﻢ متﻔقن ﻋﻠﻰ اإﺟاﺑات أم ا.
ً
مﻌا.
ﺣول اإﺟاﺑات التﻲ ا ﺗتﻔقان ﺑﺸأﻧها وﺳﻨﺮاﺟﻌها ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مراجعة اﻹجابات مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ ،ثم اﳌناﻗﺸة مع الفصل إن ﻛان هناك ﻋﺪم اتفاق بﺸأن أي
إجابات.
توﺻل ﻛل التاميذ إلى اﻹجابة الصحيحة ،وفهمهم بوضوح لكيفية
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مراجعة أي مﺴائل بحاجة إلى اﳌراجعة لﻀمان ﹽ
اﺳتﺨﺪام ما يعرفوﻧه ﻋﻦ حقائق الﻀرب والﻀرب في مﻀاﻋفات العﺪد  10حل اﳌﺴائل.

تأمل
اﻹرﺷادات
الﺪرس  :51ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات
واﺣﺪ ﻓﻲ أﺣﺪ مﻀاﻋﻔات
رﻗﻢ
ٍ
اإرﺷادات :ﺗأمّ ﻞ ما ﺗﻌﻠّﻤتﻪ ﻋﻦ الﻀﺮب ﻓﻲ أﺣﺪ مﻀاﻋﻔات الﻌﺪد  .10اﺷﺮح اﻷﳕاط التﻲ اﺣﻈتها ﻋﻨﺪ ضﺮب ٍ
الﻌﺪد  .10مﻜﻨك اﺳتخﺪام ﻛﻠﻤات وﺻور وأﻋﺪاد لﺸﺮح أﻓﻜارك.

) 5إلى  10دﻗائق(

ﺗأمﻠوا ما ﺗوﺻﻠتﻢ إلﻴﻪ الﻴوم.
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻓتﺤوا ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ اﻵن ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :51ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴاتّ .
واﺣﺪ ﻓﻲ مﻀاﻋﻔات الﻌﺪد  .10مﻜﻨﻜﻢ اﺳتخﺪام ﻛﻠﻤات وﺻور
رﻗﻢ
ٍ
واﺷﺮﺣوا ﻓﻲ مﻜان اﳊﻞ الﻨﻤﻂ الﺬي اﺣﻈتﻤوه ﻋﻨﺪ ضﺮب ٍ
وأﻋﺪاد لﺸﺮح أﻓﻜارﻛﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :اﻹجابة في ﻛتاب التلميذ ﻋﻦ ﺳؤال ﻛ ﹽراس الرياضيات.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ بﻀع دﻗائق لإجابة ﻋﻦ الﺴؤال .جمع ﻛتب التاميذ ومراجعة إجابات ﻛ ﹽراس الرياضيات لتحﺪيﺪ التاميذ
الذيﻦ يحتاجون إلى اﳌزيﺪ مﻦ التﺪريس والتﺪريب .وف ﹽكر في ضم هؤاء التاميذ إلى مجموﻋات بها تاميذ لﺪيهم فهم ﻗوي اﺳتراتيجية احل.
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الﺪرس  52ﻧظرة ﻋامة
ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

أهﺪاف التع ﹹلﹽم

في هذا الﺪرس ،يعزﹽز التاميذ طاﻗتهم في حل مﺴائل
ﻋﻦ حقائق الﻀرب أو القﺴمة )اﻋتما ﹱدا ﻋلى ﻧﺸاط
اﳌراجعة الذي اخترته( .ثم يﺴتكﺸف التاميذ مجموﻋة
مﻦ اﻷماط وااﺳتراتيجيات للﻀرب في العﺪد  .9يعمل
التاميذ في مجموﻋات أﺻﻐر ﻹﻧﺸاء أﺣجﻴة .وﺳتصبح
ﻛل مجموﻋة "خبيرةﹱ" في اﺳتراتيجية واحﺪة ﺳ ﹹيعلﹽموﻧها
بعﺪ ذلﻚ لبقية تاميذ الفصل .وهذا ﺳيمنح التاميذ
الفرﺻة للتعلﹽم مﻦ بعﻀهم البعﺾ ،وهذا مﻦ ﺷأﻧه أن
يﺴاﻋﺪ في بناء ثقة التاميذ مﺴتوى فهمهم وﻗﺪراتهم.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• دراﺳة وتطبيق اﻷماط وااﺳتراتيجيات ﻋنﺪ
الﻀرب في .9
• تعليم تاميذ آخريﻦ اﺳتراتيجية واحﺪة للﻀرب
في .9
حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

اربط
اﻹرﺷادات

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

مراجعة اﳌفردات ﻋنﺪ احاجة.

اﳌواد

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

ﻗبل الﺪرس ،يجب التحﻀير لنﺸاط اﻷﺣجﻴة.
اﻧظر جهيزات اﳌعلم للفصل للﺪرس  52للحصول
ﻋلى تعليمات واﻗتراحات مفصلة.

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار أحﺪ اﻷﻧﺸطة التالية للعمل ﻋليه خال وﻗﺖ اجزء اخاص بـ "اربط".
•
•
•
•

ﻧرد أو يﺨتارون بطاﻗة أﻋﺪاد ،ثم
لﻐز الﻀﺮب — يﺨبر اﳌعلم الفصل بأحﺪ ﻋاملي مﺴألة الﻀرب .بعﺪ ذلﻚ ،يرمي التاميذ حجر ٍ
يﻀربون الرﻗم الذي ﻗاله اﳌعلم في الرﻗم الظاهر ﻋنﺪ رمي حجر النرد أو اختيار بطاﻗة اﻷﻋﺪاد .مﺜال :العامل اختار هو  4والرﻗم
الظاهر ﻋلى حجر النرد هو  .5ﹽ
يحل التاميذ اﳌﺴألة .5 x 4
رمﻲ ﺣجﺮ الﻨﺮد ورﺳﻢ اﳌصﻔوﻓات ) -يجب توفير أوراق للرﺳم البياﻧي )ﺷبكة(( يرمي التاميذ حجر ﻧرد واح ﹱﺪا مرتﲔ أو
يﺴحبون بطاﻗتي أﻋﺪاد .ثم يرﺳم التاميذ مصفوف ﹱة تتوافق مع حقيقة الﻀرب ،ويحلﹽون اﳌﺴألة ،ويكتبون حاﺻل الﻀرب.
الﻌﺪ  -يكتب اﳌعلم ثاث مﺴائل ﻗﺴمة ﻋلى الﺴبورة .ويﺴتﺨﺪم التاميذ ﻋناﺻر الع ﹽﺪ حل اﳌﺴألة ،ثم يكتبون
مﺸارﻛة ﻋﻨاﺻﺮ ّ
اﳌﺴألة ويرﺳمون رﺳ ﹱما لتوضيح حاﺻل القﺴمة.
لﻐز اﳌﺴاﺋﻞ الﻜامﻴة  -يكتب اﳌعلم مﺴألتﲔ أو ثاث مﻦ اﳌﺴائل الكامية ﻋلى الﺴبورة ويعمل التاميذ م ﹱعا حلﹽها .اﳌﺴائل مكﻦ
مزيجا بينهما.
أن تكون ﻛلها مﺴائل ضرب أو ﻗﺴمة أو
ﹱ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التﺪريب ﻋلى النﺸاط الذي اختاره اﳌعلم خال وﻗﺖ اجزء اخاص بـ "اربط" )ﻛل مفرده أو مع زميل(.

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

ﺳﻨجﺮب الﻴوم طﺮﻳقة ﺟﺪﻳﺪة لﻠتﻌﻠﻴﻢ والتﻌﻠّﻢ اﺳﻤها اﻷﺣجﻴة .ﺳتﻨقﺴﻤون ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ إلﻰ أرﺑع مجﻤوﻋات.
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ:
ّ
وﻛﻞ مجﻤوﻋة ﺳتتﻌﻠﻢ اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة واﺣﺪة لﻠﻀﺮب ﻓﻲ  9وﺗتﺪرب ﻋﻠﻴها .ﺳتتﻌﻠّﻢ ﻛﻞ مجﻤوﻋة طﺮﻳقة مختﻠﻔة .ﺑﻌﺪ ذلك ،ﺳتﻜون
ﻛﻞ مجﻤوﻋة مﺴؤولة ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺳتﺮاﺗﻴجﻴتها لبقﻴة ﺗامﻴﺬ الﻔصﻞ .ﻓﻲ البﺪاﻳة ،ﺳأﺧبﺮﻛﻢ ﻗﻠﻴ ً
ا ﻋﻦ ﻛﻞ اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة.
ً
أﳕاطا ﺑالﻨﻈﺮ إلﻰ أول  10ﺣواﺻﻞ ضﺮب ﻋﻨﺪ
ﺳتتﻌﻠﻢ اﳌجﻤوﻋة  1ﻛﻴﻔﻴة الﻀﺮب ﻓﻲ  9ﺑاﺳتخﺪام اﻷﺻاﺑع .وﺳتَﺪرس اﳌجﻤوﻋة 2
الﻀﺮب ﻓﻲ  .9وﺳتَﺴتخﺪم اﳌجﻤوﻋة  3مخﻄﻂ  120إﻳجاد اﻷﳕاط ﻋﻨﺪ الﻀﺮب ﻓﻲ  .9وﺳتَﺪرس اﳌجﻤوﻋة  4الﻜﻴﻔﻴة التﻲ
مﻜﻨﻨا مﻦ ﺧالها اﺳتخﺪام اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة ﺣقاﺋﻖ الﻀﺮب ﻓﻲ  10ﳌﺴاﻋﺪﺗﻨا ﻓﻲ ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ الﻀﺮب ﻓﻲ .9
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وﺗﺬﻛﺮوا أن ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓﻲ اﳌجﻤوﻋة ﻳجﺐ أن ﻳتﺪ ّرب ﻋﻠﻰ اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة ﺗﻠك اﳌجﻤوﻋة وﻳﻔهﻤها ﺑﺤﻴث مﻜﻨﻜﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤها لآﺧﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ
ذلك .وﻋﻨﺪما ﺗﻨتقﻠون لﻠﻌﻤﻞ مع مجﻤوﻋاﺗﻜﻢ ،ﺧﺬوا ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ مﻌﻜﻢ .ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪون ااﺳتﻔﺴار ﻋﻦ أي ﺷﻲء ﻗبﻞ
ﺗﻜوﻳﻦ اﳌجﻤوﻋات?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :طرح اﻷﺳئلة إذا احتاجوا لذلﻚ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تقﺴيم التاميذ إلى أربع مجموﻋات بالطريقة اﻷفﻀل بالنﺴبة له.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :تكويﻦ مجموﻋات وفق ما يح ﹽﺪده اﳌعلﹽم.

الﺪرس  :52التﻄبﻴﻖ
اﳌجﻤوﻋة  :1اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة ﺧﺪﻋة اﻷﺻاﺑع
ﺑﻌﺪ أن ﺗتﺪرب ﻋﻠﻰ ﻫﺬه ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴة ،ارﺳﻢ مﺜا ًا ﺑاﻷﺳﻔﻞ واﺳتخﺪم الﻜﻠﻤات لﺸﺮح ﻛﻴﻔﻴة إﺟﺮاء ﻫﺬا اﳌﺜال.

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :52التﻄبﻴﻖ ،ﻓﻲ ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ واﻋﺮﻓوا رﻗﻢ مجﻤوﻋتﻜﻢ .اﻗﺮأوا
اإرﺷادات مع مجﻤوﻋتﻜﻢ واﺑﺪأوا ﺑتﻌﻠّﻢ اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة مجﻤوﻋتﻜﻢ لﻠﻀﺮب ﻓﻲ  .9اﺑﺤﺜوا ﻋﻦ اﻷﳕاط التﻲ مﻜﻦ أن ﺗﺴاﻋﺪﻛﻢ ﻓﻲ أن
مبﻜﺮا ،ﻓﺤاولوا ﺣﻞ مﺴألة "التﺤﺪي" اخاﺻة مجﻤوﻋتﻜﻢ.
ﺑﻌﻀا .وإذا اﻧتهﻴتﻢ
ﺗتﺬﻛّ ﺮوا ﺣقاﺋﻖ الﻀﺮب ﻓﻲ  ،9وﺳاﻋﺪوا ﺑﻌﻀﻜﻢ ً
ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :52التطبيق ،وإيجاد رﻗم مجموﻋتهم .العمل مع مجموﻋتهم ﻋلى
ااﺳتراتيجية احﺪدة .ثم حل مﺴألة "التح ﹽﺪي" إذا اﻧتهوا مبك ﹱرا.

التﺤﺪي :ﳌاذا تعتقﺪ أن هذه ااﺳتراتيجية ﻧاجحة؟
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗبل البﺪء بالعمل مع اجموﻋة  ،1التج ﹽول في الفصل للتأﻛﺪ مﻦ فهم التاميذ في ﻛل مجموﻋة ﳌا هو متوﻗع منهم .العمل
مع تاميذ اجموﻋة  1لتعليمهم اﺳتراتيجية لعبة خﺪﻋة اﻷﺻابع .اﺳتﺨﺪام إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه بعﺪ  10إلى  15دﻗيقة تقري ﹱبا.
 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳﻨﻨقﺴﻢ اﻵن إلﻰ مجﻤوﻋات ﺟﺪﻳﺪة .وﻛﻞ مجﻤوﻋة ﺳﻴﻜون ﻓﻴها ﺗﻠﻤﻴﺬ واﺣﺪ مﻦ اﳌجﻤوﻋة  ،1وﺗﻠﻤﻴﺬ آﺧﺮ
مﻦ اﳌجﻤوﻋة  ،2وﺗﻠﻤﻴﺬ آﺧﺮ مﻦ اﳌجﻤوﻋة  ،3وﺗﻠﻤﻴﺬ آﺧﺮ مﻦ اﳌجﻤوﻋة .4
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار تلميذ واحﺪ مﻦ ﻛل مجموﻋة لتكويﻦ مجموﻋة جﺪيﺪة مﻦ أربعة تاميذ .إرﺷاد التاميذ للجلوس م ﹱعا .تكرار ذلﻚ
حتى يكتمل تكويﻦ ﻛل اجموﻋات اجﺪيﺪة .يجب أن تﻀم ﻛل مجموﻋة تلمي ﹱذا واح ﹱﺪا "خبي ﹱرا" باﺳتراتيجية واحﺪة محﺪدة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال للجلوس مع مجموﻋتهم اجﺪيﺪة.
ﺑﻌﻀا
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﺪﻳﻨا اﻵن ﺗﻠﻤﻴﺬ واﺣﺪ "ﺧبﻴﺮ" ﺑﻜﻞ اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة ﻓﻲ ﻛﻞ مجﻤوﻋة .ﻫﺪﻓﻜﻢ ﻫو أن ﺗﹹﻌ ِﻠﻤوا ﺑﻌﻀﻜﻢ ً
ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات التﻲ ﺗﻌﻠّﻤتﻤوﻫا أو اﻷﳕاط التﻲ اﺣﻈتﻤوﻫا ﻋﻨﺪ الﻀﺮب ﻓﻲ  .9ما اﻷﺳئﻠة التﻲ لﺪﻳﻜﻢ?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :طرح أﺳئلة اﺳتيﻀاحية ﻋنﺪ احاجة.
 .3ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳأﻋﻄﻲ ﻛ ً
ﺷجﻌوا "زماءﻛﻢ"
ا مﻨﻜﻢ  5دﻗاﺋﻖ ﺗقﺮﻳ ًبا لتﻌﻠﻴﻢ مجﻤوﻋتﻪ اجﺪﻳﺪة الﻄﺮﻳقة التﻲ ﺗَﻌﻠّﻤهاّ .
ﻋﻠﻰ ﻛتاﺑة ماﺣﻈات ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ ﺻﻔﺤة مجﻤوﻋة ﻛﻞ مﻨﻜﻢ .وﺳأﻋﻄﻴﻜﻢ إﺷارة ﻋﻨﺪما ﻳأﺗﻲ الوﻗت لاﻧتقال إلﻰ
ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴة اجﺪﻳﺪة .اﺑﺪأوا ﺑاﺳتﺮاﺗﻴجﻴة "اﳌجﻤوﻋة ."1
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :تعليم التاميذ اآخريﻦ في اجموﻋة ﻛيفية تطبيق ااﺳتراتيجية التي تعلﹽموها في مجموﻋتهم اﻷﺻلية.
ﻛتابة ماحظات وأمﺜلة ﻋلى ااﺳتراتيجيات الﺜاث اﻷخرى التي تعلﹽموها.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول وماحظة التاميذ وهم ﹹيعلِمون بعﻀهم ﹱ
بعﻀا .هل يﺴتطيعون تطبيق ااﺳتراتيجية التي تعلﹽموها؟ ما اﻷﺳئلة
التي ما زالﺖ لﺪيهم؟ ماحظة التاميذ الذيﻦ ﹹيجيﺪون تعليم اآخريﻦ الطريقة التي يعرفوﻧها جي ﹱﺪا .والطلب مﻦ أولئﻚ التاميذ مراجعة إحﺪى
ااﺳتراتيجيات للفصل بأﻛمله إذا ﺳمح الوﻗﺖ بذلﻚ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يراجع التاميذ اختارون اﺳتراتيجيات الﻀرب للفصل بأﻛمله.

ماحظة للمعلم :تأﻛﺪ مﻦ فهم التاميذ ﳌا يلي لكل اﺳتراتيجية:
• اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة ﺧﺪﻋة اﻷﺻاﺑع :تأﻛﺪ مﻦ أن التاميذ يفهمون ﻛيفية رفع أيﺪيهم ،و َثنْي اﻹﺻبع الصحيح )ﻋامل الﻀرب الﺜاﻧي(
وحﺪيﺪ حاﺻل الﻀرب )اآحاد والعﺸرات(.
• اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة ﺟﺪول الﻀﺮب :يجب أن ياحظ التاميذ ﻛيف أن خاﻧة العﺸرات تتزايﺪ في ﻛل مرة ،وأن خاﻧة اآحاد تتناﻗﺺ
في ﻛل مرة .وإذا ﻧظروا خال ﻗائمة حواﺻل الﻀرب ،يجب أن يروا أﻧهم يع ﹽﺪون مﻦ ) 0رغم أﻧه غير مكتوب( إلى  9في خاﻧة
العﺸرات ،ومﻦ  9إلى  0في خاﻧة اآحاد .وإذا أﻛملوا مﺴألة "التحﺪي" ،فعليهم أن ياحظوا أن مجموع رﻗمي خاﻧة العﺸرات
وخاﻧة اآحاد في ﻛل حاﺻل ضرب يﺴاوي  .9ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،في اﳌﺴألة  7 + 2 ،27 = 3 x 9يﺴاوي  ،9وفي اﳌﺴألة
 4 + 5 ،54 = 6 x 9يﺴاوي  ،9وهكذا.
• اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة مخﻄﻂ  :120يجب أن ياحظ التاميذ أن ﹱ
مطا ﹹﻗطر ﹱيا يتﺸكل ويتواﺻل في ﻛل مرة يﻀربون فيها رﻗ ﹱما في .9
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•

ﺣقاﺋﻖ الﻀﺮب ﻓﻲ  :10ﻋلى التاميذ أن يﺪرﻛوا أﻧه بإمكاﻧهم اﺳتﺨﺪام حقائق الﻀرب في  10ليﻀربوا رﻗ ﹱما في  9بﺴرﻋة.
ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال ،في اﳌﺴألة  = 5 x 9؟ ،مكنهم التفكير في اﳌﺴألة ﻋلى أﻧها  ،5 x 10أو  10خمﺴات ) ،(50ثم طرح إحﺪى
اخمﺴات للحصول ﻋلى  .45وتأﻛﺪ مﻦ فهم التاميذ أﻧه ﻋليهم أا يطرحوا ) 9إا إذا ﻛاﻧوا يﻀربون  ،9 x 9ففي هذه احالة ﻛا
العاملﲔ يكون .(9

ﺟﻤﻴﻌا ﻋﻤ ً
ﺑﻌﻀا .أﺑقوا ﻛتﺐ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ أدﻳتﻢ
راﺋﻌا ﻓﻲ ﺗﻌﻠّﻢ اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات الﻀﺮب ﻓﻲ  9وﺗﻌﻠﻴﻤها لبﻌﻀﻜﻢ ً
ا ً
ً
ﺗأمﻞ ما ﺗﻌﻠّﻤتﻤوه لﻠتو.
التﻠﻤﻴﺬ ﺑاخارج لﻠجزء اخاص ﺑـ
"التأمﻞ" ﺑﺤﻴث مﻜﻨﻜﻢ ّ
ّ

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ اجزء اخاص ﺑـ"ﺗأمﻞ" الﻴوم ،ﻋﻠﻰ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ الﻌﻤﻞ مع زمﻴﻠﻪ اﳌجاور ﳌﺸارﻛة ما ﻛتبتﻤوه ﻋﻦ ﺟﻤﻴع
ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات اﻷرﺑع ،ومﻨاﻗﺸة أﻓﻜارﻛﻢ ،ﺛﻢ حﺪﻳﺪ ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴة اﻷﻧﺴﺐ لﻜﻢ الﻴوم .ﺳأﻋﻄﻲ ﻛ ً
ا مﻨﻜﻢ دﻗﻴقة واﺣﺪة ﺗقﺮﻳ ًبا
لﻠﻤﺸارﻛة ،وﺑالتالﻲ الوﻗت اﳌتاح لﻜﻞ مجﻤوﻋة مﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬﻳﻦ ﻫو دﻗﻴقتان.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث إلى زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ ،ومﺸارﻛة اﳌاحظات واﻷفكار وحﺪيﺪ ااﺳتراتيجية اﻷﻛﺜر فاﻋلية
بالنﺴبة لهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أرﻳﺪ أن أﻋﺮف ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات التﻲ أﻋجبتﻜﻢ .ﻗﻔوا إذا أﻋجبتﻜﻢ اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة لﻌبة ﺧﺪﻋة اﻷﺻاﺑع أﻛﺜﺮ مﻦ
ﺑاﻗﻲ ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات اﻷﺧﺮى الﻴوم.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الوﻗوف لإجابة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار تلميذ أو اثنﲔ ليﺸارﻛا الﺴبب في أن هذه ااﺳتراتيجية ﻛاﻧﺖ اﳌفﻀلة لهما اليوم .تﺸجيع التاميذ ﻋلى
وﺻف اﻷﺳباب الرياضية اختيار تلﻚ ااﺳتراتيجية )مﺜل ﺳهولة تذ ﹽﻛرها وتطبيقها ،وﺳهولة اﺳتﺨﺪامها ذهن ﹱيا ،وما إلى ذلﻚ( وليس
اﻷﺳباب الﺸﺨصية اﳌتصلة بإﻋجاب التلميذ بااﺳتراتيجية فحﺴب .تكرار ذلﻚ لكل مﻦ ااﺳتراتيجيات اﻷربع.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﺗﻌﻠﻤﻨا ﺑﻌض ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات الﺮاﺋﻌة وﺗﺪرﺑﻨا ﻋﻠﻴها الﻴوم .ﻗﺪ جﺪون أن اﺳتﺮاﺗﻴجﻴتﻜﻢ اﳌﻔﻀﻠة ﺗﻐﻴﺮت،
أو رما جﺪون أن ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴة التﻲ ﺗﺴتخﺪموﻧها أﻛﺜﺮ مﻦ غﻴﺮﻫا مختﻠﻔة ﻋﻦ التﻲ اﺧتﺮﲤوﻫا الﻴوم .ﺣ ّﻴوا أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻷﻧﻜﻢ ﻛﻨتﻢ
مﻌﻠﻤن ومتﻌﻠﻤن راﺋﻌن الﻴوم.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يحيون أﻧفﺴهم.
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الﺪرس  53ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

خال اجزء اخاص بـ "اربط" ،يطبق التاميذ
اﺳتراتيجيات الﻀرب في  9التي تعلموها في درس
الرياضيات الﺴابق .ويحلون أﻛبر ﻋﺪد مكﻦ مﻦ اﳌﺴائل
خال دﻗيقتﲔ ،ثم يتأﻛﺪون مﻦ إجاباتهم ،ويتأملون
مﺪى تيز أدائهم وااﺳتراتيجية )أو ااﺳتراتيجيات(
التي جربوها .في اجزء اخاص بـ "تعلم" ،يﺪرس
التاميذ اﻷماط في حقائق الﻀرب واجمع ويحﺪدوﻧها
ويﺴتﺨﺪموﻧها .وﺳيحلﹽون مﺴائل ﻋﻦ حقائق رياضية
مفردهم ثم يحﺪدون اﻷماط التي تﺴاﻋﺪهم في احل.
وﺳتتاح للتاميذ فرﺻة حﺴﲔ تلقائيتهم في حل احقائق
الرياضية.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• حﺪيﺪ اﻷماط في حقائق الﻀرب واجمع.
• ﺷرح ﻛيف أن اﻷماط اﳌاحظة في حقائق
الﻀرب واجمع مكﻦ أن تكون مفيﺪة ﻋنﺪ حل
اﳌﺴائل.
• تطبيق اﺳتراتيجيات حل مﺴائل اجمع
والﻀرب بﺴرﻋة ود ﹽﻗة.

اﻹرﺷادات
الﺪرس  :53ارﺑﻂ

= 2

4

x

= 9

9

x

1

9

x

0

=

9

x

= 10

9

x

= 2

3

x

= 9

9

x

= 5

9

x

0

=

9

x

= 7

9

x

= 9

8

x

= 9

x

= 9

9

=

1

x

= 9

9

x

0

=

6

9

x

= 4

9

x

= 2

9

x

= 10

9

x

= 5

9

x

= 8

2

x

= 9

= 3 x

x

= 6

1

x

= 9

9

9

x

= 8

9

x

= 6

4

x

= 9

10

x

= 9

9

x

= 7

9

x

=

9

0

ﻋﺪد اﳌﺴائل التي لم جب ﻋنها بﺸكل ﺻحيح:
ﻋﺪد اﳌﺴائل التي لم حلها:

 اﺳتراتيجية خﺪﻋة اﻷﺻابع
 اﺳتراتيجية ﻗائمة مﺴائل الﻀرب

اﳌواد

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

ا حاجة لتحﻀير جﺪيﺪ.

) 10إلى  15دﻗيقة(

 اﺳتراتيجية مﺨطط 120
هل تعتقﺪ أن هذه ااﺳتراتيجية ﻛاﻧﺖ مفيﺪة لﻚ؟ ل َم أو ل َم ا؟

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :53اربط ،في الكتاب ،واﻧتظار اﳌعلم حتى يعطي إﺷارة البﺪء .ﹽ
حل أﻛبر
ﻋﺪد مكﻦ مﻦ مﺴائل الﻀرب في  9خال دﻗيقتﲔ .والتوﻗف ﻋنﺪما يعطي اﳌعلم اﻹﺷارة.

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن ،ﻋﻠﻰ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ أن ﻳتبادل ﻛتاﺑﻪ مع زمﻴﻠﻪ اﳌجاور لﻴتأﻛﺪ ﻛﻞ زمﻴﻠن مﻦ إﺟاﺑات ﺑﻌﻀهﻤا .إذا أﻋﻄﻰ أﺣﺪ
الزمﻴﻠن إﺟاﺑة ﺻﺤﻴﺤة ﻋﻦ إﺣﺪى اﳌﺴاﺋﻞ ،ﻓﻌﻠﻰ الزمﻴﻞ اﻵﺧﺮ وضع ﻋامة ﺻواب ﺑجوارﻫا .أما إذا ﻛاﻧت اإﺟاﺑة ﺧﻄأ ،ﻓﻌﻠﻴﻪ أن
ﻳﻀع ﻋامة ﺧﻄأ " "xﺑجوار اإﺟاﺑة .وإذا لﻢ ﹹﻳجﺐ التﻠﻤﻴﺬ ،ﻳجﺐ ﻋﺪم ﻛتاﺑة أي ﺷﻲء.

ضع ﻋامة ﺻح أمام الطريقة التي اﺳتﺨﺪمتها أﻛﺜر اليوم.

 طرق أخرى

•

حقائق الﻀرب

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إﻋطاء إﺷارة التوﻗف جميع التاميذ بعﺪ دﻗيقتﲔ .التأﻛﺪ مﻦ وضع ﻛل تلميذ ﻗلمه أمامه.

ﻋﺪد اﳌﺴائل التي أجبﺖ ﻋنها بﺸكل ﺻحيح:

 اﺳتراتيجية حقائق الﻀرب في 10

•

التلقائية

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺧال أول دﻗﻴقتن مﻦ درس الﻴوم ،ﺳﻨﺤﻞّ أﻛبﺮ ﻋﺪد مﻜﻦ مﻦ مﺴاﺋﻞ الﻀﺮب التﻲ حتوي ﻋﻠﻰ ﺣقاﺋﻖ
الﻀﺮب ﻓﻲ  .9مﻜﻨﻜﻢ اﺳتخﺪام أي مﻦ ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات التﻲ ﺗﻌﻠﻤتﻤوﻫا ﺧال درس الﺮﻳاضﻴات اﻷﺧﻴﺮ .وﺑﻌﺪ دﻗﻴقتن ،ﺳﻨتﺤقﻖ
مﻌا .اﻓتﺤوا ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :53ارﺑﻂ ،واﻧتﻈﺮوﻧﻲ ﺣتﻰ أﻗول" :اﺑﺪأوا" .وﻋﻨﺪما أﻗول
مﻦ اإﺟاﺑات ً
"ﺗوﻗّ ﻔوا" ،ضﻌوا اﻷﻗام أمامﻜﻢ ﻓو ًرا.

اإرﺷادات :ﻋﻨﺪما ﻳﻌﻄﻲ اﳌﻌﻠﻢ اإﺷارة ،ﹹﺣﻞّ أﻛبﺮ ﻋﺪد مﻜﻦ مﻦ اﳌﺴاﺋﻞ ﺧال دﻗﻴقتن .واﺳتخﺪم ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴة التﻲ ﺗﻌﻠّﻤتها ﻓﻲ الﺪرس .52

x

•

حقائق اجمع

•

•

اربط

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :تبادل ﻛتبهم مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ والتأﻛﺪ مﻦ حلول بعﻀهم البعﺾ بينما يقرأ اﳌعلم اﳌﺴائل ويجيب
بصوت مرتفع.
ﻋنها
ٍ
وﻋ ّﺪوا اﳌﺴاﺋﻞ التﻲ ﻗﻤتﻢ ﺑﺤﻠها ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴح ،واﳌﺴاﺋﻞ التﻲ لﻢ حﻠوﻫا ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴح،
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﻋﻴﺪوا ﻛتﺐ زماﺋﻜﻢ .ﹹ
واﳌﺴاﺋﻞ التﻲ لﻢ جﻴبوا ﻋﻨها ،ﺛﻢ اﻛتبوا ﻫﺬه اﻷﻋﺪادَ .
وض َﻌوا ﻋامة ﺻواب ﺑجاﻧﺐ ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴة التﻲ اﺳتخﺪمتﻤوﻫا أﻛﺜﺮ الﻴوم،
ﺳﻨجﺮب ﻫﺬه ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴة مﺮة أﺧﺮى
وأﺟﻴبوا ﻋﻦ الﺴؤالن :ﻫﻞ ﺗﻌتقﺪ أن ﻫﺬه ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴة ﻛاﻧت مﻔﻴﺪة لك? ل َﻢ ﻧﻌﻢ أو ل َﻢ ا?
ّ
ﻓﻲ ﻳوم آﺧﺮ ﻛﻲ ﻧﻌﺮف إن ﻛان ﺑإمﻜاﻧﻨا أن ﻧتﺤﺴﻦ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة ﻛيفية حلهم وااﺳتراتيجية التي اﺳتﺨﺪموها أﻛﺜر مﻦ غيرها.
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ماذا ﻧقصﺪ ﻋﻨﺪما ﻧتﺤﺪث ﻋﻦ اﳊقاﺋﻖ الﺮﻳاضﻴة? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌﺮﻓون.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إذا لم يﺴتطع التاميذ اﻹجابة ﻋﻦ الﺴؤال ،فاﺷرح أن احقائق الرياضية هي اﻹجابات التي ﻧحصل ﻋليها ﻋنﺪما
ﻧقﺴمها.
جمع اﻷﻋﺪاد مﻦ  0إلى  10أو ﻧطرحها أو ﻧﻀربها أو ﹽ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻨﺪما ﻧتﺬﻛﺮ اﳊقاﺋﻖ الﺮﻳاضﻴة ،ﻳصبح مﻦ اﻷﺳهﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻋﻠﻴﻨا ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ أﺻﻌﺐ .ولهﺬا الﺴبﺐ ﻧتﺪرب
ﻛﺜﻴﺮا ،ﻓالتﺪرﻳﺐ ﻳﺴاﻋﺪﻧا ﻓﻲ أن ﻧصبح ﺳﺮﻳﻌن ودﻗﻴقن ﻓﻲ الوﻗت ﻧﻔﺴﻪ .مﻦ اﳌهﻢ أن ﻧﺤﻞ مﺴاﺋﻞ اﳊقاﺋﻖ الﺮﻳاضﻴة ﺑتﻠقاﺋﻴة،
ً
أﻳﻀا ﻓﻲ اﳊﻴاة ﺧارج اﳌﺪرﺳة .ﻓﻜّ ﺮوا ﻓﻲ وﻗت اضﻄﺮرم ﻓﻴﻪ
وﻗت طوﻳﻞ ﻓﻲ التﻔﻜﻴﺮ ﺑها .ومﻜﻦ أن ﻳﺴاﻋﺪﻧا ذلك ً
أو دون اﺳتﻐﺮاق ٍ
ﳊﻞ مﺴألة رﻳاضﻴات ﻓﻲ اﳊﻴاة الواﻗﻌﻴة ،ولﻜﻦ لﻢ ﻳﻜﻦ ﺑإمﻜاﻧﻜﻢ وﻗتها رﺳﻢ ﺻورة أو اﺳتخﺪام ﳕاذج ﺗﺴاﻋﺪﻛﻢ .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ
أﻋﻠﻰ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﺮغبون ﻓﻲ اﳌﺸارﻛة.

الﺪرس  :53التﻄبﻴﻖ
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للتط ﹽوع باﻹجابة .يصف التاميذ اختارون حاات اضطروا فيها إلى اﺳتﺨﺪام
احقائق الرياضية حل مﺴألة بﺴرﻋة في احياة اليومية.
 .2ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ:
ﺳﻨﺤﺪد الﻴوم وﻧﺴتخﺪم اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات مﻜﻦ أن ﺗﺴاﻋﺪﻧا ﻓﻲ اﻛتﺴاب التﻠقاﺋﻴة ﻓﻲ ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ الﺮﻳاضﻴات.
ّ
وﺳﻨﻔﻌﻞ ﺷﻴ ًئا ﻳﺸبﻪ ما ﻓﻌﻠﻨاه ﻓﻲ اجزء اخاص ﺑـ "ارﺑﻂ" الﻴوم ﺑﻌﺪ ﳊﻈات .ﺳأمﻨﺤﻜﻢ دﻗﻴقتن ﻛﻲ حﻠّوا أﻛبﺮ ﻋﺪد مﻜﻦ مﻦ
مﺴاﺋﻞ اﳊقاﺋﻖ الﺮﻳاضﻴة ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ .ولﻜﻦ ،ﻫﻨاك مﺴاﺋﻞ ﻋﻦ اجﻤع والﻀﺮب ﻫﺬه اﳌﺮة .اﻧتبهوا ﺟﻴﺪً ا إلﻰ الﺮموز أﺛﻨاء
اﳊﻞ .اﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :53التﻄبﻴﻖ ،واﻧتﻈﺮوا إﺷارﺗﻲ لﻠبﺪء .وﻋﻨﺪما أﻗول "ﺗوﻗّ ﻔوا" ،ضﻌوا اﻷﻗام أمامﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :53التطبيق .ﻋنﺪما يعطي اﳌعلم اﻹﺷارةَ ،ح ﹽل أﻛبر ﻋﺪد مكﻦ مﻦ
اﳌﺴائل خال دﻗيقتﲔ .والتوﻗف ﻋنﺪما يعطي اﳌعلم اﻹﺷارة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إﻋطاء إﺷارة التوﻗف جميع التاميذ بعﺪ دﻗيقتﲔ .التأ ﹽﻛﺪ مﻦ وضع جميع التاميذ أﻗامهم أمامهم.

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

رﺟاء ،ﹹﻋ ّﺪوا اﳌﺴاﺋﻞ التﻲ ﻗﻤتﻢ ﺑﺤﻠها واﻛتبوا ﻋﺪدﻫا.
 .3ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ:
ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻋ ﹽﺪ اﳌﺴائل التي أجابوا ﻋنها وﻛتابة ﻋﺪدها.
مﻌا لبﻌض الوﻗت .وأﻧا مهتﻢ ﺑﺴﻤاع
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻦ ﻧتﺤقﻖ مﻦ إﺟاﺑاﺗﻨا اﻵن ﻷﻧﻨا ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه الصﻔﺤة ً
رﺟاء ،ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ لوﺻﻒ اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة واﺣﺪة اﺳتخﺪمتﻤوﻫا لإﺟاﺑة ﻋﻦ ﻫﺬه
ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات التﻲ اﺳتخﺪمتﻤوﻫا الﻴوم.
ً
اﳌﺴاﺋﻞ ﺑﺴﺮﻋة وﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴح.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يصف التاميذ اختارون الطرق التي اﺳتﺨﺪموها حل اﳌﺴائل.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام اﻷﺳئلة لتحفيز التاميذ ﻋلى التفكير واﳌناﻗﺸة ،مﺜل اﻷﺳئلة التالية .بعﺪ أن يجيب أحﺪ التاميذ ،اﳌتابعة
بطرح الﺴؤال" :ﻛيف مكننا اﺳتﺨﺪام تلﻚ اﳌعلومة ﳌﺴاﻋﺪتنا في حل احقائق الرياضية بﺴرﻋة؟"
• ما حاﺻل ضرب أي رﻗم في 0؟
• ما حاﺻل جمع أي ﻋﺪد مع 0؟
• ما حاﺻل ضرب أي رﻗم في 1؟
• ما وجه التﺸابه بﲔ ِضعف أي رﻗم والﻀرب في 2؟
• ما ااﺳتراتيجية التي اتبعناها للﻀرب في 10؟
• ما ااﺳتراتيجيات التي تعلمناها في حصة ﺳابقة للﻀرب في 9؟
• ما الرابط بﲔ الﻀرب في  2والﻀرب في 4؟
• ما الرابط بﲔ الﻀرب في  5والﻀرب في 10؟
• ﻛيف تﺴاﻋﺪﻧا خاﺻية اﻹبﺪال في اجمع وخاﺻية اﻹبﺪال في الﻀرب في زيادة تلقائيتنا في حل اﳌﺴائل؟
• ما الروابط أو اﻷماط اﻷخرى التي احظتموها في احقائق الرياضية؟
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ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ اﺳتخﺪمتﻢ ﺑﻌض ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات الﺮاﺋﻌة .واﻵن ،أرﻳﺪ مﻨﻜﻢ أن ﺗﻔﻜﺮوا ﻓﻲ ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات التﻲ ﺳﻤﻌتﻤوﻫا
مﻨﺬ ﻗﻠﻴﻞ .ﹹﺣﻠّوا ﺟﻤﻴع مﺴاﺋﻞ اﳊقاﺋﻖ الﺮﻳاضﻴة ﻓﻲ ﻫﺬه الصﻔﺤة ،ولﻜﻦ ﺣاولوا اﺳتخﺪام اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة ﺳﻤﻌتﻢ ﻋﻨها .أمامﻜﻢ أﻛﺜﺮ
مﻦ دﻗﻴقتن .اﻧتبهوا إلﻰ ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات التﻲ ﺗﺴتخﺪموﻧها ﻷﻧﻜﻢ ﺳتﻜتبوﻧها ﻓﻲ اجﺪول ﻓﻲ الصﻔﺤة التالﻴة .ﻋﻠﻰ ﺳبﻴﻞ اﳌﺜال،
ﻋﻨﺪما أﺣﻞ مﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﺴألة ،أﺣﺐ أن أﺟﻴﺐ ﻋﻦ اﳌﺴاﺋﻞ اﻷﺳهﻞ أو ًا .اﳌﺴاﺋﻞ اﻷﺳهﻞ ﺑالﻨﺴبة لﻲ ﻫﻲ الﻀﺮب ﻓﻲ  0و 1و 10أو اجﻤع
مﻌها .الﻀﺮب ﻓﻲ  4أﺻﻌﺐ ﺑالﻨﺴبة لﻲ ،ولﺬلك أﺣﺐ أن أﻓﻜﺮ ﻓﻲ ﺗﻠك اﳌﺴاﺋﻞ ﻋﻠﻰ أﻧها مﺴاﺋﻞ مﻀاﻋﻔات ﻋﻨﺪما أضﺮب ﻓﻲ  2ﻋﻠﻰ
ﺳبﻴﻞ اﳌﺜال ،إذا ﻛاﻧت اﳌﺴألة ﻫﻲ  ،4 x 7ﻓإﻧﻲ ﺳأﻓﻜﺮ ﻓﻴها ﻋﻠﻰ أﻧها ﻋﻤﻠﻴة ضﺮب لـ  2 x 7مﺮﺗن .مﻜﻨﻜﻢ البﺪء.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﹽ
حل جميع اﳌﺴائل في هذه الصفحة ،مع ﻛتابة ماحظات ﻋﻦ ااﺳتراتيجيات التي يﺴتﺨﺪموﻧها في
الصفحة التالية.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋنﺪما تتبقى بﻀع دﻗائق في اجزء اخاص بـ "تعلم" ،اﺳتﺨﺪام إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺑقوا ﻛتبﻜﻢ مﻔتوﺣة ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات اﳊﻞ الﺬي أﻧﺸأﲤوه لﻠجزء اخاص ﺑـ "ﺗأمﻞ".

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

ـ"التأمﻞ" الﻴوم ،ﻋﻠﻰ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ الﻌﻤﻞ مع زمﻴﻠﻪ اﳌجاور ﳌﺸارﻛة ما ﻛتبﻪ ﻋﻦ ﺟﺪول
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ اجزء اخاص ﺑ
ّ
اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات اﳊﻞ ،ومﻨاﻗﺸة اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات اﳊﻞ التﻲ اﺳتخﺪمها ،ﺛﻢ حﺪﻳﺪ ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴة  -أو ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات  -اﻷﻧﺴﺐ لﻪ
الﻴوم.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث مع زمائهم ومﺸارﻛة ااﺳتراتيجيات التي اﺳتﺨﺪموها اليوم .وحﺪيﺪ ااﺳتراتيجية اﻷﻧﺴب
بالنﺴبة لهم.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اختيار تاميذ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أرﻳﺪ أن أﺳﻤع اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات اﳊﻞ التﻲ ﻛاﻧت اﻷﻓﻀﻞ ﺑالﻨﺴبة لﻜﻢ .وﺳأﺳتخﺪم
ّ
ﻷﺳمع إجابات بعﺾ منكم.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم ماحظاتهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تﺸجيع التاميذ ﻋلى أن يﺸرحوا ﻛيف أن إحﺪى اﺳتراتيجيات احل ﻛاﻧﺖ أفﻀل بالنﺴبة لهم أو ﺷرح ﺳبب ذلﻚ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﺟﺮﺑتﻢ الﻜﺜﻴﺮ مﻦ ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات الﻴوم وأﺻبﺤتﻢ ﻗادرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳊقاﺋﻖ الﺮﻳاضﻴة ﺑتﻠقاﺋﻴة أﻛبﺮ.
ﺣ ّﻴوا ﺑﻌﻀﻜﻢ وواﺻﻠوا التﺪرﻳﺐ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :حية بعﻀهم البعﺾ.

الفصل 233 6

الﺪرس  54ﻧظرة ﻋامة
ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

أهﺪاف التع ﹹلﹽم

في درس اليوم ،ﺳتﹹراجع اﳌفاهيم التي تعلمها التاميذ ﺳاب ﹱقا ﻋﻦ الوﻗﺖ والقيمة اﳌكاﻧية حتى خاﻧة مئات
اآاف .وهذه اﳌراجعة ﺳتﺴاﻋﺪ التاميذ في ااﺳتعﺪاد حل مﺴائل أﺻعب .فقﺪ يكون التعامل مع أﻋﺪاد
ﻛبيرة ﺻع ﹱبا ﻋلى التاميذ الصﻐار ،ولذلﻚ خذ وﻗتﻚ للتأﻛﺪ مﻦ أﻧهم يفهمون اﳌعلومات فه ﹱما ﻋمي ﹱقا .ولﺪﻋم هذا
الفهم ،يوجﺪ التاميذ اﻷماط في جﺪول القيمة اﳌكاﻧية وﻗِ يم اﻷﻋﺪاد.
مﻦ اﳌفاهيم اخطأ الﺸائعة لﺪى التاميذ الذيﻦ يواجهون ﺻعوبة في فهم القيمة اﳌكاﻧية أن الرﻗم اﻷول في
أي ﻋﺪد يحﺪد ﻗيمة العﺪد بالكامل .معنى آخر ،رما يظنون أن العﺪد  90أﻛبر مﻦ العﺪد  125ﻷن العﺪد 90
يبﺪأ بـ  9والعﺪد  125يبﺪأ بـ  1في اجزء اخاص بـ "تعلم" اليوم ،يﺪرس التاميذ ويﺸرحون ﺳبب ﺷيوع هذا
اﳌفهوم اخطأ وﻛيفية التصرف بﺪ ﹱا مﻦ ذلﻚ.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• حﺪيﺪ ووﺻف اﻷماط في ﻧظام القيمة اﳌكاﻧية
حتى خاﻧة مئات اآاف.
• تطبيق اﺳتراتيجيات ترتيب اﻷﻋﺪاد.

اﳌواد

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

أحﻀر ﺳاﻋة تعليمية ﻛبيرة ذات ﻋقربﲔ مكﻦ
حريكهما ،وﺳاﻋات ﺻﻐيرة ذات ﻋقارب مكﻦ
حريكها ﹱ
أيﻀا للتاميذ .وإذا لم تتو ﹽفر هذه
الﺴاﻋات ،فاﺳتﺨﺪم النماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية
دليل اﳌعلم للﺴاﻋة ذات العقارب ﻹﻧﺸاء ﺳاﻋة
تعليمية ،والنماذج اﳌتﻀمنة في ﻧهاية دليل اﳌعلم
للﺴاﻋة ذات العقارب ﻹﻧﺸاء ﺳاﻋات للتاميذ.

•

ﹱ
رئيﺴا للقيمة اﳌكاﻧية ﻛما هو
مﺨططا
أﻧﺸئ
ﹱ
موضح في جهيزات اﳌعلم للفصل للﺪرس 54
ﺳتتم مراجعة هذا اجﺪول مع التاميذ ثم ﻋرضه
للرجوع إليه خال ما تبقى مﻦ العام الﺪراﺳي.

اربط
اﻹرﺷادات

•

ﺳاﻋة تعليمية ﻛبيرة ذات ﻋقارب
وﺳاﻋات ﺻﻐيرة للتاميذ ذات
ﻋقارب

•

جﺪول القيمة اﳌكاﻧية

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

مقارﻧة

•

رﻗم

•

يﺴاوي

•

أﻛبر مﻦ

•

خاﻧة مئات اآاف

•

خاﻧة اﳌئات

•

أﺻﻐر مﻦ

•

خاﻧة اآحاد

•

ترتيب

•

القيمة اﳌكاﻧية

•

خاﻧة ﻋﺸرات اآاف

•

خاﻧة العﺸرات

•

خاﻧة اآاف

•

القيمة

) 10إلى  15دﻗيقة(

مﻌا مﻨﺬ ﻓتﺮة.
 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻧﻨﻈﺮ إلﻰ الﺴاﻋة وﻧﻌﺮف الوﻗت مﻦ ﺧالها ﻛﻞ ﻳوم ،ولﻜﻨﻨا لﻢ ﻧتﺪرب ﺣقً ا ﻋﻠﻰ حﺪﻳﺪ الوﻗت ً
لﻨﺮاﺟع ذلك اﻵن ﻓﻲ ﺑﻀع دﻗاﺋﻖ .أﺧبﺮوا زماءﻛﻢ اﳌجاورﻳﻦ ﺑﻜﻞ ما ﺗتﺬﻛﺮوﻧﻪ ﻋﻦ حﺪﻳﺪ الوﻗت.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث إلى الزمﻴﻞ اﳌجاور ﻋما يعرفوﻧه ﻋﻦ حﺪيﺪ الوﻗﺖ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲَ :مﻦ ﻳﺮﻳﺪ مﺸارﻛة ﺷﻲء ﻗالﻪ واﺣﺪ مﻨﻜﻢ أو زمﻴﻠﻪ? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اﺧتﻴار ﺗامﻴﺬ مﻨﻜﻢ .ﻋﻠﻰ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﺗﺬﻛّ ﺮم الﻜﺜﻴﺮ .لﻨتﺪرب ﻋﻠﻰ حﺪﻳﺪ الوﻗت اﻵن .ﺳأﺳتخﺪم
ّ
التﻠﻤﻴﺬ اﻷول الﺬي ﺳأﺧتار اﺳﻤﻪ اﳊﻀور وحﺮﻳك الﻌقﺮﺑن ﻋﻠﻰ الﺴاﻋة .وﻋﻠﻰ التﻠﻤﻴﺬ الﺜاﻧﻲ الﺬي ﺳأﺧتار اﺳﻤﻪ أن ﻳقﺮأ
ﺑصوت مﺮﺗﻔع.
الوﻗت
ٍ
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار تلميذيﻦ في ﻛل مرة .أثناء ﻋمل التلميذيﻦ ،التأﻛﺪ مﻦ وضع التلميذ اﻷول لعقرب الﺴاﻋات في اﳌوضع الصحيح
بنا ﹱء ﻋلى موضع ﻋقرب الﺪﻗائق )ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال :في اﳌنتصف بﲔ العﺪد  1والعﺪد  2لإﺷارة إلى أن الﺴاﻋة هي  .(1:30ثم الطلب مﻦ
التاميذ ﻗراءة الوﻗﺖ بطريقة أخرى إذا ﻛان ذلﻚ مناﺳ ﹱبا )مﺜل  :3:15الﺜالﺜة وخمس ﻋﺸرة دﻗيقة  -الﺜالﺜة والربع(.
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بصوت مرتفع.
وﻗﺖ ما ﻋلى الﺴاﻋة .ويقرأ التلميذ الﺜاﻧي الوﻗﺖ
ٍ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يح ﹽرك التلميذ اﻷول العقربﲔ لعرض ٍ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع ﻓﻲ اﳌﺮاﺟﻌة الﻴوم .ﺳﻨواﺻﻞ التﺪرﻳﺐ ﻛﻞ ﻳوم ﺣتﻰ ﺧارج ﺣصة الﺮﻳاضﻴات.

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض اجﺪول الرئيس للقيمة اﳌكاﻧية في مكان يﺴتطيع جميع التاميذ رؤيته فيه .وﻛتابة اﻷﻋﺪاد التالية ﻋلى
الﺴبورة:
•
•
•

1312
23406
451234

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗوﺟﺪ ﺛاﺛة أﻋﺪاد ﻛبﻴﺮة ﻋﻠﻰ الﺴبورة .ﻋﻠﻰ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ ﻗﺮاءة ﻛﻞ ﻋﺪد
ﺑصوت مﺮﺗﻔع لزمﻴﻠﻪ اﳌجاور ﺛﻢ مﻨاﻗﺸة
ٍ
اﺧتاف ﻛﻞ ﻋﺪد ﻋﻦ اﻵﺧﺮ .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪ ااﺳتﻌﺪاد لﻠﻤﺸارﻛة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مناﻗﺸة اﳌاحظات ﻋﻦ اﻷﻋﺪاد الﺜاثة مع الزماء اﳌجاورﻳﻦ .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪما يكوﻧون
مﺴتعﺪيﻦ للمﺸارﻛة .يﺸارك التاميذ الذيﻦ وﻗع ااختيار ﻋليهم ماحظاتهم مع الفصل.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إرﺷاد التاميذ إلى اﺳتﺨﺪام تعبيرات القيمة اﳌكاﻧية ﻋنﺪ وﺻف ﻛل ﻋﺪد ،ﻋلى ﺳبيل اﳌﺜال :يتك ﹽون العﺪد  1312مﻦ
أربعة أرﻗام ومتﺪ حتى خاﻧة اآاف ،ويتك ﹽون العﺪد  23406مﻦ خمﺴة أرﻗام ولكﻦ فيه رﻗم في خاﻧة ﻋﺸرات اآاف ،ولذلﻚ فإﻧه أﻛبر مﻦ
العﺪد  ،1312وهكذا.
ﺑﻌﻀا مﻨﻜﻢ
لﻨﻠﻖ ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اجﺪول .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌﺮﻓون ﻫﺬه اﳌﻌﻠومات .ﺳأﺧتار ً
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲِ :
ﳌﺸارﻛة ﺷﻲء ﻳتﺬﻛﺮوﻧﻪ ﻋﻦ القﻴﻤة اﳌﻜاﻧﻴة وﺟﺪول القﻴﻤة اﳌﻜاﻧﻴة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للتط ﹽوع باﻹجابة .يﺸارك التاميذ اختارون ما يتذﻛروﻧه ﻋﻦ القيمة اﳌكاﻧية.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التأﻛﺪ مﻦ ﺳماع التاميذ ما يلي )مﻦ زمائهم أو منﻚ(:
•
•
•
•

لأرﻗام ﻗي ﹽم مﺨتلفة.
اﻷرﻗام مﻦ  0إلى  9وتﹹﺴتﺨﺪم لتكويﻦ أﻋﺪاد أﻛبر.
ﻧح ﹽﺪد مﺪى ﻛِ َبر اﻷﻋﺪاد مﻦ خال ﻗيمها.
في اﻷﻋﺪاد اﳌك ﹽوﻧة مﻦ أﻛﺜر مﻦ رﻗم ،يأتي ﻛل رﻗم في خاﻧة محﺪدة ،وهذه اخاﻧة لها ﻗيمة محﺪدة .ﻧطلق ﻋلى هذه القيمة اﺳم
القيمة اﳌكاﻧية) .أﺷر إلى تعريف ﻛل مﻦ "اخاﻧة" و"القيمة" ﻋلى اخطط(.

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗﻔﻜﻴﺮ راﺋع .لﻨﻌﻤﻞ الﻴوم ﻋﻠﻰ إﻳجاد اﻷﳕاط ﻓﻲ ﺟﺪول القﻴﻤة اﳌﻜاﻧﻴة .إذا ﻛان الﺮﻗﻢ  1ﻓﻲ ﺧاﻧة اﻵﺣاد ،ﻓﻤا
ﻗﻴﻤتﻪ? اﻫﻤﺴوا لﻲ ﺑإﺟاﺑاﺗﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الهﻤس باﻹجابة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻴﻤتﻪ  1ماذا لو أن الﺮﻗﻢ  1ﻳوﺟﺪ ﻓﻲ ﺧاﻧة الﻌﺸﺮات? ما ﻗﻴﻤتﻪ? اﻫﻤﺴوا لﻲ ﺑإﺟاﺑاﺗﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الهﻤس باﻹجابة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻴﻤتﻪ  .10ﺑﻜﻢ ﺗزﻳﺪ ﺧاﻧة الﻌﺸﺮات ﻋﻦ ﺧاﻧة اﻵﺣاد? ﻓﻠﻴتﺤﺪث ﻛﻞ مﻨﻜﻢ مع زمﻴﻠﻪ اﳌجاور ﻋﻦ ﻫﺬا الﺴؤال.
ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌﺮﻓون اإﺟاﺑة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث إلى زمﻴﻞ مجاور .رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم.
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أﻳﻀا.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مﻜﻨﻨا ﻛتاﺑة ذلك ﻓﻲ ﺷﻜﻞ مﺴألة ً
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة  10 = _____ x 1ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما الﻌﺪد الﺬي إذا ضﺮﺑﻨاه ﻓﻲ  1ﻛاﻧت اإﺟاﺑة  ?10أروﻧﻲ ﺑاﺳتخﺪام أﺻاﺑﻌﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷﺻابع لتوضيح اﻹجابة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تأﻛيﺪ اﻹجابة الصحيحة وﻛتابة  10في الفراغ.
ﺗصح ﻫﺬه القاﻋﺪة ﻋﻨﺪ مقارﻧة ﻛﻞ ﻗﻴﻤة مﻜاﻧﻴة ﺑالقﻴﻤة اﳌﻜاﻧﻴة التﻲ ﺑﻌﺪﻫا? ﺑﻜﻢ ضﻌﻔً ا ﺗزﻳﺪ ﺧاﻧة
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﻞ
ّ
اﳌئات ﻋﻦ ﺧاﻧة الﻌﺸﺮات? ﺑﻜﻢ ضﻌﻔً ا ﺗزﻳﺪ ﺧاﻧة اﻵاف ﻋﻦ ﺧاﻧة اﳌئات? ﻓﻜﺮوا ﻗﻠﻴ ً
ا ،ﺛﻢ ﺷارﻛوا أﻓﻜارﻛﻢ مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
ﺑﻌﻀا مﻨﻜﻢ.
ﺳأﺳتخﺪم
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء ﻷﺳﻤع ً
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التفكير بصمﺖ في الﺴؤال ثم مﺸارﻛة أفكارهم مع زمائهم اجاوريﻦ .يناﻗش التاميذ اختارون
أفكارهم مع الفصل.
ﻧﻜون ﺑـ  10آﺣاد? أﺟﻴبوا ﺑصوت
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗزﻳﺪ ﻛﻞ مﻦ ﻫﺬه اخاﻧات  10أضﻌاف ﻋﻦ اخاﻧة الﺴاﺑقة لها .ماذا ﻧﺴتﻄﻴع أن ّ
مﺮﺗﻔع إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌﺮﻓون.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ذﻛر اﻹجابات.
ﻧﻜون ﺑـ  10ﻋﺸﺮات? أﺟﻴبوا ﺑصوت مﺮﺗﻔع
ﻧﻜون ﻋﺸﺮة واﺣﺪة ﺑاﺳتخﺪام  10آﺣاد .ماذا ﻧﺴتﻄﻴع أن ّ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻧﺴتﻄﻴع أن ّ
إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌﺮﻓون.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ذﻛر اﻹجابات.
ﻧﻜون ﺑـ  10مئات? أﺟﻴبوا ﺑصوت مﺮﺗﻔع
ﻧﻜون ماﺋة واﺣﺪة ﺑاﺳتخﺪام  10ﻋﺸﺮات .ماذا ﻧﺴتﻄﻴع أن ّ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻧﺴتﻄﻴع أن ّ
إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌﺮﻓون.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ذﻛر اﻹجابات.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳأﻗول الﺴؤال ﺑﻄﺮﻳقة مختﻠﻔة .ﻛﻢ ألﻔً ا ﻧﺤتاج لتﻜوﻳﻦ ﻋﺸﺮة آاف واﺣﺪة? أﺟﻴبوا ﺑصوت مﺮﺗﻔع إذا ﻛﻨتﻢ
ﺗﻌﺮﻓون.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ذﻛر اﻹجابات.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛﻢ ﻋﺸﺮة آاف ﻧﺤتاج لتﻜوﻳﻦ ماﺋة ألﻒ واﺣﺪة? أﺟﻴبوا ﺑصوت مﺮﺗﻔع إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌﺮﻓون.
الﺪرس  :54التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :ﹹﺣﻞّ اﳌﺴألة التالﻴة مع زمﻴﻠك.

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ذﻛر اﻹجابات.

ﻗالﺖ جميلة إﻧه ما أن الرﻗم  9هو الرﻗم اﻷﻛبر ﻗيمةﹱ ،فإن العﺪد  999أﻛبر مﻦ العﺪد  .1000هل تتفق معها أم ا؟ وﳌاذا؟

اإرﺷادات :ﹹﺣﻞّ ﺑقﻴة ﻫﺬه اﳌﺴاﺋﻞ مﻔﺮدك.
الﻠﻐز :1
يحتوي هذا العﺪد ﻋلى 5 :آاف و 7مئات و 6ﻋﺸرات و 4آحاد .فما هذا العﺪد؟

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳﻌتﻤﺪ ﻧﻈام القﻴﻤة اﳌﻜاﻧﻴة ﻋﻠﻰ الﻌﺸﺮات .ﺣﻴث ﺗزﻳﺪ ﻛﻞ ﺧاﻧة مقﺪار  10أضﻌاف ﻋﻦ اخاﻧة الﺴاﺑقة لها.
لﻨﺮﺑﻂ ﻫﺬه الﻔﻜﺮة اﻵن مقارﻧة اﻷﻋﺪاد وﺗﺮﺗﻴبها .اﻓتﺤوا ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :54التﻄبﻴﻖَ .مﻦ ﻳﺮﻳﺪ
ﻗﺮاءة اﳌﺴألة ﺑصوت مﺮﺗﻔع?

الﻠﻐز :2
يحتوي هذا العﺪد ﻋلى 12 :مائة و 15ﻋﺸرة و 6آحاد .فما هذا العﺪد؟

الﻠﻐز :3
اﻛتب العﺪد التالي بالصيﻐة الرمزية .واﻧتبه إلى القيمة اﳌكاﻧية.

مرتفع إذا اختارهم اﳌعلم.
بصوت
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻗراءة اﳌﺴألة
ٍ
ٍ

= 2 + 300 + 40 + 50000 + 6000

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻴتﻌاون ﻛﻞ مﻨﻜﻢ مع زمﻴﻠﻪ اﳌجاور ﳊﻞّ اﳌﺴألة .وﺗأﻛﺪا مﻦ ﺗواﻓﻖ إﺟاﺑتﻴﻜﻤا .وﻋﻨﺪما ﺗﻨتهﻴان مﻦ التأﻛﺪ مﻦ
ﺣﻞّ اﳌﺴألة اﻷولﻰ ،ﻋﻠﻰ ﻛﻞ مﻨﻜﻤا الﻌﻤﻞ مﻔﺮده ﳊﻞ ﺑقﻴة اﳌﺴاﺋﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا القﺴﻢ.

الﻠﻐز :4
اﻛتب العﺪد التالي بالصيﻐة اﳌمتﺪة.

= 3509

166

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل مع زمﻴﻞ مجاور حل اﳌﺴألة اﻷولى ثم العمل مفردهم حل بقية اﳌﺴائل.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مراجعة اﻹجابات ﻋﻦ ألﻐاز القيمة اﳌكاﻧية مع التاميذ ﻋنﺪما تتبقى  5دﻗائق مﻦ وﻗﺖ اجزء اخاص بـ "تعلم".
الﺴماح لهم بتصحيح اﻹجابات غير الصحيحة إذا لزم اﻷمر.
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تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋنﺪ اﻧتهاء وﻗﺖ اجزء اخاص بـ "تعلم" ،اﺳتﺨﺪام إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه.
وﻧتأمﻞ ما ﻧﻌﺮﻓﻪ اﻵن وﻧﻔهﻤﻪ .ﻗﻔوا إذا ﻛﻨتﻢ ﺗتﻔقون مع ﺟﻤﻴﻠة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨ ﹹَﻌﺪ إلﻰ الﺴؤال اﻷول
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻋنﺪما يﺨتارهم اﳌعلم ،الوﻗوف إذا ﻛاﻧوا يوافقوﻧها وﺷرح إجابتهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الطلب مﻦ تلميذ واحﺪ م اختياره ﻋلى اﻷﻗل لﺸرح إجابته .الطلب مﻦ التاميذ الواﻗفﲔ اجلوس ،والطلب مﻦ التاميذ
الوﻗوف إذا لم يكوﻧوا يتفقون مع جميلة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻋنﺪما يﺨتارهم اﳌعلم ،الوﻗوف إذا ﻛاﻧوا ا يوافقوﻧها وﺷرح إجابتهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الطلب مﻦ تلميذ واحﺪ م اختياره ﻋلى اﻷﻗل لﺸرح إجابته .التأﻛﺪ مﻦ خال طرح أﺳئلة متابعة ﻋنﺪ احاجة .بنهاية
اجزء اخاص بـ "تعلم" ،التأﻛﺪ مﻦ فهم جميع التاميذ أن جميلة لم تكﻦ ﻋلى ﺻواب ،والﺴبب في ذلﻚ هو أن العﺪد  1000متﺪ إلى خاﻧة
اآاف وأن العﺪد  999متﺪ إلى خاﻧة اﳌئات.
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الﺪرس  55ﻧظرة ﻋامة
ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

أهﺪاف التع ﹹلﹽم

يبﺪأ التاميذ هذا الﺪرس بنﺸاط حليل أخطاء القيمة
اﳌكاﻧية .في اجزء اخاص بـ "تعلم" ،يراجع التاميذ
اجمع ويتﺪربون ﻋليه باﺳتﺨﺪام مﺜل ﺻور القيمة اﳌكاﻧية
و/أو خطوط اﻷﻋﺪاد و/أو تقﺴيم اﻷﻋﺪاد و/أو الطرق
القياﺳية )اخوارزميات( .اﺳمح للتاميذ باﺳتﺨﺪام
الطريقة اﻷجح واﻷﻛﺜر راحة بالنﺴبة لهم إضاف ﹱة إلى
التعلﹽم مﻦ زمائهم ﻋﻦ طرق أخرى مكنهم جربتها .إن
يترﺳخ فيها الفهم
احوارات الرياضية هي النقطة التي
ﹽ
العميق ،لذلﻚ َ
حل بالصبر وﺷجع التاميذ ﻋلى التفكير
بطريقة ﻧاﻗﺪة في ااﺳتراتيجيات واحلول.
تﹹناﻗش الﺪروس  55إلى  57اﺳتراتيجيات اجمع
والطرح التي تﺴاﻋﺪ في اﻧﺨراط التاميذ في مهارة
التحليل ضمﻦ التفكير احاﺳوبي .والتحليل هو
اﺳتراتيجية ﹹيقﺴم فيها ﻋﺪد أو مﺴألة أو ﻧﺸاط ﺻعب
إلى أجزاء أﺻﻐر بحيث يﺴهل حلﹽها.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تطبيق مجموﻋة مﻦ ااﺳتراتيجيات حل مﺴائل
اجمع.
• ﺷرح أهمية تعلﹽم اﺳتراتيجيات مﺨتلفة حل
اﳌﺴائل.

اربط
اﻹرﺷادات

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

اجمع

•

التحليل

•

خط اﻷﻋﺪاد

•

القيمة اﳌكاﻧية

•

إﻋادة التجميع

•

اﺳتراتيجية

•

حاﺻل اجمع

ا حاجة لتحﻀير جﺪيﺪ.

اﳌواد

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة ما يلي ﻋلى الﺴبورة:
0 + 60 + 300 + 5000 + 1000 = 15360 -1
352 + 234 -2
)559 = (2 + 50 + 300) + (4 + 3 + 200
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗوﺟﺪ ﻋﻠﻰ الﺴبورة مﺴألتان .ﻓﻲ اﳌﺴألة اﻷولﻰ ،ﻛتﺐ ﺗﻠﻤﻴﺬ الﻌﺪد  15360ﺑالصﻴﻐة اﳌﻤتﺪة .ارﻓﻌوا اإﺑهام
إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗواﻓقون ﻋﻠﻰ اﳊﻞ أو اﺧﻔﻀوا اإﺑهام إلﻰ أﺳﻔﻞ إذا لﻢ ﺗﻜوﻧوا مواﻓقن .ﺳأطﻠﺐ مﻦ البﻌض مﻨﻜﻢ مﺸارﻛة
أﻓﻜارﻫﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للموافقة أو ﺧﻔض اإﺑهام ﻷﺳﻔﻞ لعﺪم اﳌوافقة .يﺸرح التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم
اﳌعلم اﻷﺳباب اﳌنطقية.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار بعﺾ التاميذ اﳌوافقﲔ للمﺸارﻛة بحيث مكنهم التفكير في أفكار ﻋﻦ القيمة اﳌكاﻧية وتتاح لهم فرص
التصحيح ﻷﻧفﺴهم .اختيار بعﺾ التاميذ غير اﳌوافقﲔ ﳌﺸارﻛة أفكارهم.
مﻌا .وﻗﺮر أن ﻳﺤﻠﻞ ﻛﻞ ﻋﺪد إلﻰ الصﻴﻐة اﳌﻤتﺪة جﻤع اﳌئات ﺛﻢ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ اﳌﺴألة الﺜاﻧﻴةَ ،ﺟ َﻤ َع ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻫﺬﻳﻦ الﻌﺪدﻳﻦ ً
الﻌﺸﺮات ﺛﻢ اﻵﺣاد .اﻧﻈﺮوا إلﻰ اﳊﻞ وارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛﻨتﻢ مواﻓقن ﻋﻠﻰ ﻫﺬه الﻔﻜﺮة ،أو اﺧﻔﻀوا اإﺑهام إلﻰ أﺳﻔﻞ إذا
ﻛﻨتﻢ غﻴﺮ مواﻓقن ﻋﻠﻴها .ﺳأﺳتﺪﻋﻲ البﻌض مﻨﻜﻢ ﳌﺸارﻛة أﻓﻜارﻫﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للموافقة أو ﺧﻔض اإﺑهام ﻷﺳﻔﻞ لعﺪم اﳌوافقة .يﺸرح التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم
اﳌعلم اﻷﺳباب اﳌنطقية.
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تكرار ﻋملية اﳌﺸارﻛة ﻋنﺪ حل اﳌﺴألة الﺜاﻧية.
ﺟﻤﻴﻌا ﻓﻲ أﺧﻄاء ،والقﺪرة ﻋﻠﻰ إﻳجادﻫا وﺗصﺤﻴﺤها ﺗﺴاﻋﺪﻧا ﻓﻲ التﻌﻠّﻢ .ﻓﻲ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﻤتﻌت ﺑﺴﻤاع أﻓﻜارﻛﻢ .ﻧقع
ً
ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴح مﻦ أول مﺮة .ﺳﻨﺮاﺟع الﻴوم ﺑﻌض
الواﻗع ،ﻧتﻌﻠّﻢ مﻦ اﻷﺧﻄاء غال ًبا ما ﻫو أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ما ﻧتﻌﻠﻤﻪ ﻋﻨﺪ ﻓﻌﻞ اﻷﺷﻴاء
ٍ
ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات التﻲ ﻧتبﻌها ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴة اجﻤع.

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 -1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة  239 + 742و  135 + 809ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ الﺪروس القﻠﻴﻠة اﳌتبقﻴة ،ﺳﻨﺮاﺟع اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات اجﻤع والﻄﺮح وﻧتﺪرب ﻋﻠﻴها .ﺗﺬﻛﺮوا أن الهﺪف ﻫو
اﺳتخﺪام اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة ﺗتقﻨوﻫا وﺗﺴاﻋﺪﻛﻢ ﻋﻠﻰ الوﺻول إلﻰ اإﺟاﺑة الصﺤﻴﺤة .ومﻜﻦ أن ﻳتﻔاوت ذلك ﺑن اﻷﺷخاص وﺑن
"ﻋالﻢ رﻳاضﻴات" ﻳتﻤتع ﺑاﳌﺮوﻧة ،وﻳﻌﻨﻲ ذلك أن ﺗﻨﻈﺮ إلﻰ اﳌﺴألة وحﺪد أﻓﻀﻞ طﺮﻳقة
اﳌﺴاﺋﻞ اﳌختﻠﻔة .لﺬلك مﻦ اﳌهﻢ أن ﺗﻜون ِ
ﺗﻨاﺳﺐ اﳌوﻗﻒ .ﻛﻤا أﻧﻨا ﻧتﻌﻠﻢ الﻜﺜﻴﺮ مﻦ ﺧال ااﺳتﻤاع لﻐﻴﺮﻧا مﻦ "ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات" واﺳتﺮاﺗﻴجﻴاﺗهﻢ ﻓﻲ اﳊﻞ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :توجيه اﻧتباه التاميذ إلى اﳌﺴائل التي ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳأﺳتخﺪم اﺳتﺮاﺗﻴجﻴتن مختﻠﻔتن ﳊﻞ ﻫﺬه اﳌﺴاﺋﻞ .رما ﺗتﺬﻛﺮون ﻫﺬه ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات مﻦ الصﻒ الﺜاﻧﻲ
رما ﺗﻜون لﺪﻳﻜﻢ اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة مختﻠﻔة ،وأو ّد أن أﺳﻤﻌها ﺑﻌﺪ أن اﻧتهﻲ مﻦ الﺸﺮح .ﺑالﻨﺴبة
ااﺑتﺪاﺋﻲ ،لﺬا ﺷاﻫﺪوا واﺳتﻤﻌوا ﺑتﺮﻛﻴزّ .
رﺳﻤا لﻠقﻴﻤة اﳌﻜاﻧﻴة ﳊﻠها .ﺑﻴﻨﻤا ﺳأﺳتخﺪم ﺧﻂ اﻷﻋﺪاد ﳊﻞ اﳌﺴألة الﺜاﻧﻴة.
لﻠﻤﺴألة اﻷولﻰ ،ﺳأﺳتخﺪم ً
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺷرح ﻋملية جمع  239 + 742باﺳتﺨﺪام اﺳتراتيجية القيمة اﳌكاﻧية ﻋﻦ طريق رﺳم جﺪول للعﺪد  742به ثاثة
أﻋمﺪة لآحاد والعﺸرات واﳌئات ﻛما هو موضح باﻷﺳفل .اﺳتﺨﺪم مربعات أﻛبر لتمﺜيل اﳌئات ،ومﺴتطيات رفيعة لتمﺜيل العﺸرات،
ومربعات ﺻﻐيرة لتمﺜيل اآحاد .وﻋلى ﻧفس النحو ارﺳم العﺪد  239حته مباﺷر ﹱة ﻛما هو موضح باﻷﺳفل .مذج ﻛيفية جمع ﻛل خاﻧة
بﺪءﹱا بﺨاﻧة اآحاد مع إﻋادة التجميع ﻋنﺪ احاجة .ﻛتابة حاﺻل اجمع.
آحاد

ﻋﺸرات

مئات

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :حﺪﺛوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ ﻋﻤا اﺣﻈتﻤوﻧﻲ أﻓﻌﻠﻪ وﻋﻦ الﺴبﺐ ﻓﻲ ذلك ﺑﺮأﻳﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مﺸارﻛة اﻷفكار مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
رﺟاء ،ﺷارﻛوا ما اﺣﻈتﻤوه إن اﺧتﺮﺗﻜﻢ لﻠﻤﺸارﻛة.
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء ﻷﺳﻤع إﺟاﺑات مﻦ ﺛاﺛة ﺗامﻴﺬ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳأﺳتخﺪم
ً
ّ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يقول ﻛل تلميذ م اختياره ماحظة واحﺪة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :تصحيح أي مفاهيم خطأ رئيﺴة لﺪى التاميذ ﻋﻦ اﺳتﺨﺪام هذه ااﺳتراتيجية للجمع أو ﻋﻦ إﻋادة التجميع.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻵن ،أرﻳﺪ أن أﺟﻤع الﻌﺪدﻳﻦ  809و 135ﺑاﺳتخﺪام ﺧﻂ أﻋﺪاد .ﻛﻴﻒ مﻜﻨﻨﻲ إﺟﺮاء ﻗﻔزات ﺳهﻠة مﻦ الﻌﺪد
 809ﻷﺟﻤع إلﻴﻪ الﻌﺪد  ?135مﻌﻨﻰ آﺧﺮ ،ﻛﻴﻒ مﻜﻨﻨﻲ ﺗقﺴﻴﻢ الﻌﺪد  135إلﻰ أﺟزاء أﺻﻐﺮ لتﺴهﻴﻞ القﻔز ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻷﻋﺪاد?
رﺟاء ،ﻧاﻗﺸوا ﻫﺬا مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
ً
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :مناﻗﺸة زمائهم اجاوريﻦ بﺸأن طرق تقﺴيم العﺪد  135إلى أجزاء أﺳهل بحيث مكنهم اﺳتﺨﺪام
خط أﻋﺪاد للجمع.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار ﻋﺪة تاميذ لﺴماع اﻗتراحاتهم .اﻹﺷارة إلى أن إحﺪى الطرق الﺴهلة لذلﻚ تعتمﺪ ﻋلى تقﺴيم اﻷﻋﺪاد اﳌك ﹽوﻧة
مﻦ ثاثة أرﻗام إلى آحاد وﻋﺸرات ومئات إن لم يقترح أي مﻦ التاميذ ذلﻚ .ﺷرح أﻧه مكﻦ تقﺴيم العﺪد  135إلى  5 + 30 + 100مﻦ أجل
إجراء "ﻗفزات" ﻋلى طول خط اﻷﻋﺪاد .توضيح "القفز" بﺪ ﹱءا مﻦ العﺪد  809ﻋلى اجاﻧب اﻷيﺴر مﻦ خط أﻋﺪاد فارغ مرﺳوم ﻋلى الﺴبورة
)ﻛما هو موضح باﻷﺳفل( .رﺳم ﻗفزة ﻧصف دائرية مﻦ العﺪد  809إلى العﺪد  909بجمع مائة واحﺪة .ﻛتابة العﺪد  100في أﻋلى القفزة
ﻧصف الﺪائرية مﻦ أجل تتبﹽع اﻷجزاء .ثم إضافة  30للقفز إلى العﺪد  939وأخيرﹱا ،إجراء ﻗفزة أخيرة مقﺪار  5للوﺻول إلى العﺪد .944
=135 + 809

5+

944

30+

939

100+

909

809

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺑﻌﺪ أن ّ
اطﻠﻌتﻢ ﻋﻠﻰ اﺳتﺮاﺗﻴجﻴتن جﻤع اﻷﻋﺪاد الﻜبﻴﺮةَ ،مﻦ لﺪﻳﻪ اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة مختﻠﻔة ﻳﺮﻳﺪ مﺸارﻛتها?
ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للتط ﹽوع باﻹجابة .ينمذج التاميذ اختارون اﺳتراتيجيتهم في احل ويﺸرحوﻧها
ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة ااﺳتراتيجيات التي يﺸارﻛها التاميذ .رما يكون مﻦ اﳌفيﺪ إﻧﺸاء مﺨطط رئيس يﻀم ﻛل ااﺳتراتيجيات
اختلفة للرجوع إليه ﻋنﺪ احاجة .وإذا لم يﺸارك أي تلميذ الطريقة القياﺳية )اخوارزميات( ،فاحرص ﻋلى مذجتها في ﻧهاية الﺪرس.
مﻦ ااﺳتراتيجيات اﻷخرى التي مكﻦ مﺸارﻛتها حليل اﻷﻋﺪاد إلى آحاد وﻋﺸرات ومئات دون رﺳم ﺻور للقيمة اﳌكاﻧية  -وذلﻚ بكتابة
اﻷﻋﺪاد  2 + 40 + 700و  9 + 30 + 200ثم دمج اآحاد والعﺸرات واﳌئات ﻹيجاد اجموع.

الﺪرس  :55التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :ﹹﺣﻞّ مﺴاﺋﻞ اجﻤع التالﻴة ﺑاﺳتخﺪام اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة مﻜﻨك اﺳتخﺪامها ﺑﻜﻔاءة .وﻋﻨﺪما ﺗﻨتهﻲ ،اﺧتﺮ مﺴألتن وحقﻖ مﻦ
إﺟاﺑتك ﺑاﺳتخﺪام اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة ﺟﻤع مختﻠﻔة .أﻋﺪ ﻛتاﺑة اﳌﺴألتن ﻓﻲ اجﺪول ﺑالصﻔﺤة التالﻴة ،واﺷﺮح طﺮﻳقة ﺣﻠّك ﺑاﺳتخﺪام
ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴة اجﺪﻳﺪة.

اﳊﻞ

اﳌﺴألة

184 + 97

ﺣاﺻﻞ اجﻤع

تع ﹽرف التاميذ ﻋلى هذه ااﺳتراتيجية وتﺪربوا ﻋليها في الصف الﺜاﻧي اابتﺪائي ،ولكنهم رما يحتاجون إلى تنﺸيط ذاﻛرتهم ،وا ﺳيما
فيما يﺨﺺ إﻋادة التجميع .إذا ﻛان التاميذ ينمذجون الطريقة ،فذ ﹽﻛرهم باﻹبقاء ﻋلى محاذاة اآحاد والعﺸرات واﳌئات والبﺪء بجمع اآحاد
وااﻧتقال يﺴا ﹱرا.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .لﺪﻳﻜﻢ الﻜﺜﻴﺮ مﻦ ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات اﳌختﻠﻔة ﳊﻞ مﺴاﺋﻞ اجﻤع .اﻓتﺤوا ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ
واﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :55التﻄبﻴﻖ .اﻗﺮأوا اإرﺷادات ﺑصﻤت.

201 + 483

262 + 823

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :55التطبيق ،في ﻛتاب التلميذ وﻗراءة اﻹرﺷادات بصمﺖ.

233 + 677

337 + 865
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ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻋﻤﻠوا مﻔﺮدﻛﻢ ﳊﻞ ﻛﻞ مﻦ ﻫﺬه اﳌﺴاﺋﻞ ﺑاﺳتخﺪام إﺣﺪى اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات اجﻤع التﻲ ﺗﻨاﺳبﻜﻢ .واﺷﺮﺣوا اﳊﻞ
مجﺪدا ﺑاﺳتخﺪام اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة
ﻓﻲ اإطار ﺑﺤﻴث ﻳتﻤﻜﻦ التامﻴﺬ اﻵﺧﺮون مﻦ رؤﻳة أﻓﻜارﻛﻢ ﺑوضوح .ﺛﻢ اﺧتاروا مﺴألتن وﺣﻠّوﻫﻤا
ً
مختﻠﻔة .وإذا لﻢ حصﻠوا ﻋﻠﻰ اإﺟاﺑة ﻧﻔﺴها ،ﻓقﺪ حتاﺟون إلﻰ جﺮﻳﺐ اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة ﺛالﺜة .إذا اﻧتهﻴتﻢ مﻦ ﺣﻞ ﻫﺬه اﳌﺴاﺋﻞ
ﺳﺮﻳﻌا ،ﻓﺤاولوا ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ التﺤﺪي.
ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل ٌ
ﻛل مفرده حل مﺴائل اجمع .ﻋنﺪ ااﻧتهاء ،اختيار مﺴألتﲔ وحلهما مجﺪ ﹱدا باﺳتﺨﺪام
اﺳتراتيجية مﺨتلفة .العمل ﻋلى مﺴائل "التح ﹽﺪي" إذا ﺳمح الوﻗﺖ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل ﳌاحظة التاميذ أثناء ﻋملهم ،وماحظة ااﺳتراتيجيات التي يبﺪو أن التاميذ يﺴتﺨﺪموﻧها أﻛﺜر.
تقﺪم اﳌﺴاﻋﺪة للتاميذ الذيﻦ يواجهون ﺻعوبة وماحظة َمﻦ ﻗﺪ يحتاج إلى دﻋم إضافي في مراجعة اﺳتراتيجيات اجمع .ﻋنﺪ اﻗتراب
اجزء اخاص بـ "تعلم" مﻦ ااﻧتهاء ،اﺳتﺨﺪم إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع ﻓﻲ التﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ مﺮاﺟﻌة ﻋﻤﻠﻴات اجﻤع .لقﺪ اﺳتﻤتﻌت ﺑﺮؤﻳة ﺟﻤﻴع اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات اﳊﻞ
اﳌختﻠﻔة التﻲ ﺗﺴتخﺪموﻧها .ضﻌوا ﻛتبﻜﻢ ﻓﻲ مﻜاﻧها مﻦ أﺟﻞ اجزء اخاص ﺑـ "ﺗأمﻞ" ،ودﻋوﻧا ﻧﻔﻜّ ﺮ ﻓﻲ اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات ﺣﻞ اﳌﺴاﺋﻞ
لبﻀع دﻗاﺋﻖ.
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تأمل
اﻹرﺷادات
الﺪرس  :55ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات

) 5إلى  10دﻗائق(

ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات
 -1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :55ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات ،ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ،واﻗﺮأوا ﺳؤال ّ
ﺑصﻤت.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :55ﻛ ﹽراس الرياضيات ،وﻗراءة الﺴؤال اﳌوجود فيه بصمﺖ.

اإرﺷادات :ﺗأمّ ﻞ ما ﺗﻌﻠّﻤتﻪ ﻋﻦ اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات اجﻤع .ﳌاذا ﻳجﺐ ﺗﻌﻠّﻢ اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات مختﻠﻔة ﳊﻞ مﺴاﺋﻞ اجﻤع? اﻛتﺐ أﻓﻜارك واﺳتخﺪم
أمﺜﻠةً لﺪﻋﻢ إﺟاﺑتك.

ً
أمﺜﻠة
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﳌاذا مﻦ اﳌهﻢ ﺗﻌﻠّﻢ اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات مختﻠﻔة ﳊﻞ مﺴاﺋﻞ اجﻤع? اﻛتبوا أﻓﻜارﻛﻢ ﻓﻲ ﻛتبﻜﻢ واﺳتخﺪموا
لﺪﻋﻢ إﺟاﺑتﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل مفردهم لإجابة في ﻛتاب التلميذ ﻋﻦ ﺳؤال ﻛ ﹽراس الرياضيات.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :جمع ﻛتب التاميذ في ﻧهاية درس الرياضيات لقراءة إجابات ﻛ ﹽراس الرياضيات .تﹹو ﹽفر هذه اﻹجابات واﻷمﺜلة معلومات
ﻗ ﹽيمة ﻋﻦ الفهم احالي ﻷهمية التعلﹽم واﺳتﺨﺪام الطرق اختلفة حل اﳌﺴائل.
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الﺪرس  56ﻧظرة ﻋامة
ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

أهﺪاف التع ﹹلﹽم

يبﺪأ هذا الﺪرس مﺴألة ﻛامية تطلب مﻦ التاميذ
حليل مجموﻋة بياﻧات ،وتقﺪير حاﺻل اجمع ،واﳌوافقة
ﻋلى اﻹجابة اﳌذﻛورة أو ﻋﺪم اﳌوافقة ﻋليها .بعﺪ ذلﻚ،
يواﺻل التاميذ في اجزء اخاص بـ "تعلم" التﺪريب ﻋلى
اﺳتراتيجيات اجمع باﺳتﺨﺪام ما يصل إلى أربعة أﻋﺪاد
وباﺳتﺨﺪام بياﻧات مﻦ مجموﻋة مﻦ جﺪاول البياﻧات.
يﻀيف هذا الﺪرس معلومات إلى مﺨطط التفكير مﺜل
ﻋالِم الرياضيات مﻦ خال مناﻗﺸة أهمية التفكير اج ﹽرد
والكمي حل اﳌﺴائل .مﻦ اﳌهم أن يفهم التاميذ أن هناك
العﺪيﺪ مﻦ الطرق حل اﳌﺴائل .إن اﺳتﺨﺪام الرموز
أو الصور أو غيرها مﻦ وﺳائل تﺜيل اﳌﺴائل يﺴمح
للتاميذ باﺳتﺨﺪام مهارات اﳌروﻧة في احل حﺴب
الﺴياق.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تقﺪير مجموع ﻋﺪديﻦ مكوﻧﲔ مﻦ  3أرﻗام.
• تطبيق مجموﻋة متنوﻋة مﻦ ااﺳتراتيجيات جمع
ﻋﺪديﻦ ﻛل منهما حتى أربعة أرﻗام.

اربط
اﻹرﺷادات

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

البياﻧات

•

التقﺪير

•

اجﺪاول

•

اخطط الرئيس" :التفكير مﺜل ﻋالِم
الرياضيات"

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

اﳌواد
حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

ﹱ
مﺨططا اﺳتراتيجيات اجمع في
إذا أﻧﺸأت
الﺪرس  ،55فأحﻀره لهذا الﺪرس مع اخطط
الرئيس "التفكير مﺜل ﻋالِم الرياضيات".

) 10إلى  15دﻗيقة(

 -1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﹹﻳﺮﺟﻰ ﻓتح ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :56ارﺑﻂ ،وﻗﺮاءة اﳌﺴألة اﳌوﺟودة ﻓﻲ الصﻔﺤة
ﺑصﻤت.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :56اربط ،وﻗراءة اﳌﺴألة بصمﺖ.

الﺪرس  :56ارﺑﻂ
مواﻓﻖ أم غﻴﺮ مواﻓﻖ?
ﺣﺴبت أمﻴﻨة اﳌﻜتبة ﻋﺪد الﻜتﺐ التﻲ اﺳتﻌارﻫا التامﻴﺬ مﻦ اﳌﻜتبة ﻓﻲ ﺷهﺮ ﺳبتﻤبﺮ .ﻳوضح اجﺪول التالﻲ البﻴاﻧات التﻲ ﺟﻤﻌتها.
ْ
أﺧبﺮت اﳌﺪﻳﺮ أن التامﻴﺬ مﻦ ﺻﻔّ ن دراﺳﻴن مجتﻤﻌن اﺳتﻌاروا  600ﻛتاب ﺗقﺮﻳبًا.

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التأﻛﺪ مﻦ فهم التاميذ لإرﺷادات ،وا ﺳيما إرﺷادات احل مﻦ خال التقﺪير.

ﻗﺪّ ر أمﻴﺮ أن ﻫﺬﻳﻦ الصﻔّ ن ﻫﻤا الﺜالث واخامس ااﺑتﺪاﺋﻲ .أﻧت لﻢ ﺗواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ذلك ،وﻗﻠتَ إﻧهﻤا ﺻﻔّ ان مختﻠﻔان .ما الصﻔّ ان الﻠﺬان
ﺗقﺪّ ر أﻧهﻤا ﻗﺮآ  600ﻛتاب ﺗقﺮﻳبًا? اﺷﺮح ﻓﻲ مﻜان اﳊﻞ حت اجﺪول.

الصﻒ

ﻋﺪد الﻜتﺐ اﳌﺴتﻌارة

الصف اﻷول اابتﺪائي

435

الصف الﺜاﻧي اابتﺪائي

308

الصف الﺜالث اابتﺪائي

288

الصف الرابع اابتﺪائي

201

الصف اخامس اابتﺪائي

247

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتخﺪموا اجﺪول لتقﺪﻳﺮ الصﻔن الﻠﺬﻳﻦ ﻗﺮءا  600ﻛتاب .واﻛتبوا أﻓﻜارﻛﻢ .وﻋﻨﺪما ﺗﻨتهون مﻦ ذلك ،ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
مﻨﻜﻢ مقارﻧة إﺟاﺑتﻪ مع إﺟاﺑة زمﻴﻠﻪ اﳌجاور .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪما ﺗﻜوﻧون مﺴتﻌﺪﻳﻦ ﳌﺸارﻛة أﻓﻜارﻛﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :تقﺪير الصفﲔ اللذيﻦ ﻗرءا  600ﻛتاب تقري ﹱبا م ﹱعا .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪ ااﺳتعﺪاد .يﺸارك التاميذ
اختارون تقﺪيراتهم ويﺸرحون اﺳتراتيجيات احل التي اﺳتﺨﺪموها.
الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

171

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :طرح أﺳئلة ﳌﺴاﻋﺪة التاميذ في ﺷرح أفكارهم ،مﺜل اﻷﺳئلة التالية:
• ما اﺳتراتيجية التقﺪير التي اﺳتﺨﺪمتموها؟
• مكﻦ أن يﺴتﺨﺪم بعﺾ التاميذ اﺳتراتيجية تقﺪير العﺪد مﻦ خال أول رﻗم مﻦ اليﺴار ،وذلﻚ بالنظر إلى الرﻗم اﻷول فقط.
وﻗﺪ يقرب آخرون إلى أﻗرب مائة .ورما ا يتذﻛر بعﺾ التاميذ ﻛيفية التقﺪير وﻗﺪ يلجئون إلى التﺨمﲔ .ولكﻦ ا بأس في
ذلﻚ في هذا الوﻗﺖ .حيث ﺳنراجع التقﺪير في درس احق.
• رما يقول التاميذ إجابات مﺨتلفة ،ولذلﻚ تأ ﹽﻛﺪ مﻦ أن يﺸرحوا إجاباتهم .يقترب تاميذ الصفﲔ الﺜاﻧي والﺜالث اابتﺪائي
مﻦ العﺪد  600أﻛﺜر مﻦ غيرهم ﻧظ ﹱرا ﻷن العﺪد هو  ،596ولكﻦ ﻗﺪ تكون لﺪى بعﺾ التاميذ أفكار أخرى بنا ﹱء ﻋلى
التقﺪيرات.
• ﳌاذا اﺳتﺨﺪمتم تلﻚ ااﺳتراتيجية؟
• ما اﺳتراتيجية التقﺪير التي ﻗ ﹽربتنا أﻛﺜر إلى اﻹجابة الفعلية؟
• فى رأيكم ﳌاذا اﻋتقﺪ أمير أن الصفﲔ هما الﺜالث واخامس اابتﺪائي؟
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .ﺳﻨﻨﻈﺮ الﻴوم إلﻰ ﺑﻌض البﻴاﻧات اإضاﻓﻴة وﻧتﺪرب ﻋﻠﻰ اﺳتخﺪام اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات اجﻤع .اﺣتﻔﻈوا
ﺑﻜتﺐ التﻠﻤﻴﺬ أمامﻜﻢ.

242

الفصل 6

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

ﹱ
مﺨططا بالفعل( .اﻋرض اخطط
 -1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض مﺨطط اﺳتراتيجيات اجمع الذي أﻋﺪدته في الﺪرس ) 55إذا أﻋﺪدت
الرئيس "التفكير مﺜل ﻋالِم الرياضيات" ﹱ
أيﻀا إذا لم يتم ﻋرضه بالفعل.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ درس الﺮﻳاضﻴات اﻷﺧﻴﺮ ،راﺟﻌﻨا اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات اجﻤع .الﻴوم ﺳﻨواﺻﻞ التﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤع اﻷﻋﺪاد الﻜبﻴﺮة.
ﻓﻲ اجزء اخاص ﺑـ "ارﺑﻂ" ،اﺳتخﺪ َم أمﻴﺮ التقﺪﻳﺮ لتﺤﺪﻳﺪ الصﻔن الﻠﺬﻳﻦ ﻗﺮءا  600ﻛتاب ﺗقﺮﻳ ًبا .لﻢ ﻳﻜﻦ ﺗقﺪﻳﺮ أمﻴﺮ ﻫو
التقﺪﻳﺮ اﻷدق .اﻋتقﺪ الﻜﺜﻴﺮ مﻨﻜﻢ أن الصﻔن الﺜاﻧﻲ والﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ ﻛاﻧت أﻓﻀﻞ إﺟاﺑة .ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﺗوﺻﻠتﻢ
إلﻰ الﻌﺪد اﶈﺪد ﺑالﻀبﻂ لﻠﻜتﺐ التﻲ ﻗﺮأﻫا ﺗامﻴﺬ الصﻔّ ن الﺜالث واخامس ااﺑتﺪاﺋﻲ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا جمعوا ﻹيجاد العﺪد احﺪد بالﻀبط.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲَ :مﻦ ﻳﺮﻳﺪ مﺸارﻛة اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة لﻠجﻤع?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸرح التاميذ اختارون اﺳتراتيجية اجمع التي اﺳتﺨﺪموها.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﺴماح مﺸارﻛة اﺳتراتيجيتﲔ أو ثاث اﺳتراتيجيات مﺨتلفة للجمع.
ً
رﺋﻴﺴا لتﺬﻛﻴﺮﻧا ﺑالﻄﺮﻳقة
مخﻄﻄا
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .لﺪﻳﻨا الﻜﺜﻴﺮ مﻦ ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات ﳊﻞ اﳌﺴاﺋﻞ ،ولﺪﻳﻨا ﻫﺬا الﻌام
ً
"ﻋالﻢ الﺮﻳاضﻴات" .ﻫﻞ مﻜﻦ ﻷﺣﺪﻛﻢ التﻄوع وﻗﺮاءة ما ﻛتبﻨاه ﺑالﻔﻌﻞ?
التﻲ مﻜﻨﻨا مﻦ ﺧالها التﻔﻜﻴﺮ مﺜﻞ ِ
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يقرأ التلميذ الذي م اختياره مﺨطط "التفكير مﺜل ﻋالِم الرياضيات"
بصوت مرتفع.
ٍ
أﻳﻀا ﻓﻲ اﺳتخﺪام ﻋﺪة اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات .ﺣﻴث ﻳﻨﻈﺮون إلﻰ اﳌﺴألة وﻳﻔﻜﺮون
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳﻔﻜّ ﺮ ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات اﳌتﻤﻴزون ً
ﺑﻄﺮق مختﻠﻔة ﳊﻠّها .ﻓﺮما ﻳﺮﺳﻤون ﺻو ًرا أو ﻳﺤﻠﻠون اﻷﻋﺪاد ﻓﻲ اﳌﺴألة إلﻰ أﻋﺪاد أﺻﻐﺮ .لﻨﻀﻒ الﻌبارة التالﻴة إلﻰ مخﻄﻄﻨا:
"لﺪى ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات طﺮق ﻛﺜﻴﺮة ﳊﻞ اﳌﺴاﺋﻞ".
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الكتابة ﻋلى اخطط الرئيس.

الﺪرس  :56التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :ﹹﺣﻞّ اﳌﺴاﺋﻞ التالﻴة ﺑاﺳتخﺪام ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴة التﻲ ﺗﻨاﺳبك وﺗﻨاﺳﺐ زمﻴﻠك .واﺷﺮﺣا طﺮﻳقة ﺣﻠّﻜﻤا وأﻓﻜارﻛﻤا .ﺗﺬﻛّ ﺮا أن ﺗﻜتبا اﺳﻤﻴﻜﻤا
ﻛﻞ مﻨﻜﻤا .وﻋﻨﺪما ﺗﻨتهﻴان ،ضﻌا جﻤة ﺑجوار اﳌﺴألة اﻷﺻﻌﺐ.
ﺑجوار إﺟاﺑات ٍ

ﺟﺪول البﻴاﻧات  :1يوضح اجﺪول التالي ﻋﺪد التاميذ في ﻛل ﺻف في مﺪرﺳة ﻛبيرة في القاهرة .اﺳتﺨﺪم هذه اﳌعلومات لإجابة ﻋﻦ اﻷﺳئلة
التالية.
الصﻒ

اﻷﺳئﻠة:

ﻋﺪد التامﻴﺬ

الصف اﻷول اابتﺪائي

272

الصف الﺜاﻧي اابتﺪائي

356

الصف الﺜالث اابتﺪائي

529

الصف الرابع اابتﺪائي

487

ما ﻋﺪد التاميذ في الصفﲔ اﻷول والرابع اابتﺪائي معﹱا؟

ما ﻋﺪد التاميذ في الصفﲔ الﺜالث والرابع اابتﺪائي معﹱا؟

ﻗال فريﺪ إن ﻋﺪد التاميذ في الصفﲔ اﻷول والﺜالث أﻛبر مﻦ ﻋﺪدهم في الصفﲔ الﺜاﻧي والرابع .فهل تتفق معه أم ا؟ وما الذي يﺜبﺖ ﺻحة
إجابتﻚ.

172

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

ﺳﻨجﺮب الﻴوم مجﻤوﻋة متﻨوﻋة مﻦ ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات .وﺳﻴتﻌاون ﻛﻞ مﻨﻜﻢ مع زمﻴﻠﻪ لقﺮاءة ﺟﺪاول البﻴاﻧات
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ:
ّ
لﻨﻠﻖ ﻧﻈﺮة اﻵن .ااﻧتقال إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :56التﻄبﻴﻖ ،ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ والﻨﻈﺮ إلﻰ ﺟﺪاول
واإﺟاﺑة ﻋﻦ أﺳئﻠة ﻋﻨهاِ .
البﻴاﻧات.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :56التطبيق ،والنظر إلى جﺪاول البياﻧات .تطلب منكم هذه اﻷﺳئلة أن
تتﺪربوا أﻧتم وزماؤﻛم ﻋلى اﺳتﺨﺪام مجموﻋة متنوﻋة مﻦ اﺳتراتيجيات اجمع وأن تتحروا الﺪﻗة .وﻋنﺪما تنتهون ،أريﺪ أن يرﺳم
ﻛل منكم جمة بجاﻧب أﺻعب مﺴألة بالنﺴبة له وزميله .إذا اﻧتهيتم مﻦ حل هذه اﳌﺴائل ﺳري ﹱعا ،فحاولوا حل مﺴألة "التحﺪي" .ما
اﻷﺳئلة التي لﺪيكم؟
يقوم التاميذ ما يلي :طرح أﺳئلة اﺳتيﻀاحية ﻋنﺪ احاجة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام طريقة رﻓع اﻷﻳﺪي وﺗﻜوﻳﻦ ﺛﻨاﺋﻴات ﳌﺴاﻋﺪة التاميذ في العﺜور ﻋلى زماء.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل مع زميل حل مﺴائل اجمع في ﻛتاب التلميذ .وضع جمة بجوار اﳌﺴألة اﻷﺻعب .مكﻦ للتاميذ
الذيﻦ اﻧتهوا مبك ﹱرا محاولة حل مﺴألة "التحﺪي".
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل ﳌاحظة التاميذ أثناء حل اﳌﺴائل .والتحقق ﳌعرفة ﻛيف يحاول التاميذ حل اﳌﺴائل .احظ
ااﺳتراتيجيات التي يﺴتﺨﺪمها التاميذ ،واطلب منهم ﺷرح ﺳبب اﺳتﺨﺪامهم اﺳتراتيجية محﺪدة .وأرﺷﺪهم إلى جربة اﺳتراتيجيات
جﺪيﺪة ،وﻗ ﹽﺪم الﺪﻋم ﻷولئﻚ الذيﻦ ﻗﺪ يواجهون ﺻعوبة .في ﻧهاية اجزء اخاص بـ "تعلم" ،اﺳتﺨﺪم إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه وذ ﹽﻛر التاميذ بوضع
جمة بجوار اﳌﺴألة اﻷﺻعب.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع الﻴوم ﻓﻲ اﺳتخﺪام اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات اجﻤع ﳊﻞ اﳌﺴاﺋﻞ ﺑاﺳتخﺪام ﺟﺪاول البﻴاﻧات .أﺑقوا ﻛتﺐ
التﻠﻤﻴﺬ لﻠجزء اخاص ﺑـ "ﺗأمﻞ".

الفصل 243 6

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ اجزء اخاص ﺑـ"ﺗأمﻞ" الﻴوم ،ﺳﻨﺸارك اﳌﺴاﺋﻞ التﻲ وضﻌتﻢ جﻤة ﺑجوارﻫا ﻓﻲ ﻛتبﻜﻢ .ﻋودوا إلﻰ
مقاﻋﺪﻛﻢ والتﻔتوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ ،وﻗﺮروا َمﻦ ﺳﻴﺸارك أو ًا .ﻳﻨاﻗش التﻠﻤﻴﺬ اﻷول اﳌﺴألة التﻲ وضع ﺑجوارﻫا جﻤة
ﺗﻠﻤﻴﺬ إلﻰ آﺧﺮ ،لﺬلك اﺳتﻤﻌوا إلﻰ
مع ﺷﺮح الﺴبﺐ .أما زمﻴﻠﻪ ،ﻓﻴﺴتﻤع ﻓقﻂ .ﺗﺬﻛﺮوا أن الﻔهﻢ ومﺴتوى الصﻌوﺑة ﻳختﻠﻒ مﻦ
ٍ
ﺑﻌﻀﻜﻢ البﻌض ﺑاﺣتﺮام .ﺑﻌﺪ ذلك ،ﻳتبادل ﻛﻞ زمﻴﻠن اﻷدوار .وﻫﺬا الوﻗت غﻴﺮ مخصﺺ لﻴﺤﻞ الزماء مﺴاﺋﻞ ﺑﻌﻀهﻢ البﻌض،
ﺑﻞ لﻴﺴتﻤﻌوا إلﻰ ﺑﻌﻀهﻢ البﻌض ﻓقﻂ .إن اﺳتﻤاع الزماء إلﻰ ﺑﻌﻀهﻢ البﻌض وﺳﻴﻠة راﺋﻌة لتﻌﻠّﻢ اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات ﺟﺪﻳﺪة ﳊﻞ
اﳌﺴاﺋﻞ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العودة إلى اﳌقاﻋﺪ .تبادل اﻷدوار مع الزماء اﳌجاورﻳﻦ في مﺸارﻛة اﳌﺴألة اﻷﺻعب مع ﺷرح الﺴبب.
ااﺳتماع إلى بعﻀهم البعﺾ باحترام.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ مﻦ  3إلى  5دﻗائق ﳌﺸارﻛة احل وااﺳتماع.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع ﻓﻲ اﳌﺸارﻛة والتﺤﻠّﻲ ﺑااﺣتﺮام .ﻓﻨﺤﻦ مجتﻤع مﻦ "ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات" وﻋﻠﻴﻨا اﺣتﺮام أﻓﻜار
ﺑﻌﻀا .ﺣ ِﻴوا زماءﻛﻢ اﳌجاورﻳﻦ ،واﺣتﻔﻈوا ﺑﻜتﺐ التﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ مﻜاﻧها لاﺳتخﺪام الﻴوم.
ﺑﻌﻀﻨا ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :حية زمائهم اجاوريﻦ ،ووضع أدواتهم في حقائبهم.
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الﺪرس  57ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

يبﺪأ هذا الﺪرس بتﺪريب ﺳريع ﻋلى الﻀرب أو القﺴمة
باﺳتﺨﺪام أحﺪ اﻷﻧﺸطة اﳌوضحة التي ﻋرفها التاميذ
بالفعل في الفصلﲔ اﻷخيريﻦ .في اجزء اخاص بـ
"تعلم" ،ينظر التاميذ إلى الرابط بﲔ اجمع والطرح،
ويﺴتكﺸفون اﺳتراتيجيات طرح اﻷﻋﺪاد الكبيرة ،ثم
يتﺪربون ﻋلى الطرح والتأﻛﺪ مﻦ خال اجمع .ﹹوضعﺖ
ﻗصﺪ بحيث مكﻦ حلها باﺳتﺨﺪام
اﳌﺴائل اﳌذﻛورة ﻋﻦ
ٍ
العﺪيﺪ مﻦ الطرق ،بﺪ ﹱءا مﻦ الرياضيات الذهنية إلى
خطوط اﻷﻋﺪاد وﺻور القيمة اﳌكاﻧية حتى التحليل إلى
ﻗيم مكاﻧية .م ﺷرح الطريقة القياﺳية )اخوارزميات(
للطرح في الصف الﺜاﻧي اابتﺪائي ،وﺳتتم مراجعتها
والتﺪريب ﻋليها أﻛﺜر اح ﹱقا في الصف الﺜالث اابتﺪائي،
ولكﻦ هذا الﺪرس يرﻛز ﻋلى اﻷﻋﺪاد الكبيرة التي مكﻦ
جميع التاميذ حفظها اﻛتﺴاب الﺜقة في ﻋملية الطرح.

اربط
اﻹرﺷادات

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• ﺷرح العاﻗة بﲔ اجمع والطرح.
• تطبيق اﺳتراتيجيات لطرح ﻋﺪديﻦ ﻛل منهما
حتى أربعة أرﻗام.
• اﺳتﺨﺪام اجمع للتأﻛﺪ مﻦ إجابات مﺴائل
الطرح.

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

ﻧاج الطرح

•

احقائق الرياضية

•

ﻋمليات ﻋكﺴية

•

اﳌطروح منه
اﳌواد

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

ا حاجة لتحﻀير جﺪيﺪ.

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

ماحظة للمعلم :تع ﹽرف التاميذ مجموﻋة متنوﻋة مﻦ اﻷﻧﺸطة الﺴريعة للتﺪريب ﻋلى الﻀرب والقﺴمة في الفصول الﺴابقة .ولهذا ،فإن اجزء
اخاص بـ "اربط" ﻋبارة ﻋﻦ مراجعة وتﺪريب .ارجع إلى الﺪرس  52للحصول ﻋلى تعليمات مفصلة.
 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اختيار أحﺪ اﻷﻧﺸطة التالية للعمل ﻋليه خال وﻗﺖ اجزء اخاص بـ "اربط".
•
•
•
•
•

•

لﻐز الﻀﺮب
رمﻲ ﺣجﺮ الﻨﺮد ورﺳﻢ اﳌصﻔوﻓات )يجب توفير أوراق للرﺳم البياﻧي )ﺷبكة((
الﻌﺪ )يجب توفير ﻋناﺻر ﻋ ﹽﺪ(
مﺸارﻛة ﻋﻨاﺻﺮ ّ
لﻐز اﳌﺴاﺋﻞ الﻜامﻴة
لﻌبة "مﻌﺮﻛة اﻷﻋﺪاد"  -يأخذ ﻛل تلميذ مجموﻋة مﻦ بطاﻗات اﻷﻋﺪاد مﻦ  0إلى  12وضعﺖ ﻛلتا مجموﻋتي البطاﻗات بحيث يتجه
الوجه اﳌكتوب ﻋليه العﺪد إلى أﺳفل بﲔ الزميلﲔ .يجب ﻋلى ﻛل تلميذ أن يقلب أول بطاﻗتﲔ في أﻋلى مجموﻋة البطاﻗات ،وضرب
العﺪديﻦ الظاهريﻦ ﻹيجاد حاﺻل الﻀرب .مﻦ يكون لﺪيه حاﺻل الﻀرب اﻷﻛبر يأخذ جميع البطاﻗات اﻷربع .ويﺴتمر ﻛل تلميذيﻦ
في اللعب حتى تنفﺪ البطاﻗات مﻦ أحﺪهما .ثم يعيﺪون خلط البطاﻗات ويكررون اللعب حتى ينتهي الوﻗﺖ.
الﻌﺪ ﺑالقﻔز  -يلعب التاميذ في مجموﻋات ثنائية .تأخذ ﻛل مجموﻋة ثنائية حجر ﻧرد واح ﹱﺪا أو مجموﻋة مﻦ بطاﻗات اﻷﻋﺪاد مﻦ
ّ
 0إلى  .12يرمي أحﺪ الزميلﲔ حجر النرد أو يﺨتار بطاﻗة .والزميل الﺜاﻧي يقول أول  12مﻀاﻋ ﹱفا للعﺪد الظاهر ﻋلى حجر النرد /
البطاﻗة اختارة .ومكﻦ للتاميذ اﺳتﺨﺪام مﺨطط  120ﻋنﺪ الﻀرورة ﳌﺴاﻋﺪتهم.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التﺪريب ﻋلى النﺸاط الذي اختاره اﳌعلم خال وﻗﺖ اجزء اخاص بـ "اربط" ،ﻛل مفرده أو مع زميل.

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع الﻴوم ﻓﻲ التﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺣقاﺋﻖ الﻀﺮب أو القﺴﻤة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :جمع أي مواد وزﹽﻋها ﻋلى التاميذ.
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة اﳌﺴائل التالية ﻋلى الﺴبورة:
_______ = 236 + 126

_______ – 236 = 126

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗوﺟﺪ ﻋﻠﻰ الﺴبورة مﺴألتان .اﳌﺴألة اﻷولﻰ مﺴألة ﺟﻤع ،وﺣاﺻﻞ اجﻤع ﻓﻴها غﻴﺮ مﻌﺮوف .واﳌﺴألة الﺜاﻧﻴة
ﺑصﻤت ﳌﺪة دﻗﻴقة
مﺴألة طﺮح ،واﳌﻄﺮوح مﻨﻪ ﻓﻴها غﻴﺮ مﻌﺮوف .ﺗﺬﻛّ ﺮوا أن اﳌﻄﺮوح مﻨﻪ ﻫو الﻌﺪد الﺬي ﹹﻳﻄ َﺮح مﻨﻪ ﻋﺪد آﺧﺮ .اﻋﻤﻠوا
ٍ
إﻳجاد الﻌﺪد الﺬي ﻳجﺐ أن ﻳوضع ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺮاغ .وﻋﻨﺪما ﺗﻜون لﺪﻳﻜﻢ إﺟاﺑة ،ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل مفردهم ﻹيجاد العﺪد اﳌفقود في ﻛل مﺴألة ) .(362ﻋنﺪ ااﻧتهاء ،رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ.
يﺸارك التاميذ اختارون إجاباتهم ويﺸرحون ﻛيف مكﻦ أن يكون العﺪد هو ﻧفﺴه في الفراغﲔ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اجﻤع والﻄﺮح ﻋﻤﻠﻴتان ﻋﻜﺴﻴتان أو متﻀادﺗان .ﻋﻠﻰ ﺳبﻴﻞ اﳌﺜال ،لتبﺴﻴﻂ ﻫﺬه الﻔﻜﺮة ،ﻓﻜﺮوا ﻓﻲ اﳌﺴألتن
التالﻴتن.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة ما يلي ﻋلى الﺴبورة:
_____ = 3 + 7

_____ – 7 = 3

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما الﻌﺪد الﺬي ﻳجﺐ أن ﻳوضع ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺮاغ? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ ﻋﻨﺪما ﺗﻌﺮﻓون اإﺟاﺑة.
بصمﺖ حل اﳌﺴألة ،رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون اﻹجابات.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التفكير
ٍ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .ﻓﻲ الصﻒ الﺜاﻧﻲ ااﺑتﺪاﺋﻲ ،أﺷﺮﻧا إلﻰ ﻫﺬه اﻷﻋﺪاد ﺑاﺳﻢ "اﳊقاﺋﻖ الﺮﻳاضﻴة" .ما اﳌﺴألتان
اﻷﺧﺮﻳان الﻠتان مﻜﻨﻨا ﻛتاﺑتهﻤا لهﺬه اﳊقاﺋﻖ الﺮﻳاضﻴة? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ لﻠﻤﺸارﻛة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يكتب التاميذ اختارون اﳌﺴألتﲔ اجﺪيﺪتﲔ ﻋلى الﺴبورة
( 10 = 7 + 3و.)3 = 7 - 10
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :راﺋع .مﻜﻦ أن ﺗﻔﻴﺪﻧا مﻌﺮﻓة اﳊقاﺋﻖ الﺮﻳاضﻴة ﻋﻨﺪ التأﻛﺪ مﻦ ﺣﻠولﻨا .لﻨﻨﻈﺮ إلﻰ ﻫﺬه اﳌﺴألة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة  _____ = 350 – 572ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا أردم اﳊﻀور إلﻰ مقﺪمة الﻔصﻞ وﺷﺮح طﺮﻳقة ﺣﻞ مﺴألة الﻄﺮح ﻫﺬه.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يحل التامي ﹹذ اختارون اﳌﺴألة ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الطلب مﻦ أحﺪ التاميذ مﺸارﻛة طريقة مﺨتلفة للحل.

الﺪرس  :57التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :ﹹﺣﻞّ ﻛﻞ مﺴألة طﺮح ﺑاﺳتخﺪام أي اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة ﺗختارﻫا .ﺛﻢ اﻛتﺐ مﺴألة ﺟﻤع لﻠتﺤقﻖ مﻦ إﺟاﺑتك .اﳌﺴألة اﻷولﻰ ﻋبارة ﻋﻦ
مﺜال.
مﺴألة الﻄﺮح

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مﺜﻠﻤا ﻧﻔﻌﻞ ﻓﻲ اجﻤع ،لﺪﻳﻨا الﻜﺜﻴﺮ مﻦ الﻄﺮق لﻄﺮح ﻋﺪدﻳﻦ .لﺪي ﺳؤال لﻜﻢ :إذا ﻛاﻧت = 350 - 572
 ،222ﻓهﻞ  ?572 = 350 + 222ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛﻨتﻢ ﺗﻌتقﺪون ذلك .أﺧﻔﻀوا اإﺑهام إلﻰ أﺳﻔﻞ إذا ﻛﻨتﻢ ا ﺗﻌتقﺪون
ذلك.

مﺴألة اجﻤع لﻠتﺤقﻖ
مﺜال:

مﺜال:
222 = 350 - 572

572 = 350 + 222

احل:

500 = 300 + 200

خط اﻷﻋﺪاد
100-

572

472

100-

100-

50-

372

272

222

72 = 50 + 22

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻹبﺪاء اﳌوافقة أو ﺧﻔض اإﺑهام ﻷﺳﻔﻞ ﻹبﺪاء ﻋﺪم اﳌوافقة.

572 = 72 + 500

ﺻورة القيمة اﳌكاﻧية

.1

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الطلب مﻦ التاميذ ﺷرح ﺳبب اختيارهم ،مع توجيههم إلى ﺷرح أن معرفة أن اجمع والطرح ﻋمليتان ﻋكﺴيتان
مكﻦ أن يﺴاﻋﺪﻧا في التأﻛﺪ مﻦ إجاباتنا.

= 450 - 780

احل:

.2

= 610 - 925

احل:

174

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ
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ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مﻜﻦ أن ﺗﺴاﻋﺪﻧا الﻌاﻗة ﺑن اجﻤع والﻄﺮح ﻓﻲ التأﻛﺪ مﻦ ﺣﻠولﻨا ،وﻛﺬلك ﻓﻲ حﺪﻳﺪ طﺮﻳقة ﺣﻞ اﳌﺴاﺋﻞ.
ﺳﻨتﺪرب الﻴوم ﻋﻠﻰ الﻄﺮح ،ﺛﻢ ﺳﻨﻔﻜﺮ ﻓﻲ مﺴألة ﺟﻤع مﻜﻨﻨا اﺳتخﺪامها لﻠتأﻛﺪ مﻦ ﺣﻠّﻨا .ﹹﻳﺮﺟﻰ ﻓتح ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ
ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :57التﻄبﻴﻖ .واﻗﺮأوا اإرﺷادات ﻓﻲ ﺻﻤت.

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :57التطبيق في ﻛتاب التلميذ وﻗراءة اﻹرﺷادات بصمﺖ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺗﺮون ﻓﻲ اإطار اﻷول اﳌﺴألة التﻲ ﺣﻠﻠﻨاﻫا ﻋﻠﻰ الﺴبورة .وﻫﻲ موضﺤة ﻛﻤﺜال لﻜﻢ .جﺪون أﺳﻔﻞ اﳌﺴألة مﺜال
لﻄﺮﻳقتن ﳊﻞ اﳌﺴألة ﻓﻲ اﳌﺜال  -ﺧﻂ اﻷﻋﺪاد ورﺳﻢ القﻴﻤة اﳌﻜاﻧﻴة .ﺑﻴﻨﻤا ﺗوﺟﺪ ﻓﻲ اإطار اﻷمﻦ مﺴألة اجﻤع التﻲ أﺛبتت أن
وﻧﻈﺮا ﻷن  222 + 350ﺗﺴاوي  ،572وﺑالتالﻲ ﻓإن ﺣاﺻﻞ الﻄﺮح ﺻﺤﻴح .ما اﻷﺳئﻠة التﻲ لﺪﻳﻜﻢ?
222 = 350 - 572
ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :طرح أﺳئلة اﺳتيﻀاحية ﻋنﺪ احاجة.
ﺑﻌﻀا والتﻌﻠّﻢ مﻦ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺣن
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳتﻌﻤﻠون الﻴوم مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ .مﻜﻨﻜﻢ ماﺣﻈة أﻓﻜار ﺑﻌﻀﻜﻢ ً
حﺪدون اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات اﳊﻞ التﻲ ﺗو ّدون اﺳتخﺪامها .إذا ﻛاﻧت لﺪى زماﺋﻜﻢ اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة ا ﺗﻔهﻤوﻧها ﺣقً ا ،ﻓهﺬه ﻓﺮﺻتﻜﻢ
لتتﻌﻠﻤوا مﻨهﻢ وﺗتﺪرﺑوا ﻋﻠﻰ اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات أﺧﺮى لﻠﺤﻞ .ﺗﺬﻛّ ﺮوا أن ﻋﻠﻤاء الﺮﻳاضﻴات مﻔﻜﺮون ﻳتﻤتﻌون ﺑاﳌﺮوﻧة.
ﺗوﺟﺪ مﺴاﺋﻞ الﻄﺮح ﻓﻲ الﻌﻤود اﻷول .وﻫﻲ ﺳت مﺴاﺋﻞ.
اﺷﺮﺣوا طﺮﻳقة ﺣﻠّﻜﻢ حت اﳌﺴألة ،ﺛﻢ اﻛتبوا مﺴألة ﺟﻤع إﺛبات ﺻﺤة إﺟاﺑتﻜﻢ ﻓﻲ اإطار اﳌوﺟود ﻧاﺣﻴة الﻴﻤن .وإذا لﻢ ﺗﻜﻦ
إﺟاﺑة مﺴألة اجﻤع ﺗﺴاوي الﻌﺪد اﻷول  -أو اﳌﻄﺮوح مﻨﻪ ﻓﻲ مﺴألة الﻄﺮح  -ﻓﺴتﻌﺮف أﻧك وﻗﻌت ﻓﻲ ﺧﻄأ وأﻧﻪ ﺑإمﻜاﻧك ﺗصﺤﻴح
"التﺤﺪي" .ما اﻷﺳئﻠة التﻲ لﺪﻳﻜﻢ?
مبﻜﺮا ،مﻜﻨﻜﻢ أن حاولوا مع زماﺋﻜﻢ ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ
ﺣﻠّك .وإذا اﻧتهﻴتﻢ
ّ
ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :طرح أﺳئلة اﺳتيﻀاحية ﻋنﺪ احاجة .ثم ﻗﻀاء بقية وﻗﺖ اجزء اخاص بـ "تعلم" في العمل مع زميل
حل مﺴائل الطرح والتأﻛﺪ مﻦ احل باﺳتﺨﺪام مﺴألة جمع ﻋكﺴية .مكﻦ للتاميذ الذيﻦ اﻧتهوا مبك ﹱرا العمل ﻋلى حل مﺴائل
التحﺪي.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل وماحظة التاميذ أثناء ﻋملهم .ﻛتابة ماحظات ﻋﻦ اﺳتراتيجيات احل التي يﺴتﺨﺪموﻧها للطرح،
وما إذا ﻛان بإمكاﻧهم اجمع للتأﻛﺪ مﻦ إجاباتهم أم ا .تقﺪم اﳌﺴاﻋﺪة ﻋنﺪ احاجة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻤﻞ راﺋع .ضﻌوا ﻛتبﻜﻢ ﻓﻲ أماﻛﻨها اﳌخصصة.

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻧاﻗﺸﻨا الﻴوم الﻌاﻗة ﺑن اجﻤع والﻄﺮح .التﻔتوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ واﺷﺮﺣوا ﻛﻴﻒ أن ﻓهﻢ اﳊقاﺋﻖ
الﺮﻳاضﻴة أو الﻌاﻗة ﺑن اجﻤع والﻄﺮح ﻳﺴاﻋﺪﻛﻢ ﻓﻲ ﺣﻞ اﳌﺴاﺋﻞ الصﻌبة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث إلى الزماء اﳌجاورﻳﻦ ﻋﻦ العاﻗة العكﺴية بﲔ اجمع والطرح.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :بعﺪ دﻗيقة إلى دﻗيقتﲔ ،اﺳتﺪﻋاء بعﺾ التاميذ ﳌﺸارﻛة أفكارهم.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم ويﺴتﺨﺪمون أمﺜلة لﺪﻋم تفكيرهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع الﻴوم .ﻓﻲ درس الﺮﻳاضﻴات التالﻲ ،ﺳﻨﻨﻈﺮ إلﻰ ﺑﻌض مﺴاﺋﻞ اجﻤع والﻄﺮح الﻜامﻴة.

الفصل 247 6

الﺪرس  58ﻧظرة ﻋامة
ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

أهﺪاف التع ﹹلﹽم

يواﺻل التاميذ في هذا الﺪرس التﺪريب ﻋلى
اﺳتراتيجيات اجمع والطرح أثناء حل مجموﻋة متنوﻋة
مﻦ اﳌﺴائل الكامية .مكﻦ حل اﳌﺴائل الكامية
باﺳتﺨﺪام اجمع أو الطرح في بعﺾ احاات ،بحيث
يكتﺴب التاميذ مروﻧة التفكير في الطريقة اﻷﻧﺴب لهم
ﻛي يتوﺻلوا إلى اﻹجابة .في الصف الﺜاﻧي اابتﺪائي،
ﻛان هناك ترﻛيز أﻛبر ﻋلى تعلﹽم اﺳتراتيجيات ﹽ
حل
اﳌﺴائل .وفي الصف الﺜالث اابتﺪائي ،الهﺪف هو أن
يط ﹽبق التاميذ تلﻚ ااﺳتراتيجيات حل مﺴائل بها
أﻋﺪاد ﻛبيرة .لذلﻚ ،ﹹيق ِيم التاميذ في اجزء اخاص بـ
"تأمل" مﺪى فهمهم احالي حل مﺴائل اجمع والطرح
باﺳتﺨﺪام أﻋﺪاد ﻛبيرة .وﺳتﺴاﻋﺪك اﻹجابات في حﺪيﺪ
التاميذ الذيﻦ ﺳيﺴتفيﺪون مﻦ التﺪريس والتﺪريب ﻋلى
اجمع والطرح في مجموﻋات ﺻﻐيرة .ﻗﺪ حتاج إلى
إيجاد وﻗﺖ إضافي خال الفصل للتﺪريس والتﺪريب
إذا ﻛان معظم تاميذ الفصل يواجهون ﺻعوبات أو
يحتاجون إلى مزيﺪ مﻦ التﺪريب.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تطبيق اﺳتراتيجيات حل مﺴائل اجمع والطرح
الكامية.
• تأ ﹽمل ما تعلﹽموه لتحﺪيﺪ ﻧقاط القوة وفرص النمو.

اربط
اﻹرﺷادات
الﺪرس  :58ارﺑﻂ

ضع داﺋﺮة ﺣول اﳌﺴألة التﻲ ﲤﺜﻞ طﺮﻳقة اﳊﻞ .ﻫﻞ ﺳتﺴتخﺪم اجﻤع أم الﻄﺮح?

2120

+

= 5350

أو

5120 = 3000 + 2120

5350

–

•

الﺴيﺪ /محمود يربى الﺪجاج.
وخال العامﲔ الﺴابقﲔ ،وضعﺖ
دجاجاته  5350بيﻀة .وفي
العام اﳌاضي ،وضعﺖ الﺪجاجات
 2120بيﻀة .فما ﻋﺪد البيﺾ
الذي وضعته دجاجاته منذ ﻋامﲔ؟

اﳌواد

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

=

5320 = 200 + 5120
5350 = 30 + 5320

3230 = 20 - 3250

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :58اربط ،وﻗراءة اﳌﺴألة الكامية بصمﺖ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :حت اﳌﺴألة ،ﺗوﺟﺪ طﺮﻳقتان مختﻠﻔتان اﺳتخﺪمهﻤا ﺑﻌض التامﻴﺬ لﻠتﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻫﺬه اﳌﺴألة الﻜامﻴة.
اﻗﺮأوا اﳌﺴألة ،ﺛﻢ ﺣﺪدوا إن ﻛﻨتﻢ ﺗﺮﻳﺪون ﺣﻠّها ﺑاﺳتخﺪام اجﻤع أو الﻄﺮح .وضﻌوا داﺋﺮة ﺣول الﻄﺮﻳقة التﻲ ﻳبﺪو أﻧها اﻷﻓﻀﻞ
ﺑالﻨﺴبة لﻜﻞ مﻨﻜﻢ .ﻋﻨﺪما ﺗﻜوﻧون مﺴتﻌﺪﻳﻦ ﳌﺸارﻛة أﻓﻜارﻛﻢ ،ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ.

3350 = 2000 - 5350
3250 = 100 - 3350

 3230ﺑﻴﻀة

•

ﻗبل الﺪرس ،اﻛتب اﳌﺴألة الكامية التالية ﻋلى
الﺴبورة:

• مراجعة اﳌفردات ﻋنﺪ
احاجة.

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﹹﻳﺮﺟﻰ ﻓتح ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :58ارﺑﻂ .ﺳتﺮون ﻧﻔس اﳌﺴألة الﻜامﻴة التﻲ
ﻛتبتﹹ ها ﻋﻠﻰ الﺴبورة .ﺑﻌﺪ أن ﺗﻔتﺤوا الصﻔﺤة ،اﻗﺮأوا اﳌﺴألة ﺑصﻤت.

دﺟاﺟا .وﺧال الﻌامن الﺴاﺑقن ،وضع دﺟاج مزرﻋتﻪ  5350ﺑﻴﻀة .مﻨها  2120ﺑﻴﻀة ﻓﻲ الﻌام اﳌاضﻲ .ﻓﻤا ﻋﺪد البﻴض
ﻳﺮﺑﻲ الﺴﻴﺪ /مﺤﻤود
ً
ﻓﻲ الﻌام ﻗبﻞ اﳌاضﻲ?

2120

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

 3230ﺑﻴﻀة

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التأمل في اﳌﺴألة الكامية ووضع دائرة حول طريقة حل اﳌﺴائل اﻷفﻀل بالنﺴبة لهم .رفع اﻷيﺪي
للمﺸارﻛة التطوﻋية .ﹹيحﺪِد التاميذ اختارون طريقة يﺨتاروﻧها ويﺸرحون أفكارهم.
الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

177

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التأ ﹽﻛﺪ مﻦ اﺳتﺪﻋاء تاميذ اختاروا اجمع وتاميذ اختاروا الطرح .ا توجﺪ طريقة ﺻحيحة واحﺪة فقط حل هذه
اﳌﺴألة.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :أﺣﺴﻨتﻢ .مﻜﻦ ﺣﻞ ﻫﺬه اﳌﺴألة مجﻤوﻋة متﻨوﻋة مﻦ الﻄﺮق .ﻓﻜﻠتا الﻄﺮﻳقتن أدت إلﻰ إﺟاﺑة ﺻﺤﻴﺤة.
ﺳﻨﻨﻈﺮ الﻴوم إلﻰ ﺑﻌض اﳌﺴاﺋﻞ الﻜامﻴة اإضاﻓﻴة ،وﻧﻔﻜﺮ ﻓﻲ الﻄﺮق التﻲ ﺳﻨﺴتخﺪمها ﳊﻞ أﻧواع مختﻠﻔة مﻦ اﳌﺴاﺋﻞ .أﺑقوا
ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ لﻠجزء اخاص ﺑـ "ﺗﻌﻠﻢ".
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻓﻲ اجزء اخاص ﺑـ "ارﺑﻂ" ،ﻧﻈﺮﻧا إلﻰ طﺮﻳقتن مختﻠﻔتن ﳊﻞ اﳌﺴألة ﻋﻠﻰ الﺴبورة ،ولﻜﻨﻨﻲ أﺗﺴاءل إن
ﻛان أي مﻨﻜﻢ ﺑإمﻜاﻧﻪ ﺣﻠّها ﺑﻄﺮﻳقة مختﻠﻔة .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛاﻧت لﺪﻳﻜﻢ طﺮﻳقة مختﻠﻔة ﳊﻞ ﻫﺬه اﳌﺴألة الﻜامﻴة وإذا ﻛان
ﺑإمﻜاﻧﻜﻢ ﺷﺮح أﻓﻜارﻛﻢ ﻋﻠﻰ الﺴبورة لﻴﺮاﻫا الﻔصﻞ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يقﺪِم التاميذ اختارون طر ﹱﻗا بﺪيلة حل اﳌﺴألة الكامية ،ويﺸرحون
أفكارهم للفصل ،ويﺸرحون الطريقة ﻋلى الﺴبورة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺪﻋاء تاميذ لﺪيهم طريقة مﺨتلفة في احل.

الﺪرس  :58التﻄبﻴﻖ
ووضح ﺣﻠّك حت ﻛﻞ مﺴألة .مﻜﻦ أن ﹹحﻞّ ﺑﻌض اﳌﺴاﺋﻞ ﺑأﻛﺜﺮ مﻦ ﺧﻄوة
اإرﺷادات :اﻗﺮأ ﻛﻞ مﺴألة ﻛامﻴة وﺣﺪّ د اﺳتﺮاﺗﻴجﻴة ﳊﻠهاّ .
واﺣﺪة .لﺬلك ،اﻗﺮأ ﺑاﻧتباه.
مﺜال:
أﻳﻀا لتﺮﻋﻰ ﻓﻲ
أﻳﻀا .وﻓﻲ أﺣﺪ اﻷﻳام ،أﺧﺬ  235ﺧﺮوﻓً ا لتﺮﻋﻰ ﻓﻲ إﺣﺪى اﳊقول .و أﺣﻀﺮ ﺟاره ﺧﺮاﻓﻪ ً
ﻳﺮﺑﻲ الﺴﻴﺪ /مﺤﻤود اخﺮاف ً
اﳊقﻞ ﻧﻔﺴﻪ .واﻵن ،ﻳوﺟﺪ إﺟﻤالﻲ  680ﺧﺮوﻓً ا ﻓﻲ اﳊقﻞ .ﻓﻤا ﻋﺪد اخﺮاف التﻲ أﺣﻀﺮﻫا اجار إلﻰ اﳊقﻞ?

ﺗﺪرﻳﺐ:
 .1مكتبة تتﺴع لعﺪد  2475ﻛتابﹱا ،منها  137ﻛتابﹱا مفقودﹱا وم اﺳتعارة  525ﻛتابﹱا .فما ﻋﺪد الكتب اﳌوجودة في اﳌكتبة اآن؟

 .2م تﺴليم ثاثة ﺻناديق مليئة بالكتب إلى اﳌكتبة .فإذا ﻛان ﻛل ﺻنﺪوق ملوءﹱا بـ  215ﻛتابﹱا ،فما ﻋﺪد الكتب التي ﹹﺳلِمﺖ؟

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋﻤﻞ ﺟﻴﺪ .ﻓﻲ ﺣصﺺ الﺮﻳاضﻴات الﺜاث الﺴاﺑقة ،ﺗﻌﻠﻤﻨا اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات اجﻤع والﻄﺮح ،وﻧاﻗﺸﻨا الﻌﺪﻳﺪ مﻦ
ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات اﳌختﻠﻔة .وﺳﻨﻨﻈﺮ الﻴوم إلﻰ ﻛﻴﻔﻴة ﺗﻄبﻴﻖ ﺗﻠك ااﺳتﺮاﺗﻴجﻴات ﻓﻲ مﺴاﺋﻞ مﺤﺪدة .ﺳﻴﺤﻞّ ﻛﻞ مﻨﻜﻢ مجﻤوﻋة
متﻨوﻋة مﻦ اﳌﺴاﺋﻞ الﻜامﻴة ﺑالتﻌاون مع زمﻴﻞ .اﻷمﺮ ﻋاﺋﺪ لﻜﻢ ﻓﻲ حﺪﻳﺪ طﺮﻳقة اﳊﻞ ﺛﻢ الﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳجاد اﳊﻞ .لﻨﻨﻈﺮ إلﻰ
مﻌا .اﻓتﺤوا ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :58التﻄبﻴﻖ .واﻗﺮأوا مﺜال اﳌﺴألة الﻜامﻴة .ﺛﻢ ﻓﻜﺮوا ﻓﻲ
مﺴألة ﻛامﻴة أﺧﺮى ً
طﺮﻳقة ﺣﻞ ﻫﺬه اﳌﺴألة .وارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪ ااﻧتهاء.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :58التطبيق ،وﻗراءة اﳌﺴألة الكامية في ﻛتاب التلميذ .التفكير في طريقة
للحل ورفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ ﻋنﺪما يكوﻧون مﺴتعﺪيﻦ.

 .3أخرجﺖ أمينة اﳌكتبة بعﺾ الكتب اجﺪيﺪة مﻦ الصناديق بحيث تبقى في هذه الصناديق اآن  510ﻛتابﹱا .فما ﻋﺪد الكتب التي أخرجتها أمينة
اﳌكتبة مﻦ الصناديق؟
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ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻔوا إن أردم اﺳتخﺪام طﺮﻳقة اجﻤع ﳊﻞ ﻫﺬه اﳌﺴألة وﻛان ﺑإمﻜاﻧﻜﻢ ﺣﻞ ﻫﺬه اﳌﺴألة ومﺸارﻛتها مع
اﳌجﻤوﻋة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺪﻋاء تلميذ واﻗف ﳌﺸارﻛة طريقة احل واﻹجابة .تكرار العملية ،والطلب مﻦ التاميذ الوﻗوف إن ﻛان بإمكاﻧهم
اﺳتﺨﺪام الطرح للحل.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ اختارون طرﻗهم في احل.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﺬه اﳌﺴألة الﻜامﻴة واﳌﺴألة اﳌﺬﻛورة ﻓﻲ اجزء اخاص ﺑـ "ارﺑﻂ" ﻛان ﺑهﻤا ﺟزء مﻔقود .وﻓﻲ ﻛﻠتا اﳌﺴألتن،
مﻜﻨﻨا اﺳتخﺪام اجﻤع أو الﻄﺮح إﻳجاد اجزء اﳌﻔقود .لﻴس جﻤﻴع اﳌﺴاﺋﻞ الﻜامﻴة طﺮﻳقة واﺣﺪة ﻓقﻂ لﻠﺤﻞ .ﺳتﹹ ﻄﺮح ﻋﻠﻴﻜﻢ
ﻳجﺮب
الﻴوم مﺴاﺋﻞ لتﺤﻠّوﻫا مع زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ .اﻗﺮأوا ﺑاﻧتباه وﺣﺪدوا أﻓﻀﻞ طﺮﻳقة مﻜﻨﻜﻢ اﺳتخﺪامها .وﺑإمﻜان ﻛﻞ مﻨﻜﻢ أن ّ
مع زمﻴﻠﻪ الﻄﺮﻳقة ﻧﻔﺴها أو ً
طﺮﻗا مختﻠﻔة .وﺗأﻛّ ﺪوا مﻦ ﺷﺮح أﻓﻜارﻛﻢ ﻓﻲ الﻔﺮاغ حت ﻛﻞ مﺴألة ﻛامﻴة ﺑﺤﻴث مﻜﻨﻨﻲ أن أرى
طﺮﻗﻜﻢ .ﻫﻞ ﺗوﺟﺪ أﻳة أﺳئﻠة?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :طرح أﺳئلة اﺳتيﻀاحية ﻋنﺪ احاجة ثم العمل مع الزماء اﳌجاورﻳﻦ حل اﳌﺴائل الكامية في ﻛتاب
التلميذ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل وماحظة التاميذ أثناء ﻋملهم .ﻋرض تقﺪم اﳌﺴاﻋﺪة ﻋنﺪ الﻀرورة .احظ الطرق التي يﺴتﺨﺪمها
التاميذ حل اﳌﺴائل ،فرما يلزم ﻗﻀاء وﻗﺖ إضافي ﳌراجعة الطرق في الﺪروس القادمة إذا بﺪا أن التاميذ يواجهون ﺻعوبة بالفعل أو إذا
ﻛان التاميذ يرﺳمون في الﻐالب ﺻور القيمة اﳌكاﻧية فقط .ﻋلى التاميذ في الصف الﺜالث اابتﺪائي تطوير طرق أﻛﺜر ﻛفاءة حل مﺴائل
اﻷﻋﺪاد الكبيرة.
ﻛﻞ مﻦ اجﻤع والﻄﺮح ﳊﻞ اﳌﺴاﺋﻞ الﻜامﻴة .أﺑقوا ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع الﻴوم ﻓﻲ اﺳتخﺪام ٍ
لﻠجزء اخاص ﺑـ "ﺗأمﻞ".
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تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :راﺟﻌﻨا ﺧال الﺪرﺳن الﺴاﺑقن اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات اجﻤع والﻄﺮح واﺳتخﺪمﻨاﻫا ﳊﻞ مﺴاﺋﻞ ﻛامﻴة .ﻓﻲ درﺳﻨا
ﺗأمﻞ اﳌﻌﻠومات التﻲ ﻓهﻤتﻤوﻫا .وﺗﺬﻛﺮوا
التالﻲ ،ﺳﻨبﺪأ موضوع ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ الﺮﻳاضﻴات ،ولﺬلك أو ّد الﻴوم أن ﺗقﻀوا ﺑﻌض الوﻗت ﻓﻲ ّ
ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات ،واﻗﺮأوا اإرﺷادات دون أن ﺗبﺪأوا اﳊﻞ.
أن ﻫﺬا ﹹﻳﺴﻤﻰ إدراك ما وراء اﳌﻌﺮﻓة .ااﻧتقال إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس ّ :58

الﺪرس  :58ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات
اإرﺷادات :ﺗأمّ ﻞ ما ﺗﻌﻠّﻤتﻪ ﻋﻦ اﺳتﺮاﺗﻴجﻴات اجﻤع والﻄﺮح ،وﺟﻤع اﻷﻋﺪاد الﻜبﻴﺮة وطﺮﺣها .ﺛﻢ ضعْ داﺋﺮة ﺣول الﺮﻗﻢ الﺬي ﻳصﻒ ﻋﻠﻰ
الﻨﺤو اﻷﻓﻀﻞ مﺴتوى مهارﺗك ﻓﻲ ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ اجﻤع والﻄﺮح التﻲ ﺗﻀﻢ أﻋﺪادً ا ﻛبﻴﺮ ًة ﻓﻲ ﻫﺬا الوﻗت مﻦ الﻌام.

 = 1ﺟﻤع اﻷﻋﺪاد الﻜبﻴﺮة وطﺮﺣها ا ﻳزال ﻋﻤﻠﻴة ﺻﻌبة ﺑالﻨﺴبة لﻲ.

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :58ﻛراس الرياضيات ،في ﻛتاب التلميذ ،وﻗراءة اﻹرﺷادات بصمﺖ.

 = 5لﺪي مهارة ﻓاﺋقة ﻓﻲ ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ اجﻤع والﻄﺮح التﻲ ﺗﻀﻢ أﻋﺪادً ا ﻛبﻴﺮة.

1

2

3

4

5

اﺷرح ﺳبب وضعﻚ دائرة حول الرﻗم الذي اخترته ،واﺷرح رأيﻚ بهذه ااﺳتراتيجيات .حﺪﹽد اجواﻧب التي تتقنها واجواﻧب التي تعتقﺪ أﻧﻚ ما زلﺖ
بحاجة للمﺴاﻋﺪة فيها.

مرتفع وﺷرح معنى مقياس التقييم.
بصوت
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗراءة اﻹرﺷادات
ٍ
ٍ
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :وﺑﻌﺪ وضع داﺋﺮة ﺣول ﻋﺪد ،اﻛتبوا ﺳبﺐ اﺧتﻴارﻛﻢ لﻪ .واﺷﺮﺣوا ﺑأﺳﻠوﺑﻜﻢ رأﻳﻜﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻔاﻫﻴﻢ ،واﻷﺟزاء
ﻛﺮاﺳتﻜﻢ مع زماﺋﻜﻢ.
التﻲ أ ّدﻳتﻢ ﻓﻴها ﺟﻴﺪً ا ،واﻷﺟزاء التﻲ ﺗﻌتقﺪون أﻧﻜﻢ ما زلتﻢ ﺑﺤاﺟة لﻠﺪﻋﻢ ﻓﻴها .لﻴس ﻋﻠﻴﻜﻢ مﺸارﻛة ّ
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :تأ ﹽمل ما تعلﹽموه ثم تقييم فهمهم احالي للمفاهيم الواردة في الﺪروس الﺜاثة الﺴابقة .ﺷرح ﺳبب
اختيارهم للرﻗم الذي اختاروه.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :منح التاميذ مﻦ دﻗيقتﲔ إلى  3دﻗائق لكتابة اﻹجابة .جمع ﻛتب التاميذ .التأﻛﺪ مﻦ ﻗراءة ﻛتاباتهم ﻷﻧها توفر
معلومات ﻗ ﹽيمة ﻋﻦ مﺴتوى ثقة التاميذ حال ﹱيا في اﺳتﺨﺪام اﺳتراتيجيات اجمع والطرح وفي جمع اﻷﻋﺪاد الكبيرة وطرحها ﹱ
أيﻀا.
لتأمﻞ ما ﻧتﻌﻠّﻤﻪ وﻓﺮص ﻛﺜﻴﺮة ﳌواﺻﻠة التﺪرﻳﺐ والﻨﻤو ﺑصﻔتﻨا ﻋﻠﻤاء
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳتﻜون لﺪﻳﻨا ﻫﺬا الﻌام ﻓﺮص ﻛﺜﻴﺮة ّ
رﻳاضﻴات .ﺣ ّﻴوا أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺬل ﻗصارى ﺟهﺪﻛﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يفتﺨرون بعملهم و ﹹيح ُيون أﻧفﺴهم.
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الﺪرس  59ﻧظرة ﻋامة
ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

أهﺪاف التع ﹹلﹽم

يتع ﹽرف التاميذ في هذا الﺪرس أحجام الﺴوائل ﻛمقياس
للﺴعة .ولﺪﻋم تعلﹽمهم ،يربطون اﳌفاهيم التي يتعلموﻧها
ما يعرفوﻧه بالفعل ﻋﻦ ﻗياس الطول والكتلة .ﻛما
ﹹينﺸطون معرفتهم الﺴابقة أو إدراﻛهم مﻦ خال العصف
الذهني بﺸأن مواد ﺳائلة ﺷائعة وما يعرفوﻧه بالفعل
ﻋﻦ ﻗياﺳات اﳌليلتر )ملل( واللتر )ل( .ويحﺪدون ﻋﺪد
اﳌليلترات )ملل( اﳌوجودة في ﻋبوات الﺴوائل في لتر
واحﺪ ،ويتﺪربون ﻋلى احاات التي ﻋليهم فيها القياس
باﳌليلتر ومتى ﻋليهم القياس باللتر .الهﺪف مﻦ هذا
الﺪرس والﺪرس التالي هو أن يﺪرك التاميذ معنى احجم
وﻛيفية ﻗياﺳه وﻛيفية ﻗراءة ﻗياﺳات الﺴعة .وا حاجة
ﻷن يكتﺴب التاميذ مﺴتوى مﻦ اﳌهارة في ﻗياس الﺴعة
ماثل مﺴتوى مهارة ﻗياس الطول والكتلة.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• تعريف حجم الﺴوائل ﻋلى أﻧه ﻗياس لﺴعة العبوات.
• ﺷرح العاﻗة بﲔ اﳌليلتر )ملل( واللتر )ل(.
• تقﺪير ﺳعة مليلتر )ملل( مﻦ اﳌاء.
• حﺪيﺪ أفﻀل وحﺪة لقياس ﺳعة ﻋبوة محﺪدة.

اﻹرﺷادات

•

الﺴعة

•

لتر )ل(

•

مليلتر )ملل(

•

إدراك )معرفي/مفاهيمي(

•

الﺴعة

حﻀير اﳌعلم للﺪرس

•

أحﻀر ﻗطعة ﻛبيرة مﻦ الورق ﻛبير الﺴعة ليكتب
التاميذ أفكارهم ﻋﻦ الﺴعة ﻋليها.

•

أﻧﺸئ إطا ﹱرا ﻛبي ﹱرا ذا ﻋﺸر خاﻧات ﻋلى ورق ﻛبير
الﺴعة .اﻧظر جهيزات اﳌعلم للفصل للﺪرس 59
لاطاع ﻋلى مﺜال ،إذا لزم اﻷمر.

•

أحﻀ ْر  10أﻛواب ﺷفافة ﻋليها ﻋامة ﻋنﺪ ﺳعة
 100مليلتر )ﺻﻐيرة ما يكفي ﻛي توضع في
مﺴتطيات إطار اخاﻧات العﺸر(.

•

أحﻀر وﻋا ﹱء ﺳعته لتر واحﺪ.

•

اربط

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

امأ الوﻋاء بلتر واحﺪ مﻦ اﳌاء.

اﳌواد

•

ورق ﻛبير الﺴعة

•

إطار ﻛبير ذو ﻋﺸر خاﻧات ﻋلى
الورق ﻛبير الﺴعة

•

 10أﻛواب ﺷفافة ﻋليها ﻋامة ﻋنﺪ
ﺳعة  100مليلتر

•

وﻋاء ﺳعته لتر واحﺪ ،ملوء مقﺪار
لتر واحﺪ مﻦ اﳌاء

•

مقصات )مقﺺ لكل تلميذ(
ﹽ

•

ﺻمغ )ﻋبوة لكل تلميذ(

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض ورﻗة فارغة ﻛبيرة الﺴعة لتﺴجيل ﻧقاش اجزء اخاص بـ "تعلم" اليوم .ﺳوف ﻧﺴتعﲔ بها في الﺪرس 60
ﹱ
أيﻀا.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ﺳﻨبﺪأ موضوع ﺟﺪﻳﺪ.
رﺟاء ،ﻓﻜﺮوا ﻓﻲ أﺷﻴاء ﻗﺴﻨاﻫا ﻫﺬا الﻌام .وارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ لﻠﻤﺸارﻛة.
ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التفكير بهﺪوء .رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للتط ﹽوع باﻹجابة .يﺸارك التاميذ اختارون إجاباتهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺪﻋاء ﻋﺪة تاميذ ﳌﺸارﻛة أفكارهم .يجب أن حتوي اﻹجابات ﻋلى ﻗياس الطول ،ومكﻦ أن حتوي ﻋلى الوﻗﺖ إذا
ف ﹽكر التاميذ في حﺪيﺪ الوﻗﺖ في ﺷكل ﻗياس .طرح أﺳئلة اﺳتقصائية ﻋلى التاميذ ،مﺜل:
• ما أﻧواع اﻷدوات اﳌﺴتﺨﺪمة لقياس الطول؟ )اﳌﺴاطر(
• ما الوحﺪات اﳌﺴتﺨﺪمة؟ )اﳌليمتر )م( والﺴنتيمتر )ﺳم( واﳌتر )م( والكيلومتر )ﻛم((
• ما أﻧواع اﻷدوات اﳌﺴتﺨﺪمة لقياس الوﻗﺖ؟ )الﺴاﻋات(
• ما الوحﺪات اﳌﺴتﺨﺪمة؟ )الﺜاﻧية والﺪﻗيقة والﺴاﻋة واليوم واﻷﺳبوع والﺸهر والعام ،وما إلى ذلﻚ(
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الﻴوم ،ﺳﻨتﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻗﻴاس الﺴواﺋﻞ وﻛﻴﻔﻴة مﻌﺮﻓة ﻛﻤﻴة الﺴاﺋﻞ التﻲ مﻜﻦ وضﻌها ﻓﻲ وﻋاء ماَ .مﻦ ﻳﺴتﻄﻴع أن
ﻳﺬﻛّ ﺮﻧا ﺑاﳌقصود ﺑـ "الﺴاﺋﻞ"?
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ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اختيار تلميذ ﻛي يﺸرح معنى الﺴائل.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام
ّ
مﻌا ﻓﻲ ﺑﻌض الﺴواﺋﻞ التﻲ ﺗﻌﺮﻓوﻧها والتﻲ ﺗوضع ﻓﻲ أوﻋﻴة .ﻓﻜﺮوا ﻓﻲ الﺴواﺋﻞ التﻲ مﻜﻦ أن جﺪوﻫا
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨﻔﻜّ ﺮ ً
ﻓﻲ اﳌﻨزل أو ﺗﺸتﺮوﻫا مﻦ اﳌتجﺮ .ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛاﻧت لﺪﻳﻜﻢ أﻓﻜار .ﺳأﺳتﺪﻋﻲ أﺣﺪﻛﻢ ﺛﻢ ﺳﻨقوم ﺑﻨﺸاط اﳌﺸارﻛة الﺴﺮﻳﻌة
وﻧﻨتقﻞ إلﻰ ﺗﻠﻤﻴﺬ آﺧﺮ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .مﺸارﻛة اﻹجابة ،ثم مارﺳة ﻧﺸاط اﳌﺸارﻛة الﺴﺮﻳﻌة ،وااﻧتقال إلى
تلميذ آخر إلى أن يوﻗف اﳌعلم اﳌﺸارﻛة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛتابة أفكار التاميذ ﻋلى الورق ﻛبير الﺴعة .ومكﻦ أن تتﻀمﻦ اﻷفكار أﺷياء مﺜل اﳌاء والعصير والصابون الﺴائل
وما إلى ذلﻚ .طرح أﺳئلة إضافية ،مﺜل:
•
•
•

ﻛيف تتم تعبئة بعﺾ مﻦ هذه الﺴوائل؟
ما العبوة التي مكﻦ وضع ﻛمية أﻛبر مﻦ الﺴائل فيها ،زجاجة اﳌياه الﻐازية أم خزﹽان الوﻗود؟
هل مكنكم تﺴمية أي مﻦ الوحﺪات اﳌﺴتﺨﺪمة لقياس الﺴوائل؟

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع ﻓﻲ التﻔﻜﻴﺮ ﻓﻴﻤا ﺗﻌﺮﻓوﻧﻪ ﺑالﻔﻌﻞ ﻋﻦ الﺴواﺋﻞ ﻓﻲ ﺣﻴاﺗﻨا الﻴومﻴة .إن ﺗﻨﺸﻴﻂ مﻌﺮﻓتﻜﻢ
الﺴاﺑقة أو إدراﻛﻜﻢ اﳌﻌﺮﻓﻲ أو اﳌﻌﻠومات التﻲ ﺗﻌﺮﻓوﻧها ﺑالﻔﻌﻞ ﻗبﻞ ﺗﻌﻠّﻢ أﺷﻴاء ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺴاﻋﺪﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠّﻢ مواد ﺟﺪﻳﺪة .وﺳﻨتﻌﻠّﻢ
الﻴوم اﳌزﻳﺪ ﻋﻦ أﺣجام الﺴواﺋﻞ.

تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻧﻌﺮف ﺑالﻔﻌﻞ أن الﺴواﺋﻞ مواد مﻜﻦ أن ﺗأﺧﺬ ﺷﻜﻞ الوﻋاء الﺬي ﺗوضع ﻓﻴﻪ .والﺴﻌة ﻫﻲ ﻗﻴاس لﻠﻜﻤﻴة التﻲ
رﺟاء ،اﻫﻤﺴوا ﺑﻜﻠﻤة "ﺳﻌة" ﻓﻲ أﻳﺪﻳﻜﻢ.
مﻜﻦ وضﻌها ﻓﻲ وﻋاء ما.
ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الهﻤس :ﺳعة.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :رفع الوﻋاء الذي به ماء بﺴعة لتر واحﺪ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﺪي لتﺮ واﺣﺪ مﻦ اﳌاء ﻓﻲ ﻫﺬا الوﻋاء .مﻜﻦ وضع لتﺮ واﺣﺪ مﻦ اﳌاء ﻓﻲ ﻫﺬا الوﻋاء .وﻫو مﻠوء ﺣتﻰ ﺳﻌتﻪ
الﻜامﻠة .ﺳﻌة الوﻋاء ﻫﻲ ﻛﻤﻴة الﺴاﺋﻞ اإﺟﻤالﻴة التﻲ مﻜﻦ وضﻌها ﻓﻴﻪ .وما أن الوﻋاء ﻳﻨاﺳﺐ وضع لتﺮ واﺣﺪ مﻦ الﺴاﺋﻞ ﻓﻴﻪ،
وما أﻧﻪ متﻠئ ،ﻓإﻧﻪ امتأ ﺣتﻰ ﺳﻌتﻪ الﻜامﻠة .مﻨﺬ ﺑﻀع دﻗاﺋﻖ ،حﺪﺛﻨا ﻋﻦ وﺣﺪات الﻄول التﻲ ﻧﻌﺮﻓها .مﻜﻦ ﺗقﺴﻴﻢ الﻜﻴﻠومتﺮ
)ﻛﻢ( إلﻰ وﺣﺪات أﺻﻐﺮ ﺗﹹﺴﻤﻰ أمتا ًرا )م( .ومﻜﻦ ﺗقﺴﻴﻢ اﳌتﺮ )م( إلﻰ وﺣﺪات أﺻﻐﺮ ﺗﹹﺪﻋﻰ ﺳﻨتﻴﻤتﺮات )ﺳﻢ( .ومﻜﻦ ﺗقﺴﻴﻢ
الﺴﻨتﻴﻤتﺮ )ﺳﻢ( إلﻰ وﺣﺪات أﺻﻐﺮ ﺗﹹﺴﻤﻰ مﻠﻴﻤتﺮات )م( .اﻷمﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻄبﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻴاﺳات الﺴﻌة .ﺣﻴث مﻜﻨﻨا أﺧﺬ لتﺮ )ل(
واﺣﺪ وﺗقﺴﻴﻤﻪ إلﻰ وﺣﺪات أﺻﻐﺮ .واﻵن ،ﺳﻨقﺴﻢ الﻠتﺮ )ل( الﺬي لﺪﻳﻨا إلﻰ  10أﺟزاء.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻋرض اﻹطار ذي اخاﻧات العﺸر ﻋلى طاولة أو ﻋلى أرضية الفصل بحيث يراه ﻛل التاميذ .اختيار تلميذ للمﺴاﻋﺪة
في وضع ﻛوب واحﺪ في ﻛل مﺴتطيل ﻋلى اﻹطار.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲَ :مﻦ مﻜﻨﻪ أن ﻳﺴاﻋﺪﻧﻲ ﻓﻲ مﻞء ﻛﻞ ﻛوب مقﺪار  100مﻠﻴﻠتﺮ )مﻠﻞ( مﻦ الﺴاﺋﻞ? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .مأ التلميذ اختار )أو التاميذ اختارون( ﻛل ﻛوب حتى ﻋامة
الـ  100مليلتر )ملل(.
لتﺮا واﺣﺪً ا مﻦ اﳌاء ﺑالتﺴاوي ﻓﻲ  10أﻛواب .ﻳﺤتوي ﻛﻞ ﻛوب اﻵن  100مﻠﻴﻠتﺮ )مﻠﻞ( مﻦ اﳌاء .إذا ﻛان
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ ﻗﺴﻤﻨا ً
ﻛﻞ ﻛوب مﻦ ﻫﺬه اﻷﻛواب ﺑﻪ  100مﻠﻴﻠتﺮ )مﻠﻞ( ،ﻓﻤاذا ﺗﻌتقﺪون ﺑﺸأن ﺳﻌة اﳌﻠﻴﻠتﺮ الواﺣﺪ? أروﻧﻲ اإﺟاﺑة ﺑأﺻاﺑﻌﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :تقﺪير ﺳعة مليلتر واحﺪ مﻦ اﳌاء وتوضيح التقﺪير باﺳتﺨﺪام أﺻابعهم.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻧﻈام القﻴاس اﳌتﺮي مﺬﻫﻞ .اﺟﻤﻌوا أﺻاﺑﻌﻜﻢ ﺑﺤﻴث ﻳﻔصﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﻀها البﻌض مﺴاﻓة ﺳﻨتﻴﻤتﺮ )ﺳﻢ( واﺣﺪ
ً
ً
ﺻﻐﻴﺮا مقاس ﻛﻞ ضﻠع مﻦ أضاﻋﻪ ﺳﻨتﻴﻤتﺮ واﺣﺪ .ﻫﺬا الصﻨﺪوق مﻜﻦ وضع
ﺷﻔاﻓا
ﺻﻨﺪوﻗا
ﺗقﺮﻳ ًبا .وﺗخ ّﻴﻠوا أﻧﻜﻢ ﲤﺴﻜون
ً
لﻨﻌﺪ
مﻠﻴﻠتﺮ واﺣﺪ مﻦ اﳌاء ﻓﻴﻪ .إذً ا ،ﺳﻨﺤتاج إلﻰ  1000مﻦ ﻫﺬه الصﻨادﻳﻖ لﻨﻀع ﺑها مﺤتوﻳات زﺟاﺟة ماء واﺣﺪة ﺳﻌتها لتﺮ واﺣﺪ.
ّ
ﻋﺪوا مﻌﻲ.
ﺑالقﻔز مقﺪار ماﺋة وﻧوﺟﺪ الﻌﺪد اإﺟﻤالﻲ مﻦ اﳌﻠﻴﻠتﺮات ﻋﻠﻰ إطار اخاﻧات الﻌﺸﺮّ .
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ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الع ﹽﺪ بصوت مرتفع مع اﳌعلم.1000 ،900 ،800 ،700 ،600 ،500 ،400 ،300 ،200 ،100 :
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما ﻋﺪد اﳌﻠﻴﻠتﺮات ﻓﻲ الﻠتﺮ الواﺣﺪ? اذﻛﺮوا الﻌﺪد ﺑصورة ﺟﻤاﻋﻴة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻗول1000 :
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻧﻌﻢ ،ﻧﺤتاج  1000مﻠﻴﻠتﺮ لﻨﺤصﻞ ﻋﻠﻰ لتﺮ واﺣﺪ .ﻫﻞ مﻜﻨﻜﻢ التﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ طﺮﻳقة لﻜتاﺑة ﻋﺪد مﻠﻴﻠتﺮات اﳌاء
اﳌوﺟودة ﻋﻠﻰ إطار اخاﻧات الﻌﺸﺮ ﺑصﻴﻐة مﺴألة ضﺮب? ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ إذا ﻛاﻧت لﺪﻳﻜﻢ أي ﻓﻜﺮة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم ويكتبون مﺴائلهم ﻋلى الﺴبورة إذا
طلب منهم اﳌعلم ذلﻚ.
الﺪرس  :59التﻄبﻴﻖ
اإرﺷادات :ﻗﺺ الصور التالﻴة ﺛﻢ ﺻﻨﻒ ﻓﻲ أي مﻨها مﻜﻦ اﺳتخﺪام اﳌﻠﻴﻠتﺮ )مﻠﻞ( أو الﻠتﺮ )ل( لقﻴاس ﺣجﻢ الﺴاﺋﻞ ﺑها .وﻗارن اﺟاﺑتك
وﻧقاط اﺧتاﻓك مع زمﻴﻠك.

الوﻗود في الﺴيارة

اﳌياه الﻐازية في العبوة

ملعقة مﻦ الﺪواء

منظف اﻷطباق

اﳌاء في الزجاجة

الﺸامبو في العبوة

العصير في العلبة

اﳌاء في باﻧيو ااﺳتحمام

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مﺴاﻋﺪة التاميذ في أن يروا أن هناك ﻋﺸرة أﻛواب ﺳعتها  100مليلتر إذا ﻛاﻧوا يواجهون ﺻعوبة في ماحظة ذلﻚ.
يجب أن تكون اﳌﺴألة بالصيﻐة 100 x 10 :ملل =  1000ملل.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مﻦ ﻓﻀﻠﻜﻢ ،أﺧﺮﺟوا ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ واﻧتقﻠوا إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :59التﻄبﻴﻖ .واﻗﺮأوا اإرﺷادات
ﻓﻲ ﺻﻤت.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :فتح ﻛتب التلميذ ﻋلى ﺻفحة الﺪرس  :59التطبيق .وﻗراءة اﻹرﺷادات بصمﺖ.
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الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

مﻌا لﻠﺤﻈة .مﻜﻨﻜﻢ ﻗﻴاس أي طول أو مﺴاﻓة ﺑاﳌﻠﻴﻤتﺮ )م( أو الﺴﻨتﻴﻤتﺮ )ﺳﻢ( أو اﳌتﺮ )م( أو
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨﻔﻜّ ﺮ ً
الﻜﻴﻠومتﺮ )ﻛﻢ( ،ولﻜﻦ ﻫﻨاك أﺣﻴاﻧًا وﺣﺪة ﺗﻜون ﻫﻲ اﻷﻓﻀﻞ أو اﻷﺳهﻞ مﻦ ﺣﻴث ااﺳتخﺪام .ﻋﻠﻰ ﺳبﻴﻞ اﳌﺜال ،إذا أردﻧا ﻗﻴاس طول
ﻧهﺮ الﻨﻴﻞ ،ﻓهﻞ ﻋﻠﻴﻨا اﺳتخﺪام الﺴﻨتﻴﻤتﺮات أم اﻷمتار أم الﻜﻴﻠومتﺮات?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ذﻛر اﻹجابات.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :إﻧها مﺴاﻓة طوﻳﻠة ﺣقً ا ،ولﺬلك إذا ﻛاﻧت إﺟاﺑتﻜﻢ ﻫﻲ الﻜﻴﻠومتﺮات ،ﻓﺴأﺗﻔﻖ مﻌﻜﻢ .إذا أردﻧا ﻗﻴاس طول إﺣﺪى
ﻗﺪمﻴﻨا ،ﻓهﻞ ﻋﻠﻴﻨا اﺳتخﺪام الﺴﻨتﻴﻤتﺮات أم اﻷمتار?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ذﻛر اﻹجابات.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﺪماﻧا لﻴﺴتا طوﻳﻠتن ﺟﺪً ا ،ولﺬلك إذا ﻛاﻧت إﺟاﺑتﻜﻢ ﻫﻲ الﺴﻨتﻴﻤتﺮات ،ﻓﺴأﺗﻔﻖ مﻌﻜﻢ .اﻷمﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻄبﻖ
مﻌا.
ﻋﻠﻰ الﺴﻌة .مﻜﻨﻨا اﺳتخﺪام اﳌﻠﻴﻠتﺮ )مﻠﻞ( أو الﻠتﺮ )ل( لقﻴاس ﺳﻌة أي ﺷﻲء ،وﻳﻈهﺮ ﻗﻴاس الﻌبوات أﺣﻴاﻧًا ﺑاﳌﻠﻴﻠتﺮ والﻠتﺮ ً
ولﻜﻦ ،مﻦ اﻷﻓﻀﻞ أﺣﻴاﻧًا اﺳتخﺪام وﺣﺪة ﺑﺪ ًا مﻦ اﻷﺧﺮى.
مقصات وﺻمغ ﻋلى التاميذ ،والطلب منهم بﺪء النﺸاط.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التأﻛﺪ مﻦ فهم التاميذ لإرﺷادات .توزيع ﹽ
ﻗﺺ اﻷﺷياء وحﺪيﺪ ما إذا ﻛان يجب ﻗياس ﺳعة الﺴائل باﳌليلتر أو اللتر .لصق اﻹجابات في ﻛتاب
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﹽ
التلميذ .ﻋنﺪ ااﻧتهاء ،مقارﻧة إجاباتهم مع زماﺋهﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التجول في الفصل وماحظة التاميذ وهم يعملون ويقارﻧون إجاباتهم .مكﻦ أن تكون لبعﺾ العناﺻر أﻛﺜر مﻦ إجابة
محتملة واحﺪة ،ولذلﻚ مﻦ اﳌمتع ااﺳتماع إلى تفكير التاميذ أثناء اتﺨاذ القرارات .اﺳتﺨﺪم إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه في ﻧهاية اجزء اخاص
بـ "تعلم".
ﺑالتأمﻞ .مﻜﻨﻜﻢ الﻨﻈﺮ إلﻰ ﻛتبﻜﻢ ﳌﺴاﻋﺪﺗﻜﻢ ﻓﻲ اإﺟاﺑة
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻳﺮﺟﻰ إﺑقاء ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ﺑاخارج لﻠجزء اخاص
ّ
ﻋﻦ اﻷﺳئﻠة ومﺸارﻛة أﻓﻜارﻛﻢ.

الفصل 253 6

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع الﻴوم ﻓﻲ ﺗصﻨﻴﻒ الﻌﻨاﺻﺮ ﺣﺴﺐ وﺣﺪة ﻗﻴاس ﺣجﻢ الﺴاﺋﻞ التﻲ ﺳتﺴتخﺪموﻧها .ﻫﻞ
رﺟاء ،ارﻓﻌوا أﻳﺪﻳﻜﻢ ﳌﺸارﻛة أﻓﻜارﻛﻢ.
ﻛاﻧت ﻫﻨاك أي ﺳواﺋﻞ ﻛﻨتﻢ ﺗﻌتقﺪون أﻧﻪ مﻜﻦ ﻗﻴاﺳها ﺑاﳌﻠﻴﻠتﺮ )مﻠﻞ( أو ﺑالﻠتﺮ )ل(?
ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اﻷيﺪي للمﺸارﻛة التطوﻋية .يﺸارك التاميذ اختارون أفكارهم ويﺸرحوﻧها )مع ذﻛر أمﺜلة إن
أمكﻦ(.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺪﻋاء ﻋﺪة تاميذ للمﺸارﻛة مﻦ أجل التأﻛﺪ مﻦ منح التاميذ فرﺻة للتعلﹽم مﻦ اآخريﻦ ،وإزالة أي حاات ﺳوء فهم
مﺴتمرة ﻗﺪ تكون لﺪيهم ﻋﻦ اﳌليلتر واللتر .ويﺴاﻋﺪهم ذلﻚ ﹱ
أيﻀا في رؤية أن ﺳعة اﻷوﻋية مكﻦ أن تقاس أحياﻧﹱا بكلتا الوحﺪتﲔ.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻗﻤتﻢ ﺑﻌﻤﻞ راﺋع الﻴوم ﻓﻲ اﺳتخﺪام مﻌﻠوماﺗﻜﻢ أو مﻌﺮﻓتﻜﻢ اﻷﺳاﺳﻴة ﻋﻦ القﻴاس وﺗﻄبﻴقها ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴة التﻌﻠّﻢ
ً
أﺻﻨاﻓا أﺧﺮى لها ﺣجﻢ ﺳواﺋﻞ .اﻧﻈﺮوا إلﻰ
اجﺪﻳﺪة لﻠﻤﻠﻴﻠتﺮ )مﻠﻞ( والﻠتﺮ )ل( .ﻋﻨﺪما ﺗﻜوﻧون ﻓﻲ اﳌﻨزل أو اﳌتجﺮ ،اﺣﻈوا
الﻌبوات لتﻌﺮﻓوا إن ﻛاﻧت الﺴﻌة ﺗقاس ﺑاﳌﻠﻴﻠتﺮ أو الﻠتﺮ أو ﻛﻠتا ﻫاﺗن الوﺣﺪﺗن.
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الﺪرس  60ﻧظرة ﻋامة
أهﺪاف التع ﹹلﹽم

ﻧظرة ﻋامة ﻋلى الﺪرس

في درس اليوم ،يبﺪأ التاميذ بحل مﺴألة ﻛامية جمع
بﲔ اﳌعرفة باﳌليلتر واللتر ،والعمل ﻋلى الﻀرب في ،10
ومهارات التفكير اج ﹽرد .وفي اجزء اخاص بـ "تعلم"،
ﺳيتﺪرب التاميذ ﻋلى ﻗراءة ﻗياﺳات الﺴعة باﺳتﺨﺪام
الوحﺪة الصحيحة ﻋلى ﻋبوات ﻗياﺳية ﻋليها ملصقات
توضح الﺴعة ،وذلﻚ بﻐرض فهم الوحﺪات وﻛيفية اﳌقارﻧة
فيما بينها.

ﺳيقوم التاميذ ما يلي:
• ﻗراءة ﻗياﺳات الﺴعة ﻋلى ﻋبوة ﻗياﺳية ﻋليها
ملصق يوضح ﺳعتها.
• ﻛتابة ما تعلﹽموه ﻋﻦ ﻗياس الﺴعة.

اﳌفردات اﻷﺳاﺳية

•

الﺴعة

•

لتر )ل(

•

مليلتر )ملل(

•

إدراك )معرفي/مفاهيمي(

•

الﺴعة

حﻀير اﳌعلم للﺪرس
اﳌواد

ﻗبل الﺪرس ،اجمع ﻋ ﹽﺪة ﻋبوات ﻋليها ملصقات ﻗياﺳات
باﳌليلتر )ملل( و/أو اللتر )ل( .اﻧظر جهيزات اﳌعلم
للفصل للﺪرس  60لاطاع ﻋلى أمﺜلة.

اربط
اﻹرﺷادات
الﺪرس  :60ارﺑﻂ
اإرﺷادات :ﲤﺜّﻞ الصورة التالﻴة أﺳﻄواﻧة مﺪرّﺟة .اﻛتﺐ ماﺣﻈاﺗك ﻓﻲ اجﺪول ﺑاﻷﺳﻔﻞ .واﺷﺮح ما ﺗاﺣﻈﻪ ،وما ﺗﺬﻛّ ﺮك ﺑﻪ اﻷﺳﻄواﻧة
اﳌﺪرّﺟة ،إضاﻓةً إلﻰ ﺗﺴاؤاﺗك.

100
90

•

مجموﻋة متنوﻋة مﻦ العبوات التي
ﻋليها ملصقات توضح الﺴعة
باﳌليلتر )ملل( و/أو اللتر )ل(

•

ﻛتاب الرياضيات للتاميذ وﻗلم
رﺻاص

) 10إلى  15دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻫﺪﻓﻨا الﻴوم ﻫو أن ﻧتﺪرب ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﻗﻴاﺳات الﺴﻌة واﻛتﺴاب ﻓهﻢ لﻠﻤﻠﻴﻠتﺮ )مﻠﻞ( والﻠتﺮ )ل( وﻛﻴﻔﻴة
ارﺗباطهﻤا ﺑبﻌﻀهﻤا البﻌض .ﻳﺴتخﺪم الﻌﻠﻤاء أداة اﺳﻤها أﺳﻄواﻧة مﺪ ّرﺟة لقﻴاس ﺳﻌة الﺴواﺋﻞ .اﻷﺳﻄواﻧة اﳌﺪ ّرﺟة ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻄوط
ﺻﻐﻴﺮة ﺟﺪً ا ﲤ ّﻴز ﻛﻞ مﻠﻴﻠتﺮ )مﻠﻞ( مﻦ الﺴاﺋﻞ .ﻳجﺐ أن ﹹﻳجﺮي الﻌﻠﻤاء ﻗﻴاﺳات دﻗﻴقة ،ولهﺬا مﻦ اﳌهﻢ أن ﺗﻜون أدواﺗهﻢ دﻗﻴقة.
ﺳﻨتﻈاﻫﺮ ﺑأﻧﻨا "ﻋﻠﻤاء" ﻳﺴتخﺪمون الﺮﻳاضﻴات لﻠﺤﻈة .ﹹﻳﺮﺟﻰ ﻓتح ﻛتاب الﺮﻳاضﻴات لﻠتامﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :60ارﺑﻂ،
والﻨﻈﺮ إلﻰ ﺻورة اﻷﺳﻄواﻧة اﳌﺪ ّرﺟة.

80
70

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :60اربط ،والنظر إلى ﺻورة اﻷﺳطواﻧة اﳌﺪ ﹽرجة.

60
٥0
٤0
٣0
٢0
10
0

ما أاﺣﻈﻪ

ما ﺗﹹﺬﻛّ ﺮﻧﻲ ﺑﻪ

ﺗﺴاؤاﺗﻲ

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺧال ﻋﺪة دﻗاﺋﻖ ،اﺣﻈوا الصورة ﺛﻢ امﻠؤوا اجﺪول ﳌﺸارﻛة ماﺣﻈاﺗﻜﻢ .واﻛتبوا ما ﺗﺮوﻧﻪ ،واﻷﺷﻴاء التﻲ
ً
إضاﻓة إلﻰ ﺗﺴاؤاﺗﻜﻢ ﻋﻦ اﻷﺳﻄواﻧات اﳌﺪ ّرﺟة.
ﻳﺬﻛﺮﻛﻢ ﺑها ذلك،
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل مفردهم في ﻛتاب التلميذ لكتابة اﳌاحظات في اجﺪول.

184

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :بعﺪ بﻀع دﻗائق ،اﺳتﺪﻋاء بعﺾ التاميذ ﳌﺸارﻛة ماحظاتهم .مكﻦ أن ياحظ التاميذ أﺷياء مﺜل:
•
•
•
•
•

اﻷﺳطواﻧة اﳌﺪ ﹽرجة تﺸبه اﳌﺴطرة.
ﻋليها خطوط مﺜل اﳌﺴطرة.
ﻋليها أﻋﺪاد مﺨتلفة في اﻷﺳفل واﻷﻋلى.
اﻷﻋﺪاد اﳌوجودة تﹹع ﹽﺪ بالقفز مقﺪار .10
يوجﺪ  80مليلتر )ملل( مﻦ الﺴائل في اﻷﺳطواﻧة اﳌﺪ ﹽرجة.
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تعلم
اﻹرﺷادات

)مﻦ  35إلى  45دﻗيقة(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما الﺴﻌة اإﺟﻤالﻴة لهﺬا اﻷﻧبوب اﳌﺪرج? اﻫﻤﺴوا ﺑاإﺟاﺑة ﻓﻲ أﻳﺪﻳﻜﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الهﻤس100 :
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :وﻛﻴﻒ ﺗﻌﺮف ذلك? ارﻓﻌوا اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ إذا ﻛان ﺑإمﻜاﻧﻜﻢ ﺷﺮح أﻓﻜارﻛﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :رفع اإﺑهام إلﻰ أﻋﻠﻰ للتط ﹽوع باﻹجابة .يﺸارك التاميذ الذيﻦ يﺨتارهم اﳌعلم أفكارهم.
مﻌا100 ،90 ،80 ،70 ،60 ،50 ،40 ،30 ،20 ،10 :
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لﻨقﺮأ اﻷﻋﺪاد اﳌﺪرﺟة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻄواﻧة اﳌﺪ ّرﺟة ً
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :الع ﹽﺪ بالقفز بصوت مرتفع مع اﳌعلم:
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ما الﺬي ﺗاﺣﻈوﻧﻪ ﺑﺸأن ﻫﺬه اﻷﻋﺪاد? التﻔتوا وحﺪﺛوا إلﻰ زماﺋﻜﻢ اﳌجاورﻳﻦ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :التحﺪث إلى زمائكم ﳌﺸارﻛة ماحظاتهم.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺪﻋاء تلميذ ليقول إﻧه ﻋ ﹽﺪ بالقفز مقﺪار  .10الطلب مﻦ التاميذ التفكير فيما يجب أن ت ﹽﺜله اخطوط بﲔ اﻷﻋﺪاد،
وتكرار التحﺪث مع زمﻴﻞ مجاور واﳌﺸارﻛة مع الفصل.
مﻠﻴﻠتﺮا )مﻠﻞ(
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :مﺜﻠﻤا ﻳوﺟﺪ ﻓﻲ اﳌﺴﻄﺮة ،ﺟﻤﻴع القﻴاﺳات غﻴﺮ مﻜتوﺑة .ﻛﻞ ﺧﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻄواﻧة اﳌﺪ ّرﺟة مﺜﻞ
ً
أﻧواﻋا أﺧﺮى مﻦ ﻗﻴاﺳات الﺴﻌة ﻛﻞ ﻳوم .ﺳﻨتﺪرب
واﺣﺪً اَ .ﻳﺴتخﺪم الﻌﻠﻤاء اﻷﺳﻄواﻧات اﳌﺪ ّرﺟة طوال الوﻗت ،ولﻜﻨﻨا ﻧﺮى وﻧﺴتخﺪم
ً
الﻴوم ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﺗﻠك القﻴاﺳات وﻛتاﺑة الﻨتاﺋج التﻲ ﻧتوﺻﻞ إلﻴها.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :توجيه اﻧتباه التاميذ إلى مجموﻋة اﻷوﻋية التي جمعتها.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳﻨقﻀﻲ ﺑﻌض الوﻗت اﳌﻤتع الﻴوم ﻓﻲ اﺳتﻜﺸاف ﻗﻴاﺳات الﺴﻌة وﻗﺮاءة ﺳﻌة أوﻋﻴة وﻋبوات ﻧﺮاﻫا ﻓﻲ ﺣﻴاﺗﻨا
الﻴومﻴة .ﻗبﻞ أن ﻧبﺪأَ ،مﻦ ﻳو ّد أن ﻳﺬﻛّ ﺮﻧا ﺑاﳌقصود ﺑالﺴﻌة?
ﻋصﻲ اﻷﺳﻤاء اختيار تاميذ ﻛي يعرف إن ﻛان بإمكاﻧهم ﺷرح الﺴعة .تكرار النﺸاط ﻧفﺴه بالنﺴبة
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام
ّ
للﺴعة.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :يﺸارك التاميذ اختارون تعريف ﻛل مﻦ احجم والﺴعة .مكﻦ أن يطلب ﻛل تلميذ اﳌﺴاﻋﺪة مﻦ زميل
إذا لزم اﻷمر.
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﺳأﻗﺴﻤﻜﻢ إلﻰ مجﻤوﻋات ﺻﻐﻴﺮة .وﻛﻞ مجﻤوﻋة ﺳتأﺧﺬ مجﻤوﻋة مﻦ اﻷوﻋﻴة أو الﻌبوات .ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺗبادل اﻷدوار
ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﻗﻴاس ﺳﻌة ﻛﻞ وﻋاء أو ﻋبوة .ﺛﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻛتاﺑة ﻧوع الوﻋاء أو الﻌبوة وﺳﻌتﻪ ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ .وﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﺗﺮﺳﻤوا ﺑﺴﺮﻋة
ﺻورة لﺸﻜﻞ الوﻋاء أو الﻌبوة .وﺗأﻛﺪوا مﻦ ﻛتاﺑة وﺣﺪة القﻴاس .ااﻧتقال إلﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :60التﻄبﻴﻖ ،ﻓﻲ ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ اﻵن.

الﺪرس  :60التﻄبﻴﻖ
ﻋال ﻗﻴاس ﺣجﻢ الﺴواﺋﻞ )أو ﻗﻴاس الﺴﻌة ( ﻓﻲ ﻛﻞ وﻋاء .ﺛﻢ اﻛتﺐ اﺳﻢ الوﻋاء )مﺜاً ،ﻋبوة ﺷامبو ﻛبﻴﺮة( ،وارﺳﻢ
اإرﺷادات :اﻗﺮأ
ٍ
ﺑصوت ٍ
ﺻورة ﻛبﻴﺮة لﻪ ،واﻛتﺐ ﺳﻌتﻪ ﻓﻲ اجﺪول ﺑاﻷﺳﻔﻞ .ﺗأﻛﺪ مﻦ ﻛتاﺑة اﺳﻢ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻗﻴاس.

الوﻋاء

الصورة

الﺴﻌة

ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :60التطبيق ،في ﻛتاب التلميذ.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :التأﻛﺪ مﻦ فهم التاميذ لإرﺷادات :ﻗراءة ﺳعة ﻛل وﻋاء أو ﻋبوة بصوت مرتفع ،ثم ﻛتابة ﻧوع الوﻋاء أو العبوة ،ورﺳم
ﺻورة ﺳريعة لﺸكلها ،وﻛتابة ﺳعتها في اجﺪول في الكتاب.

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ

185

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :الهﺪف ﻫو أن ﺗَألﻔوا ﻗﻴاﺳات الﺴﻌة ﺑﺤﻴث ﺗﻔهﻤون اﳌقصود ﺑالقﻴاﺳات 1 :لتﺮ )ل( و 750مﻠﻴﻠتﺮ )مﻠﻞ( و500
مﻠﻴﻠتﺮ )مﻠﻞ( و 25مﻠﻴﻠتﺮ )مﻠﻞ( ،وما إلﻰ ذلك .ﻋﻨﺪما أﻋﻄﻴﻜﻢ اإﺷارة ،ﻳجﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺗبادل اﻷوﻋﻴة أو الﻌبوات مع مجﻤوﻋة أﺧﺮى
ومواﺻﻠة الﻌﻤﻞ .وﺳﻨﻌﻤﻞ ﺑهﺬه الﻄﺮﻳقة ﺣتﻰ ﻧهاﻳة الوﻗت .ما اﻷﺳئﻠة التﻲ لﺪﻳﻜﻢ?
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :طرح أﺳئلة اﺳتيﻀاحية ﻋنﺪ احاجة.

256
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ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :توزيع التاميذ ﻋلى مجموﻋات وتوزيع مجموﻋة مﻦ اﻷوﻋية والعبوات ﻋلى ﻛل مجموﻋة .والطلب مﻦ التاميذ بﺪء
النﺸاط .وبعﺪ أن يبﺪو أن جميع التاميذ اﻧتهوا ،اﺳتﺨﺪام إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه ،والطلب مﻦ اجموﻋات تبادل اﻷوﻋية والعبوات ومواﺻلة
العمل.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ﻗراءة ﻗياﺳات الﺴعة ﻋلى أوﻋية وﻋبوات ﻗياﺳية ﻋليها ملصقات توضح الﺴعة ،وﻛتابة ﻧوع اﻷوﻋية
والعبوات وﻗياﺳات ﺳعتها في الكتاب.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :اﺳتﺨﺪام إﺷارة ﺟﺬب ااﻧتباه والطلب مﻦ متطوﻋﲔ إﻋادة اﻷوﻋية والعبوات إليﻚ في ﻧهاية اجزء اخاص بـ "تعلم".
الطلب مﻦ ﻛل التاميذ العودة إلى مقاﻋﺪهم مﻦ أجل اجزء اخاص بـ "تأمل".

تأمل
اﻹرﺷادات

) 5إلى  10دﻗائق(

 .1ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﹹﻳﺮﺟﻰ ﻓتح ﻛتاب التﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤة الﺪرس  :60ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات ،واﻗﺮأوا اإرﺷادات ﻓﻲ ﺻﻤت.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ااﻧتقال إلى ﺻفحة الﺪرس  :60ﻛراس الرياضيات ،وﻗراءة اﻹرﺷادات في ﺻمﺖ.

الﺪرس  :60ﻛﺮاس الﺮﻳاضﻴات
اإرﺷادات :ﺗأمّ ﻞ ما ﺗﻌﻠّﻤتﻪ ﻋﻦ الﺴﻌة .وﺗخﻴّﻞ أﻧك ﺳتﹹ ﻌﻠّﻢ زمﻴ ً
ا مﻦ الصﻒ الﺜاﻧﻲ ااﺑتﺪاﺋﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻦ الﺴﻌة.
اﻛتﺐ ما ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻦ الﺴﻌة :ما ﻫﻲ الﺴﻌة? وﻛﻴﻒ ﻳتﻢ إﻳجادﻫا? وما وﺣﺪات ﻗﻴاﺳها? وﻛﻴﻒ ﻧقارن ﺑن وﺣﺪات ﻗﻴاﺳها? واﻛتﺐ ما ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻦ
اﻷوﻋﻴة التﻲ ﺗَﺴتخﺪم ﻗﻴاﺳات الﺴﻌة ،وأي مﻌﻠومات أﺧﺮى مﺸاﺑهة .مﻜﻨك اﺳتخﺪام ﻛﻠﻤات وﺻور وأﻋﺪاد لﺸﺮح أﻓﻜارك.

ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :ﻛﻴﻒ ﺗﺸﺮﺣون ما ﺗﻌﺮﻓوﻧﻪ ﻋﻦ الﺴﻌة لزمﻴﻞ ﻓﻲ الصﻒ الﺜاﻧﻲ ااﺑتﺪاﺋﻲ? ﻓﻲ اإطار ﺑﻜﺮاس الﺮﻳاضﻴات ،اﻛتبوا
ما ﺗﻌﺮﻓوﻧﻪ ﻋﻦ الﺴﻌة :ﺗﻌﺮﻳﻔها ،وﻛﻴﻒ ﻳتﻢ إﻳجادﻫا? وما وﺣﺪات ﻗﻴاﺳها? وﻛﻴﻒ ﻧقارن ﺑن وﺣﺪات ﻗﻴاﺳها? واﻛتبوا ما ﺗﻌﺮﻓوﻧﻪ ﻋﻦ
اﻷوﻋﻴة والﻌبوات التﻲ ﻋﻠﻴها ﻗﻴاﺳات الﺴﻌة ،وأي مﻌﻠومات أﺧﺮى مﺸاﺑهة .مﻜﻨﻜﻢ اﺳتخﺪام ﻛﻠﻤات وﺻور وأﻋﺪاد لﺸﺮح أﻓﻜارﻛﻢ.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :العمل مفردهم لإجابة في ﻛتاب التلميذ ﻋﻦ ﺳؤال ﻛ ﹽراس الرياضيات.
ﻳقوم اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :جمع ﻛتب التاميذ وﻗراءة ﻛتاباتهم جمع معلومات ﻋﻦ مﺴتويات فهمهم احالي للﺴعة .ماحظة وﻛتابة أي مفاهيم
خطأ ﻛبيرة وتصحيحها خال درس الرياضيات التالي.

الصﻒ الﺜالث ااﺑتﺪاﺋﻲ
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ﻛﺜﻴﺮا .اﻵن ،ﺗﻌﺮﻓون مﻌﻠومات ﻋﻦ ﻗﻴاس الﻄول والﻜتﻠة والوﻗت والﺴﻌة .ﺳتصبﺤون "ﻋﻠﻤاء
ﻳقول اﳌﻌﻠﻢ ما ﻳﻠﻲ :لقﺪ اﺳتﻤتﻌﻨا
ً
رﻳاضﻴات" ﻋﻈﻤاء .ﺣ ّﻴوا ﺑﻌﻀﻜﻢ البﻌض.
ﻳقوم التامﻴﺬ ما ﻳﻠﻲ :ح ﹽية بعﻀهم ﹱ
بعﻀا.
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لوﺣة لﻌبة ﺧاﻧات اﳌصﻔوﻓة

ﺑﻄاﻗات اﳌصﻔوﻓة
ﺑﻄاﻗة مصﻔوﻓة الﻨجوم 1

ﻛﻢ ﻋﺪد الﻨجوم ﻓﻲ ﻫﺬه الصﻔﺤة?

ﺑﻄاﻗــة مصﻔوﻓــة الﻨجوم 2

ﻋﺪد الصﻔوف___________ :
ﻋﺪد الﻨجوم ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻒ____________ :
ما ﻋﺪد الﻨجوم ﻓﻲ ﻫﺬه الصﻔﺤة? _____________

ﺑﻄاﻗــة مصﻔوﻓة التﻔاح

ﺑﻄاﻗة مصﻔوﻓة الﻌﻠﺐ

ﺷبﻜة اﳌصﻔوﻓة

أدوات ﺗﻣﺛﯾل ﻧظﺎم اﻟﻌد اﻟﻌﺷري  -ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ

اﻵﺣاد )ﺗﹹقﺺ ﳌﺮﺑﻌات(

الﻌﺸﺮات

أدوات ﲤﺜﻴﻞ ﻧﻈام الﻌﺪ الﻌﺸﺮي  -لﻠﻤﻌﻠﻢ
مربعات ﻛبيرة = 100
اﻷﻋمﺪة = 10
ﻗﺺ بعﺾ اﻷﻋمﺪة ﳌربعات ﺻﻐيرة ﻹﻧﺸاء وحﺪة آحاد واحﺪة

أﻛﺜﺮ أم أﻗﻞ مﻦ 1000؟
ﺛﻤار التﻤﺮ

ﻋــﺪد اﳊبــوب ﻓــﻲ  1ﻛﻴﻠوﺟــﺮام مﻦ اﻷرز

متﺴــاﺑقون ﻓﻲ ﺳباق

1 ﺑﻄاﻗات مﺴاﺋﻞ الﻀﺮب
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مﺮﺑﻌات اﳌﺴاﺣة واﶈﻴﻂ

متجﺮ البقالة

ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ مﺴاﺋﻞ الﻀﺮب :الﻌﺪد 4
اﻹرﺷادات :اﺳتﺨﺪم مﺨطط  120ﻹﻛمال ما يلي:
• ل ﹽون مﻀاﻋفات العﺪد ٤
• اﻛتبهم باﻷﺳفل .ﹹﻛتبﺖ أول مﺴألتﲔ ﻛمﺜال لﻚ.

)اللون الذي يحﺪده اﳌعلم(.
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ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ مﺴاﺋﻞ الﻀﺮب :الﻌﺪد 6
اﻹرﺷادات :اﺳتﺨﺪم مﺨطط  120ﻹﻛمال ما يلي:
• ل ﹽون مﻀاﻋفات العﺪد ٦
• اﻛتبهم باﻷﺳفل .ﹹﻛتبﺖ أول مﺴألتﲔ ﻛمﺜال لﻚ.

)اللون الذي يحﺪده اﳌعلم(.
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اﻹرﺷادات :اﺳتﺨﺪم مﺨطط  120ﻹﻛمال ما يلي:
• ل ﹽون مﻀاﻋفات العﺪد ٧
• اﻛتبهم باﻷﺳفل .ﹹﻛتبﺖ أول مﺴألتﲔ ﻛمﺜال لﻚ.

)اللون الذي يحﺪده اﳌعلم(.
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اﻹرﺷادات :اﺳتﺨﺪم مﺨطط  120ﻹﻛمال ما يلي:
• ل ﹽون مﻀاﻋفات العﺪد ٨
• اﻛتبهم باﻷﺳفل .ﹹﻛتبﺖ أول مﺴألتﲔ ﻛمﺜال لﻚ.

)اللون الذي يحﺪده اﳌعلم(.
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