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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 بدءًـا من مرحلة رياض األطفال حتى نهاية املرحلة الثانوية (تعليم 2.0) وبدأت أولى مامح هذا 
التغيير من سبتمبر 2018 عبر تغيير مناهج مرحلة رياض األطفال والصف األول اابتدائي وتغيير مناهج الصف الثاني 

ا للصفوف الدراسية التالية حتى عام 2030.  اابتدائي لعام 2019، وسيستمر هذا التغيير تباعًـ

ا للكثير  وتفخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تقدم هذه السلسلة التعليمية اجديدة،  ولقد كان هذا العمل نتاجًـ
من الدراسات واملقارنات والتفكير العميق والتعاون مع الكثير من خبرات علماء التربية في املؤسسات الوطنية والعاملية، لكي 

نصوغ رؤيتنا في إطار قومي إبداعي ومواد تعليمية ورقية ورقمية فعالة.

وتتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل الشكر والتقدير ملركز تطوير املناهج واملواد التعليمية، كما تتقدم بالشكر 
ملستشاري 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 املصرية ملشاركتهم الفاعلة 
ا تتقدم الوزارة بالشكر لكل فرد بقطاعات وزارة التربية والتعليم وكذلك مديري  في إعداد إطار املناهج الوطنية مصر، وأخيرًـ

عموم املواد الدراسية الذين ساهموا في إثراء هذا العمل.

ا، أشكر  إن تغيير نظامنا التعليمي لم يكن مكنا دون اإلمان العميق للقيادة السياسية املصرية بضرورة التغيير، أخيرًـ
جميع املسؤولني في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جميع قطاعات الوزارة وكذلك املستشارين املعنيني بالوزارة 
الذين شاركوا في هذه العملية. فهذا اإلصاح املنشود للتعليم في مصر هو جزء أصيل من رؤية السيد الرئيس فاإلصاح 
الشامل للتعليم في مصر هو جزء أصيل من رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلعادة بناء املواطن املصري، 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 املتقدمة 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 املصري اجديد والذي 
م تصميمه لبناء إنسان مصري منتم لوطنه وألمته العربية وقارته األفريقية، مبتكر، مبدع، يفهم ويتقبل ااختاف، متمكن 

من املعرفة واملهارات احياتية، قادر على التعلم مدى احياة وقادر على املنافسة العاملية.

لقد آثرت الدولة املصرية أن تستثمر في أبنائها عن طريق بناء نظام تعليم عصري مقاييس جودة عاملية، كي ينعم أبناؤنا 
وأحفادنا مستقبٍل أفضل وكي ينقلوا وطنهم "مصر" إلى مصاف الدول الكبرى في املستقبل القريب.

ا من مؤسسات  إن حقيق احلم املصري ببناء اإلنسان وصياغة الشخصية املصرية هو مسئولية مشتركة بيننا جميعًـ
الدولة أجمعها وأولياء األمور وأسرة التربية والتعليم وأساتذة اجامعات ومنظومة اإلعام املصري. وهنا أود أن أخص 
بالذكر السادة املعلمون األجاء الذين مثلون القدوة واملثل ألبنائنا ويقومون بالعمل الدؤوب إلجاح هذا املشروع القومي.

ا لبناء إنسان مصري قادر  ا أن يعمل كٌل منا على أن يكون قدوةًـ صاحةًـ ألبنائنا وأن نتعاون جميعًـ إنني أناشدكم جميعًـ
على استعادة األمجاد املصرية وبناء احضارة املصرية اجديدة.

خالص تنياتي القلبية ألبنائنا بالتوفيق واحترامي وإجالي ملعلمي مصر األجاء.

د. طارق جال شوقي
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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كيفية استخدام هذا الدليل

الة واملتميزة، من خال تقدم تعليمات واضحة وتدريجية تُـدَمج في  مم دليل معلم الرياضيات لدعم املعلمني في إعداد وتنفيذ خبرات التعلم الفعّـ صُـ
معارف املعلم، 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 املنهج التوجيهي إلى مساعدة التاميذ على إجاز األهداف اآتية:
تعزيز القدرات احسابية األساسية •
اكتشاف الترابط بني املفاهيم الرياضية •
تطوير الطاقة احاسوبية •
اكتساب واستخدام املفردات الرياضية •
بناء الوعي مفاهيم القياس واألشكال الهندسية  •
تعزيز التفكير النقدي وحل املشكات والتعاون والتواصل •
زيادة ااستمتاع بالرياضيات •

إذا لم يستخدم املعلمون دلياًـ ماثاًـ من قبل، فإليكم بعض النصائح العملية:
ن ماحظات وركز على التفاصيل املهمة. • اقرأ كل فصل بعناية. دِوّـ
ن ماحظة محددة عن كل األقسام التي حمل عناوين حضير املعلم للفصل الدراسي أو الفصل أو الدرس. تشمل هذه األقسام  • دِوّـ

خطوات يجب على املعلم إكمالها من أجل تنفيذ التجارب التعليمية في الفصل الدراسي والفصول والدروس. سيخفف اإلعداد املسبق 
أعباء عمل املعلم ويضمن حقيق جارب تعليمية ناجحة للتاميذ.

اجمع املواد الازمة وأِعد أي جهيزات قبل شرح الدروس. •
ر في تقنيات أخرى إضافية ضرورية خاصة بإدارة الصفوف الدراسية تناسب صفك وبيئتك التعليمية بالتحديد. • فكّـ

معنا كتاب رياضيات مخصص للتاميذ بالصف الثالث اابتدائي. يتضمن كتاب التلميذ صفحات جزئية اربط والتطبيق وكراس الرياضيات، إضافة 
ي".  إلى مسائل "التحدّـ

صفحات "اربط": 
توفّـر صفحات جزئية اربط مساحةًـ ليسجل التاميذ حلولهم وأفكارهم أثناء مشاركتهم في نشاط اربط.  •
يعمل التاميذ بشكل فردي، وبشكل ثنائي، أو مع الفصل بأكمله لتطوير الطاقة احاسوبية. •
ا وما يتعلمونه من معلومات جديدة. • سبقًـ ويعمل التاميذ مع املعلم لتكوين روابط بني ما تعلموه مُـ

صفحات "التطبيق":
تُـقِدم صفحات التطبيق فرصةًـ للتاميذ للتدريب على احتوى الذي يتعلمونه بالفصل على الفور.  •
يعمل التاميذ بشكل فردي، أو بشكل ثنائي، أو في مجموعات صغيرة ملعرفة واكتشاف وتطبيق مهارات ومفاهيم جديدة. •
وبذلك يحصل التاميذ على عدة فرص للتحقق من أدائهم وأداء اآخرين. يعمل هذا النوع من حليل األخطاء على تقوية جربة تعُلم  •

التاميذ وتعميق إدراكهم للمفاهيم والروابط الرياضية.
ي التي تتطلب منهم تطبيق املهارات واملفاهيم في سياق جديد. • مكن للتاميذ إثراء جربة التعلّـم بحل مسائل التحدّـ
ا مذهاًـ لتقييم تقُدم التلميذ بشكل غير رسمي. • تُـعد صفحات التطبيق مصدرًـ
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صفحات "كراس الرياضيات":
يتأمل التاميذ ما تعلموه من خال الرسم والكتابة واستكمال أنشطة الرياضيات ذات الصلة. •
ا وبني املفاهيم الرياضية  • ا للتاميذ لعمل روابط بني احتوى اجديد وما تعلموه سابقًـ َرصًـ تُـقِدم صفحاتُـ كراس الرياضيات فُـ

العلمية والعالم احقيقي.
ا لتقييم تقدم التلميذ بشكل غير رسمي وجمع  • ا رائعًـ وكما في صفحات التطبيق، تعتبر صفحات كراس الرياضيات مصدرًـ

معلومات عن فهم التاميذ احالي واملفاهيم اخطأ احتملة. 

مكن استخدام املعلومات 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 يتعلّـمونه؟ (احتوى) •
ما مفاهيم التاميذ اخطأ أو أوجه سوء الفهم التي تساورهم؟ (املعاجة) •
ما الذي يُـطلب من التاميذ أداؤه؟ (النشاط) •
ما الذي يستكشفه املعلم عن التاميذ؟ (التقييم) •
كيف مكنك تعديل الدرس ليائم القدرات اختلفة للتاميذ في الفصل؟ (الفروق الفردية) •

ا وكذلك ااقتراحات املمكنة للتحسني. ل ودِون ماحظات عما كان ناجحًـ خال شرح كل درس وبعده، تأمّـ

غالبًـا ما يؤدي التخطيط بالتعاون مع معلم آخر إلى جاح رائع في الشرح ألنه يوفر فرصة ملناقشة توقعات الفصل الدراسي، وإجراءات 
ا احتياجات التاميذ. ومن املقترح أن يلتقي املعلمون مع معلمني آخرين أسبوعيًـا على األقل  إدارته، واستراتيجيات مراعاة الفروق وفقًـ

للتخطيط والتأمل.
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معلومات أساسية
 بناءًـ على جاح السنة األولى من تطبيق نظام التعليم 2.0، تدعم هذه املواد التعليمية إنتاج خبرات تعليمية جذابة ودقيقة وشاملة للتاميذ واملعلمني.

 في دليل املعلم هذا، ينقسم منهج الرياضيات إلى فصول. يضم كل فصل 10 أيام من التدريس. إن تدريس الرياضيات وتعزيز القدرات احسابية 
ا مقادير صغيرة، ما ينمي قدرتهم على تطوير املفاهيم اختلفة، وفهمها بالتدريج مرور  األساسية أمر تراكمي، حيث يتعلم التاميذ محتوى جديدًـ

الوقت.

تنظيم الدرس
ر دليل املعلم ما يلي: في بداية الدرس، يوفّـ

ا ألنشطة التعلم وأهداف التعلم للدرس. • ا موجزًـ نظرة عامة على الدرس يقدم هذا القسم ملخصًـ
د هذا القسم أهداف التعلّـم للتاميذ في الدرس. • أهداف التعّلم يحدّـ
م هذا القسم مفردات رياضية هامة لبناء استيعاب التاميذ للمفاهيم. • املفردات األساسية يقدّـ
ه هذا القسم املعلمني  • حضير املعلم للدرس يوفّـر هذا القسم نظرة عامة حول التحضير الازم لشرح الدرس بنجاح. ومكن أن يوجّـ

إلى ااستعانة بجزئية "جهيزات املعلم للفصل" للحصول على تفاصيل وأمثلة وتعليمات إضافية.
مواد الدرس يسرد هذا القسم جميع األدوات الازمة لشرح الدرس بنجاح. •

تنقسم دروس الرياضيات إلى ثاثة مكونات:

اربط (10 إلى 15 دقيقة) •
ا وما  • سبقًـ خال هذا النشاط اليومي، يكتسب التاميذ الطاقة في املهارات التي سبق تعلمها، ويقومون بالربط ما تعلموه مُـ

سيتعلمونه في اجزء "تعلم" ويناقشون املفاهيم الرياضية. وقد يتعرف التاميذ مسائل رياضية متعة من العالم الواقعي حفزهم 
لتعلم مهارة أو مفهوم جديد. 

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة) •
خال هذا النشاط اليومي، يتعلم ويطبق التاميذ مهارات ومفاهيم الرياضيات اختلفة. يشارك التاميذ في ااستكشاف والتجريب  •

ا. كما يتعلم التاميذ  وحل املسائل والتعاون واملناقشة استيعاب وتطبيق املهارات واملفاهيم اجديدة والربط ما تعلموه سابقًـ
التفكير واحل مثل علماء الرياضيات واملثابرة في تطوير الفهم التأسيسي للمهارات واملفاهيم الصعبة. 

تأمل (5-10 دقائق) •
ر التاميذ قدرتهم على التعبير عن أفكار الرياضيات بالتحدث عما اكتشفوه في الدرس، وذلك  • خال هذا النشاط اليومي، يطوّـ

باستخدام مفردات الرياضيات، وطرح األسئلة لفهم أنشطة التعُلم، وتوضيح املفاهيم اخطأ، وتعلَم رؤية األشياء من منظور 
التاميذ. 

بعض ااعتبارات التعليمية
يجب تنفيذ كل قسم يوميًـا. ومع ذلك، في بعض احاات، قد يحتاج التاميذ بضع دقائق إضافية ألحد األقسام وسيلزم اختصار قسم آخر (أو اثنني) 

في ذلك اليوم. يجب على املعلم ااستعانة بتقديره الشخصي ومعرفته باحتياجات التلميذ لتخصيص وقت الدرس. 

تتوفر مسائل كامية وأعداد كأمثلة في دليل املعلم. ومكن للمعلم استخدام املسألة الكامية واألعداد املذكورة أو ابتكار مسائل كامية تلبي احتياجات 
التاميذ.
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إذا تغيرت األعداد مسألة كامية أو مسألة رقمية، فتأكد من حديد الكميات وفق الكميات احددة في املؤشرات ونواج التعلم (على سبيل 
املثال، "في حدود العدد 1000").

ف التاميذ على فكرة التفكير مثل عاِلم الرياضيات. بينما يبدأ التاميذ في تعُلم مسائل الرياضيات  في الصف الثالث اابتدائي، سيتعرّـ
تعلمني أكثر مسؤوليةًـ يتسمون بعمق  ا، سيساعدهم تعُلم ومارسة تلك املهارات والسلوكيات على أن يصبحوا مُـ األكثر صعوبةًـ وتعقيدًـ

التفكير. ويُـنصح املُـعلم بإنشاء مخطط رئيسي بعنوان "التفكير مثل ِعالم الرياضيات" (كما هو موضح أدناه) لعرضه طوال العام. 

توجد إشارات ملهارات وسلوكيات "التفكير مثل ِعالم الرياضيات" على مدار الدروس. ومع ذلك، يُـوصى بأن يُـشير املُـعلم إلى اخطط الرئيسي 
ا، وسواء تت اإلشارة إلى ذلك األمر في دليل املُـعلم أم ا. أثناء عملية التدريس حيثما كان ذلك مكنًـا ومفيدًـ

كما نُـشجع املُـعلم على دمج أغاٍن وقصائد وأناشيد وقصص ومسائل كامية وألعاب رياضيات وأنشطة عن األعداد غير تلك املضمنة بدليل 
املُـعلم.

كما نُـشجع املُـعلم على دمج أغاٍن وقصائد وأناشيد وقصص ومسائل كامية وألعاب رياضيات وأنشطة عن األعداد غير تلك املضمنة بدليل 
املُـعلم.

تعلم املزيد عن نظام التعليم 2.0

التفكير مثل عاِلم الرياضيات

علماء الرياضيات:
يثابرون في حل املسائل الصعبة •
يعملون بِجد لفهم املسائل •
يشرحون طريقة تفكيرهم ويحاولون فهم طريقة تفكير اآخرين •
يدعمون حججهم الرياضية باستخدام الكلمات أو األرقام أو الصور •
يستخدمون النماذج حل املسائل •
يختارون األدوات املناسبة ويستخدمونها •
يستخدمون ما يعلمونه عن الرياضيات حل املسائل •
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التفكير احاسوبي
ما املقصود بالتفكير احلاسوبي?

التفكير احاسوبي في جوهره هو طريقة حل املشكات. فعندما نحلل املشكات بطريقة تاثل املساعدة التي نحصل عليها من احاسوب حلها، فنحن 
ا في حل املشكات في أي سياق أو مجال. يتعلم  ا لتطوير برامج وتطبيقات احاسوب، لكنه مفيد أيضًـ حينها نفكر بشكل حاسوبي. فهو يشكل أساسًـ

التاميذ مقدمة عن التفكير احاسوبي في الصف الثاني اابتدائي من خال خمس مهارات ذات صلة.

ما املهارات التي يشملها التفكير احلاسوبي?
التحليل
التحليل هو عملية جزئة مشكلة معقدة إلى أجزاء أصغر وأكثر قابلية للتعامل معها. • 
يكتسب التاميذ الصغار هذه املهارة من خال تعلّـمهم جزئة األعداد إلى مكونات قيمتها املكانية، ثم اانتقال إلى حليل املسائل البسيطة مثل • 

حديد اخطوات الازمة حل مسألة كامية. ويفكر التاميذ فيما يعرفونه وفيما يحاولون التوصل إليه، ويحددون عملية حل املسألة. 

متييز األمناط
يتضمن تييز األماط ماحظة األماط والتوجهات في التجارب واملعلومات والبيانات والتعرف عليها. • 
يبدأ التاميذ ماحظة األماط في األعداد واألشكال، وبالبحث عن أماط ماثلة في العالم احيط بهم. • 

التجريد
ما أن يتم التعرف على األماط، يأتي التجريد الذي يتضمن حديد املبادئ العامة أو األعمّـ التي تبني وتنتج األماط. • 
مكن للتاميذ الصغار التعرف على الساسل أو األماط املتكررة في البيانات أو التعليمات أو احساب، ومكنهم التفكير في طريقة التعبير • 

عن هذا النمط بشكل أكثر كفاءة. ومكن أن تساعد هذه الساسل أو األماط، والتي يشار إليها غالبًـا باسم "احلقة املتكررة"، في إجاز 
ا. على سبيل املثال، في الصف الثالث اابتدائي، يبدأ التاميذ في استخدام  قفزة معرفية من املفاهيم البسيطة إلى املفاهيم األكثر تعقيدًـ

فهمهم ألماط األعداد (األعداد الفردية والزوجية، واملصفوفات، والعدّـ بالقفز، وما إلى ذلك) إلثراء تفكيرهم وتطبيق ما تعلّـموه على مواقف 
ا بعملية أكثر فاعلية؛ الضرب. يساعد العمل على بناء  جديدة. يتعامل التاميذ مع املصفوفات لبناء فهم للجمع املتكرر، والذي يربطونه احقًـ

هذه الروابط التاميذ على تعميق إدراكهم للمفاهيم الرياضية ودور الرياضيات في حياتهم وتعزيزه.

تصميم اخوارزميات
ا. •  ا وتكرارًـ يبدأ تصميم اخوارزمية بصياغة إرشادات تدريجية لطريقة حل املسائل املماثلة مرارًـ
مارس التاميذ الصغار هذه املهارة مدركني أنه مكن اتخاذ نفس اخطوات حل مسائل ماثلة بتفاصيل مختلفة. على سبيل املثال، فهم • 

عملية تعلّـم خوارزمية اجمع بإعادة التجميع. بالنسبة للتاميذ الصغار، تتطلب هذه العملية العديد من التجارب املتنوعة في التعامل مع 
ا خطوات  د أن يكتسب التاميذ الثقة في استخدام احسوسات ويستوعبوا تامًـ محسوسات، كأدوات تثيل نظام العد العشري. ومجرّـ

إعادة جميع اآحاد أو العشرات (أو كليهما) ماديًـا حل مسائل إضافية، مكن للمعلّـم مساعدتهم في اانتقال نحو عملية أكثر كفاءة، أا 
وهي حل املسائل نفسها على الورق. 

ااختبار والتنقيح
ا ضروريًـا للتاميذ من أجل زيادة تكني قدراتهم اخاصة على التعلم. ويقِدم استخدامُـ األماط واملفاهيم •  يعد سلوك ااختبار والتقوم سلوكًـ

ا عديدة اختبار مدى دقة وفاعلية األساليب وتنقيحها.  اجردة واخوارزميات فرصًـ
يبدأ التاميذ الصغار بالتعرف على أخطائهم اخاصة كخطوة أولى في هذه املهارة الضرورية. وبداًـ من حديد الدرجة بعد محاولة واحدة • 

لإجابة عن مجموعة من أسئلة الرياضيات، يُـطلب عادةًـ من تاميذ الصف الثالث اابتدائي مقارنة إجابتهم مجموعة من اإلجابات الصحيحة 
(أو بإجابات زميل لهم)، وحديد األخطاء التي وقعوا فيها إذا كانت إجابتهم غير صحيحة.  

ملاذا يعد التفكير احلاسوبي مهًما? 
تعد ااستفادة من قوة احواسب جزءًـا ضروريًـا في مواجهة التحديات الكبرى التي يواجهها عاملنا، باإلضافة إلى الكثير من املشكات التي نواجهها 

في مجتمعاتنا احلية حاليًـا وفي املستقبل. وتاميذنا بحاجة إلى تعلم مهارات التفكير احاسوبي حتى يتسنى لهم تسخير قوة احواسب احالية 
واملستقبلية في حل املشكات. كما ستتيح مهاراتُـ التفكير احاسوبي لتاميذنا طريقةًـ أخرى في النهج الذي يجب اتباعه في حل املشكات، وستبني 

ثقتهم وإبداعهم.

دَمجُـ التفكير احلاسوبي في تعليم الصف الثالث اابتدائي? كيف يُـ
بالنسبة للصف الثالث اابتدائي، فإن تطبيقات التفكير احاسوبي مدمجٌة في بعض أقسام اربط وتعلم و تأمل. ويتم التركيز على فرص اختيارية 

إضافية لتوسيع آفاق جارب التعلم وتعميقها على مدار دليل املعلم. عندما يتيح الدرسُـ فرصةًـ لتقدم مهارة التفكير احاسوبي أو مارستها، تقترح 
ماحظةُـ للمعلم طريقَة دمج مهارات التفكير احاسوبي أو التركيز عليها.
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استراتيجيات التدريس
ا أن تقتصر طرق التدريس في الفصل  حتوي جميع أقسام دليل املعلم على العديد من استراتيجيات التدريس املوَضحة فيما يلي. ليس مقصودًـ

الدراسي على هذه الطرق فحسب، ولكن نركز عليها باعتبارها أفضل املمارسات إلشراك التاميذ في تعليم نشط وقائم على ااستقصاء. في حني 
يزداد إملام املعلمني والتاميذ بااستراتيجيات، فقد يرغب املعلمون في تعديلها وتخصيصها لتناسب احتياجات كل فصل على حدة. 

tinyurl.com/Edu2-0strategies :للتعّرف على املزيد من ااستراتيجيات، تفضلوا بزيارة املوقع اإلكتروني

وصف موجزاسم ااستراتيجية التعليمية 

تُـستخَدم هذه ااستراتيجية ملساعدة التاميذ على تقدم ماحظات إيجابية ألقرانهم. النجمتان هما شيئان يحبهما التلميذ في جمتان وأمنية
العمل اخاضع للتقييم. األمنية هي مقترح لتحسني هذا العمل. 

اسأل 3 أقران قبل أن تسألني
يطرح التاميذ األسئلة على ثاثة من أقرانهم ملساعدتهم قبل طرح السؤال على املعلم. تُـستخَدم هذه ااستراتيجية عندما يعمل 

التاميذ على نحٍو تعاوني لتطوير مهارات التواصل، وتشجيع املشاركات بني األقران، وتقليص اعتمادهم على دعم املعلم في 
الصفوف الدراسية القادمة.

إشارة جذب اانتباه
َيستخدم املعلم إشارة واضحة جذب انتباه تاميذ الفصل مع حدثهم بشكٍل ثنائي أو عندما يعملون في جماعات. هناك العديد 

من اخيارات بشأن اإلشارات، ومكنكم ااستعانة بأكثر من إشارة طاملا أنها تلفت انتباه التاميذ. تشمل اخيارات مط 
ا وعبارة استجابة، أو رفع اليد ألعلى (راجع: رفع األيدي). تتيح هذه ااستراتيجية  التصفيق الذي يكرره التاميذ، أو نداء بسيطًـ

للمعلمني إمكانية لفت انتباه التاميذ دون صياح أو تشتيت محادثات التاميذ على الفور.

العصف الذهني
يقدم التاميذ عدة إجابات لسؤال مفتوح. مكنكم جربة األمر في فصل كامل أو في مجموعات أو ثنائيات. يهدف العصف 

الذهني إلى سرد العديد من اإلجابات، وليس انتقادها سواء كانت اإلجابات واقعية أو مائمة أو صحيحة. مجرد إعداد قائمة 
موسعة أولية، مكن للتاميذ الرجوع إلى اإلجابات ملنح األولوية لبعض اخيارات أو حذف البعض اآخر. تعزز هذه ااستراتيجية 

اإلبداع وحل املشكات. 

عصيّـ األسماء
يكتب املعلم أسماء التاميذ على عصي ويضعها في علبة أو برطمان. استدعاء التاميذ بصورة عشوائية، يسحب املعلم عصا 
ا على الفور.  من البرطمان. بعد استدعاء التلميذ، يضع املعلم هذه العصي في علبة أو برطمان آخر فا يُـستدعى التلميذ مجددًـ

تساعد هذه ااستراتيجية املعلمني على استدعاء الكثير من التاميذ وتشجيع جميع التاميذ على ااستعداد بإجاباتهم. 

الترقيم

يقسم املعلم التاميذ إلى مجموعات من خال ترقيم التاميذ حتى عدد معني. من املهم إخبار التاميذ بتذكر أرقامهم. على سبيل 
املثال، إذا رغب املعلم بتكوين ثاث مجموعات، فسيحمل التلميذ األول الرقم 1، ويحمل التلميذ التالي رقم 2، ويحمل التلميذ 

الذي يليه رقم 3، ويبدأ التلميذ الرابع عملية الترقيم من جديد فيحمل الرقم 1، وهكذا.  ومع اانتهاء من ترقيم جميع التاميذ، 
ِكن هذه  اطلب من يحملون العدد 1 ااجتماع سويًـا، وجميع َمن يحملون العدد 2، وبعد ذلك جميع َمن يحملون العدد 3. تُـ

ااستراتيجية من التجمع دون إهدار الوقت وتُـعِزز استخدام مفهوم العدد.

ا لشيء جديد. يراقب التاميذ بعناية كما لو أنهم يشاهدون حوض السمك يجتمع التاميذ حول املعلم أو مجموعة التاميذ الذين ينشئون موذجًـ
ا بأنفسهم في العرض.  سمكة في حوض. تعزز هذه ااستراتيجية انتباه التاميذ بالكامل حتى عندما ا يشارك التاميذ جميعًـ
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وصف موجزاسم ااستراتيجية التعليمية 

األركان األربعة
يتوافق كل ركن من األركان األربعة بالفصل مع رأي محتمل عن عبارة مثيرة للتفكير. قد يعرض املعلم صورة أو بيانًـا في كل 

ركن بالفصل لتمثيل اآراء والعبارات. يتوجه التاميذ نحو الركن الذي يثير اهتماماتهم أو يعبر عن آرائهم ليجتمعوا مع آخرين 
لهم نفس امليول الفكرية. تتيح هذه ااستراتيجية للتاميذ التعبير عن آرائهم وإعداد تعليات مع آخرين من يتفقون معهم قبل 

عرضها على بقية تاميذ الفصل.

جولة في املعرض
كما لو كان التاميذ في متحف، فإنهم يتجولون بجوار العروض ويجيبون عن األسئلة 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 

األقران. تعزز هذه ااستراتيجية من تنوع األفكار. عند استخدامها بنهاية املشروع، تتيح هذه ااستراتيجية للتاميذ ااحتفال 
واافتخار بعملهم وفي الوقت نفسه تكرم أعمال اآخرين والتفاعل معها.

رفع األيدي
يرفع املعلم إحدى يديه ألعلى في إشارة منه لتوقف التاميذ عما يفعلونه، والتوقف عن احديث، واانتباه للمعلم. عندما ياحظ 

التاميذ يد املعلم املرفوعة، فإنهم يرفعون أيديهم بدورهم لإشارة إلى أقرانهم. تُـستخدم هذه ااستراتيجية كإشارة جذب 
اانتباه.

رفع األيدي وتكوين ثنائيات
نوا ثنائيات". يصفق  يقف التاميذ ويسيرون في أرجاء الفصل بهدوء مع رفع إحدى اليدين ألعلى. يقول املعلم، "توقفوا وكوّـ

التاميذ ويقف كل تلميذ بجوار التلميذ القريب منه. يدل بقاء يد أي شخص مرفوعة ألعلى على أنه يحتاج زمياًـ. مكن للتاميذ 
الوصول لبعضهم البعض بسهولة وتكوين ثنائيات. 

أنا أفعل، نحن نفعل، أنت تفعل
أنا أفعل: يوضح املعلم أو يعرض اتخاذ إجراء، مثل قراءة فقرة للتاميذ. نحن نفعل: يكرر التاميذ اإلجراء مع املعلم، مثل إعادة 
قراءة الفقرة بشكل جماعي. أنت تفعل: مارس التلميذ اإلجراء الذي تعلمه، دون توجيه املعلم. تدعم هذه ااستراتيجية التاميذ 

من خال تشكيل مهارة التوقع، والسماح ممارسة جماعية هادئة، وبعدها توفير فرص للممارسة بشكل فردي. 

أرى بوضوح شديد
يخبر املعلم التاميذ أنه يرى شيئًـا ما. يخمن التاميذ ماهية هذا الشيء في حني يذكر املعلم للتاميذ بعض األدلة. يستعني 
التاميذ مهارات املاحظة وااستماع لتخمني الشيء الصحيح. تركز هذه ااستراتيجية على استخدام وحديد خصائص 

ومواصفات الشيء.

تخيل ذلك
ا للتاميذ ليحاكوه. يتخيل التاميذ أنهم هذا الكائن احي أو أنهم مرون موقف  ا أو حيوانًـا أو نباتًـا أو موقفًـ يصف املعلم شخصًـ

ما ومثلون ما سيحدث. مكنكم جربة األمر كذلك في مجموعات مع تلميذ يقوم بدور القائد، أو تاميذ متناوبني. تعزز هذه 
ا: لعبة األلغاز إلضافة عنصر تخمني.) ااستراتيجية قوة التخيل والذاكرة طويلة املدى. (راجع أيضًـ

األُـحجية

م املعلم تعليمات (أو مواد  ينقسم التاميذ إلى مجموعات "أصلية" صغيرة (على سبيل املثال اجموعات أ، ب، ج، د، هـ). يقدّـ
ا" في املهارة أو ااستراتيجية الفريدة اخاصة  تعليمية) مختلفة لكل مجموعة "أصلية" بحيث يصبح كل تلميذ في مجموعته "خبيرًـ
بتلك اجموعة. على سبيل املثال، هناك مجموعة اخبراء "أ" ومجموعة اخبراء"ب" ومجموعة اخبراء "ج" وما إلى ذلك. بعد ذلك، 
ا من كل مجموعة "أصلية". على  ا واحدًـ يعيد املعلم ترتيب التاميذ بعناية إلى مجموعات صغيرة تضم كل منها على األقل عضوًـ

ا من "ج" وهكذا.  ا واحدًـ ا من "ب" وتلميذًـ ا واحدًـ ا من اجموعة "أ" وتلميذًـ ا واحدًـ سبيل املثال، تضم كل مجموعة جديدة تلميذًـ
ا ما تعلّـموه. تساعد هذه ااستراتيجية التاميذ في تطوير قدرتهم على التعليم والتعلّـم وتأكيد  يعلّـم التاميذ اخبراء بعضهم بعضًـ

فهمهم وبناء ثقتهم بقدراتهم الرياضية.

يحني التاميذ أحد الكتفني جاه أقرب أقرانهم لإجابة عن سؤال له إجابة مكوَنة من كلمة أو اثنتني (أو إجابة قصيرة). تعمل امليل والهمس
هذه ااستراتيجية على إشراك جميع التاميذ في اإلجابة عن سؤال دون إحداث اضطراب في الفصل. 
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النمذجة
يوضح املعلم أو التلميذ طريقة إتام مهمة. مكن لباقي تاميذ الفصل طرح األسئلة قبل تكرار ما م عرضه. تتيح هذه 

ااستراتيجية للمعلم استعراض أي مخاوف تتعلق بالسامة أو جوانب صعبة من املهمة، باإلضافة إلى مشاركته النصح إلتام 
املهمة. يجب عدم ااستعانة بااستراتيجية املذكورة في بعض أنشطة ااستقصاء، ألنها قد تؤثر بشدة على اجاه تفكير التاميذ. 

اإلشارة باألرقام
ا من خال طرح سؤال وتقدم خيارات إجابة للتاميذ. يُـشير التاميذ بأصبع أو  مكن للمعلم التحقق من فهم التاميذ سريعًـ

ا عدد األصابع املرفوعة للتعرف على عدد التاميذ الذين يفهمون  اثنني أو ثاثة استجابة للسؤال املطروح. يفحص املعلم سريعًـ
املوضوع. 

ا الرؤوس املرقمة تعمل معًـ
م كل تلميذ في اجموعة برقم ما.  إنها استراتيجية تعاونية جعل كل فرد في اجموعة مسئول عن تعلم ومناقشة املواد. يُـرقّـ
ا لتحديد  يطرح املعلم سؤااًـ على اجموعة. يقترب التاميذ من بعضهم البعض ملناقشة اإلجابة. وبعدها يستدعي املعلم رقمًـ

"متحدث عن اجموعة" ملشاركة إجابة اجموعة. 

على احياد

يتوافق كل جانبني بالفصل مع رأي محتمل عن عبارة مثيرة للتفكير. قد يعرض املعلم صورة أو بيانًـا 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 امليول الفكرية. قد يظل التاميذ كذلك "على احياد" في منتصف الفصل إذا لم يقرروا اختياراتهم. يتناقش التاميذ 
حول آرائهم بالدائل إلقناع اآخرين بالفصل لانضمام إليهم. وحينما يغير التاميذ آراءهم، فإنهم ينتقلون إلى املنطقة املقابلة 

بالفصل.

بعد انتهاء العمل مع الزماء، يبقى شخص واحد مع ناج العمل لعرضه على التاميذ اآخرين بينما يتجول الزميل الثاني تبادل أدوار التجول واانتظار
ويستمع إلى أقرانه في فقرة مشاركة الفصل. وبعدها يبدل التلميذان أدوارهما. باستخدام هذه ااستراتيجية، يجب على 

التلميذين مشاركة مشروعهما وااستماع إلى مشاركات اآخرين. 

ترير القلم
يعمل التاميذ على نحٍو تعاوني في مجموعة مع وجود قلم حبر أو قلم رصاص واحد لكل مجموعة. يطرح املعلم سؤااًـ أو 

ا على اجموعات. يكتب أحد التاميذ فكرة أو إجابة، وبعدها مرر القلم إلى العضو التالي في اجموعة. يستمر ترير  موضوعًـ
قلم احبر بني اجميع، ما يتيح جميع التاميذ فرصة الكتابة مرة أو مرتني على األقل. تُـستخدم ااستراتيجية إلجراء العصف 

الذهني أو تنشيط معرفة مسبقة موضوع ما وهي مفيدة لتشجيع جميع التاميذ على التعاون ومشاركة األفكار. 

املشاركة السريعة
ا لإجابة على سؤال. بعد إجابة التلميذ على السؤال، يقولون كلمة "مشاركة سريعة" وينطقون اسم تلميذ  ا واحدًـ استدِع تلميذًـ
آخر. حان اآن دور ذلك التلميذ ليجيب على السؤال، وبعدها يُـختار تلميذ جديد، وهكذا. إذا استجاب تلميذ ما، فا يجب فا 

يجب استدعاؤه مرةًـ ثانية خال نفس نشاط "املشاركة السريعة".

سباق التتابع
ا من كل فريق إلى مقدمة الفصل.  ا واحدًـ قِسم الفصل إلى فرق واجعلهم يصطفوا بالترتيب خلف بعضهم البعض. استدِع تلميذًـ

اطرح سؤااًـ على التاميذ وأول من يجب عليه يفوز بنقطة لفريقه. بعد اانتهاء من اإلجابة، ينتقل التلميذ إلى نهاية الفصل وينتقل 
ا فقط من مسألة  التلميذ التالي إلى مقدمة الفصل. يتمثل التنوع في مسائل الرياضيات في أن يستكمل التاميذ جزءًـا واحدًـ

الرياضيات في كل مرة. 

املصافحة 
واملشاركة 

والتحية

يتحرك التاميذ في أرجاء الفصل الدراسي حتى يشير إليهم املعلم بالتوقف. وبعدها يقترن كل تلميذ مع أقرب تلميذ إليه. 
ا في املكان  ا عن السعادة قبل التحرك مجددًـ يتصافح الزماء ويتشاركون األفكار أو نواج العمل، وبعدها يضربون أكفهم تعبيرًـ

لتكوين ثنائيات جديدة. تعمل هذه ااستراتيجية على حريك التاميذ من أماكنهم، بينما تتيح لهم كذلك مشاركة أقرانهم الذين ا 
يجلسون بالقرب منهم.

الزميل اجاور
ميل التلميذ ويتحدث بهدوء مع الشخص اجالس بجواره. مكننا استخدام مصطلح الزميل اجاور للتحدث فحسب إلى 
ا املكوَنة من ثاثة أو أربعة أشخاص  األشخاص اجالسني على كا اجانبني، أو مكننا استخدامه للمجموعات األكبر عددًـ

"تتامس" أكتاف بعضهم البعض باجموعة. (وهذا يعزز القدرة على التحدث بساسة). 
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وصف موجزاسم ااستراتيجية التعليمية 

كرات الثلج
يستجيب التاميذ لسؤال مستعينني بنصف صفحة ورقية. يُـكِوم التلميذ الورقة مثل كرة الثلج ويقذفها بأرجاء الفصل. يختار 
ا. وتُـكرر العملية حسب احاجة.  التاميذ كرة ثلج واقعة بالقرب منهم، ويضيفون تعليقهم أو إجابتهم، ويكومونها لقذفها مجددًـ

تشجع هذه ااستراتيجية التاميذ على التفاعل مع أفكار التاميذ الذين ا يجلسون بالقرب منهم دون حديد هوية التلميذ. 

التفكير بصوت مرتفع
ا لعملية التفكير من خال التحُدث بصوت مرتفع عما يجول بتفكيره. كمثال لذلك، "أعتقد أنني بحاجة إلى مزيد  يُـعد املعلم موذجًـ

ا للتاميذ عن نوع التفكير الذي مكنهم ااستعانة به في جربة  من األلوان هنا في رسمتي". تثل هذه ااستراتيجية موذجًـ
تعليمية قادمة.

وقت التفكير
يتيح املعلم للتاميذ فترة ميزة من الصمت بحيث مكن للتاميذ التعامل مع املهام واملشاعر وااستجابات. يُـتيح املعلم للتاميذ 

ا  فرصة من 15 إلى 30 ثانية للتفكير بأنفسهم قبل استدعاء أي شخص لتقدم إجابة إلى الفصل. هذه ااستراتيجية حديدًـ
مفيدة للتاميذ اخجولني أو الهادئني، باإلضافة إلى التاميذ الذين يفضلون معاجة احتوى بأنفسهم قبل املشاركة محادثة 

الفصل الدراسي أو اجموعة.

اإلبهام إلى أعلى
ا من فهم التاميذ مستعينًـا بهذه ااستراتيجية. يرفع التاميذ اإلبهام إلى أعلى للموافقة ويخفضونه  مكن للمعلم التحقق سريعًـ

في حالة ااعتراض على سؤال يطرحه املعلم. كما مكن ااستعانة باستراتيجية اإلبهام ألعلى باعتبارها طريقة يُـشير بها 
ا عن استعدادهم لتلقي تعليمات. يجب عدم استخدام استراتيجية "خفض اإلبهام ألسفل" على اإلطاق  التاميذ ملعلمهم تعبيرًـ

لإشارة إلى عدم املوافقة على إجابة تلميذ أو فكرته.

يتواجه التاميذ ليتعاونوا مع زميلهم اجاور ملناقشة إجابات األسئلة التفصيلية. تتيح هذه ااستراتيجيةُـ للتاميذ مناقشة األفكار االتفات والتحدث
لها والتحقق من إجابات بعضهم البعض.  وتأمّـ

مخطط ڤن
ا رسوميًـا ملعرفة أوجه التشابه وااختاف بني عدة أشياء. يدِون املعلم  نِظمًـ يرسم املعلم دائرتني متداخلتني أو أكثر باعتبارها مُـ

أوجه التشابه في اجزء املتداخل من الدوائر، وبعدها يلخص أوجه ااختاف باألجزاء املعنية غير املتداخلة في الدوائر. تتيح هذه 
ااستراتيجية للتاميذ تخيل وتسجيل أوجه التشابه وااختاف. 

وباملثل كما في استراتيجية وقت التفكير، ينتظر املعلم سبع ثواٍن على األقل بعد طرح سؤال على الفصل بالكامل أو بعد وقت انتظار
استدعاء تلميذ لإداء بإجابته. يوفر ذلك وقتًـا للتاميذ للتفكير بشكل فردي قبل التصريح باإلجابة علنًـا. 

الهمس في األيدي
مكن للمعلم توفير وقت معاجة لفظية للفصل بأكمله من خال السماح للتاميذ باإلجابة على السؤال بهمس اإلجابة في أياديهم. 
حِفز هذه ااستراتيجية جميع التاميذ حاولة تقدم إجابة على األسئلة املطروحة، دون احاجة للماذ ااجتماعي العاطفي إذا 

كانت إجابتهم خطأ. 

عصي أسماء احيوانات
مثل استراتيجية عصيّـ األسماء، يسحب املعلم عصا مسماة من العلبة ويجب على التاميذ العد تنازليًـا بينما مثلون دور حيوان 
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?

غالبًـا ما يجلب مصطلح التقييم ألذهاننا ااختبارات. مكن لاختبارات أن تكون فَعالة في مجال تلخيص التعُلم في نهاية الفصل أو الفترة التعليمية 
أو العام الدراسي. بعدما يتعلم تلميٌذ مادةًـ ما ملدة معينة من الوقت، يقيس ااختبارُـ مقداَر ما تعلمه التلميذ وما حفظه بالذاكرة وما مكنه تطبيقه. 

يشمل التقييم التكويني استراتيجيات تُـستخدم بالفصل الدراسي ملعرفة ما إذا كان وإلى أي مدى يتعلم التاميذ طوال الوقت، بحيث مكن تعديل 
التوجيهات. 

ملاذا ندمج التقييم التكويني في التعُلم?
ثل التقييم التكويني أداة تدعم التدريس التفاعلي. يوفر دمج التقييم التكويني للمعلمني دلياًـ بشأن مقدار ما يتعلمه التاميذ وما يحفظونه بالذاكرة  مُـ
ا تغذية راجعة عن مدى تقدم تاميذه فيما يتعلق بأهداف التعُلم مكنه تعديل طرق التدريس للتعامل مع  وما يطبقونه. املعلم الذي يسعى ويتلقى دائمًـ

املفاهيم اخطأ وسوء الفهم والفجوات في قدرة التاميذ على تطبيق ما تعلموه.

كيف يعمل دمج التقييم التكويني على حسن التعُلم?
ا خمس استراتيجيات مكن للمعلمني واألقران والتاميذ استخدامها لتقدم أدلة تعُلم واحصول  يعرض لكم اجدول اآتي (ويليام، 2011) استعراضًـ

عليها خال عملية التعُلم. 

اخطوة األساسية األولى هي حديد نتائج التعُلم املرغوبة (ومشاركتها مع التاميذ)، أو "أهداف التعُلم". مجرد اعتماد أهداف التعُلم، مكن للمعلمني 
قق جاه األهداف. بداًـ من تقييم ما إذا كان التلميذ قد  واألقران والتاميذ أنفسهم التحقق من "موقع املتعلم اآن من الهدف"، أو مدى التقدم احُـ

تعلم ما يكفي من احتوى التعليمي بعد إتام عملية التعُلم، توفر مارساتُـ التقييم التكويني تغذية راجعة حتى مكن ضبط التدريس والتعُلم ("كيفية 
احصول على النتائج") لتحقيق األهداف املتفق عليها بشكل أفضل.

كيف يبدو دمج التقييم التكويني بالفصل الدراسي?
غالبًـا ما يُـجرى 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 األقران لتلبية احتياجات التاميذ. كما مكن للمعلمني جمع معلومات عن 
ا  َتعلّـم التاميذ خال التدريس. على سبيل املثال، مكن للمعلمني معرفة قدر كبير من املعلومات عن مدى فهم التاميذ وعن مفاهيمهم اخطأ سريعًـ
من خال التجول في الفصل وماحظة عمل التاميذ أثناء مارستهم أنشطة تعليمية جديدة في "صفحات التطبيق" املوجودة في كتاب الرياضيات 

للتاميذ. عندما يظهر العديد من التاميذ أدلة الفهم اخطأ أو وجود ثغرات في املعرفة أو املهارات، مكن للمدرس أن يقرر مراجعة أو إعادة تدريس 
أو ااستعانة بطريقة تدريس جديدة لتحقيق أهداف التعُلم.

كيف حقق الهدفما موقع املتعلَم اآن من الهدفما هدف التعليم

املعلم

توضيح ومشاركة وفهم ما نعتزم 
أن يتعلمه التاميذ ومعايير النجاح

ِسن التعُلماستنباط أدلة التعُلم تقدم تغذية راجعة عن حُـ

تنشيط املتعلمني باعتبارهم موارد تعليمية لبعضهم البعضاألقران

املتعلم
تنشيط املتعلمني

باعتبارهم مالكني لعملية تعُلمهم
.(Embedded Formative Assessment). Bloomington: Solution Tree Press, 2011 "التقييم التكويني املدمج" Wiliam, Dylan.



11

مصفوفة املدى والتتابع لرياضيات الصف الثالث 
اابتدائي الفصل الدراسي األول

احملول الثانياحملور األولالصف الثالث اابتدائي

أ. العد وعدد عناصر املجموعة

م تدريس العد وعد عناصر اجموعة بنهاية الصف األول اابتدائي.

ب. العمليات والتفكير اجبري

1XX. متثيل وحل املسائل التي تتضمن الضرب والقسمة.

أ. شرح حاصل ضرب األعداد الصحيحة.
1) على سبيل املثال، وصف أو تثيل 2 × 3 باعتبارها العدد اإلجمالي ألشياء منقسمة إلى مجموعتني كل منهما تتكون من 3 

أشياء.
XX

ب. شرح حاصل قسمة األعداد الصحيحة.
1) على سبيل املثال، وصف أو تثيل 24 ÷ 4 على أنها عدد األشياء بكل جزء عند تقسيم 24 شيئًـا بالتساوي إلى 4 أجزاء.

2) على سبيل املثال، وصف أو تثيل 24 ÷ 4 على أنها عدد األجزاء عند تقسيم 24 شيئًـا إلى أجزاء متساوية من 4 أشياء لكل منها. 
3) على سبيل املثال، وصف سياق مكن فيه التعبير عن عدد األجزاء أو عدد اجموعات املتضمنة؛ مثل 24 ÷ 4.

XX

XXجـ. الضرب والقسمة في حدود العدد 100.

د. استخدام استراتيجيات حل مسائل الضرب والقسمة، ما في ذلك:
1( اليدويات/احسوسات 

2( الرسومات 

3( املصفوفات

4( العاقة بني الضرب والقسمة

XX

2XX. فهم خواص الضرب والعاقة بن الضرب والقسمة. حل املسائل التي تتضمن العمليات األربع.

أ. تطبيق خواص العمليات باعتبارها استراتيجيات لعمليات الضرب والقسمة، ما في ذلك:
1) خاصية اإلبدال في الضرب 

ا. إذا كانت 4 × 3 × 12 معروفة، فإن 3 × 4 × 12 معروفة أيضًـ
2) خاصية التجميع في الضرب

مكن حل املسألة 5 × 2 × 4 من خال ضرب أي رقمني من األرقام الثاثة، ثم ضرب حاصل الضرب في الرقم الثالث.
3) خاصية التجميع في الضرب

مكن حل املسألة 8 × 6 على أنها 8 × 4 + 8 × 2.
مكن حل املسألة 3 × (4 + 2) على أنها 3 × 4 + 3 × 2.

XX

XXب. استخدام العاقة بني الضرب والقسمة حل مسائل الضرب والقسمة مع قيمة مجهولة واحدة.

XXجـ. حل مسائل كامية مكونة من خطوتني والتي تتضمن اجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة.

XXد. استخدام استراتيجيات احساب العقلي والتقدير (ما في ذلك التقريب ألقرب 1000) لتقييم معقولية اإلجابات.
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احملول الثانياحملور األولالصف الثالث اابتدائي

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري

1XX. استخدام األعداد اكتساب أسس القيمة املكانية.

XXأ. قراءة وكتابة األعداد حتى 100000 بالصيغة الرمزية والصيغة املمتدة.

XXب. ترتيب مجموعة تصل إلى خمسة أعداد في حدود العدد 100000 من األصغر إلى األكبر أو من األكبر إلى األصغر.

XXجـ. حديد األماط العددية ما في ذلك التي تتضمن حقائق اجمع والضرب.

2X. استخدام فهم القيمة املكانية وخواص العمليات جمع وطرح أعداد متعددة األرقام.

أ. جمع وطرح عددين يتكون أي منهما من أربعة أرقام باستخدام مجموعة متنوعة من استراتيجيات احل، مثل:
1) مفاهيم القيمة املكانية وإعادة التجميع.

2) خواص العمليات احسابية.

3) العاقة بني اجمع والطرح.

X

 ب. ضرب األعداد الصحيحة املكونة من رقم واحد في مضاعفات العدد 10 في احدود من 10 إلى 90 (على سبيل املثال، 3 × 50، 
6X × 30) باستخدام استراتيجيات مستندةًـ إلى القيمة املكانية وخواص العمليات.

د. القياس والبيانات

1XX. قياس وتقدير الطول والكتلة بالوحدات املترية. تقدير وقراءة القيمة بالوحدات املترية.

أ. حديد األدوات املناسبة وقياس األشياء باملليمتر أو السنتيمتر أو املتر.
1) تقدير وقياس األطوال باستخدام املليمترات والسنتيمترات واألمتار.

2) استخدام مفاهيم القيمة املكانية للتحويل بني املليمترات والسنتيمترات واألمتار.
 XX

ب. حديد األدوات املناسبة وقياس األشياء باجرامات والكيلوجرامات.
1) تقدير وقياس كتل األشياء باجرامات والكيلوجرامات. 

2) استخدام مفاهيم القيمة املكانية للتحويل بني اجرامات والكيلوجرامات.
XX

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

Xد. تقدير قياسات السعة باملليلتر (ملل) واللتر (ل).

Xهـ. شرح فهمهم للعاقة بني املليلتر (ملل) واللتر (ل).

X 2. حل املسائل التي تتضمن قياس وتقدير الطول والكتلة والوقت.

XXأ. حل املسائل الكامية املكونة من خطوة واحدة وخطوتني التي تتضمن الطول والكتلة والوقت.

3X) التعامل مع الوقت والنقود.

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

4X) متثيل البيانات وتفسيرها.

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

ب. حل املسائل الكامية وحليل البيانات املعروضة على مخطط التمثيل بالنقاط. ماحظة: مكن للتاميذ ااستمرار في حليل البيانات من 
XXالتمثيات البيانية باألعمدة والتمثيات البيانية بالصور.
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5) فهم مفاهيم املساحة وربط املساحة بالضرب واجمع. التعرف على احمليط كخاصية من خواص األشكال الهندسية والتمييز 

Xبن القياسات اخطية وقياسات املساحة.

X أ. حديد املساحة كخاصية من خواص األشكال الهندسية.

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

جـ. تطبيق مفاهيم قياس املساحة:
1) يقال إن املربع الذي يبلغ طول ضلعه وحدةًـ واحدة تكون مساحته"وحدة مربعة واحدة". وهذه الوحدة مكن استخدامها لقياس 

املساحة.
 X

X د. قياس املساحات (باألعداد الصحيحة) من خال عدّـ الوحدات املربعة.

و. حل مسائل رياضية وحياتية تتضمن محيط مضلعات ما في ذلك:
1) إيجاد احيط معلومية أطوال األضاع املُـعطاة.

2) رسم مستطيات على شبكة تربيعية لها نفس احيط ومختلفة في املساحة أو لها نفس املساحة ومختلفة في احيط.
X

هـ. الهندسة

1X. حديد ووصف األشكال الهندسية؛ استخدام التبرير مع األشكال وخواصها املميزة.

أ. معرفة أشكال املعينات واملستطيات واملربعات باعتبارها أمثلة لأشكال الرباعية، ورسم أمثلة ألشكال رباعية ا تنتمي إلى أي من 
Xهذه الفئات الفرعية. 

ب. تقسيم األشكال الهندسية إلى أجزاء ذات مساحات متساوية. التعبير عن مساحة كل جزء باعتباره كسر وحدة من املساحة الكلية. 
1) على سبيل املثال، تقسيم أحد األشكال إلى 4 أجزاء ذات مساحات متساوية مع وصف مساحة كل جزء باعتباره 4/1 مساحة 

Xالشكل.
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الصف الثالث اابتدائي
الرياضيات

من أكون

حياة صحية

الفصل 1

الدروس من 1 إلى 10
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نظرة عامة على الفصل:

في هذا الفصل األول 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 

مسألة تساعد في حديد الغرض من اجزء اخاص بـ "تعلم" في احصة. وينتهي كل درس بوقت التأُمل، يقوم التاميذ خاله بكتابة أو مناقشة 
لة عن كل جزء من أجزاء درس  ا. (انظر اجزء األمامي من هذا الدليل للحصول على معلومات مفصّـ ما تعلموه وتكوين روابط ما تعلموه سابقًـ

الرياضيات.)

ا. حيث سيتم  في الدروس من 1 إلى 10، يبدأ التاميذ مفاهيم مألوفة من الصف الثاني اابتدائي ثم البدء في إضافة مهارات جديدة وأكثر تعقيدًـ
مراجعة التمثيل البياني باألعمدة والتمثيل البياني بالصور ويتعرفون مخططات التمثيل بالنقاط. ثم مراجعة قياس الطول بالسنتيمترات واألمتار مع 

إضافة املليمتر. وسيبدأون بالتفكير في كيفية ارتباط املليمتر والسنتيمتر واملتر ببعضها البعض. سيتدرب التاميذ على القياس واستخدام تلك املهارة 
إلنشاء مخططات التمثيل بالنقاط بناءًـ على بيانات القياس، مع حليل النتائج واإلجابة عن األسئلة اخاصة بالبيانات.

على مدار العام، سيتم تعريف التاميذ باملمارسات الرياضية التي ستمكنهم من التفكير والنمذجة وحل املسائل مثل "عاِلم الرياضيات". في هذا 
الدليل، يشار إلى هذه التدريبات باسم "التفكير مثل عاِلم الرياضيات". (راجع اجزء اخاص بـ "التفكير مثل عاِلم الرياضيات" في مقدمة هذا الدليل 

للحصول على معلومات مفصلة عن مارسات الرياضيات.) يقدم الدرس األول في هذا العام هذا اخطط الرئيس حيث يقوم التاميذ بحل مسألة مط 
صعبة ومناقشة قيمة املثابرة عندما يصبح احل صعبًـا.

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 املفاهيم 
ق التاميذ في استكشاف معنى الضرب والقسمة وكيفية ارتباطها ببعضها البعض باإلضافة إلى  ها على مدار العام بينما يتعمّـ الكبيرة يتم نسجُـ

ا. سيبدو تدريس موضوعات متنوعة مثابة حٍد في بعض األحيان عندما  اجمع والطرح. يدرس التاميذ الكسور ويتدربون على استخدامها أيضًـ
ا للتعلم قبل فترة طويلة من كتابتهم لعملية الضرب  ا لتطوير فهم رياضي عميق. ولكن سيُـكِون هؤاء التاميذ أساسًـ يستخدم التاميذ املواد ويعملون معًـ

أو التدريب عليها، من خال استكشاف ما تعنيه "اجموعات املتساوية" باستخدام مجموعة متنوعة من الطرق امللموسة واجردة حل املسائل وربط 
اجمع املتكرر لفهم الضرب والقسمة.

ستقوم بإشراك التاميذ في العديد من املناقشات، ومن َثم يتحول ااستكشاف إلى فهم عميق وراسخ للمفاهيم. مكن أن يكون هذا صعبًـا على املعلم 
في بعض األحيان. فقد يكون من املغري مجرد إخبار التاميذ باإلجابات أو إظهار طريقة حل املسائل أو اخطوات (اخوارزميات). ومع ذلك، من 
ا توفير الفرص لهم لاستكشاف وتكرار احاولة وعدم اليأس، وطرح أسئلة مفيدة وإرشادية أثناء استكشافهم ملهارات ومفاهيم رياضية  املهم جدًـ

أكثر صعوبة مفردهم، وفي ثنائيات، وفي مجموعات صغيرة، ومع الفصل ككل. وقد تشعر أحيانًـا كما لو كنت ا تقوم بالتدريس، بل تاحظ، وتسأل، 
الة التي يبني التاميذ من خالها استيعابهم وفهمهم ألنفسهم وكذلك كل منهم اآخر. وهذا ما يحتاجه علماء  وتسهل التعلّـم. هذه هي جارب التعلّـم الفعّـ

الرياضيات الصغار اكتساب املهارات والثقة عند تعُلم هذه املفاهيم.

نظرة عامة على محور الدروس

الفصل 1: الدروس من 1 إلى 10
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خال هذا النشاط اليومي، يكتسب التاميذ الطاقة في املهارات التي سبق اربط
ا وما سيتعلمونه في جزء "تعلم"  سبقًـ نون روابط بني ما تعلموه مُـ تعلمها، ويُـكوّـ
ويناقشون املفاهيم الرياضية. وقد يتعرف التاميذ مسائل رياضية متعة من 

العالم الواقعي حفزهم لتعلم مهارة أو مفهوم جديد.

10 إلى 15 دقيقة

خال هذا النشاط اليومي، يتعلم ويُـطبق التاميذ مهارات ومفاهيم الرياضيات تعلم
اختلفة. يشارك التاميذ في ااستكشاف والتجريب وحل املسائل والتعاون 
واملناقشة استيعاب وتطبيق املهارات واملفاهيم اجديدة والربط ما تعلموه 

ا. يتعلم التاميذ التفكير واحل مثل علماء الرياضيات واملثابرة في تطوير  سابقًـ
الفهم التأسيسي للمهارات واملفاهيم الصعبة.

35 إلى 45 دقيقة

ر التاميذ قدرتهم على التعبير عن أفكار تأمل خال هذا النشاط اليومي، يطوّـ
الرياضيات بالتحدث عما اكتشفوه في الدرس، وذلك باستخدام مفردات 

الرياضيات، وطرح األسئلة لفهم أنشطة التعلّـم، وتوضيح املفاهيم اخطأ، وتعلَم 
رؤية األشياء من منظور أقرانهم.

5 إلى 10 دقائق

الدروسالوصفاملكِون

مؤشرات التعلّـم

التفكير احاسوبي

سيعمل التاميذ، خال الدروس من 1 إلى 10، وفق مؤشرات التعلّـم التالية:

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
1.ب- ترتيب مجموعة تصل إلى 5 أعداد في حدود العدد 100000 من األصغر إلى 

األكبر أو من األكبر إلى األصغر.
1.جـ- حديد األماط العددية ما في ذلك التي تتضمن حقائق اجمع والضرب.

د- القياس والبيانات:
1.أ- حديد األدوات املناسبة وقياس األشياء باملليمتر والسنتيمتر واملتر.
4. أ- جمع وتنظيم وتثيل البيانات العددية على مخطط تثيل بالنقاط.

4.ب- حل املسائل الكامية وحليل البيانات املعروضة على مخطط تثيل 
بالنقاط.

سيعمل التاميذ، خال الدروس من 1 إلى 10، وفق مؤشرات التعلّـم التالية:

د- القياس والبيانات:
4.ب- حل املسائل الكامية وحليل البيانات املعروضة على مخطط التمثيل 

بالنقاط.

نظرة عامة على موضوع الدرس

الفصل 1: الدروس من 1 إلى 10
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أهداف التعلمالدرس

سيقوم التاميذ ما يلي:1

التعرف على أنشطة حصة الرياضيات اليومية. •
حديد األماط احسابية واملتكررة. •
حديد العنصرين التاليني في مط معني. •

سيقوم التاميذ ما يلي:2
حديد عناصر التمثيل البياني باألعمدة. •
تنظيم وتثيل وحليل البيانات من التمثيل البياني باألعمدة. •

سيقوم التاميذ ما يلي:3
حديد عناصر التمثيل البياني بالصور. •
شرح معنى مقياس التمثيل البياني بالصور. •
إنشاء تثيل بياني بالصور من جدول بيانات. •
حديد سؤال مناسب عن تثيل بياني. •

سيقوم التاميذ ما يلي:4
حديد عناصر مخطط التمثيل بالنقاط. •
جمع البيانات وتسجيلها. •
إنشاء مخطط التمثيل بالنقاط. •

سيقوم التاميذ ما يلي:5
مناقشة القياس بالسنتيمتر. •
قياس طول األشياء بالسنتيمتر. •

سيقوم التاميذ ما يلي:6
تقدير أطوال األشياء بالسنتيمتر واملتر. •
مناقشة القياس باملتر. •
توضيح فهمهم للعاقة بني السنتيمتر واملتر. •
حديد ما إذا كان ينبغي استخدام السنتيمتر أو املتر لقياس الطول. •

سيقوم التاميذ ما يلي:7
قياس طول األشياء بالسنتيمتر. •
استخدام بيانات القياس إلنشاء مخطط تثيل بالنقاط في الفصل. •

سيقوم التاميذ ما يلي:8
توضيح أن السنتيمتر يتكون من وحدات من املليمتر. •
حديد ما إذا كان ينبغي استخدام السنتيمتر أو املتر لقياس الطول. •
قياس طول األشياء باملليمتر. •
وصف النمط الذي احظوه عند قياس الشيء نفسه باملليمتر والسنتيمتر. •

سيقوم التاميذ ما يلي:9
استخدام جدول لتسجيل بيانات. •
قياس طول األشياء. •
حديد ما إذا كان ينبغي استخدام املليمتر أو السنتيمتر أو املتر لقياس الطول. •

اخريطة الزمنية للتدريس الفصل 1
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أهداف التعلمالدرس

جهيزات املعلم للفصل

حضير املعلم للمحور/الفصل الدراسي

ماحظة للمعلم: يبدأ هذا الفصل مراجعة التمثيل البياني باألعمدة والتمثيل البياني بالصور. ستحتاج إلى رسم تثيل بياني كبير باألعمدة 
ر أعياد مياد التاميذ. تأكد من جمع هذه البيانات في اليوم األول (أو قبل بدء الدراسة) بحيث  وتثيل بياني كبير بالصور يوضحان أشهُـ

مكنك إنشاء هذه التمثيل البياني. باإلضافة إلى ذلك، ستقوم بإنشاء بعض اخططات الرئيسة التي ستعلَق في الفصل طوال العام الدراسي. 
ا مفاهيم الرياضيات واألفكار واإلجراءات. وهي مثابة وثائق عمل  اخططات الرئيسة هي أدوات توفر للتاميذ مرجعية بصرية وتذكيرًـ

ا  ا رئيسًـ يتم اإلضافة إليها مع توالي الدروس وإحراز املزيد من التقدم مرور الوقت على مدار العام الدراسي. في هذا الفصل، قِدم مخططًـ
ا بإنشاء مخطط رئيس للقياس في الدرس 5،  بعنوان "التفكير مثل عاِلم الرياضيات"، حيث ستضيف مارسات الرياضيات. ستقوم أيضًـ

وستقوم بإضافة وحدات جديدة لقياس الطول عندما يتم شرحها.

الدرس 1: 
اجمع 50 عنصر عدّـ لكل مجموعة زماء أو كل مجموعة مكونة من أربعة أفراد، وضعها في أكواب أو أكياس. •
ا في الفصل وتضاف إليه عناصر  • ا وقم بتسميته "التفكير مثل عاِلم الرياضيات". سيبقى هذا معروضًـ ا كبيرًـ ا رئيسًـ أنشئ مخططًـ

طوال مرحلة الصف الثالث اابتدائي.

الدرس 2:
ر أعياد مياد التاميذ قبل بدء السنة الدراسية أو في اليوم األول من املدرسة. • اجمع بيانات عن أشهُـ
أنشئ تثياًـ بيانيًـا باألعمدة بحيث مثل أعياد املياد في الفصل الدراسي. استخدم املقياس 2 (يجب أن تكون املسافة بني كل  •

سطر على التمثيل البياني باألعمدة تساوي تلميذين).

الدرس 3:
ى (ورقة واحدة لكل مجموعة ثنائية من التاميذ). • ا مقوّـ اجمع ورقًـ
أنشئ تثياًـ بيانيًـا بالصور باستخدام بيانات أشهر عيد املياد. يجب أن تثل كل صورة تلميذين. •

ا مكن قصه إلى النصف إذا كان ذلك ضروريًـا، مثل صورة كيك أو شمعة، أو الصق الصورة  • اجعل الصورة شكاًـ بسيطًـ
بحيث ا يظهر سوى النصف.

الدرس 4:
ا بها حبوب الفاصوليا (أو غيرها من األشياء الصغيرة) ليقوم التاميذ بحسابها (مجموعة واحدة لكل مجموعة ثنائية  • ر أكياسًـ حضّـ

من التاميذ). تأكد من حضير ما يلي:
كيسني بهما 53 حبة فاصوليا. •
3 أكياس بهما 57 حبة فاصوليا. •
5 أكياس بهما 60 حبة فاصوليا. •

سيقوم التاميذ ما يلي:10

إنشاء مخطط التمثيل بالنقاط باستخدام البيانات التي م جمعها. •
تقييم مستوى تقدمهم الشخصي باستخدام قائمة التحقق. •
شرح كيف سيستخدمون ما تعلّـموه حديثًـا في حياتهم اليومية. •

ا ضروريًـا لتنفيذ الدروس اليومية  ا أمرًـ ماحظة للمعلم: ستستخدم األشياء التالية يوميًـا بشكل ما طوال الدرس. لذا يُـعد التجهيز لها مسبقًـ
بنجاح.

إنشاء عصّي األسماء: اكتب اسم كل تلميذ على عصا خشبية. ضعها في كوب أو وعاء. •
ا بعنوان "التفكير مثل عاِلم الرياضيات" حيث ستضيف تدريبات رياضية على مدار احور. • أنشئ مخططا رئيسًـ
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كيس واحد به 51 حبة فاصوليا. •
كيس واحد به 62 حبة فاصوليا. •
أكياس بها من 51 إلى 62 حبة فاصوليا (جميع األكياس املتبقية). •

الدرس 5
ن  • اجمع مساطر سنتيمترية (أو اطلب من التاميذ قطع املساطر السنتيمترية في قسم موارد التلميذ في كتب التاميذ). كوّـ

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 30 سم. •
استخدم الشريط الاصق لترقيم كل قطعة من اخيط، مع مراعاة عدم ترقيمها حسب الطول. تذكر أن كل مجموعة من  •

ا كي يتمكن التاميذ من مقارنة قياساتهم. اخيوط يجب أن تكون متماثلة تامًـ
احتفظ مجموعات اخيط استخدامها مرة أخرى في الدرس 8. •
مثال: •

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

الدرس 6
اجمع بعض األشياء من الفصل بأحجام مختلفة استخدامها في تقدير القياس بالسنتيمتر. من األمثلة على ذلك ماح أو األقام  •

الرصاص أو الكتب أو األقام أو العمات املعدنية.
ا في عمود  • أضف كلمة "متر" إلى مخطط القياس الرئيس في خانات"وحدات القياس"، وأن املتر مكون من 100 سنتيمتر. أضف أيضًـ

"العامة املرجعية للجسم": من األنف إلى اإلبهام على طول ذراع البالغني املمدودة.

الدرس 7
ز مجموعات من مواد الفصل مكن قياسها بالسنتيمتر. ستحتاج إلى مجموعة واحدة لكل مجموعة مكونة من أربعة تاميذ. • جهّـ

يجب أن حتوي اجموعات على خمسة إلى ثمانية أشياء على أن تكون متطابقة في الطول. على سبيل املثال، ستحتوي كل  •
مجموعة على قلم رصاص واحد متشابه في جميع اجموعات، وقلم حديد واحد متشابه في جميع اجموعات، وهكذا.

ا به عدد  • م مكانًـا على السبورة لرسم مخطط تثيل بالنقاط (أو اعرضه على قطعة كبيرة من الورق). ارسم خط أعداد فارغًـ صمّـ
العامات الذي سيحتاج التاميذ إليه لعرض بيانات القياس على مخطط التمثيل بالنقاط. فيما يلي مثال على ذلك.

القياس

األشياء بهذا احجمالعامة املرجعية للجسممقارنة مع وحدات أخرىوحدات القياس
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الدرس 8:
اجمع املساطر التي تعرض السنتيمتر واملليمتر (أو اطلب من التاميذ قص مسطرة السنتيمتر/املليمتر من اجزء اخلفي من كتاب  •

التلميذ).
ا فوتوغرافية  • ا من اجريدة أو صورًـ اجمع أو ارسم الصور ليتم فرزها إلى "قياس باملتر" أو "قياس بالسنتيمتر". قد تكون هذه صورًـ

أو مرسومة باليد. مكن أن تتضمن أشياء مثل املباني واألشجار واألبواب واألشخاص واألُـتوبيسات والدراجات (تقاس باملتر)، 
ومخاريط اآيس كرم والتني والكتب والقطط (تقاس بالسنتيمتر).

أحضر مجموعات اخيط املُـسَتخدمة في الدرس 5. •

الدرس 9:
قم بإعداد نسخة كبيرة من مخطط تثيل بالنقاط لطول أقدام تاميذ الصف الثالث اابتدائي بالسنتيمتر املوضح باألسفل. •

ز مجموعات من األشياء للتاميذ لقياسها باملليمتر والسنتيمتر (مجموعة واحدة لكل مجموعة مكونة من أربعة تاميذ). • جهّـ
يجب أن تأخذ كل مجموعة نفس عدد األشياء املطلوب قياسها. •
كل مجموعة يجب أن تأخذ مجموعة مختلفة من األشياء. •
كل مجموعة يجب أن تأخذ مجموعة من األشياء التي حتوي على أمثلة عديدة لنفس األشياء. على سبيل املثال، قد حتوي  •

مجموعة أشياء إحدى مجموعات التاميذ على ثمانية أقام رصاص بأطوال مختلفة. وقد حتوي مجموعة أشياء اجموعة 
األخرى 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 األشياء متشابهة (جميعها أقام رصاص، على سبيل املثال)، ولكن ينبغي أا تكون لأشياء  •

قياسات متطابقة مع أشياء اجموعة األخرى.
أنشئ جدواًـ لشرح كيفية جمع البيانات. مكن أن يكون هذا إما على السبورة أو ورقة كبيرة. انظر اجدول التالي كمثال. •

الدرس 10:
أنشئ نسخة كبيرة من مخطط التمثيل بالنقاط لطول أقدام تاميذ مرحلة رياض األطفال 2 (سم).
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اكتب قائمة التحقق من كتاب الرياضيات للتلميذ (باألسفل) على السبورة. •

قائمة التحقق لتقييم "مخطط التمثيل بالنقاط" في الدرس 10

 كتبت عنوانًـا خطط التمثيل بالنقاط.
 وضعتُـ التسميات على خط األعداد.

 كتبتُـ وحدات القياس.
م.  عملي منسق ومنظّـ

مقصعناصر عدّـ (حبوب، مكعبات)قلم رصاصكتاب التلميذ

ىأقام تلوينأقام حديد ملونةخيط ورق مقوّـ

تثيل بياني باألعمدة ألعياد املياداخطط الرئيسمسطرة سنتيمتريةكيس حبوب

تثيل بياني باألعمدة ألعياد امليادمخطط التمثيل بالنقاطعصا مترية

املواد املستخدمة
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نظرة عامة الدرس 1

املواد

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقوم املعلم ما يلي: كتابة الكلمات "اربط" و"تعلم" و"تأمل" على السبورة.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: نشهد اآلن يوًما رائًعا. فهذا هو اليوم األول من دروس الرياضيات لهذا العام. هذا العام، سنتعلم الكثير عن 
الضرب والقسمة، والكسور، والقياس، وأكثر من ذلك بكثير. هناك العديد من الفرص التي مكننا من خالها العمل مًعا ومناقشة 

ما نتعلمه. في حصص الرياضيات القليلة األولى، سنراجع بعض املفاهيم التي درسناها العام املاضي ونتعرف على بعضنا 
البعض. ولكن، سوف نتبع جدوًا زمنًيا مختلًفا. فبدًا من البدء بالتقوم، سنبدأ بنشاط قصير يسمى "اربط".

يقوم املعلم ما يلي: اإلشارة إلى الكلمات املوضحة على السبورة للتاميذ كما هو موضح في كل قسم.

يقول املعلم ما يلي: "اربط" هو وقت ملراجعة املهارات من العام املاضي 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 

احلل ومارسة مهارات الرياضيات.

روا للحظة في شيء واحد تتذكرونه من العام املاضي واستمتعتم به. قد يكون عبارة عن مفهوم مثل جمع أو طرح األعداد، أو  للبدء، فكّـ
األشكال، أو القياس، أو جزء من حصة الرياضيات مثل نشاط التقوم. ارفعوا اإبهام إلى أعلى عندما تكونون مستعدين. سأستخدم 

ا منكم. عصّي األسماء ألسمع بعضًـ

يقوم التاميذ ما يلي: التفكير للحظة في نشاط أو مفهوم في مادة الرياضيات من العام املاضي. عندما يكونون مستعدين، 
يرفعون اإبهام إلى أعلى. يشارك التاميذ الذين وقع عليهم ااختيار أفكارهم مع اجموعة.

يقول املعلم ما يلي: شكًرا لكم. يسعدني أن أسمع ما تتذكرونه وتستمتعون به. في هذا العام، سوف نتعلم مفاهيم جديدة ونقوم 
مشروعات مثيرة لاهتمام. لنبدأ.

د املعلم الطريق لدروس الرياضيات  في هذا الدرس، مهّـ
لهذا العام الدراسي ويعرفّـ التاميذ على األنشطة واملواد 

والتوقعات خال اجزء اخاص بـ "اربط". أثناء اجزء 
اخاص بـ "تعلم"، يعمل كل من التاميذ مع زميل له حل 

مجموعة متنوعة من مسائل األماط.

سيقوم التاميذ ما يلي:
التعرف على أنشطة حصة الرياضيات اليومية. •
حديد األماط احسابية واملتكررة. •
حديد العنصرين التاليني في مط معني. •

اجمع 50 عنصر عدّـ لكل ثنائي أو لكل مجموعة مكونة من أربعة تاميذ. •
ا وقم بتسميته "التفكير مثل عاِلم الرياضيات". • ا كبيرًـ ا رئيسًـ أنشئ مخططًـ

العناصر •
الزيادة •
مط األعداد •
النمط •
املثابرة •
النمط البصري •

، 50 لكل مجموعة • عناصر عدّـ
اخطط الرئيس التفكير مثل "عاِلم  •

الرياضيات"
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقوم املعلم ما يلي: عرض اخطط الرئيس "التفكير مثل عاِلم الرياضيات".

يقول املعلم ما يلي: اليوم سوف نستكشف بعض األمناط. في العام املاضي، درسنا األمناط أيًضا، لذلك حصلتم على بعض اخبرة 
في التعامل معها. افتحوا كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 1: اربط.

يقوم التاميذ ما يلي: فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 1: اربط.

يقول املعلم ما يلي: انظروا إلى مسألة النمط 1. ثم التفتوا إلى زمائكم املجاورين وحددوا ما هو النمط وما هو التالي في هذا 
النمط. سأستخدم عصّي األسماء اختيار شخص يقوم بتوضيح النمط. قد جدون أكثر من منط واحد، وهذا جيد.

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

يقول املعلم ما يلي: رائع. هذا منط 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 منط ألوان يتكرر ومنط أعداد يبدو 

أنه يزداد أو يكبر. اهمسوا في أيديكم ما ستكون عليه الصورة التالية في النمط. ارفعوا اإبهام إلى أعلى إذا أردم املشاركة مع 
املجموعة.

يقوم التاميذ ما يلي: الهمس وكتابة العنصر التالي في النمط. رفع اإبهام إلى أعلى عندما يكونون مستعدين للمشاركة.

يقوم املعلم ما يلي: استدعاء أحد التاميذ من قاموا برفع اإبهام إلى أعلى  ملشاركة العنصر التالي. تكرار ذلك حتى تتم مشاركة 
العناصر الثاثة التالية.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. تتكرر األلوان في هذا النمط البصري، وكذلك يتزايد عدد أوراق األشجار في كل قسم. لنلِق نظرة 
على مسألة النمط 2.

يقوم التاميذ ما يلي: دراسة مسألة النمط 2.

يقول املعلم ما يلي: هذا النمط ليس به صور. إنه منط أعداد. به خمسة أعداد—30 و40 و50 و60 و70. قوموا بامليل والهمس ما 
تفكرون به مع زمائكم املجاورين بشأن النمط.

يقوم التاميذ ما يلي: امليل والهمس مع زمائهم املجاورين.

يقول املعلم ما يلي: رائع. لقد سمعتُـ تاميذ يقولون إن النمط يتضمن العد بالقفز مقدار 10 أو يضيف 10 كل مرة. لنواصل 
العمل في هذا النمط. سأستخدم عصّي األسماء اختيار تلميذ ليقول العدد التالي، ثم سأختار تلميًذا آخر للعدد التالي، حتى 

نضيف األعداد اخمسة التالية إلى هذا النمط.

يقوم املعلم ما يلي: استخدام عصّي األسماء اختيار خمسة تاميذ. كتابة األعداد كما يقولها التاميذ على السبورة، مع ااستمرار في 
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.

يقوم التاميذ ما يلي: كتابة األعداد في كتبهم على نحو إجابة التاميذ الذين م اختيارهم.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. لقد رأينا منًطا بصرًيا ثم رأينا منط أعداد. انتقلوا إلى صفحة الدرس 1: التطبيق. سترون منًطا 
آخر، ولكن هذا النمط يتكون من نقاط.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 1: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: مسألة النمط هذه حاول الكثير من علماء الرياضيات حلها. سوف تعملون مع زمائكم املجاورين ملعرفة ما إذا 
كان بإمكانكم حديد ومتابعة النمط. ولتتمكنوا من ذلك، سأعطيكم عناصر العّد لتمثيل كل صورة من النقاط باستخدام هذه 

العناصر ملساعدتكم على معرفة ما يحدث في هذا النمط.

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

1الصف الثالث اابتدائي

الدرس 1: اربط

مط 2

مط 1

 ، 70 ، 60 ، 50 ، 40 ، 30،،،،

الصف الثالث اابتدائي 2

ثل كل مجموعة. ما النمط? استنتج الصورتن التاليتن  نشيء شكًا مُـ اإرشادات: انظر إلى صورة كل مجموعة، ثم استخدم عناصر العد لتُـ
في النمط. ارسم شكلن للصورتن باستخدام عناصر العد، ثم ارسم الصورتن في املستطيلن باألسفل.

الدرس 1: التطبيق

الصورة 3الصورة 2الصورة 1

الصورة 4

الصورة 5
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عندما تعتقدون أنكم وزماءكم املجاورين تفهمون كيف ستبدو الصورة التالية للنقاط، كّونوا شكلها باستخدام عناصر العّد، ثم 
كونوا شكل الصورتن التاليتن باستخدام عناصر العد وترسموا صورتيهما في النمط. هناك أيًضا  ارسموها في كتبكم. حاولوا أن تُـ

سؤال التحدي لتفّكروا فيه، لذا إذا انتهيتم مبكًرا، مكنكم العمل مع زمائكم املجاورين في حل سؤال التحدي.

. إذا كان لديك فصل كبير، مكن جموعتني  ا من عناصر العدّـ يقوم املعلم ما يلي: إعطاء كل مجموعة من الزماء املجاورين كوبًـا أو كيسًـ
ا. من الزماء املجاورين العمل معًـ

يقوم التاميذ ما يلي: العمل سويًـا لتحديد النمط وإنشاء الصورتني التاليتني في النمط. كتابة اإلجابات في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم ما يلي: ماحظة التاميذ عند إنشاء صور النقاط والعمل على حديد الصورتني التاليتني في النمط. عندما ينتهي وقت التعُلم، 
ا. إذا سمح الوقت، فاطلب من التاميذ مشاركة احلول وطرق احل. استخدم إشارة جذب اانتباه استعادة تركيز جميع التاميذ مجددًـ

يقوم التاميذ ما يلي: مشاركة احلول وطرق احل.

1. يقول املعلم ما يلي: بنهاية كل حصة رياضيات، سيتاح لنا بضع دقائق للمشاركة. في بعض األحيان، ستفكرون فيما تعلمتموه 
وتشاركونه مع زمائكم أو مع املجموعة 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 األمناط. فقد رأينا منًطا بصرًيا ألوراق األشجار، ومنط أعداد، ومنط نقاط. اهمسوا في أيديكم عن 
أي منط كان حّله أكثر صعوبة. ثم التفتوا إلى زمائكم املجاورين وأخبروهم بذلك النمط وملاذا.

يقوم التاميذ ما يلي: الهمس في أيديهم عن أي مط كان أكثر حديًـا. ثم االتفات والتحدث إلى الزميل املجاور.

يقوم املعلم ما يلي: انتظار التاميذ من دقيقة إلى اثنتني للهمس واملشاركة مع الزميل املجاور.

2. يقول املعلم ما يلي: لقد رأيتُـ الكثير منكم اليوم يشعرون باإحباط أو احليرة، لكنكم واصلتم احملاولة ملعرفة اإجابة. هذا 
العام في الرياضيات، سنعمل بكل جد على حل جميع أنواع املسائل، السهلة والصعبة منها. عندما تكون لدينا مسألة صعبة، يجب 
علينا في بعض األحيان مواصلة احملاولة وجربة الكثير من الطرق املختلفة، مثل التحدث إلى زميل أو إنشاء شكل أو رسم متثيلي 
سمى "املثابرة"،  وهي تعني عدم ااستسام. هذا هو ما نريد جربته والقيام به عندما  للمسألة. إن مواصلة احملاولة حلل املسألة يُـ

تواجهنا مسألة صعبة.

ولتذكر ذلك، لدينا مخطط جديد سيتم تعليقه في الفصل يسمى "التفكير مثل عاِلم الرياضيات". خال استمرارنا في التعرف 
على بعضنا البعض والعمل مًعا، مكننا إضافة أفكار لتذكرنا معنى "التفكير مثل عاِلم الرياضيات". أول كلمة أو فكرة لدينا هي 

أن علماء الرياضيات مثابرون.

يقوم املعلم ما يلي: على مخطط الفصل، يكتب "يثابر علماء الرياضيات عند حل املسائل. فهم يجربون الكثير من الطرق اختلفة وا 
يستسلمون."

يقول املعلم ما يلي: لقد كان يومنا األول حلصة الرياضيات رائًعا. في حصة الرياضيات التالية، سنعرف املزيد عن بعضنا بعًضا 
وسنراجع بعض أنواع الرسوم البيانية التي أنشأناها في الصف الثاني اابتدائي.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

تعلم (من  إلى  دقيقة)
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نظرة عامة الدرس 2

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
ب التاميذ باستخدام التمثيل البياني باألعمدة والتمثيل البياني بالصور، لذلك ينبغي أن اإلرشادات ماحظة للمعلم: في الصف الثاني اابتدائي، تدرّـ

يكون هذا الدرس مراجعة في الغالب. حصل التاميذ على خبرة في استخدام مقاييس بالقفز مقدار 2 و5 و10، وكذلك التمثيل البياني 
باألعمدة التي م تقدمها رأسيًـا وأفقيًـا، ولكن قد يكون من الضروري إعادة شرح الدرس إذا بدا التاميذ مرتبكني.

1. يقوم املعلم ما يلي: عرض التمثيل البياني باألعمدة ألشهر عيد املياد.

يقول املعلم ما يلي: خال درس الرياضيات األخير، درسنا األمناط وعملنا مًعا حلل مسألة أمناط التحدي. سنقضي اآلن بعض 
الوقت في مراجعة التمثيات البيانية ونتعّلم نوًعا جديًدا من التمثيل البياني. يوجد على السبورة نوع من التمثيل البياني 

درسناه العام املاضي. ارفعوا اإبهام إلى أعلى إذا كنتم تتذكرون ااسم.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى إذا عرفوا ااسم. يشارك التلميذ الذي م اختياره اإلجابة.

سّمى هذا متثيل بياني باألعمدة. التمثيل البياني باألعمدة به جانبان، جانب أفقي (من اليسار إلى اليمن)  يقول املعلم ما يلي: يُـ
طلق عليهما علماء الرياضيات اسم احملورين. هذا هو احملور العمودي وهذا هو احملور األفقي  وجانب رأسي (ألعلى وألسفل). يُـ

(أشر إلى كل محور عند تسميته). في العام املاضي، تعّلمنا أننا بحاجة إلى تسمية كل جانب حتى يتمكن اآلخرون من فهم رسمنا 
البياني. قمنا بتسمية محور باسم "عدد التاميذ" واحملور اآلخر باسم "الشهور". اهمسوا في أيديكم عما مثله كل عمود على هذا 

التمثيل البياني.

يقوم التاميذ ما يلي: الهمس باإلجابة في أيديهم.

2. يقول املعلم ما يلي: مثل كل عمود عدد األشخاص الذين لديهم عيد مياد في ذلك الشهر. يوجد أيًضا عنوان يساعدنا 
في فهم معنى هذا التمثيل البياني. احملور العمودي متت تسميته بعدد التاميذ ولكن األعداد ا تعد بالقفز مقدار 1،  بل 

بالقفز مقدار 2. ما أهمية هذه املاحظة، وكيف تساعدنا في حليل التمثيل البياني? التفتوا وحدثوا إلى زمائكم املجاورين. 
سأستخدم عصّي األسماء اختيار بعض التاميذ الذين سيشاركون.

ا أو تلميذين ملشاركة إجاباتهما مع الفصل. يقوم املعلم ما يلي: اانتظار دقيقة واحدة ثم يختار تلميذًـ

املواد

في هذا الدرس، يراجع التاميذ التمثيل البياني باألعمدة 
ثم يستخدمون بيانات عن عدد األشقاء إلنشاء تثيلهم 

البياني باألعمدة.

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

البياني باألعمدة.

إنشاء موذج لتمثيل بياني باألعمدة عن أعياد املياد. انظر إلى التفاصيل في جهيزات املعلم للفصل في الدرس 2.

احور •
التمثيل البياني باألعمدة •
أفقي •
املقياس •
عامات اإلحصاء (العامات التكرارية) •
رأسي •

تثيل بياني باألعمدة عن أعياد  •
املياد أنشأه املعلم مقياس 2

أقام تلوين أو أقام حديد •
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
1. يقوم املعلم ما يلي: رسم جدول على السبورة:اإلرشادات

ف التاميذ على عامات اإلحصاء (العامات التكرارية) في الصف الثاني اابتدائي، ولكن إذا احتاجوا إلى مراجعة،  ماحظة للمعلم: تعرّـ
م بعض األمثلة إذا لزم األمر. فذكرهم بأنها عامات مجمعة في حزمة من 5 عامات؛ 4 خطوط عمودية وخط قطري واحد. قدّـ

يقول املعلم ما يلي: أوًا، نحتاج إلى جمع بعض البيانات اجديدة للتمثيل البياني باألعمدة. لنكتشف ما عدد األشقاء (اإخوة 
أو األخوات) 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 املعلم ما يلي: تسجيل اإلجابات في اجدول باستخدام عامات اإلحصاء (العامات التكرارية). تكرار العملية بالنسبة لشقيق واحد، 
وشقيقني، و3 أشقاء، و4 إلى 6 أشقاء، وأكثر من 6 أشقاء.

يقوم التاميذ ما يلي: الوقوف عند ذكر عدد أشقائهم.

2. يقول املعلم ما يلي: أحسنتم، اآلن حصلنا على بيانات مكننا استخدامها إنشاء التمثيل البياني باألعمدة. 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 اإلجابة، إذا م اختيارهم.

يقول املعلم ما يلي: استخدام عامات اإحصاء (العامات التكرارية) يعد طريقة سريعة حلساب البيانات. يتم تسجيل عامات 
اإحصاء (العامات التكرارية) على شكل عامات فردية حتى 4 عامات (على نحو /، //، ///، ////) ثم في حزمة من 5 عامات 

ليكون من السهل جمعها. اآلن، انتقلوا إلى صفحة الدرس 2: التطبيق في كتاب التلميذ.

يقوم التاميذ ما يلي: فتح كتاب التلميذ واانتقال إلى صفحة الدرس 2: التطبيق.

3. يقول املعلم ما يلي: في هذه الصفحة، سترون شبكة فارغة وخطوًطا لكتابة عنوان وتسميات. مهمتكم هي إنشاء متثيل 
بياني باألعمدة باستخدام البيانات التي جمعناها عن األشقاء. تذكروا أنكم ستحتاجون إلى حديد مقياس التمثيل البياني. 

ثل جميع البيانات  كان مقياس التمثيل البياني لعيد املياد هو 2، ولكن فّكروا في األعداد في هذه البيانات اجديدة. يجب أن متُـ
املوضحة على الصفحة، فهل يجب أن يكون املقياس 1 أم 2 أم 5 أم 10? األمر يعود إليكم. تأكدوا من تسمية كل عمود في متثيلكم 

البياني وتلوينه بلون مختلف، ووضع عنوان لتمثيلكم البياني.

عدد التاميذعدد األشقاء

ا يوجد أشقاء

شقيق واحد

شقيقان

3 أشقاء

4 إلى 6 أشقاء

أكثر من 6 أشقاء

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث مع زميل ومشاركة التفكير إذا م اختيارهما.

يقول املعلم ما يلي: رائع. في هذا التمثيل البياني باألعمدة املقياس هو 2. على احملور العمودي، حيث مثل عدَد التاميذ (أِشر 
إلى احملور)، مثل كل خط التلميذين اللذين عيد ميادهما في شهر معن. من املهم ماحظة املقياس حتى تتمكن من قراءة 

البيانات املوضحة على التمثيل البياني بدقة. واآلن حان دوركم لعمل متثيل بياني باألعمدة.

الصف الثالث اابتدائي 4

اإرشادات: ارسم متثيًا بيانًيا باألعمدة باستخدام بيانات األشقاء. تأّكد من كتابة عنوان للتمثيل البياني وتسمية كل محور، وتلوين 
األعمدة.

الدرس 2: التطبيق

التحدي: إذا َدَعونا كل األشقاء لزيارتنا، فما عدد األشخاص الذين سيأتون؟ 

اربط ( إلى  دقيقة)
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يقوم التاميذ ما يلي: إنشاء التمثيل البياني باألعمدة باأللوان والتسميات باستخدام جدول البيانات املوضح على السبورة. إذا 
ا، مكنهم العمل على سؤال التحدي. انتهوا مبكرًـ

يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل وماحظة التاميذ أثناء إنشاء التمثيل البياني باألعمدة. تقدم الدعم عند احاجة وماحظة التاميذ 
الذين يواجهون صعوبة في إنشاء التمثيل البياني. طرح األسئلة على التاميذ أثناء عملهم، مثل:

ما املقياس الذي اخترَته؟ وملاذا؟ •
إذا أنشأَت هذا التمثيل البياني باألعمدة بشكل أفقي، فكيف سيغير ذلك من التسميات؟ •
ا من التمثيل البياني لهذه البيانات؟ • ا جيدًـ ملاذا يعد هذا نوعًـ
هل يوجد نوع مختلف من التمثيات البيانية مكنك استخدامه؟ •

ا مرة أخرى. عندما ينتهي وقت التعُلم، أعد اجموعة معًـ

1. يقول املعلم ما يلي: قمنا اليوم بعمل جيد في مراجعة التمثيل البياني باألعمدة وعرض بيانات أشقائكم على فصلنا. في كتاب 
التلميذ، ابحثوا عن صفحة الدرس 2: كراس الرياضيات.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 2: كراس الرياضيات.

يقول املعلم ما يلي: عندما ننشئ متثًا بيانًيا، فإن ذلك يساعدنا في فحص البيانات وفهمها. إحدى الطرق للقيام بذلك هي طرح 
أسئلة جيدة. ويكون السؤال جيًدا عندما يكون مثيًرا لاهتمام وهاًما. ما السؤال اجيد الذي مكن طرحه عن التمثيل البياني? 

كيف مكننا طرح األسئلة التي تساعدنا على فهم البيانات ومعرفة ما تعرضه البيانات? ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم أي فكرة.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ الذين م اختيارهم أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: أفكار رائعة. انظروا إلى بياناتكم واكتبوا سؤالن مكن اإجابة عليهما بالنظر إلى هذا التمثيل البياني.

يقوم املعلم ما يلي: إعطاء التاميذ من دقيقتني إلى 3 دقائق لكتابة األسئلة في كتاب التلميذ. إذا سمح الوقت، فاختر تلميذين أو ثاثة 
تاميذ ملشاركة أسئلتهم.

يقوم التاميذ ما يلي: كتابة سؤالني عن البيانات املوضحة في كتاب التلميذ. يشارك التاميذ الذين م اختيارهم أسئلتهم.

يقول املعلم ما يلي: في حصة الرياضيات التالية، سنلقي نظرة على األسئلة التي قمتم بكتابتها ونتحدث بتفصيل أكثر عما 
يجعل السؤال جيًدا.

يقوم املعلم ما يلي: جمع كتب التاميذ،  ومراجعة األسئلة التي كتبها التاميذ في نهاية اليوم. ثم اختيار العديد منها استخدامه في 
اجزء اخاص بـ "اربط" في الدرس التالي.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

5الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: تأَمل ما تعلمَته. اكتب سؤالن مكن اإجابة عنهما بالنظر إلى البيانات في التمثيل البياني باألعمدة لأشقاء.

الدرس 2: كراس الرياضيات

.1

.2



الفصل 1 31

نظرة عامة الدرس 3

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
ماحظة للمعلم: حليل البيانات وتفسيرها هما مهارتان أساسيتان في التفكير احاسوبي. يجب أن يكون التاميذ قادرين على جمع النتائج اإلرشادات

ن التاميذ من تفسير البيانات بطريقة مفيدة. وتنظيمها وتقدمها وحليلها. كما أن صياغة أسئلة جيدة تكّـ

1. يقوم املعلم ما يلي: اختيار أربعة أو خمسة أسئلة جيدة كتبها التاميذ في احصة األخيرة وكتابتها على السبورة. محاولة البحث 
إليجاد األسئلة التي تتيح للتاميذ حليل البيانات، مثل أسئلة "كم يزيد" أو "كم يقل". باإلضافة إلى ذلك، كتابة األسئلة التالية على السبورة:

ما لون عمود "شقيق واحد"؟ •
ملاذا لدى الناس الكثير من األشقاء؟ •
هل يوجد لدى أكثر األشخاص شقيق واحد أم 3 أشقاء؟ •
ما عدد األشقاء في فصلنا بأكمله؟ •
ما عدد أشقاء (اسم املعلم)؟ •

يقول املعلم ما يلي: خال درس الرياضيات األخير، استعرضنا التمثيل البياني باألعمدة وأنشأنا متثيًا بيانًيا ألنفسنا. وفي نهاية 
الدرس كتبتم أسئلة مكن اإجابة عليها من خال النظر إلى التمثيل البياني. لقد كتبتُـ بعًضا منها على السبورة باإضافة إلى 

بعض األسئلة األخرى. التفتوا وحدثوا إلى زمائكم املجاورين عن أّي من األسئلة تعتقدون أنها جيدة. وتذّكروا أن السؤال اجيد 
هو الذي يساعدنا في معرفة معلومات مثيرة لاهتمام ومهمة. ارفعوا اإبهام إلى أعلى  عندما تكونون مستعدين. سأختار بعض 

التاميذ ليشاركوا سؤاًا جيًدا وتوضيح ملاذا يعتقدون أنه سؤال جيد.

يقوم التاميذ ما يلي: مناقشة األسئلة مع زميل ورفع اإبهام إلى أعلى عندما يكونون جاهزين للمشاركة.

يقوم املعلم ما يلي: اانتظار دقيقة أو دقيقتني. عندما يرفع مجموعة من التاميذ اإبهام إلى أعلى، اختر زميلني أو ثاثة للمشاركة.

يقول املعلم ما يلي: رائع. أتساءل عما إذا كانت هناك أّي أسئلة مكننا حذفها ألنها ا تساعدنا في حليل البيانات بطريقة مثيرة 
لاهتمام أو مهمة. ارفعوا أيديكم إذا كان لديكم سؤال تريدون مني أن أحذفه.

املواد

في هذا الدرس، ينظر التاميذ عن كثب في صياغة 
أسئلة جيدة ثم يقومون مراجعة وإنشاء التمثيل البياني 

بالصور مع زمائهم.

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. •

ى (ورقة واحدة لكل مجموعة  • ا مقوّـ اجمع ورقًـ
ثنائية من التاميذ).

ر عيد املياد.  • أنشئ تثياًـ بيانيًـا بالصور ألشهُـ
انظر إلى التفاصيل في جهيزات املعلم للفصل 

في الدرس 3.

املفتاح •
التمثيل البياني بالصور •

ر عيد  • تثيل بياني بالصور ألشهُـ
املياد في الفصل

أقام تلوين أو أقام حديد •
 ورق مقوى: ورقة واحدة لكل  •

مجموعة من الزماء
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
ر عيد املياد على السبورة.اإلرشادات 1. يقوم املعلم ما يلي: عرض التمثيل البياني بالصور ألشهُـ

يقول املعلم 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 بِذكر اإلجابة.

يقول املعلم ما يلي: هذا هو التمثيل البياني بالصور. يتم استخدام الصور في التمثيل البياني بالصور، بدًا من األعمدة لتمثيل 
ستخدم  البيانات. كما أنه يحتوي كذلك على تسميات، ولكن له مفتاح لفهمه. ارفعوا اإبهام إلى أعلى  إذا كنتم تتذكرون فيما يُـ

املفتاح.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى للمشاركة في اإلجابة.

يقول املعلم ما يلي: يوّضح هذا املفتاح ما الذي متثله كل صورة. حيث متثل كل صورة تلميذين في هذا التمثيل البياني بالصور. 
وقد احظتُـ أنه يحتوي على بعض الصور التي يظهر نصفها فقط. ماذا يعني ذلك? كيف مكنني حديد عدد التاميذ الذين 

لهم أعياد مياد في شهر _____ (اختر شهًرا به عدد فردي من التاميذ ونصف صورة)? التفتوا وشاركوا أفكاركم مع 
زمائكم املجاورين.

يقوم التاميذ ما يلي: االتفات ومشاركة األفكار مع الزميل املجاور.

يقول املعلم ما يلي: يخبرنا املفتاح أن كل صورة تعني تلميذين، لذا إن كان لدينا نصف صورة، فإنها تعني تلميًذا واحًدا. في شهر 
_____ (استخدم الشهر املُـستخدم أعاه)، هناك _____ تاميذ لهم أعياد مياد. التمثيل البياني بالصور هو عبارة 

عن متثيل بياني جيد يتم استخدامه لعرض كمية كبيرة من البيانات بحيث مكنك حديد الكمية التي متثلها كل صورة.

اليوم ستقومون بعمل متثيل بياني بالصور مع زميل لكم. سأستخدم عصّي األسماء اختيار الزماء. مجرد أن تعرفوا زماءكم، 
ستأتون وحصلون على لوح كبير من الورق وبعض األلوان.

يقوم املعلم ما يلي: استخدام عصّي األسماء اختيار الزماء.

يقوم التاميذ ما يلي: ااجتماع مع الزماء واستام املواد.

يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة الدرس 3: التطبيق. سترون جدول بيانات في هذه الصفحة. يحتوي 
اجدول على بيانات م جمعها العام املاضي عن احللويات املفضلة للتاميذ. استخدموا هذه البيانات لعمل التمثيل البياني 
بالصور، وحددوا الصورة التي ستستخدمونها وتأكدوا من وضع مفتاح على التمثيل البياني حتى يعرف التاميذ اآلخرون ما 
متثله كل صورة. عند اانتهاء من التمثيل البياني، اكتبوا سؤاًا جيًدا، مثيًرا لاهتمام ومهًما، ومكن اإجابة عليه من خال 

البيانات.

يقوم املعلم ما يلي: كتابة اخطوات التالية على السبورة:
1. اختر صورة للتمثيل البياني بالصور.

ا للتمثيل البياني بالصور. كم عدد التاميذ الذين تثلهم كل صورة؟ (1 أو 2  ر في البيانات املوضحة في اجدول وحدد مقياسًـ 2.  فكّـ
أو 5 أو 10)

3. أنشئ التمثيل البياني بالصور، مع كتابة العنوان واملفتاح.
ا مكن اإلجابة عليه من خال التمثيل البياني. 4. اكتب سؤااًـ جيدًـ

يقوم التاميذ ما يلي: رفع أيديهم لتقدم اقتراحات لأسئلة التي مكن حذفها وذكر السبب.

يقوم املعلم ما يلي: استدعاء تلميذين أو ثاثة ملشاركة اقتراحاتهم.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. هذا العام عندما نعمل باستخدام التمثيات البيانية وطرح األسئلة، فإننا نريد أن نفكر حًقا في 
األسئلة التي تساعدنا على فهم البيانات بطريقة أعمق. "ما لون عمود شقيق واحد?" هذا السؤال ا يخبرنا أي شيء عن البيانات، 

لكن _____، (اذكر سؤاًا جيًدا قام أحد التاميذ بطرحه). لنضع ذلك في ااعتبار ونحن ننظر إلى نوع آخر من التمثيل 
البياني.

الصف الثالث اابتدائي 6

الدرس 3: التطبيق

احللويات املفضلة

البسبوسة

الكنافة

البطاطا احلوة

حاّـة فطيرة مُـ

األرز باللن

أم علي
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يقوم التاميذ ما يلي: التعاون مع زمائهم إلنشاء تثيل بياني بالصور ثم كتابة سؤال جيد واحد.

ل في الصف وتقدم املساعدة للزماء الذين يبدو أنهم يواجهون صعوبة ما. اطلب من التاميذ شرح عملية  يقوم املعلم ما يلي: التجوّـ
ا مرة أخرى. اختيار الصورة والكمية التي تثلها كل صورة. عندما ينتهي وقت التعُلم، أعد اجموعة معًـ

1. يقول املعلم ما يلي: اليوم نحن بصدد القيام بجولة في املعرض. تذكروا أنه خال اجولة في املعرض، نكون هادئن، ونضع 
أيدينا خلف ظهورنا، وننظر بأعيننا بعناية. نتجول بهدوء في الفصل ونأخذ وقتنا لرؤية كل شيء عملناه بِجد. في النهاية، 

سأسألكم ما إذا كنتم قد احظتم أي شيء وترغبون مشاركته بصوت عاٍل عن التمثيل البياني بالصور اخاص ببعضكم البعض. 
ستتجولون في الفصل وتنظرون إلى التمثيل البياني بالصور وتسألون أنفسكم: هل قاموا بعمل متثيل بياني بالصور مشابه ملا 
فعلته? وما الفرق بينهما? ماذا متثل كل صورة من صورهم? هل مكنك اإجابة على سؤالهم? وعندما تسمعوني أصفق ثاث 

مرات، توقفوا في أماكنكم.

ل في الفصل الدراسي لاطاع على عمل التاميذ اآخرين. يقوم التاميذ ما يلي: التجوّـ

لعوا على عمل التاميذ ثم يصفق ثاث مرات. يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ من دقيقة إلى دقيقتني للتجول ليطّـ

يقوم التاميذ ما يلي: التوقف عن التجول عند سماع التصفيق.

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا اإبهام إلى أعلى إذا أردم مشاركة ماحظاتكم مع املجموعة.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى للتطوع باإلجابة. يشارك التاميذ الذين م اختيارهم ماحظاتهم.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع اليوم في مراجعة وإنشاء التمثيل البياني بالصور. مكننا عرض أعمالكم هذه في 
الفصل، وفي حصة الرياضيات التالية سنتعلم نوًعا جديًدا من التمثيل البياني.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات تعلم (من  إلى  دقيقة)
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نظرة عامة الدرس 4

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: أحتاج مساعدتكم في شيء ما. حّضرتُـ أكياًسا بها حبوب الفاصوليا ملساعدتنا في العّد هذا العام. لقد قمتُـ اإلرشادات

بعمل ____ (عدد األكياس سيختلف بناًء على عدد املجموعات الثنائية من التاميذ). حاولتُـ وضع نفس العدد من حبوب 
الفاصوليا في كل كيس، لكنني لست متأكًدا متاًما من عدد الفاصوليا املوجودة داخل األكياس. أوًا، أريد أن أعرف كم عدد حبات 

الفاصوليا املوجودة في كل كيس، ثم أريد احلصول على طريقة سهلة لعرض تلك املعلومات.

التفتوا وحدثوا مع زمائكم املجاورين عن كيفية جمع هذه املعلومات أو البيانات، ثم تنظيمها. عندما تكون لديكم فكرة، ارفعوا 
اإبهام إلى أعلى.

يقوم التاميذ ما يلي: االتفات والتحدث إلى زمائهم املجاورين عن كيفية إجابة السؤال. رفع اإبهام إلى أعلى 
للمشاركة، وإذا م اختيار تلميذ، يشارك فكرته مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: أفكار جيدة. أوًا أحتاج إلى جمع البيانات عن طريق عّد حبوب الفاصوليا في كل كيس. سأحضر لكٍل منكم 
وزميله املجاور كيًسا به حبوب فاصوليا. قوموا بعدها وسّجلوا العدد على قطعة من الورق.

يقوم املعلم ما يلي: توزيع األكياس على الزماء، ثم اانتظار من دقيقة إلى دقيقتني حتى يتمكن التاميذ من عدّـ حبوب الفاصوليا وكتابة 
اجموع.

يقوم التاميذ ما يلي: عدّـ حبوب الفاصوليا املوجودة في الكيس وكتابة العدد على الورقة.

يقول املعلم ما يلي: اآلن وبعد أن عرفنا عدد حبوب الفاصوليا املوجودة في كل كيس، أود احلصول على طريقة سريعة إظهار عدد 
األكياس التي حتوي على عدد معن من الفاصوليا فيها. سمعتُـ بعض األفكار في وقت سابق عن كيفية تنظيم هذه البيانات، لكن 
اليوم سنتعرف على طريقة جديدة لعرض البيانات العددية بسرعة. إن البيانات العددية تعني البيانات املستندة إلى األعداد وقابلة 
للقياس، مثل حساب عدد حبوب الفاصوليا. وهذا التمثيل البياني اجديد يسمى مخطط التمثيل بالنقاط. لنَر كيف نعمل على 

مخطط التمثيل بالنقاط هذا.

املواد

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. •

ها. انظر إلى التفاصيل في جهيزات املعلم  ا بها حبوب الفاصوليا (أو أشياء صغيرة أخرى) ليقوم التاميذ بعدّـ ر أكياسًـ حضّـ
للفصل في الدرس 4.

التكرار •
مخطط التمثيل بالنقاط •
خط األعداد •
البيانات العددية •

أكياس بها حبوب فاصوليا (كيس  •
واحد لكل مجموعة ثنائية من 

التاميذ)
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقول املعلم ما يلي: مخطط التمثيل بالنقاط عبارة عن متثيل بياني سريع يعرض البيانات كعامة "x" فوق خط األعداد، 
وهذا هو سبب تسميته مخطط التمثيل بالنقاط. إنها طريقة إظهار تكرار كل قيمة، أو عدد املرات التي توجد فيها هذه القيمة 

في البيانات. بالنسبة لبياناتنا، هذا يعني عدد األكياس التي حتوي على عدد معن من حبوب الفاصوليا. لذا مكنني أن أرسم 
مخطط التمثيل بالنقاط لعرض هذه املعلومات بسرعة.

لنقم بعمل مخطط التمثيل بالنقاط مًعا إظهار اإجابة على سؤالي األساسي. افتحوا كتاب التلميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 
4: التطبيق.

يقوم التاميذ ما يلي: فتح كتاب التلميذ واانتقال إلى صفحة الدرس 4: التطبيق.

2. يقوم املعلم ما يلي: رسم خط أعداد فارغ على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: في الكتاب، سترون خط األعداد فارًغا. تذكروا أن خط األعداد مكن أن يبدأ بأي عدد، ومكن أن تستمر 
األعداد إلى ما ا نهاية. استخدمنا خطوط األعداد في العام املاضي عندما قمنا باجمع والطرح. ولعمل مخطط التمثيل 

بالنقاط اليوم، أوًا، نحتاج إلى معرفة عدد حبوب الفاصوليا املوجودة في األكياس. سأطلب من مجموعة زماء تسجيل إجابتهم 
على السبورة.

ل اجموع فقط. حيث  يقوم املعلم ما يلي: يطلب من كل مجموعة من الزماء كتابة اجموع على السبورة. ا تقم بترتيبها ولكن سجّـ
سيسمح ذلك للتاميذ بالتدريب على ترتيب البيانات، وهو خطوة أساسية إلنشاء مخطط التمثيل بالنقاط.

يقوم التاميذ ما يلي: كتابة مجموع حبوب الفاصوليا عند طلب ذلك منهم.

يقول املعلم ما يلي: اآلن مكننا معرفة عدد حبوب الفاصوليا املوجودة في كل كيس. إذا كنا نريد إنشاء متثيل بياني لهذه البيانات 
على مخطط التمثيل بالنقاط، فسنحتاج إلى معرفة األعداد التي يجب كتابتها على خط األعداد. ارفعوا اإبهام إلى أعلى إذا كان 

مكنكم إخباري ما هو أقل عدد حبوب فاصوليا في األكياس.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى لتوضيح أقل عدد من احبوب في األكياس مع الزماء.

يقول املعلم ما يلي: أقل عدد من حبوب الفاصوليا في األكياس هو 51. هذا هو أقل عدد في قائمة أعداد حبوب الفاصوليا. إنه أقل 
قيمة عددية هنا. على مخطط التمثيل بالنقاط، تضعون أقل عدد أسفل خط األعداد الفارغ على اليسار. ثم تقومون بالعّد واحًدا 

تلو اآلخر حتى تصلوا إلى أعلى قيمة عددية لبياناتكم، وهذا يعني أكبر عدد. اهمسوا بأكبر قيمة.

يقوم التاميذ ما يلي: الهمس بالعدد: 62.

يقول املعلم ما يلي: أجل، أكبر قيمة هي 62. سوف أنشئ خط األعداد الفارغ بداية من 51 صعوًدا إلى 62. ويجب عليكم فعل 
الشيء نفسه في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم ما يلي: ملء خط األعداد الفارغ بداية من 51 صعودًـا إلى 62.

يقوم التاميذ ما يلي: إنشاء خطوط األعداد مثل موذج املعلم.

3. يقول املعلم ما يلي: اآلن بعد أن أنشأتُـ خط األعداد، أحتاج إلى توضيح ما متثله هذه األعداد. في هذه احلالة، هي أعداد 
حبوب الفاصوليا في األكياس. أحتاج إلى تسمية هذا اخط متاًما كما نفعل مع التمثيل البياني باألعمدة. اكتبوا أسفل خط 

األعداد لديكم "عدد حبوب الفاصوليا في األكياس".

يقوم املعلم ما يلي: إضافة اسم خطط التمثيل بالنقاط املعروض.

يقوم التاميذ ما يلي: تسمية مخطط التمثيل بالنقاط بـ "عدد حبوب الفاصوليا في األكياس".
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تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات
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اإرشادات: ارسم مخطط التمثيل بالنقط باستخدام عدد حّبات الفاصوليا في الكيس. وتأكد من كتابة عنوان وإنشاء مفتاح ملخطط 
التمثيل بالنقط.

الدرس 4: التطبيق

التحدي: إذا أفرغنا جميع األكياس التي حوي العدد األكبر من حبّـات الفاصوليا على الطاولة، فما عدد حبّـات الفاصوليا التي ستكون لدينا 
على الطاولة؟

املفتاح 

اربط ( إلى  دقيقة)
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يقول املعلم ما يلي: اآلن أحتاج إلى أن أمّثل عدد األكياس التي حتوي على عدد معن من حبوب الفاصوليا. مكنني القيام بذلك 
عن طريق وضع عامة x أعلى العدد. مثل التمثيل البياني بالصور، مكنني حديد ما متثله كل من عامة x. اليوم، تعني كل 

عامة x كيًسا واحًدا، وسأسجل ذلك حت مخطط التمثيل بالنقاط، كمفتاح للتوضيح.

يقوم املعلم ما يلي: يسجل x � كيس واحد على مخطط التمثيل بالنقاط املعروض.

يقول املعلم ما يلي: بعد ذلك، نحتاج إلى معرفة عدد األكياس التي حتوي على 51 حبة فاصوليا. هناك كلمة تعني "عدد املرات 
التي تظهر فيها هذه البيانات". هذه الكلمة هي "التكرار". مكننا أن نسأل، "كم مرة يظهر العدد 51"? أو "ما مقدار تكرار العدد 51 

في بياناتنا"?

نتحقق من بياناتنا بعناية، ألنها ليست مرّتبة اآلن. اهمسوا بعدد األكياس التي بها 51 حبة فاصوليا. ما مقدار تكرارها?

يقوم التاميذ ما يلي: النظر إلى السبورة وحديد عدد األكياس التي حتوي على 51 حبة فاصوليا. الهمس باإلجابة.

يقول املعلم ما يلي: أجل، _____ (عدد األكياس) بها 51 حبة فاصوليا. اآلن مكننا تسجيل عدد x أعلى اخط. شاهدوا ما 
أفعله ثم سجلوا على مخططاتكم للتمثيل بالنقاط.

يقوم املعلم ما يلي: منذجة وضع عامات x أعلى اخط بعدد األكياس التي حتوي على 51 حبة فاصوليا.

مثال:

يقوم التاميذ ما يلي: تسجيل عدد األكياس التي حتوي على 51 حبة فاصوليا.

يقوم املعلم ما يلي: التكرار من 52 إلى 54. إذا لم تكن هناك أكياس لعدد معني، فاسأل التاميذ عما يجب عليهم تسجيله.

يقوم التاميذ ما يلي: تكرار العملية، ووضع عامات x لعدد األكياس عند كل قيمة عددية. اإلجابة عن أسئلة املعلم عن 
البيانات واخطوات التالية.

4. يقول املعلم: ابدأوا بالعمل مع زمائكم املجاورين إنهاء مخطط التمثيل بالنقاط، واكتبوا جميع البيانات املوضحة على 
السبورة.

يقوم التاميذ ما يلي: التعاون مع الزميل املجاور إلنهاء تخطيط البيانات على مخطط التمثيل بالنقاط.

ا، مكنهم التعاون  يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل وماحظة التاميذ أثناء إكمال مخطط التمثيل بالنقاط. إذا انتهى التاميذ مبكرًـ
مع زميل لإجابة على سؤال التحدي في كتابهم.

51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 6255





عدد حبوب الفاصوليا في األكياس
x � كيس واحد
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1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 4: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقوم التاميذ ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 4: كراس الرياضيات.

سمى "مخطط التمثيل بالنقاط"، وقمنا بعمل مخطط  يقول املعلم ما يلي: لقد تعلمنا اليوم نوًعا جديًدا من التمثيل البياني يُـ
متثيل بالنقاط لتوضيح عدد حبوب الفاصوليا املوجودة في أكياسنا. بالنسبة للجزء اخاص بالتأُمل، أريدكم أن تفكروا في 
مخطط التمثيل بالنقاط مقابل التمثيل البياني باألعمدة والتمثيل البياني بالصور. ما أوجه التشابه بن هذه التمثيات 

البيانية? وما أوجه ااختاف بينها?

يقوم التاميذ ما يلي: كتابة إجابة على األسئلة املوضحة في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم ما يلي: إعطاء التاميذ دقيقتني إلى 3 دقائق للكتابة واإلجابة عن األسئلة. إذا سمح الوقت، فاختر تلميذين أو ثاثة تاميذ 
ملشاركة أسئلتهم.

يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع فيما يتعلق بالتمثيات البيانية خال الدروس الثاثة األخيرة. لقد بدأم هذا العام بعمل 
جاد رائع حًقا. سنلقي نظرة أكثر تفصيًا على مخططات التمثيل بالنقاط في الدروس القادمة ونفكر كيف مكنها مساعدتنا 

على إظهار مقدار تكرار البيانات بسرعة.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

الصف الثالث اابتدائي 8

اإرشادات: تأَمل ما تعلمَته. اكتب عن التمثيات البيانية باألعمدة والتمثيات البيانية بالصور ومخطط التمثيل بالنقط.

ما أوجه التشابه بن هذه األنواع من التمثيات البيانية?	 

ما أوجه ااختاف بن هذه األنواع من التمثيات البيانية?	 

ما التمثيل البياني الذي تفّضله? وملاذا? 	 

الدرس 4: كراس الرياضيات
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نظرة عامة الدرس 5

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
ا للمحتوى عندما يتمكنون من حديد اإلرشادات ا عميقًـ ماحظة للمعلم: إن حليل األخطاء هو إحدى مارسات التفكير احاسوبي. يُـظهر التاميذ فهمًـ

اخطأ، سواء أكان خطأهم أم خطأ آخر. فتحليل األخطاء يدفع التاميذ للتفكير في كيف وملاذا أخطأوا في طرقهم أو عملياتهم. وهذا 
يساعدهم على تكوين روابط بني ما يتعلمونه وبني ما مارسونه.

1. يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 5: اربط.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 5: اربط.

يقول املعلم ما يلي: في الدرس األخير، تعلمنا نوًعا جديًدا من التمثيل البياني، وهو "مخطط التمثيل بالنقاط". حيث قمنا 
بجمع بعض البيانات ورتبناها ثم أنشئنا مخطط التمثيل بالنقاط إظهار مقدار التكرار. تذكروا أن مخطط التمثيل بالنقاط هو 

وسيلة رائعة لعرض البيانات بسرعة.

سّمى أسفل خط األعداد، متاًما مثل  انظروا إلى مخطط التمثيل بالنقاط في كتاب التلميذ. ستاحظون أنه يحتوي على مُـ
مخطط عدد حبوب الفاصوليا من درس الرياضيات األخير. حتوي مخططات التمثيل بالنقاط دائًما على عنوان لتوضيح ما 

متثله األعداد. نظرْت "سحر" وهي تلميذة في فصل آخر، إلى مخطط التمثيل بالنقاط، وقالت هذه العبارة: معظم التاميذ في 
الفصل لهم راحة أيٍد يقل طولها عن 13 سم.

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 إلظهار ما إذا كانوا يتفقون مع ذلك أم ا.

يقول املعلم ما يلي: ليلتفت كل تلميذ إلى زميله املجاور ويناقش ملاذا يتفق أو ا يتفق مع رأي "سحر". سأختار ثاًثا من عصّي 
األسماء اختيار ثاثة تاميذ وااستماع إلى أفكارهم.

املواد

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 األشياء بالسنتيمتر. •

اجمع مساطر سنتيمترية (أو اطلب من التاميذ قطع املساطر السنتيمترية في نهاية كتاب الرياضيات للتاميذ). •
اصنع مجموعات من اخيوط بأطوال مختلفة. انظر إلى التفاصيل في جهيزات املعلم للفصل في الدرس 5. •
أنشئ مخطط القياس الرئيس للفصل. •

العامة املرجعية •
سنتيمتر •
الطول •
الوحدات •

مخطط القياس الرئيس •
املساطر السنتيمترية (مسطرة واحدة  •

لكل زوج من التاميذ)
اختياري: مقص لقطع املساطر  •

السنتيمترية، إذا لزم األمر
مجموعة خيوط مكونة من خمس قطع  •

(مجموعة واحدة لكل مجموعة من 
أربعة تاميذ).

كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم  •
رصاص

أهداف التعلّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

9الصف الثالث اابتدائي

الدرس 5: اربط
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طول كف أيدي تاميذ الصف الثالث اابتدائي من املعصم إلى اإلصبع األوسط









 
 
 

 








طول اليد بالسنتيمتر (سم)

X � تلميذ واحد
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1. يقوم املعلم ما يلي: تثبيت مخطط القياس الرئيس الفارغ على السبورة. توزيع املساطر (أو اطلب من التاميذ قطع املساطر 
السنتيمترية في نهاية كتاب التلميذ).

يقول املعلم 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 

شيء تتذكرونه مع الفصل عن هذه األداة. سأستخدم عصّي األسماء اختيار تلميذين أو ثاثة ملشاركة اإجابة.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى للمشاركة في اإلجابة. يجيب التاميذ الذين م اختيارهم.

سمى السنتيمتر. السنتيمتر هو املسافة بن  يقول املعلم ما يلي: رائع. هذه األداة هي املسطرة، ويتم تقسيمها إلى وحدات صغيرة تُـ
كل خط فوقه رقم وبن اخط التالي الذي فوقه رقم. ويساعدنا السنتيمتر في قياس األشياء الصغيرة. هل مكن ألحدكم التفكير 

في شيء ما في الفصل مكن أن نقيسه بالسنتيمتر? اهمسوا باإجابة في أيديكم.

يقوم التاميذ ما يلي: الهمس بشيء مكن قياسه بالسنتيمتر.

يقول املعلم ما يلي: في العام املاضي، حدثنا أيًضا عن عامة مرجعية باجسم يتم قياسها بالسنتيمتر. والعامة املرجعية 
باجسم هي شيء في جسمنا يساوي طوله ذلك الطول تقريًبا ومكن أن يساعدنا في معرفة احلجم حتى عندما ا منتلك 

مسطرة. واكتشفنا أن السنتيمتر بنفس قياس عرض إصبع اخنصر (اإصبع اخامس من اإبهام). باستخدام املسطرة التي 
أعطيتكم إياها، ضعوا إصبعكم اخنصر بن خّطن. هل يبلغ إصبعكم اخنصر حوالي سنتيمتر واحد?

يقوم املعلم ما يلي: النمذجة باملسطرة على السبورة.

يقوم التاميذ ما يلي: اختبار ما إذا كان اإلصبع اخنصر يبلغ حوالي سنتيمتر واحد.

2. يقول املعلم ما يلي: أنشأتُـ مخطًطا رئيًسا للقياس، ومكننا أن نضيف إليه معلومات أثناء مراجعة وتعّلم وحدات مختلفة 
للطول (أشر إلى املخطط الرئيس للقياس). سيتم تعليقه في الفصل كي يساعدنا على تذكر أسماء وحدات الطول وكيف ترتبط 
ببعضها البعض. سأكتب سنتيمتر على املخطط في الصف الثاني، حسًبا إن اكتشفنا وحدة أصغر في وقت احق. كلمة سنتيمتر 

هي كلمة طويلة في الكتابة، لذا يستخدم علماء الرياضيات ااختصار "سم".

يقوم املعلم ما يلي: كتابة "سنتيمتر (سم)" وبالنسبة للعامة املرجعية باجسم اكتب "عرض اإلصبع اخنصر". اترك العمود "ما عدد 
ا. الوحدات" لوقت احق مجرد اكتشاف التاميذ وتعلّـم أن 100 سنتيمتر تساوي مترًـ

3. يقول املعلم ما يلي: اآلن لنتدرب على قياس بعض األشياء. تذكروا أن هذه أداة وأن استخدامها بطريقة صحيحة أمٌر مهم. 
هذا قلم تلوين سأقوم بقياسه باستخدام املسطرة. احظوا ما أقوم به وارفعوا اإبهام إلى أعلى إذا كنت أستخدم املسطرة بشكل 

صحيح ملعرفة طول قلم التلوين أو اإبهام إلى أسفل إذا استخدمتها بطريقة غير صحيحة.

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

يقوم التاميذ ما يلي: االتفات ومناقشة عبارة سحر. يشارك التاميذ الذين م اختيارهم رأيهم ويذكرون سبب موافقتهم أو 
عدم موافقتهم.

يقوم املعلم ما يلي: إذا لزم األمر، فاشرح أنه مكن للتاميذ عدّـ عامات x واشرح أن 9 تاميذ طول راحة أيديهم أقل من 13 سم، لكن 
ا. لذا فيجب أاّـ يتفقوا مع عبارة سحر. ا طول راحة أيديهم يتراوح ما بني 13 و15 سنتيمترًـ يوجد 14 تلميذًـ

يقول املعلم 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 اإلجابة. يشارك التاميذ الذين م اختيارهم آراءهم مع الفصل.

يقول املعلم 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.

اربط ( إلى  دقيقة)
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يقوم املعلم ما يلي: منذجة قياس قلم التلوين بطريقة غير صحيحة. ا تضع قلم التلوين من اجانب األيسر من املسطرة، بل من 
املنتصف، ثم قْل الطول بطريقة غير صحيحة بناءًـ على الرقم الذي يظهر على اجانب األمن.

يقوم التاميذ ما يلي: ماحظة املعلم ورفع اإبهام إلى أعلى أو اإبهام إلى أسفل.

يقوم املعلم 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 أواًـ يتيح لك أن تعرف املفاهيم اخطأ التي قد تكون موجودة 
عند التاميذ. وغالبًـا بينما يقول التاميذ إجابتهم اخطأ يتداركون خطأهم بأنفسهم بشكٍل فوري أو بعد سماعهم اإلجابة من تلميذ آخر.

يقول املعلم ما يلي: لم أستخدم هذه األداة بطريقة صحيحة. للقياس بطريقة دقيقة، أحتاج ألن أضع قلم التلوين _____ 
(أعلى أو أسفل املسطرة، حسب املسطرة التي يستخدمها تاميذك)، بدًءا من الرقم صفر. ثم مكنني قراءة الطول وفًقا لرقم 

السنتيمترات الذي يظهر عند نهاية قلم التلوين.

يقوم املعلم ما يلي: منذجة قياس قلم التلوين بطريقة صحيحة.

4. يقول املعلم: أحسنتم، واآلن حان دوركم. سوف تقومون بقياس خمس خيوط. سيكون كٌل منكم في مجموعة مكونة من أربعة 
تاميذ، ويحتاج كل تلميذ إلى قياس جميع القطع اخمس. عند اانتهاء، سنتأكد من قياسات بعضنا البعض ملعرفة ما إذا كنتم 

توافقون على األطوال أم ا. وستكون اخطوة األخيرة هي ترتيب األطوال من األقصر إلى األطول.

انتقلوا إلى صفحة الدرس 5: التطبيق في كتاب التلميذ. سترون جدوًا مكنكم كتابة طول كل قطعة من اخيط فيه. أسفل 
اجدول، يوجد مكان لترتيب القياسات من األقصر إلى األطول. لتكوين مجموعات، سأستخدم عصّي األسماء. مجرد أن تصبحوا 

في مجموعة، انتقلوا إلى مكان في الفصل. واصطحبوا معكم كتاب التلميذ ومسطرة السنتيمترات.

يقوم املعلم ما يلي: عرض الصفحة وأجزاء اخيط للتاميذ. استدعاء أربعة تاميذ ليشكلوا مجموعة باستخدام عصّي األسماء.

يقوم التاميذ ما يلي: إخراج كتب التلميذ واملساطر. اانتقال للجلوس مع مجموعة صغيرة. قضاء بقية وقت التعُلم في قياس 
مجموعات اخيوط في مجموعاتهم املكونة من أربعة تاميذ.

يقوم املعلم ما يلي: التجول وماحظة قياس التاميذ بالسنتيمتر. تدوين ماحظات عن التاميذ الذين قد يحتاجون إلى الدعم أو إعادة 
ا، مكنهم البحث عن أشياء في الفصل لقياسها. عندما ينتهي وقت التعُلم اجمع اجموعة  شرح القياس بالسنتيمتر. إذا انتهى التاميذ مبكرًـ

ا مرةًـ أخرى. معًـ

1. يقول املعلم ما يلي: اليوم راجعنا قياس األطوال وراجعنا وحدة السنتيمتر. افتحوا صفحة الدرس 5: كراس الرياضيات. فكروا 
في ما تعلمتموه عن القياس، واكتبوا عن كيفية استخدام القياس في حياتكم خارج فصل الرياضيات.

يقوم التاميذ ما يلي: كتابة إجابة للسؤال.

يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ من دقيقتني إلى 3 دقائق لكتابة اإلجابة. إذا سمح الوقت، فاختر تلميذين أو ثاثة ملشاركة إجابتهم.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع اليوم في القياس بالسنتيمتر. في حصة الرياضيات التالية، سوف نفكر في كيفية قياس 
شيء كبير، مثل شخص أو الفصل بأكمله. فكروا في هذا السؤال: هل السنتيمتر أفضل وحدة مكن استخدامها دائًما عند قياس 

الطول?

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

الصف الثالث اابتدائي 10

اإرشادات: أوجد قياس أجزاء اخيط واكتب أطوالها بالسنتيمتر.

الدرس 5: التطبيق

الطول بالسنتيمتر (سم)رقم أجزاء اخيط

1

2

3

4

5

رتّـب األطوال (بالسنتيمتر) من األقصر إلى األطول:

11الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: تأَمل ما تعلمَته. أجب عن السؤال التالي.

كيف تستخدم القياس في حياتك اليومية خارج حصة الرياضيات?	 

الدرس 5: كراس الرياضيات
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نظرة عامة الدرس 6

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: اليوم سننظر إلى أشياء ونقّدر طولها بالسنتيمتر. يرجى االتفات إلى زمائكم املجاورين والتأكد من اإلرشادات

اتفاقكم على ما تعنيه كلمة "تقدير".

يقوم التاميذ ما يلي: االتفات والتحدث إلى الزميل املجاور عن تعريف التقدير.

يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ وقت انتظار ليناقشوا التعريف. ثم استخدام عصّي األسماء اختيار تلميذين أو ثاثة تاميذ ملشاركة 
تعريفاتهم مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: التقدير هو التخمن بناء على معلومات. وهو عندما تستفيدون ما تعرفونه بالفعل عن شيء وتطبقونه 
على مسألة جديدة. فنظًرا ألنكم تعرفون بالفعل طول املسافة التي يقيسها السنتيمتر، مكنكم تقدير طول بعض األشياء. وهو 
عكس اإجابة الدقيقة. فإذا استخدمنا أعيننا أو العامات املرجعية 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.

رهم بأنه يجب استخدام املسطرة إليجاد اإلجابة الدقيقة. يقوم املعلم ما يلي: استدعاء التاميذ. فإن كانوا غير متأكدين، ذكّـ

يقول املعلم ما يلي: لدي كيس به مجموعة من األشياء، وستقّدرون طول كل شيء بالسنتيمتر. تذّكروا أن السنتيمتر يساوي قياس 
عرض إصبع اخنصر (اإصبع اخامس من اإبهام). سأرفع شيًئا وأنتم سوف تهمسون بالتقدير في أيديكم. ثم سأسحب عصّي 

األسماء وأطلب من تلميذ مشاركة إجابته مع الفصل.

يقوم املعلم ما يلي: رفع الشيء األول.

يقوم التاميذ ما يلي: الهمس بالتقدير في أيديهم.

املواد

في هذا الدرس، يراجع التاميذ املتر وعاقته بالسنتيمتر. 
يتدرب التاميذ على تقدير طول األشياء بالسنتيمتر واملتر 

وحديد متى يتم استخدام كل وحدة منهما.

سيقوم التاميذ ما يلي:
تقدير أطوال األشياء بالسنتيمتر واملتر. •
مناقشة القياس باملتر. •
توضيح فهمهم للعاقة بني السنتيمتر واملتر. •
حديد ما إذا كان ينبغي استخدام السنتيمتر أو  •

املتر لقياس الطول.

اجمع أشياء استخدامها لتقدير الطول بالسنتيمتر. انظر جهيزات املعلم للفصل للدرس 6 ملعرفة التفاصيل. •
أضف كلمة "متر" إلى اخطط الرئيس للقياس للرياضيات ضمن وحدات القياس وأن املتر يتكون من 100 سنتيمتر.  •

ا في عمود "العامة املرجعية للجسم": من األنف إلى اإلبهام على طول ذراع البالغني املمدودة. أضف أيضًـ

سنتيمتر •
تقدير •
متر •

أشياء لتقديرها بالسنتيمتر •
اخطط الرئيس للقياس •
عصا بطول متر أو مسطرة مصنوعة  •

من الورق
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقوم املعلم ما يلي: عرض اخطط الرئيس للقياس (إذا لم يتم عرضه بالفعل). يُـظهر للتاميذ عصا بطول متر (أو نسخة ورقية من 
عصا بطول متر).

كم عما إذا كان السنتيمتر يعتبر وحدة جيدة لقياس شيء  يقول املعلم ما يلي: تذكروا أنه في نهاية درس الرياضيات األخير، سألتُـ
سمى وحدة القياس هذه? اهمسوا باإجابة  كبير أم ا? حسًنا، اليوم سننتقل من السنتيمتر إلى وحدة قياس أكبر. هل تتذكرون ما تُـ

في أيديكم إذا كنتم تعرفون.

يقوم التاميذ ما يلي: الهمس باإلجابة في أيديهم.

سمى "متر". يتكون املتر من 100 سنتيمتر. أضفتُـ كلمة "متر" إلى املخطط الرئيس وكتبتُـ أيًضا  يقول املعلم ما يلي: هذه الوحدة تُـ
أن طول املتر الواحد، طول هذه العصا (أو الشريط الورقي)، يتكون من 100 سنتيمتر. هل مكنكم اآلن النظر في الفصل ومعرفة 
ما إذا كان مكنكم إيجاد أي شيء يبلغ طوله حوالي متر واحد? تذكروا، نحن نحاول التقدير فقط. عندما جدون شيًئا، ارفعوا 

اإبهام إلى أعلى.

يقوم التاميذ ما يلي: البحث في الفصل عن أشياء يبلغ طولها حوالي متر ورفع اإبهام إلى أعلى. قد تتضمن األمثلة نافذة 
ا آخر، وما إلى آخره. أو مكتبًـا أو تلميذًـ

يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ وقت انتظار كي يتمكنوا من البحث في الفصل.

يقول املعلم ما يلي: اآلن سأستخدم عصّي األسماء اختيار التلميذ األول. يرجى مشاركة إجابتك ثم املشاركة السريعة مع تلميذ 
آخر ملعرفة إجابته. لنَر ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى أربعة أشياء مختلفة في فصلنا يبلغ طولها حوالي متر واحد.

يقوم املعلم ما يلي: استخدام عصّي األسماء استدعاء تلميذ ملشاركة إجابته. وقبول جميع اإلجابات املناسبة.

يقوم التاميذ ما يلي: مشاركة اإلجابات ثم املشاركة السريعة مع تاميذ آخرين.

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

يقوم املعلم ما يلي: سحب عصّي األسماء واستدعاء تلميذ ملشاركة إجابته.

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك أحد التاميذ اإلجابة بصوت مرتفع مع الفصل. مثال: "أعتقد أن طول املمحاة يساوي 5 سنتيمترات."

يقول املعلم ما يلي: إذا كنتم توافقون _____ (اسم التلميذ) في إجابته، فرجاًء ارفعوا اإبهام إلى أعلى. إذا كنتم غير 
موافقن، فاخفضوا اإبهام إلى أسفل. إذا كنتم غير متأكدين، فضعوا اإبهام على اجانب.

يقوم التاميذ ما يلي: استخدام اإلبهام للتعبير عن فهمهم واتفاقهم أو عدم ااتفاق.

يقول املعلم ما يلي: اآلن سوف نتحقق من اإجابة باستخدام إصبعي اخنصر. شاهدوني بينما أستخدمه للمساعدة في التقدير. 
سأبدأ به في اجزء السفلي من املمحاة، ثم أعد أثناء حريك إصبعي لأعلى على طول املمحاة.

يقوم املعلم ما يلي: عد السنتيمترات - "حوالي 1 سنتيمتر، حوالي 2 سنتيمتر" وهكذا - حتى ننتهي من القياس.

يقول املعلم ما يلي: رائع، اآلن نعلم أن هذه املمحاة يبلغ طولها حوالي ___ سنتيمترات. كلما زادت مارستك للتقدير، 
أصبحَت أفضل. لنكرر ذلك مع بعض األشياء األخرى.

يقوم املعلم ما يلي: تكرار اخطوات مع اثنني أو ثاثة أشياء أخرى. ا تتحقق من اإلجابات إا إذا كانت تقديرات التاميذ غير دقيقة إلى 
حد كبير.

يقوم التاميذ ما يلي: يقوم التاميذ بالهمس وتقدير اإلجابة في أيديهم، ومشاركة التقدير إذا م اختيارهم، وإظهار ااتفاق 
باستخدام اإلبهام.

يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع في تقدير األشياء بالسنتيمتر. يعد التقدير أداة أخرى يستخدمها علماء الرياضيات 
احملترفون.
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يقول املعلم ما يلي: أحسنتم في التقدير. اآلن سنحاول ذلك مرًة أخرى، لكن هذه املرة سنبحث عن أشياء يبلغ طولها حوالي 
مترين. تذّكروا، ارفعوا اإبهام إلى أعلى عندما تعرفون اإجابة.

يقوم التاميذ ما يلي: البحث عن أشياء طولها حوالي مترين. يشارك التاميذ الذين م اختيارهم اإلجابات ثم يقومون  
باملشاركة السريعة مع تاميذ آخرين.

2. يقول املعلم ما يلي: قَدرنا اآلن أشياء بالسنتيمتر واملتر. السنتيمتر وحدة صغيرة. ملساعدتكم على التذكر، اجمعوا أصابعكم 
بحيث يفصل عن بعضها البعض مقدار سنتيمتر.

يقوم التاميذ ما يلي: جمع أصابعهم لعمل سنتيمتر.

يقول املعلم 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 باألصابع.

يقول املعلم ما يلي: حسًنا، قوموا اآلن مد ذراع واحدة حتى تصل إلى جانبك بينما تقولوا "متر" بصوت جهوٍر وواضح.

يقوم التاميذ ما يلي: مد ذراع واحدة وقول "متر".

ستخدم لقياس  يقول املعلم ما يلي: قد يبلغ طول ذراعكم حوالي متًرا واحًدا أو ا، ولكن هذه طريقة جيدة لتتذكروا أن املتر يُـ
ستخدم السنتيمتر لقياس األشياء األصغر. انتقلوا إلى صفحة الدرس 6: التطبيق في كتاب التلميذ. األشياء الكبيرة بينما يُـ

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 6: التطبيق.

3. يقول املعلم ما يلي: توجد صور في كتبكم. انظروا إلى األشياء في كل صورة، وحّددوا ما إذا كان ينبغي قياسها بالسنتيمتر أو 
املتر. إذا كنتم تعتقدون أن الشيء يجب أن يقاس بالسنتيمتر، فستكتبون "سنتيمتر" بجانب الصورة. وإذا كنتم تعتقدون أنه يجب 

أن يقاس باملتر، فستكتبون "متر" بجانب الصورة. تذكروا أن السنتيمتر يستخدم لأشياء الصغيرة، واملتر يستخدم لأشياء األكبر. 
إذا انتهيتم مبكًرا، فحاولوا اإجابة على سؤال التحدي في كتاب التلميذ.

يقوم التاميذ ما يلي: حديد ما إذا كانوا سيستخدمون السنتيمتر أو املتر لقياس األشياء في الصور.

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 6: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 6: كراس الرياضيات.

يقول املعلم 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 األسئلة عن القياس والتقدير.

يقوم املعلم ما يلي: إعطاء التاميذ دقيقتني إلى 3 دقائق لكتابة اإلجابات. إذا سمح الوقت، فاختر تلميذين أو ثاثة ملشاركة إجابتهم.

يقول املعلم ما يلي: إنكم مفكرون عظماء. عندما تغادرون الفصل اليوم، انظروا إلى اخارج وفي أنحاء منزلكم وشاهدوا ما إذا كان 
قاس بالسنتيمتر وأشياء يتم قياسها باملتر. وفكروا ما إذا كان مكنكم تقدير بعض أطوال تلك األشياء.  مكنكم العثور على أشياء تُـ

وسوف نتناقش في حصة الرياضيات التالية عما وجدنا.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

الصف الثالث اابتدائي 12

اإرشادات: احظ الصور باألسفل. حّدد ما إذا كان الشيء الذي متّثله كل صورة ٌيقاس  بالسنتميتر أم باملتر، اكتب وحدة القياس في اجدول.

الدرس 6: التطبيق

باملتر (م) أم بالسنتيمتر (سم)?الصور

الصف الثالث اابتدائي ١٤

اإرشادات. تأمل ما تعلمته عن تقديراألطوال والقياس الدقيق لها. ثم اكتب أو ارسم إجاباتك عن األسئلة التالية:

متى مكن تقدير الطول? 	 

متى حتاج إلى القياس الدقيق? 	 

الدرس 6: كراس الرياضيات

تعلم (من  إلى  دقيقة)
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نظرة عامة الدرس 7

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقوم املعلم ما يلي: اطلب من التاميذ أن يتذكروا األشياء التي حددوها خارج املدرسة والتي مكن قياسها بالسنتيمتر أو املتر. ثم اإلرشادات

اطلب منهم مشاركة تلك األشياء مع الزميل املجاور ومناقشة وحدة القياس التي مكنهم استخدامها.

يقول املعلم ما يلي: تأكدا من أنكما متفقان على وحدة القياس. التلميذ األطول يبدأ أوًا.

يقوم التاميذ ما يلي: مناقشة األشياء واختيار وحدات القياس مع الزميل املجاور. حديد ما إذا كانوا يتفقون أم ا، وذكر 
السبب.

يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ وقتًـا للحديث، ثم استخدام عصّي األسماء اختيار أربعة تاميذ على األقل للمشاركة.

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ الذين م اختيارهم األشياء ووحدات القياس مع الفصل.

يقوم املعلم ما يلي: التوقف ومناقشة أي إجابات غير صحيحة، مع التأكد من استخدام أمثلة لكل من السنتيمتر واملتر. فإذا لم يُـذكر أمثلة 
ل إجابات التاميذ على اخطط الرئيس للقياس. م بعض األمثلة للفصل. ثم سجّـ على أٍي منهما، فقدّـ

املواد

في هذا الدرس، يناقش التاميذ متى يستخدمون 
السنتيمتر أو املتر لقياس طول األشياء. ويقومون بقياس 

األشياء وجميع بيانات القياس في مخطط التمثيل 
بالنقاط بالفصل.

ماحظة للمعلم: يعمل التاميذ في مجموعات صغيرة 
خال جزء تعلّـم في الدرس 7. إذا كان حجم الفصل 

ا يسمح بذلك على اإلطاق، فِقس مجموعة واحدة من 
األشياء مع الفصل بكامله، مع قيام متطوعني مختلفني 

بقياس كل شيء.

سيقوم التاميذ ما يلي:
قياس طول األشياء بالسنتيمتر. •
استخدام بيانات القياس إلنشاء مخطط التمثيل  •

بالنقاط في الفصل.

ز مجموعات من املواد الصفية للتاميذ لقياسها. انظر إلى التفاصيل في جهيزات املعلم للفصل في الدرس 7. • جهّـ
خصص مكانًـا على السبورة لرسم مخطط التمثيل بالنقاط (أو اعرضه على قطعة كبيرة من الورق). ارسم خط  •

ا به عامات تساوي عدد التاميذ الذين سيعرضون بيانات القياس على مخطط التمثيل بالنقاط. انظر  أعداد فارغًـ
جهيزات املعلم للفصل للدرس 7 لاطاع على مثال.

سنتيمتر •
اخط •
متر •

ا من أشياء  • سبقًـ مجموعات مجهزة مُـ
صغيرة مكن قياسها بالسنتيمتر.

مخطط تثيل بالنقاط كبير للشرح •
مجموعة من املساطر للفصل  •

وواحدة للمعلم
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقول املعلم ما يلي: سنقوم اليوم بقياس األشياء، ثم استخدام بياناتنا إنشاء مخطط متثيل بالنقاط كما فعلنا متاًما بالنسبة 
لعدد حبوب الفاصوليا املوجودة في أكياس العّد. سوف تعملون في مجموعات صغيرة. وستحصل كل مجموعة على كيس به أشياء 

لقياسها. ستكون مهمتكم هي قياس كل شيء، ثم كتابة طوله. ويجب على كل تلميذ في املجموعة قياس كل األشياء.

يقوم املعلم ما يلي: منذجة كيف سيتم ذلك على السبورة؛ اختيار شيء غير موجود في مجموعة التاميذ، ثم كتابة اسمه وقياسه. مع 
تذكير التاميذ بوضع الشيء على حافة املسطرة وكتابة "سم" بعد كتابة الرقم.

يقول املعلم ما يلي: عندما تنتهون من تسجيل جميع أطوال األشياء، سنعود مرة أخرى ملشاركة البيانات ومتثيل إجابات الفصل 
بأكمله. سوف تكتبون قياساتكم في كتاب التلميذ في صفحة الدرس 7: التطبيق. انتقلوا إلى تلك الصفحة اآلن.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 7: التطبيق.

2. يقوم املعلم ما يلي: تنظيم التاميذ في مجموعات صغيرة مكونة من أربعة أفراد ويعطي مجموعة من األشياء لكل مجموعة من 
التاميذ.

يقول املعلم ما يلي: تذكروا زمائكم الذين تعملون معهم هذا اليوم. حيث ستعملون مع نفس املجموعة خال الدرس 8.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى العمل مع مجموعة صغيرة. قياس كل األشياء وكتابة البيانات في الكتاب.

ل في الفصل والتحقق من قدرة التاميذ على قياس األشياء بدقة وتذكيرهم بتسجيل اإلجابات في كتاب التلميذ.  يقوم املعلم ما يلي: التجوّـ
في مرحلة ما منتصف الدرس، ابحث عن تلميذ يتذكر وضع "سم" بعد جميع قياساته. عندما يحدث هذا، استخدم إشارة جذب اانتباه 

إليقاف الفصل.

يقول املعلم ما يلي: أيها التاميذ، أنتم جميًعا تعملون بجد على قياس األشياء. أردت إيقافكم للحظة والتأكد من أنكم جميًعا 
تتذكرون أن تفعلوا ما يفعله ______ (اسم التلميذ). فقد تذّكر هذا التلميذ وضع "سم" بعد كل قياساته. إذا لم تكتبوا 

الوحدات، فقد يعتقد شخص ما أنكم تقيسون باملتر. رجاًء ارفعوا اإبهام إلى أعلى إذا كنتم تتذكرون أيًضا كتابة وحداتكم.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى إذا قاموا بوضع أسامي وحدات القياس بطريقة صحيحة. ثم مواصلة قياس 
األشياء.

يقوم املعلم ما يلي: بعد انتهاء معظم الفصل، استخدم إشارة جذب اانتباه إليقافهم.

3. يقول املعلم ما يلي: حتى إن لم تكونوا قد انتهيتم من تسجيل جميع األشياء، يرجى إعادة وضعها في احلاوية ووضعها جانًبا. 
سنفحص اآلن بياناتكم ونقرر كيفية متثيلها بيانًيا على مخطط التمثيل بالنقاط. أوًا، ما العنوان الذي يجب أن نعطيه لهذا 

التمثيل البياني حتى يعرف اآلخرون ما الذي يخبرنا به? التفتوا وحدثوا إلى الزميل املجاور عن العنوان الذي مكن أن نضعه. 
سأدعو البعض منكم باستخدام عصّي األسماء.

يقوم التاميذ ما يلي: االتفات والتحدث مع الزميل املجاور عن التسميات املمكنة خطط التمثيل بالنقاط هذا. يشارك 
التاميذ الذين وقع ااختيار عليهم أفكارهم مع الفصل.

يقوم املعلم ما يلي: عند اقتراح عنوان مناسب (مثل أطوال األشياء التي قمنا بقياسها)، اكتبه على السبورة كعنوان خطط التمثيل 
بالنقاط.

يقول املعلم ما يلي: سأسّجل املعلومات على السّبورة،  وأنتم ستسجلون املعلومات في كتاب التلميذ في صفحة الدرس 7: التطبيق. 
ما التسمية التي ينبغي وضعها خط األعداد? أوّد من كل منكم االتفات إلى زميله املجاور ومشاركة األفكار معه. سأستخدم عصّي 

األسماء لتجميع األفكار.

يقوم التاميذ ما يلي: مشاركة األفكار مع زمائهم املجاورين. يشارك التاميذ الذين وقع ااختيار عليهم أفكارهم مع 
الفصل.

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

الصف الثالث اابتدائي 16

اإرشادات: استخدم اجدول التالي لكتابة بياناتك. تذّكر كتابة وحدة القياس.

الدرس 7: التطبيق

الطول بالسنتيمتر (سم)اسم الشئ الذي نريد قياس طوله

اربط ( إلى  دقيقة)
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يقوم املعلم ما يلي: حديد تسمية مناسبة مثل الطول بالسنتيمتر، ثم كتابتها على السبورة.

يقوم التاميذ ما يلي: كتابة التسمية على اخط أسفل خط األعداد.

يقول املعلم: رائع، اآلن سنرسم مخطط التمثيل بالنقاط مًعا. سنساعد بعضنا البعض على رسم مخطط على السبورة وفي نفس 
الوقت سترسمون مخطط التمثيل بالنقاط في كتاب التلميذ. أوًا، نبدأ بخط األعداد. ما الذي تتذكرونه عن خطوط األعداد? 

ارفعوا أيديكم ملشاركة ما تعرفونه.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ الذين م اختيارهم ما يعرفونه عن خطوط األعداد. 
قد تتضمن اإلجابات أن خطوط األعداد تبدأ من أعداد أقل إلى أعداد أكبر، خطوط األعداد ا يلزم أن تبدأ من الصفر، تستمر 
خطوط األعداد إلى ما ا نهاية في كا ااجاهني (حتى إذا لم نرها تفعل ذلك)، العامات متباعدة بالتساوي على خط األعداد.

رهم بها. يقوم املعلم ما يلي: إذا لم يشارك التاميذ املعلومات السابقة، فذكّـ

يقول املعلم ما يلي: باستخدام بياناتكم، ما أقصر شيء قمتم بقياسه? أي شيء كان له أصغر قياس? ارفعوا أيديكم للمشاركة.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ الذين م اختيارهم أفكارهم.

يقول املعلم 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.

يقوم املعلم ما يلي: استخدام عصّي األسماء لتحديد تلميذ لكتابة العدد األول على مخطط التمثيل بالنقاط.

يقوم التاميذ ما يلي: اختيار تلميذ لكتابة العدد األول على مخطط التمثيل بالنقاط للفصل. يفعل جميع التاميذ الشيء نفسه 
في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: ما أكبر عدد م تسجيله? أّي شيء كان األطول? ارفعوا أيديكم للمشاركة.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يكتب التلميذ الذي م اختياره أكبر عدد على اجانب األمن من خط 
األعداد. يفعل جميع التاميذ الشيء نفسه في كتاب التلميذ.

يقول املعلم 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.

ح  يقوم املعلم ما يلي: إذا لم يكن هناك تاميذ يقترحون كتابة بقية األعداد بني العدد األصغر والعدد األكبر على خط األعداد، فوضّـ
ا لكتابة األعداد على خط األعداد. اخطوة التالية. ثم اختر تلميذًـ

يقوم التاميذ ما يلي: يكتب التلميذ الذي م اختياره األعداد على خط األعداد. إذا لزم األمر، فقد يطلب التلميذ املساعدة من 
زميل. يكتب جميع التاميذ األعداد املتبقية على خط األعداد في الكتاب.

يقول املعلم ما يلي: اآلن وقد انتهينا من خط األعداد، نحتاج إلى تسجيل بياناتنا وإنشاء مخطط التمثيل بالنقاط. سأحمل 
شيًئا قمتم بقياسه، وأختار تلميًذا. سوف يشارك التلميذ إجابته بالسنتيمترات. إذا كان قياسكم هو نفسه، فارفعوا اإبهام إلى 

أعلى. مجرد اتفاقنا جميًعا، سنقوم بتسجيل البيانات على مخطط التمثيل بالنقاط. سنفعل ذلك مًعا لشيئن، وبعد ذلك سوف 
تسجلون بقية بياناتكم في كتبكم.

ا ألن التاميذ  يقوم املعلم ما يلي: استخدام عصّي األسماء اختيار أحد التاميذ ملشاركة إجابته. تأكد من اتفاق التاميذ اآخرين. نظرًـ
يتعلمون كيفية القياس بدقة، فرما تكون هناك اختافات، من اجيد مناقشتها. بعد اتفاق التاميذ على طول شيء ما، اختر تاميذ لتسجيل 

عامات (x) في مخطط التمثيل بالنقاط. قم بذلك شيئني، وبعد ذلك سوف يستمر التاميذ مفردهم.

يقوم التاميذ ما يلي: مشاركة نتائج القياس لشيئني. ثم يسجل التاميذ الذين م اختيارهم البيانات على السبورة. ويسجل 
جميع التاميذ البيانات املوضحة على مخطط التمثيل بالنقاط في كتاب التلميذ. ثم يعمل التاميذ بشكل فردي لتسجيل بقية 

البيانات املوضحة على مخطط التمثيل بالنقاط في كتاب التلميذ.
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1. يقول املعلم 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 7: كراس الرياضيات. سأمنحكم دقيقتن للكتابة.

يقوم التاميذ ما يلي: كتابة إجابة للسؤال.

يقوم املعلم ما يلي: إذا سمح الوقت، اطلب من التاميذ مشاركة عباراتهم مع زمائهم املجاورين. 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.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم، تاميذي األعزاء.  تقومون جميًعا بعمل رائع في قياس األشياء واستخدام البيانات إنشاء مخطط 
التمثيل بالنقاط، وتكوين عبارات من تلك البيانات. وهذا نشاط مهم يستخدمه علماء الرياضيات والناس في احلياة اليومية. 

انظروا حولكم عندما تكونون في املنزل، وفكروا ما إذا كان مكنكم العثور على أمثلة من التمثيات البيانية أم ا. مكن أن تكون 
في اجرائد والكتب واإعانات، وفي العديد من األماكن األخرى. مجرد أن تبدأوا في البحث عنها، ستندهشون عندما ترون ذلك.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

يقوم املعلم 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 إلنهاء مخطط التمثيل بالنقاط.

يقول املعلم ما يلي: متاز، أحسنتم في تسجيل جميع بيانات األشياء. قريًبا، ستتمكنون من إنشاء مخطط متثيل بالنقاط خاص 
بكم متضمًنا بيانات جديدة.

الصف الثالث اابتدائي 18

احظ مخطط التمثيل البياني بالنقط وتأمل البيانات املعروضة فيه.

اكتب عبارة تصف البيانات.

اإرشادات: تأَمل ما تعلمَته. اكتب إجابة عن السؤال التالي.

الدرس 7: كراس الرياضيات
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نظرة عامة الدرس 8

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقوم املعلم ما يلي: التأكد من عرض اخطط الرئيس "التفكير مثل عاِلم الرياضيات" حيث مكن جميع التاميذ رؤيته.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم جميًعا بعمل رائع في التفكير مثل علماء الرياضيات. هل تتذكرون أننا حدثنا في حصة 
الرياضيات األولى عن طرق للتفكير مثل عاِلم الرياضيات? وناقشنا كيف يعمل علماء الرياضيات حلل املسائل الصعبة وعدم 

ااستسام. تتمثل إحدى الطرق األخرى التي مكننا التفكير بها مثل "عاِلم الرياضيات" في استخدام أدوات الرياضيات بدقة 
ومعرفة متى يجب استخدام هذه األدوات. لقد تدربنا على استخدام املساطر للقياس بشكل صحيح وحديد متى يجب استخدام 

السنتيمتر أو املتر. ولنصبح علماء رياضيات، مكننا إضافة ذلك إلى مخططنا ومواصلة التدريب على استخدام أدوات القياس 
للقياس بدقة.

يقوم املعلم ما يلي: في اخطط الرئيس "التفكير مثل عاِلم الرياضيات"، كتابة "استخدم األدوات املناسبة بطريقة صحيحة".

يقول املعلم ما يلي: لدي اليوم عدة صور ألشياء. وأوّد منكم أن تخبروني ما إذا كان ينبغي قياسها بالسنتيمتر أو املتر. سوف 
تخبرونني باستخدام أصابعكم أو أذرعكم. تذكروا أن وحدات السنتيمتر صغيرة.

يقوم املعلم ما يلي: جمع أصابعه لتمثيل مقدار سنتيمتر تقريبًـا.

يقول املعلم ما يلي: بينما وحدات املتر كبيرة.

يقوم املعلم ما يلي: رفع إحدى ذراعيه ومدها إلى اجانب.

املواد

يتعلم التاميذ وحدة القياس "املليمتر" ويحددون وحدة 
القياس التي يجب استخدامها (سم، م، م) عند قياس 

أطوال األشياء. واستيعاب العاقة بني املليمترات 
والسنتيمترات، سيعيدون قياس األشياء التي م قياسها 

ا بالسنتيمترات باملليمترات. سابقًـ

سيقوم التاميذ ما يلي:
توضيح أن السنتيمتر يتكون من وحدات من  •

املليمتر.
حديد ما إذا كان ينبغي استخدام السنتيمتر أو  •

املتر لقياس الطول.
قياس طول األشياء باملليمتر. •
وصف النمط الذي احظوه عند قياس الشيء  •

نفسه باملليمتر والسنتيمتر.

استخدم مجموعات اخيوط التي م إعدادها للدرس 5. •
اجمع املساطر التي تعرض السنتيمتر واملليمتر (أو اطلب من التاميذ قص مسطرة السنتيمتر/املليمتر من اجزء  •

اخلفي من كتاب التلميذ).
اجمع أو ارسم الصور ليتم فرزها إلى "قياس باملتر" أو "قياس بالسنتيمتر". انظر إلى التفاصيل في جهيزات  •

املعلم للفصل في الدرس 8.
أحضر شيئًـا مكن قياسه بالسنتيمتر واملليمتر، مثل املمحاة. •

سنتيمتر •
أكبر من •
أصغر من •
متر •
املليمتر •

صور أشياء لفرزها •
 مجموعات من اخيوط (من  •

الدرس 5)
أشياء لقياسها بالسنتيمتر  •

واملليمتر، مثل املمحاة
مجموعة من املساطر للفصل  •

وواحدة للمعلم
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقول املعلم ما يلي: سنلقي اليوم نظرة على وحدة قياس أخرى. هذه الوحدة أصغر حتى من السنتيمتر. إنها تقريًبا بعرض 
مك 10 ورقات مجمعة مًعا. هل تعتقدون أن وحدة القياس هذه أكبر من سنتيمتر واحد أم أقل?  طرف قلمكم الرصاص أو بسُـ

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: املشاركة في التفكير ورفع اإبهام إلى أعلى أو خفض اإبهام إلى أسفل.

يقول املعلم ما يلي: الرجاء إخراج املساطر.

يقوم التاميذ ما يلي: إخراج املساطر.

يقول املعلم ما يلي: مثل املليمتر كل اخطوط املوضحة على املسطرة. يتم متييز خطوط السنتيمتر ورسمها أطول قليًا، ولكن 
إذا عددم جميع اخطوط، فأنتم حسبون عدد وحدات املليمتر. هل هذا يغير رأيكم فيما إذا كان أصغر أو أكبر من السنتيمتر أم 
ا? حّركوا رؤوسكم باملوافقة إذا كنت تريدون تغيير إجابتكم. وهزوا رأسكم معبًرا عن عدم املوافقة إذا كنتم تريدون ااحتفاظ بها 

كما هي.

يقوم التاميذ ما يلي: اإلجابة على السؤال.

يقول املعلم ما يلي: املليمتر أصغر من السنتيمتر. إذا قمتم بالعّد من عامة املليمتر األولى إلى عامة 1 سنتيمتر، فسوف تعرفون 
عدد املليمترات املوجودة في السنتيمتر. قوموا بالعّد على مسطرتكم بينما أعد أنا على مسطرتي.

يقوم املعلم ما يلي: منذجة كيف العدّـ بصوت عاٍل خطوط املليمتر على املسطرة بينما يتابع التاميذ.

يقول املعلم ما يلي: يوجد 10 مليمتر في السنتيمتر الواحد. فكروا فيما تعرفونه عن العد بالقفز مقدار 10. اهمسوا إلى زمائكم 
املجاورين بعدد املليمترات التي تعتقدون أنها ستكون في 2 سنتيمتر.

يقوم التاميذ ما يلي: االتفات والتحدث إلى زمائهم.

يقول املعلم ما يلي: لنعّد مرة أخرى للتحقق من ذلك. تذكروا أن تلمسوا كل خط ملساعدتكم على احلساب.

يقوم التاميذ ما يلي: العدّـ بصوت عاٍل مع املعلم أثناء عدهم للمليمترات املوضحة على املسطرة.

يقول املعلم ما يلي: يوجد 20 مليمتًرا في 2 سنتيمتر. حّركوا رؤوسكم باملوافقة إذا كان هذا ما أخبرم به زميلكم املجاور.

يقوم التاميذ ما يلي: اإلجابة على السؤال.

يقول املعلم ما يلي: هل مكنكم رؤية النمط? كم عدد املليمترات التي تعتقدون أنها ستكون في 3 سنتيمتر? التفتوا وناقشوا هذا 
السؤال مع زميلكم املجاور وارفعوا اإبهام إلى أعلى عندما تتفقون على اإجابة.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث مع زمائهم ورفع اإبهام إلى أعلى عندما ينتهون من املناقشة.

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: عندما أريكم صورة لشيء ما يجب قياسه بالسنتيمتر، ضعوا أصابعكم مًعا لعمل مقياس سنتيمتر، وعندما 
أريكم شيًئا يجب قياسه باملتر، افردوا ذراًعا واحدًة إلى اجانب.

يقوم املعلم ما يلي: رفع صور األشياء.

يقوم التاميذ ما يلي: توضيح وحدة القياس املناسبة باألصابع والذراعني.

اربط ( إلى  دقيقة)
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يقول املعلم ما يلي: رجاًء ارفعوا أيديكم إذا كنتم تريدون مشاركة أفكاركم.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ الذين وقع ااختيار عليهم أفكارهم مع الفصل.

ا في نهاية العدد. ثم  ماحظة للمعلم: في هذه املرحلة من العام، قد ياحظ التاميذ أنه عند اانتقال من السنتيمتر إلى املليمتر، نضيف صفرًـ
في وقت احق من العام قد يفهمون أنك تضرب العدد في 10.

يقول املعلم ما يلي: تذكروا بعض دروس الرياضيات املاضية، لقد قمتُـ بنمذجة كيف أقيس قلم تلوين، لكني فعلت هذا بشكل غير 
صحيح في البداية وساعدمتوني في تصحيحه? سنشرح خطوات كيفية قياس شيء ما مًعا مرة أخرى بطريقة صحيحة. اآلن معي 

محاة في يدي. ماذا علي أن أفعل أوًا? ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشرح التاميذ الذين م اختيارهم اخطوات األولى لقياس طول شيء 
باملسطرة.

يقوم املعلم ما يلي: كرر اخطوات حتى يصف التاميذ جميع خطوات قياس الطول باستخدام املسطرة. إذا لزم األمر، فاطرح أسئلة 
ملساعدتهم على التفكير في اخطوات. اكتب الرقم فقط من اإلجابة على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: ما وحدة القياس التي يجب إضافتها إلى الرقم?

ا: املليمتر. يقوم التاميذ ما يلي: القول معًـ

يقول املعلم ما يلي: كم أنتم علماء عظماء في الرياضيات. يتذكر علماء الرياضيات العظماء دائًما كتابة وحدة القياس التي 
يستخدمونها بعد القياس. إذا كتبتُـ الرقم فحسب، فقد يعتقد شخص ما أنه كان _____ (رقم) سنتيمتر، أو رما متر. 

مكننا اختصار مليمتر عن طريق كتابة "م".

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

2. يقول املعلم ما يلي: اليوم سنتدرب على قياس طول األشياء باملليمتر. يرجى إخراج كتاب التلميذ واانتقال إلى الصفحة 
الدرس 8: التطبيق.

يقوم التاميذ ما يلي: فتح الكتاب على صفحة الدرس 8: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: اليوم سوف تقيسون نفس اخيوط التي قمتم بقياسها في الدرس 5. ومع ذلك، في ذلك اليوم قمتم بالقياس 
باستخدام السنتيمتر، ولكن اليوم سنقيس باستخدام املليمتر. إذا كنتم تعتقدون أن األعداد ستكون أكبر عند القياس باملليمتر، 

فارفعوا اإبهام إلى أعلى. وإذا كنتم تعتقدون أن األعداد ستكون أصغر عند القياس باملليمتر، فاخفضوا اإبهام إلى أسفل.

يقوم التاميذ ما يلي: استخدام اإلبهام لتوضيح تفكيرهم احالي عن العاقة بني املليمتر والسنتيمتر.

يقول املعلم ما يلي: ستحصلون اآلن على فرصة ملعرفة ما إذا كان تفكيركم صحيح. ستعملون مع نفس مجموعة الزماء الذين 
عملتم معهم في الدرس 5. مجرد 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 املعلم ما يلي: إعطاء اإلشارة 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 اإلجابات مع الزماء في اجموعة. تسليم جميع 
األدوات عند اانتهاء.

19الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: أوجد قياس أجزاء اخيط واكتب أطوالها باملليمتر.

الدرس 8: التطبيق

الطول باملليمتر (م)رقم أجزاء اخيط

1

2

3

4

5
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1. يقول املعلم ما يلي: هل مكنكم التفكير في متى يجب عليكم القياس باملليمتر بدًا من السنتيمتر? سأمنحكم 30 ثانية 
ملعرفة ما إذا كان بإمكانكم التوصل إلى فكرة.

يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ وقت انتظار بينما يفكرون.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، شاركوا أفكاركم مع زمائكم املجاورين.

يقوم التاميذ ما يلي: مشاركة الفكرة مع زمائهم املجاورين.

يقوم املعلم ما يلي: سحب عصّي األسماء للطلب من أحد التاميذ مشاركة أفكاره.

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التلميذ األفكار مع اجموعة بأكملها إذا م اختياره.

يقوم املعلم ما يلي: قبول جميع اإلجابات املناسبة والتوقف مؤقتًـا ملناقشة أي إجابات قد تكون غير مناسبة.

يقول املعلم ما يلي: لقد عملتم جميًعا بجد لفهم أن املليمتر هو وحدة قياس أصغر من سنتيمتر. ولقد شرحتم أيًضا متى يكون 
القياس باملليمتر مناسًبا بدًا من السنتيمتر.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 9

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقوم املعلم ما يلي: عرض مخطط التمثيل بالنقاط لطول أقدام تاميذ الصف الثالث اابتدائي بالسنتيمتر حيث مكن جميع التاميذ اإلرشادات

رؤيته.

يقول املعلم ما يلي: اليوم ستبدأون املشروع النهائي إظهار فهمكم ملخططات التمثيل بالنقاط والقياس.

يقوم املعلم ما يلي: اإلشارة إلى مخطط التمثيل بالنقاط لطول القدم.

يقول املعلم ما يلي: يظهر هذا مخطط التمثيل بالنقاط طول أقدام تاميذ الصف الثالث اابتدائي بالسنتيمتر. سنستخدم 
مخطط التمثيل بالنقاط هذا كمثال ألنواع األسئلة التي ستحتاجون إلى التفكير فيها عند إنشاء مخطط متثيل بالنقاط مع 

مجموعاتكم. يرجى رفع أيديكم إذا كنتم تستطيعون أن تقولوا لي العنوان.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع اليد ومشاركة اإلجابة مع الفصل، إذا م اختيارهم.

يقوم املعلم ما يلي: يسأل التاميذ أين مكن إيجاد هذه املعلومات على التمثيل البياني. استخدام عصّي األسماء ومطالبة التاميذ بإجابة 
األسئلة التالية:

ما وحدة القياس املستخدمة؟ •
ما تسمية خط األعداد؟ •
ما السؤال الذي يجيب عليه مخطط التمثيل بالنقاط هذا؟ •
ما األدوات التي استخدمتُـها إلنشاء مخطط التمثيل بالنقاط هذا؟ •
ما املعلومات التي أحتاجها لعمل مخطط التمثيل بالنقاط هذا؟ •

يقوم التاميذ ما يلي: إجابة أسئلة املراجعة، وتوضيح تفكيرهم عندما يكون ذلك مكنًـا.

املواد

في هذا الدرس، يتم تعريف التاميذ باملشروع النهائي 
وتقييم الفصل. يتدرب التاميذ على جمع البيانات 

باستخدام جدول ويقررون ما إذا كان ينبغي قياس 
األشياء املعينة بالسنتيمتر أو املليمتر. كما يقومون 

بإنشاء نظام حساب البيانات.

سيقوم التاميذ ما يلي:
استخدام جدول لتسجيل البيانات. •
قياس طول األشياء باملليمتر أو السنتيمتر. •
حديد ما إذا كان ينبغي استخدام املليمتر أو  •

السنتيمتر أو املتر لقياس الطول.

ر نسخة كبيرة من مخطط التمثيل بالنقاط لطول أقدام تاميذ الصف الثالث اابتدائي بالسنتيمتر. انظر  • حضّـ
جهيزات املعلم للفصل للدرس 9 للحصول على تعليمات مفصلة.

ز مجموعات من األشياء للتاميذ لقياسها باملليمتر والسنتيمتر (مجموعة واحدة لكل مجموعة مكونة من  • جهّـ
أربعة تاميذ). انظر جهيزات املعلم للفصل للدرس 9 للحصول على تعليمات مفصلة.

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

سنتيمتر •
مليمتر •
اجدول •

مخطط التمثيل بالنقاط لطول قدم  •
تاميذ الصف الثالث اابتدائي 

بالسنتيمتر
مجموعات من األشياء للقياس  •

(مجموعة واحدة لكل مجموعة 
مكونة من أربعة تاميذ)

مجموعة من مساطر السنتيمتر/ •
املليمتر

كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم  •
رصاص

أهداف التعلّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقول املعلم ما يلي: يرجى فتح كتبكم على صفحة الدرس 9: التطبيق.

يقوم التاميذ ما يلي: فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 9: التطبيق.

يقول املعلم 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 األشياء من الفصل، وسوف تنفذون اخطوات التالية.

يقوم املعلم ما يلي: كتابة اخطوات التالية على السبورة:
ا في اجموعة وحدة القياس التي يجب استخدامها. • التحديد معًـ
قياس طول كل األشياء باستخدام وحدة القياس التي حددتوها. •
تسجيل طول كل شيء وكتابة تسمية القياس. •
إنشاء مخطط تثيل بالنقاط لعرض البيانات. •

يقول املعلم ما يلي: قد يكون البعض منكم قد حصل على مجموعات متشابهة، لكن ستكون األشياء مختلفة في القياس. على 
سبيل املثال، ستحصل مجموعة واحدة على هذه املجموعة من أقام الرصاص لقياسها (أو أي شيء م اختياره). َمن يستطيع 

مساعدتي في قراءة اإرشادات? ارفعوا أيديكم إذا كنتم تستطيعون املساعدة.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يساعد التاميذ الذين م اختيارهم املعلم في قراءة اإلرشادات على 
السبورة.

يقوم املعلم ما يلي: شرح أو توضيح اإلرشادات حسب احاجة.

يقول املعلم ما يلي: نظًرا ألن األشياء املوجودة في مجموعتكم متشابهة، يجب على مجموعتكم إنشاء نظام حتى تعرفون األشياء 
التي قمتم بقياسها وأي األشياء لم يتم قياسها. إن إنشاء نظام هو شيء يفعله علماء الرياضيات احملترفون ملساعدتهم على حل 
املسائل على أرض الواقع. ارفعوا أيديكم إذا كنت تعتقدون أنكم تعرفون طريقة جيدة حلساب األشياء التي قمتم بقياسها بالفعل.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ الذين م اختيارهم طريقتهم.

ح أمثلة على الطرق املستخدمة، مثل البدء باألشياء وهي في الصندوق وإخراجها عند القياس أو  يقوم املعلم ما يلي: إذا لزم األمر، فوضّـ
البدء بها وهي خارج الصندوق ثم إعادة وضعها به عند القياس.

يقول املعلم ما يلي: ستحتاجون أيًضا إلى تسجيل بياناتكم في كتاب التلميذ في اجدول املوضح. هل مكنني احلصول على 
متطوع جريء يرغب في املجيء 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.

يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. اليوم ستكون مسؤوًا عن التأكد من قياس وتسجيل جميع أشيائك. ستحتاجون جميًعا إلى 
تسجيل البيانات في كتبكم في صفحة الدرس 9: التطبيق. ألن كل واحد منكم سينشئ مخطط التمثيل بالنقاط اخاص به في 

حصة الرياضيات التالية.

يقوم املعلم ما يلي: تنظيم التاميذ في مجموعات.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال للعمل مع اجموعة، ويأخذون معهم املسطرة وكتاب التلميذ.

يقوم املعلم ما يلي: توزيع مجموعة واحدة من األشياء على كل مجموعة.

ا في اجموعة ما وحدة القياس التي سوف يستخدمونها. قياس وتسجيل طول كل شيء في  يقوم التاميذ ما يلي: يحددون معًـ
مجموعتهم،  وتسمية كل قياس. في نهاية وقت التعُلم، يجب وضع كل املواد واألدوات في أماكنها.

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

الصف الثالث اابتدائي 20

اإرشادات: استخدم اجدول التالي لكتابة بياناتك. تذّكر كتابة وحدة القياس.

الدرس 9: التطبيق

الطول بالسنتيمتر (سم) أو املليمتر (م)اسم الشئ الذي نريد قياس طوله

ا من هذه األشياء، كم سيبلغ مجموع أطوالها؟ هل سيكون هذا الطول أكبر أم أصغر من متر؟ ون صفًـ التحدي: اختر ثاثة من أشيائك. كّـ

اربط ( إلى  دقيقة)
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يقوم املعلم ما يلي: أثناء عمل التاميذ، ماحظة خطواتهم لقياس األشياء وتسجيل القياسات. تدوين ماحظات عن التاميذ الذين قد 
يستفيدون من املراجعة والتدريب اإلضافي. باإلضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك التاميذ الذين قد يكونون قادرين على مساعدة اآخرين في 

املراجعة والتدريب في املستقبل.

ماحظة للمعلم: أثناء اجزء اخاص بالتأُمل، يفكر التاميذ في العاقة بني املليمتر والسنتيمتر وملاذا يتطلب القياس وحدات أكثر من املليمتر 
إلجراء القياس نفسه مقارنة بالسنتيمتر. رما ا يستوعب جميع التاميذ هذا املفهوم في هذا الوقت. احرص على مراجعة ذلك عندما يكون 

مكنًـا ملساعدة املزيد من التاميذ على ااستيعاب.

1. يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع اليوم في جمع البيانات التي ستحتاجونها للتمثيل البياني. بالنسبة لتأّمل اليوم، 
يرجى التفكير في وحدة القياس التي اخترمتوها مع مجموعاتكم. ملاذا اخترم تلك الوحدة? ارفعوا أيديكم إذا كنتم تريدون أن 

تخبرونا ما األشياء التي حصلتم عليها، وكيف قررت مجموعتكم قياسها.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يصف التاميذ اختارون األشياء ويشرحون عملية اختيار وحدة 
القياس.

يقول املعلم ما يلي: كيف ستختلف بياناتكم إذا اخترم وحدة قياس مختلفة? ما الذي سيكون مختلًفا، على سبيل املثال، إذا قمتم 
بجمع بيانات عن طول القلم الرصاص بالسنتيمتر مقابل املليمتر? شاركوا أفكاركم مع زمائكم املجاورين.

ث إلى الزماء عن ااختافات التي قد ياحظونها إذا م قياس الشيء نفسه بالسنتيمتر مقابل  يقوم التاميذ ما يلي: التحدّـ
املليمتر.

يقول املعلم ما يلي: ما رأيكم? ماذا ستكون ااختافات? رجاًء ارفعوا أيديكم إذا كنتم تريدون مشاركة أفكاركم مع الفصل.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ الذين م اختيارهم التفكير في العاقة بني املليمتر 
والسنتيمتر عند قياس الشيء نفسه.

يقوم املعلم ما يلي: ااستماع إلى األفكار التي طرحها التاميذ، والبحث على وجه التحديد عن فكرة أن األعداد ستكون أكبر باملليمتر 
مقارنةًـ بالسنتيمتر. هذه املناقشة مهمة للغاية للمساعدة في حديد ما إذا كان التاميذ يقومون بتطوير فهم العاقة بني املليمترات 

والسنتيمترات أم ا.

يقول املعلم ما يلي: هناك سؤال واحد أريد أن أطرحه عليكم. قمتُـ بقياس طول محاة بالسنتيمتر وكان طولها 5 سم. وقمتُـ 
بقياسها مرة أخرى باملليمتر وكان طولها 50 م. ملاذا يكون العدد باملليمتر أكبر من العدد بالسنتيمتر? شاركوا أفكاركم مع زمائكم 

املجاورين.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث إلى الزماء عن سبب زيادة العدد عندما تصبح وحدة القياس أصغر.

يقول املعلم ما يلي: رجاًء ارفعوا أيديكم إذا كنتم تريدون مشاركة أفكاركم.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ الذين م اختيارهم فْهم العاقة بني وحدات القياس 
األصغر واألعداد األكبر (و / أو وحدات القياس األكبر واألعداد األصغر).

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 10

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقوم املعلم ما يلي: عرض مخطط التمثيل بالنقاط من الدرس 9 بجانب مخطط التمثيل بالنقاط ملرحلة رياض األطفال 2. توجيه انتباه اإلرشادات

التاميذ إلى اخططني.

يقوم التاميذ ما يلي: ماحظة نسختي مخطط التمثيل بالنقاط.

يقول املعلم ما يلي: ما الذي تاحظونه بشأن هذين املخططن? ما أوجه تشابههما? وما أوجه ااختاف بينهما? سأمنحكم 
30 ثانية لوقت التفكير بينما تقومون بتحليل كل من التمثيات البيانية أو التدقيق فيها.

يقوم التاميذ ما يلي: املقارنة الذهنية لنسختي مخطط التمثيل بالنقاط.

يقول املعلم ما يلي: اآلن التفتوا وحدثوا إلى زمائكم املجاورين عّما تاحظونه في هذين املخططن. عندما تكونون مستعدين 
ملشاركة أفكاركم، ارفعوا أيديكم.

يقوم التاميذ ما يلي: مشاركة الفكرة مع زمائهم املجاورين. رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ الذين وقع 
ااختيار عليهم ماحظاتهم مع الفصل.

يقوم املعلم ما يلي: تشجيع التاميذ على مشاركة ما ياحظونه. قد يشير بعض من التاميذ إلى أن عامات x هي نفسها. وقد ياحظ 
البعض منهم أن األطوال قد تغيرت. إذا لم يدركوا أن األحجام أصغر، فقم بلفت انتباههم.

يقول املعلم ما يلي: ما الذي مكن أن نستنتجه، وهذه طريقة رائعة لاستنتاج أو التقرير، عن األشخاص املمَثلن في املخطط 
عند النظر إلى مخططات التمثيل بالنقاط هذه? ارفعوا أيديكم ملشاركة أفكاركم.

املواد

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 تعلّـموه حديثًـا في  •

حياتهم اليومية.

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

 اكتب قائمة التحُقق من كتاب الرياضيات للتلميذ على السبورة. انظر كتاب التلميذ أو جهيزات املعلم للفصل  •
للدرس 10.

التقييم •
سنتيمتر •
قائمة التحقق •
مخطط التمثيل بالنقاط •
املليمتر •

مخطط التمثيل بالنقاط لطول أقدام  •
تاميذ الصف الثالث اابتدائي 

بالسنتيمتر (من الدرس 9)
نسخة كبيرة من مخطط التمثيل  •

بالنقاط لطول أقدام تاميذ مرحلة 
رياض األطفال 2 بالسنتيمتر

قائمة حُقق مكتوبة على السبورة •
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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نشؤون مخطط  1. يقول املعلم ما يلي: ستستخدمون اليوم جميع البيانات التي جمعتموها في مجموعتكم من حصتنا األخيرة وتُـ
التمثيل بالنقاط. تذكروا أن هذا املشروع عبارة عن تقييم، لذا تأكدوا من التمّهل وعمل أفضل شيء تستطيعونه. هذا املشروع سوف 

يوضح لي ما تعلمتموه وما تزالون بحاجة إلى العمل عليه. ملساعدتكم، 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 املعلم ما يلي: عرض نسخة كبيرة من قائمة التحقق التي أعددتها.

يقول املعلم ما يلي: سنقوم بدور املُـعَلمن ونتدرب باستخدام قائمة التحقق ملعرفة مدى جودة أداء ما قام به هذا التلميذ.

يقوم املعلم ما يلي: قراءة كل شيء بصوت عاٍل من قائمة التحقق. بالنسبة لكل شيء، توقف واطلب من التاميذ إلقاء نظرة على مخطط 
التمثيل بالنقاط وحديد ما إذا كان "التلميذ" قد استوفى املتطلبات أم ا. مكنهم إظهار موافقتهم أو خافهم باستخدام اإبهام إلى أعلى 

واإبهام إلى أسفل.

يقول املعلم ما يلي: إذا لم تكونوا قد انتهيتم من قياس األشياء من حصتنا األخيرة، فيمكنكم استخدام اجزء األول من درس اليوم 
للحاق بنا. رجاء، انتقلوا إلى صفحة الدرس 10: التطبيق في كتاب التلميذ وابدأوا في العمل على مخطط التمثيل بالنقاط.

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

ماحظة للمعلم: بعد الدرس، اجمع كتب التاميذ وقيّـم حلهم باستخدام قائمة التحقق للتقييم. ضع في اعتبارك ااجتماع الفردي مع التاميذ 
الذين لم يبلوا حسنًـا لطرح أسئلة عن حلهم، مثل ما يلي:

ملاذا اخترَت وحدة القياس هذه؟ •
ما العبارة التي مكنك استنتاجها من البيانات؟ •
هل قمت بتسمية الشكل بشكل مناسب؟ •
كيف مكنك حسني مخطط التمثيل بالنقاط؟ •

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؟ •
ملاذا قد تتغير األعداد في خط اإلعداد؟ •

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ الذين م اختيارهم أفكارهم.

يقوم املعلم ما يلي: معرفة ما إذا كان التاميذ مكنهم استنتاج أن بيانات مخطط التمثيل بالنقاط الثاني لتاميذ أصغر سنًـا ولهم 
مقاسات أقدام أصغر.

يقول املعلم ما يلي: نعم، مكننا أن نستنتج أن األشخاص املمثلن في هذا املخطط قد يكونون أصغر سًنا وبالتالي تكون أقدامهم 
أصغر. ماذا مكن أن يحدث إذا قمنا بتمثيل بيانات أقدام تاميذ في الصف السادس اابتدائي? التفتوا وحدثوا إلى زمائكم 

املجاورين.

يقوم التاميذ ما يلي: مشاركة الفكرة مع زمائهم املجاورين.

يقوم املعلم ما يلي: ااستماع إلى احادثات التي يجريها التاميذ. ومعرفة ما إذا كانوا يعتقدون أن األعداد في أسفل التمثيل البياني 
ستكون أكبر أو أصغر. ماحظة التاميذ الذين ا يفهمون أن األقدام األكبر ستؤدي إلى أعداد أكبر في أسفل التمثيل البياني.

21الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: عليك استخدام العناصر املوجودة باألسفل أثناء رسم مخطط التمثيل بالنقط. تأكد من أن مخطط التمثيل 
بالنقط يحتوي على كل العناصر املدرجة في القائمة.

الدرس 10: التطبيق

عناصر تقييم "مخطط التمثيل بالنقط" 

 كتبت عنوانًـا خطط التمثيل بالنقط.  

 وضعت التسميات على خط األعداد.

 كتبت وحدات القياس.

م.   ق ومنظّـ  عملي منسّـ

اإلرشادات: استخدم اخط التالي إلنشاء مخطط التمثيل بالنقط. 
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1. يقول املعلم ما يلي: من املهم في التعلم التأُمل فيما تعلمتم والتفكير فيما يعنيه لكم. كيف يغير ذلك ما كنتم تعرفونه أو 
تعتقدون أنكم تعرفونه? وكيف ستستخدمون هذه املعلومات اجديدة? بالنسبة إلى جزء التأُمل اليوم، ستفكرون فيما تعلمتم 

خال دروس الرياضيات العشرة األولى. توقفوا للحظة للتفكير بهدوء فيما تعلمتم عن القياس والبيانات والتمثيات البيانية. ما 
املهارات أو مفاهيم الرياضيات اجديدة التي تعلمتموها? كيف ستستخدم هذه املعلومات اجديدة? سأستدعي العديد منكم بعد 

حوالي دقيقة.

هم ملدة دقيقة. ل بهدوء في تعلمّـ يقوم التاميذ ما يلي: التأمّـ

ل. استخدام عصّي األسماء أو طريقة أخرى اختيار تاميذ ملشاركة إجابتهم. ف التاميذ متى ينتهون من التأمّـ يقوم املعلم ما يلي: يعرّـ

ا في احياة  يقوم التاميذ ما يلي: مشاركة املهارات واملفاهيم اجديدة التي تعلموها، وكيف مكنهم استخدام ما تعلموه مؤخرًـ
اليومية.

ا شيئًـا عن اخططات األساسية  يقوم املعلم ما يلي: تسجيل أفكار التاميذ على السبورة أو على ورق كبير احجم. قد يذكر التاميذ أيضًـ
ع جميع التاميذ على مشاركة األفكار، وتقَبْل األفكار التي لم  أو العمل اجماعي أو جوانب أخرى لدروس الرياضيات العشرة األولى. شجّـ

يفكروا بها من قبل.

يقول املعلم ما يلي: أستمتعُـ حًقا بسماع تفكيركم وأفكاركم. أحب سماع كيف َتستخدمون مهاراتكم ومعرفتكم اجديدة. سنستمر 
في معرفة املزيد مًعا خال دروس الرياضيات العشرة التالية. عندما تتعلمون أشياء جديدة، فكروا في كيفية ربطها ما تعرفونه 

بالفعل. أحسنتم، تاميذي األعزاء. وأنا فخور جًدا بكم.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

تعلم (من  إلى  دقيقة)
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حياة صحية
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من الدرس 11 إلى 20
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نظرة عامة على الفصل:

في الفصل الثاني من مادة الرياضيات للصف الثالث اابتدائي، يركز التاميذ على قراءة األعداد حتى 100000 وكتابتها باستخدام األرقام (الصيغة الرمزية)، 
ها التاميذ في الصف  والنماذج املرئية (مكعبات نظام العد العشري أو الصور)، والصيغة املمتدة. وهذه الدروس هي تكملة للموضوعات الدراسية التي أتّـ

ا  الثاني اابتدائي لأعداد حتى 1000، حيث يستكشف التاميذ مفهوم أن كل خانة أكبر مقدار 10 أضعاف من اخانة السابقة لها. ويتدرب التاميذ أيضًـ
على ترتيب مجموعات من األعداد الكبيرة بدءًـا من األصغر إلى األكبر وبدءًـا من األكبر إلى األصغر. وسوف يستمر التاميذ في التدريب على قراءة األعداد 
الكبيرة وكتابتها خال دروس الصف الثالث اابتدائي. وا يُـتوقّـع من التاميذ إتقان ذلك بعد هذا الفصل مباشرةًـ، حيث سيواصلون دراسته على مدار العام.

في النصف الثاني من هذا الفصل، سيدرس التاميذ عمليات الضرب، فهي من املوضوعات الرئيسة في مرحلة الصف الثالث اابتدائي. وسيُـراجع 
التاميذ املصفوفات واجمع املتكرر والعدّـ بالقفز ويربطونه باحتوى اجديد، ويستكشفون كيف أن الضرب يكون غالبًـا أكثر كفاءة في إيجاد اجموع. 

ا  ا بني الضرب واجموعات املتساوية. وسيتعلمون أيضًـ نون، من خال لعبة، رابطًـ سوف يتعلمون املصطلحات والرموز املتصلة بالضرب. وسوف يكوّـ
خاصية اإلبدال في الضرب. وكل هذا يساعد في تطوير فهم عميق لعمليات الضرب، وبالتالي عمليات القسمة فيما بعد.

نظرة عامة على محور الدروس

الفصل 2: من الدرس 11 إلى 20

خال هذا النشاط اليومي، يكتسب التاميذ الطاقة في املهارات التي سبق اربط
ا وما سيتعلمونه في جزئية  سبقًـ نون روابط بني ما تعلموه مُـ تعلمها، ويُـكوّـ

"تعلم" ويناقشون املفاهيم الرياضية. وقد يتعرف التاميذ مسائل رياضية 
متعة من العالم الواقعي حفزهم لتعلم مهارة أو مفهوم جديد.

10 إلى 15 دقيقة

خال هذا النشاط اليومي، يتعلم التاميذ ويطبقون مهارات ومفاهيم تعلم
الرياضيات اختلفة. يشارك التاميذ في ااستكشاف والتجريب وحل املسائل 
والتعاون واملناقشة استيعاب وتطبيق املهارات واملفاهيم اجديدة والربط ما 
ا. يتعلم التاميذ التفكير واحل مثل "عاِلم الرياضيات" واملثابرة  تعلموه سابقًـ

في تطوير الفهم التأسيسي للمهارات واملفاهيم الصعبة.

35 إلى 45 دقيقة

ر التاميذ قدرتهم على التعبير عن أفكار تأمل خال هذا النشاط اليومي، يطوّـ
الرياضيات بالتحدث عما اكتشفوه في الدرس، وذلك باستخدام مفردات 

الرياضيات، وطرح األسئلة لفهم أنشطة التعُلم، وتوضيح املفاهيم اخطأ، 
وتعلَم رؤية األشياء من منظور التاميذ.

5 إلى 10 دقائق

الدروسالوصفاملكِون
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مؤشرات التعُلم

التفكير احاسوبي

سيعمل التاميذ، خال الدروس من 11 إلى 20، وفق مؤشرات التعُلم التالية:

ب- العمليات والتفكير اجبري:
1.أ- شرح حاصل ضرب األعداد الصحيحة.

1.د- استخدام استراتيجيات حل مسائل الضرب والقسمة، ما في ذلك:
1) اليدويات/احسوسات

2) الرسومات
3) املصفوفات

4) العاقة بني الضرب والقسمة

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
1.أ- قراءة وكتابة األعداد حتى 100000 بالصيغة الرمزية والصيغة املمتدة.

1.ب- ترتيب مجموعة تصل إلى خمسة أعداد في حدود 100000 من األصغر إلى 
األكبر أو من األكبر إلى األصغر.

1.جـ- حديد األماط العددية ما في ذلك التي تتضمن حقائق اجمع والضرب.

سيعمل التاميذ، خال الدروس من 11 إلى 20، وفق مؤشرات التعُلم التالية:

ب- العمليات والتفكير اجبري:
1.د- استخدام استراتيجيات حل مسائل الضرب والقسمة.

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
1.جـ- حديد األماط العددية ما في ذلك التي تتضمن حقائق اجمع والضرب.
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أهداف التعُلمالدرس

سيقوم التاميذ ما يلي:11
شرح كيفية تغير قيمة الرقم بناءًـ على قيمته املكانية.• 
ن من أربعة أرقام.•  تطبيق التفكير ااستراتيجي لتكوين عدد عالي القيمة يتكوّـ

سيقوم التاميذ ما يلي:12
قراءة األعداد حتى خانة اآاف وكتابتها بالصيغة الرمزية.• 
قراءة األعداد حتى خانة اآاف وكتابتها بالصيغة املمتدة.• 
إتشاء ماذج مرئية توضح القيمة العددية.• 
مقارنة األعداد باستخدام الرموز.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:13
قراءة األعداد حتى خانة مئات اآاف وكتابتها.• 
مقارنة وترتيب األعداد حتى خانة مئات اآاف.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:14
العدّـ بالقفز مقدار 2 أو 5 أو 10.• 
قراءة األعداد حتى خانة مئات اآاف وكتابتها بالصيغة الرمزية.• 
قراءة األعداد حتى خانة مئات اآاف وكتابتها بالصيغة املمتدة.• 
ترتيب مجموعة من األعداد حتى خانة مئات اآاف.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:15
معرفة استراتيجيات لعدّـ مجموعات األشياء وللتدريب عليها.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:16
استخدام مجموعة استراتيجيات متنوعة حساب مجموع األشياء في مصفوفة.• 
شرح ااستراتيجيات التي استخدموها حساب مجموع األشياء في مصفوفة.• 
حل مسائل جمع متكرر.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:17
العدّـ بالقفز مقدار 3.• 
استخدام الرسومات واملصفوفات واملسائل وماذج مادية حل مسائل اجمع املتكرر والضرب.• 
التعبير عن مسائل اجمع املتكرر على أنها مسائل ضرب.• 
مقارنة األعداد باستخدام الرموز.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:18
مقارنة املصفوفات باجموعات املتساوية.• 
شرح كيفية ارتباط مسائل اجمع املتكرر ومسائل الضرب.• 
شرح حاصل ضرب األعداد الصحيحة.• 
مقارنة حاصلي ضرب باستخدام عامة "أكبر من"   (<) و"أصغر من" (>) و"يساوي" (=).• 

سيقوم التاميذ ما يلي:19
حل مسائل ضرب باستخدام املصفوفات.• 
دراسة خاصية اإلبدال لعملية الضرب باستخدام املصفوفات.• 
إنشاء مصفوفات لنمذجة خاصية اإلبدال في الضرب.• 
شرح عملية الضرب وخاصية اإلبدال في الضرب.• 

اخريطة الزمنية للتدريس الفصل 2
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أهداف التعُلمالدرس

جهيزات املعلم للفصل
الدرس 11:
ا.•  اكتب األعداد من 1 إلى 9 على بطاقات بخط كبير ما يكفي ليراها التاميذ جيدًـ
اطبع أو أنشئ مجموعة بطاقات أعداد من 1 إلى 9 (مجموعة واحدة لكل مجموعة صغيرة من التاميذ). راجع "بطاقات األعداد من • 

1 إلى 10" في النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم.
أخرج بطاقة العدد 10 من كل مجموعة بطاقات.• 

الدرس 12:
ارسم جدواًـ للقيم املكانية على السبورة أو على لوحة:• 

اختياري: اطبع نسخة كبيرة من "أدوات تثيل نظام العد العشري" في النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم.• 

الدرس 13:
اطبع نسخة واحدة من نشاط "أكبر أم أصغر من 1000؟" في النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم.• 
ا كافيًـا من الصفوف لكتابة عدة أعداد.•  ا للقيمة املكانية حتى خانة مئات اآاف. أنشئ عددًـ ارسم جدواًـ فارغًـ

في الصف األول، اكتب 67459.• 

مائة
آاف

عشرة
آاف آاف مئات عشرات آحاد

6 7 4 5 9

سيقوم التاميذ ما يلي:20
حل مسائل ضرب باستخدام املصفوفات.• 
التفكير بطريقة استراتيجية حل مسألة رياضية.• 
استخدام املصفوفات حل مسألة من العالم الواقعي.• 
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حضّـر نسخة كبيرة من جدول التعداد السكاني للمدن املصرية كما هو موضح باألسفل.• 

ماحظة: إذا كان التاميذ يواجهون صعوبة في فهم مفاهيم القيمة املكانية، فضع في احسبان كتابة عدد أقل من املدن في • 
جدولك. وتأكد من كتابة املدن التي يُـقَدر تعداد سكانها بعشرات اآاف ومئات اآاف.

ر بطاقات ماحظات مكتوبًـا على وجهها األمامي اسم املدينة (من جدول "التعداد السكاني للمدن املصرية") وعلى وجهها •  حضّـ
اخلفي مكتوب تعداد سكانها.

ر بطاقات التعداد السكاني التي حتاج إليها فقط.•  ماحظة: إذا قلّـلَت عدد املدن في جدولك، فحضّـ
احصل على معلومات عن التعداد السكاني في مدينتك أو بلدتك.• 

الدرس 14:
تأكد من عرض جدول القيمة املكانية من الدرس 13 بوضوح للرجوع إليه.• 

الدرس 15:
لع على النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم لـ "متجر البقالة". •  اطبع صورة متجر بقالة بتنسيق كبير يناسب السبورة. اطّـ

(ستكون لدى التاميذ نفس الصورة في كتاب الرياضيات للتاميذ.)
مكنك اختيار استخدام صورة حقيقية لسوق أو متجر بقالة.• 

ا كبير احجم لكتابة ماحظات التاميذ.•  أحضر ملصقات ورقية أو ورقًـ

الدرس 16:
اطبع نسخة واحدة من "بطاقات املصفوفات" من النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم.• 

الدرس 17:
ا/حبااًـ طويلة لتشكيل ثاث دوائر كبيرة ما يكفي ليقف بداخلها أربعة إلى ستة تاميذ.•  قصّـ خيوطًـ

الدرس 18:
اجمع أحجار نرد سداسية اجوانب (نرد واحد لكل ثنائي من التاميذ). وفي حال عدم توفر أحجار النرد، مكنك إنشاء أحجار • 

ر  نرد باستخدام "شبكة مكعب حجر نرد األعداد سداسي اجوانب" ضمن النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم، أو حضّـ
ا. واستخدم "شكل قرص األعداد سداسي اجوانب" ضمن النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم أيضًـ

الدرس 20:
اطبع لوحتني من لوحات لعبة خانات املصفوفة بحجم x 10 10 (راجع ماذج "لوحة لعبة خانات املصفوفة" املتضمنة في نهاية دليل • 

املعلم) أو ارسم شبكتني كبيرتني مقاس كل منهما x 10 10 على السبورة.
اجمع أحجار نرد سداسية اجوانب (نرد واحد لكل ثنائي من التاميذ).• 
أحضر أقام تلوين للتاميذ.• 

التعداد السكانياسم املدينة

48060الشهداء

45215مطاي

488125السويس

47998سيدي سالم

538378بورسعيد

45269إطسا

47821جهينة

46866طامية

422407األقصر
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املواد املستخدمة

ورق ملصقاتورق كبير احجمقلم رصاصكتاب التلميذ

أقام تلوينحجر نرد بست أوجهورق مسودةدوائر كبيرة من اخيط

بطاقات أعداد كبيرةمخطط كبير للقيمة املكانيةأقام تلوين خشبأقام حديد

مكعبات نظام العد العشريأدوات تثيل نظام العد العشري
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نظرة عامة الدرس 11

املواد

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
ا للوهلة األولى. ورغم ذلك، امنح التاميذ بضع دقائق للتركيز اإلرشادات ا؟" بسيطًـ ماحظة للمعلم: قد يبدو السؤال "هل الرقم 3 يُـقرأ 3 دائمًـ

ا مكانية مختلفة. اسمح للتاميذ باستخدام تعبيراتهم اخاصة  ا عددية مختلفة عندما يشغل قيمًـ والتفكير في هذا السؤال. يتّـخذ الرقم 3 ِقيمًـ
استكشاف وتطوير فهم هذا املفهوم.

1. يقول املعلم ما يلي: في بداية موضوعنا التالي في الرياضيات، أريد أن أطرح عليكم سؤاًا. وهذا السؤال صعب، لذلك مكنكم 
التحدث مع زمائكم املجاورين. هل الرقم 3 يساوي 3 دائًما?

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث إلى زميل مجاور لإجابة عن السؤال.

يقوم املعلم ما يلي: اختيار تاميذ للمشاركة.

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ اختارون أفكارهم.

يقوم املعلم ما يلي: إذا لم ميّـز أي من التاميذ أن الرقم 3 مكن أن مثل العدد 30 و300 وما إلى ذلك، فاطرح أسئلة استقصائية مثل:
ا آخر بعد الرقم 3؟•  ما الذي سيحدث لو أن هناك رقمًـ
ما الذي سيحدث لو أن هناك رقمني إضافيني بعد الرقم 3؟• 

يقول املعلم ما يلي: إنكم تنّمون مهاراتكم الذهنية حًقا بالتفكير في األسئلة الصعبة. لنتدرب على قراءة بعض األعداد اآلن حتى 
نتمكن من فهم كيف يبدو ذلك.

2. يقوم املعلم ما يلي: كتابة عدة أعداد فيها رقم مشترك على السبورة، مثل: 4 و4672 و84 و491. ثم الطلب من التاميذ قراءة كل 
عدد بشكل جماعي. الغرض من هذا التدريب هو سماع األعداد الكبيرة والربط بفكرة أن خانة الرقم في العدد تغيّـر قيمة الرقم. فالرقم 3 

ا، بل يعتمد ذلك على خانته في العدد. ا يُـقرأ على أنه "ثاثة" دائمًـ

ا أعمق للقيمة املكانية،  ر التاميذ فهمًـ في هذا الدرس، يطوّـ
حيث يستكشفون الفرق بني قيمة الرقم وقيمة العدد، على 
ا العدد 3 بل  سبيل املثال كيف أن الرقم 3 ا مثل دائمًـ

ا مختلفة، مثل 30 أو 300 أو 3000. مكن أن مثل قيمًـ

سيقوم التاميذ ما يلي:
شرح كيفية تغير قيمة الرقم بناءًـ على قيمته • 

املكانية.
تطبيق التفكير ااستراتيجي لتكوين عدد عالي • 

ن من أربعة أرقام. القيمة يتكوّـ

أنشئ مجموعة من بطاقات األعداد كبيرة احجم من 1 إلى 9 لتستخدمها بنفسك.• 
اطبع أو أنشئ مجموعة بطاقات أعداد من 1 إلى 9 (مجموعة واحدة لكل مجموعة صغيرة من التاميذ). راجع • 

"بطاقات األعداد من 1 إلى 10" في النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم.
أخرج بطاقة العدد 10 من كل مجموعة بطاقات.• 

رقم• 
عدد• 
القيمة املكانية• 
ألف• 

بطاقات أعداد كبيرة من 1 إلى 9• 
مجموعات من بطاقات األعداد من 1 إلى • 

9 للتاميذ (مجموعة بطاقات واحدة 
لكل مجموعة صغيرة من التاميذ)

كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم رصاص• 

أهداف التعُلمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقوم املعلم ما يلي: توضيح العدد 3456 باستخدام بطاقات أعداد كبيرة.

يقول املعلم ما يلي: سنعّمق اليوم فهمنا للقيمة املكانية. لقد عرضت العدد 3456 باستخدام بطاقات املاحظات. يتكّون هذا 
العدد من األرقام 3 و4 و5 و6. احظوا كيف سآخذ هذه األرقام نفسها وأبدل مواقعها.

ا البطاقات. يقوم املعلم ما يلي: تكوين العدد 6543 مستخدمًـ

يقول املعلم ما يلي: لننظر إلى هذا العدد. إنه يتكون من كل األرقام 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: اإلجابة على السؤال.

يقوم املعلم ما يلي: اختيار عدة تاميذ ملشاركة أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: هذه األعداد ليست هي نفسها. فترتيب األرقام أمر مهم، ألنها عندما تقع في خانات مختلفة، فإن قيمتها 
سمى بالقيمة املكانية. تدّربوا على نطق هذا العدد معي. تتغير. وهذا ما يُـ

يقوم املعلم ما يلي: اإلشارة إلى العدد 6543.

يقول املعلم ما يلي: ستة آاف وخمسمائة وثاثة وأربعون.

يقوم التاميذ ما يلي: قْول: ستة آاف وخمسمائة وثاثة وأربعون.

يقول املعلم ما يلي: يتكون هذا العدد من أربعة أرقام. الرقم يساوي قيمة عددية واحدة، إما 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 
أو 8 أو 9. في هذا العدد الكبير، الرقم 6 يوجد في خانة اآلاف. وهو يشير إلى 6 آاف. ارفعوا أيديكم إذا كان بإمكانكم إخباري 

بقيمة الرقم 5 وقيمته املكانية في هذا العدد.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون اإلجابات إلى أن تتم مشاركة اإلجابة 
الصحيحة.

يقوم املعلم ما يلي: تكرار اإلجراء للرقمني 4 و3.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون اإلجابات إلى أن تتم مشاركة اإلجابات 
الصحيحة.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. إذا وضعتُـ هذه األرقام بترتيب مختلف، فإني أغّير قيمتها املكانية وأغّير قيمة العدد بأكمله. 

2. يقوم املعلم ما يلي: رسم اللعبة املوضحة باألسفل بحيث مكن للفصل رؤيتها.

يقول املعلم ما يلي: سنلعب اآلن لعبة جديدة تسمى "لعبة القيمة املكانية". رسمتُـ أربعة مربعات على السبورة.

يقوم املعلم ما يلي: اإلشارة إلى كل مربع بدءًـا باآحاد وشرح قيمتها.

يقول املعلم ما يلي: يوجد مربع لآحاد والعشرات واملئات واآلاف.

يقوم املعلم ما يلي: اإلشارة إلى مربع "جاهل".

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

اربط ( إلى  دقيقة)
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يقول املعلم ما يلي: لدي أيًضا مربع اسمه "جاهل" وبطاقات أعداد من 1 إلى 9. الهدف من هذه اللعبة اليوم هو تكوين أكبر عدد 
مكن. للعب اللعبة، يجب عليكم قلب بطاقة واحدة واختيار مكان وضع الرقم. وعليكم أن تقرروا إن كان يجب وضع الرقم في 

مربع اآلحاد أو العشرات أو املئات أو اآلاف. وإذا كنتم ا ترغبون في استخدام العدد، مكنكم وضعه في مربع "جاهل"، ولكن ا 
مكنكم استخدام مربع "جاهل" إا مرة واحدة. وبعد أن تضعوا رقًما في خانته، ا مكنكم تغيير مكانه. سنلعب جولًة مًعا.

يقوم املعلم ما يلي: يُـرجى فتح كتاب الرياضيات للتاميذ على صفحة الدرس 11: التطبيق.

يقوم التاميذ ما يلي: فتح كتاب الرياضيات للتاميذ.

يقوم املعلم ما يلي: قلب إحدى بطاقات األعداد.

يقول املعلم ما يلي: سحبتُـ رقم _____. قرروا القيمة املكانية التي تودون وضع ذلك الرقم بها واكتبوه في املربع. تذكروا أننا 
نحاول تكوين أكبر عدد مكن.

يقوم التاميذ ما يلي: حديد مكان وضع الرقم األول وكتابته في أحد املربعات.

ا لكتابة الرقم بأنفسهم ثم اختيار مربع قيمة مكانية لكتابة الرقم على السبورة. توضيح  يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ وقتًـا قصيرًـ
أفكاره. مثال: "سحبتُـ 1، وهو رقم صغير. إذا كتبته في خانة اآاف، فا أعتقد أني سأستطيع تكوين أكبر عدد. لذلك أعتقد أني سأضعه 

ر التاميذ أنه ليس من الضروري أن يكون عملهم ماثاًـ لعملك. في خانة اآحاد." ذكّـ

يقوم املعلم ما يلي: مواصلة سحب البطاقات إلى أن تتلئ جميع املربعات، مع منح التاميذ وقتًـا لكتابة اختياراتهم في كتبهم.

يقوم التاميذ ما يلي: مواصلة لعب اللعبة، مع كتابة اخيارات في الكتاب.

يقول املعلم ما يلي: عددي هو _____ (اذكر العدد من السبورة). يرجى رفع أيديكم إذا كان عددكم أكبر من عددي.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي لإجابة. يشارك التاميذ اختارون أعدادهم مع الفصل.

3. يقول املعلم ما يلي: رائع، سنلعب اآلن هذه اللعبة في مجموعات صغيرة. ستتبادلون األدوار 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 

ومتتلئ مربعاتكم، يجب عليكم مقارنة إجاباتكم ومعرفة صاحب العدد األكبر.

نة من ثاثة أو أربعة تاميذ للعب اللعبة. ثم توزيع مجموعات من بطاقات األعداد  يقوم املعلم ما يلي: تنظيم التاميذ في مجموعات مكوّـ
على كل مجموعة.

ا على حجم الفصل. ويجب على التاميذ أن  ا مع الزماء أو مع الفصل بأكمله، وذلك اعتمادًـ ماحظة للمعلم: مكن لعب هذه اللعبة أيضًـ
يدركوا في نهاية املطاف أن عليهم التفكير بطريقة استراتيجية عند تكوين أعداد كبيرة.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى العمل مع مجموعات صغيرة واصطحاب كتاب التلميذ واألقام الرصاص معهم. لعب عدة 
نة من 4 أرقام مع زمائهم في اجموعة. جوات من اللعبة. بعد كل جولة، مقارنة أعدادهم املكوّـ

ل في الفصل وسؤال التاميذ عن كيفية حديدهم ألماكن وضع األرقام. يقوم املعلم ما يلي: التجوّـ

يقوم التاميذ ما يلي: وضع جميع األدوات في أماكنها.

23الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: اقلب بطاقة واحدة ثم اكتب الرقم في أحد مربعات القيمة املكانية. مكنك استخدام مربع "جاهل" مرة واحدة. بعد كتابة 
الرقم، ا مكنك تغيير مكانه. بعد أن متأ جميع املربعات اخمسة، قارن األعداد التي حصلت عليها مع أعداد زمائك.

الهدف: تكوين أكبر عدد في املجموعة. 

الدرس 11: التطبيق
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1. يقول املعلم ما يلي: اليوم، لعبتم لعبة جديدة تسمى "لعبة القيمة املكانية". بالنسبة للجزء اخاص بـ "تأمل"، يرجى فتح 
الكتاب على صفحة الدرس 11: كراس الرياضيات، واكتبوا عن استراتيجية استخدمتموها لتكوين أكبر عدد.

ل والكتابة. يقوم التاميذ ما يلي: اإلجابة عن سؤال التأمُـّـ

يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل وقراءة ما يكتبه التاميذ. إذا سمح الوقت، اطلب من تلميذين إلى أربعة تاميذ مشاركة اإلجابات 
مع الفصل.

يقوم التاميذ ما يلي: وضع جميع الكتب واملواد في احقيبة.

يقول املعلم ما يلي: استخدمتم اليوم كًا من املنطق والتفكير ااستراتيجي للعب "لعبة القيمة املكانية". وهاتان مارستان 
مهمتان في الرياضيات، حيث يستخدم "علماء الرياضيات" احملترفون املنطق والتفكير ااستراتيجي حلل املسائل أيًضا، مثلكم 

متاًما.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

الصف الثالث اابتدائي 24

اإرشادات: تأَمل ما تعلمته. فّكر في طريقة استخدمتها لتكوين أكبر عدد في لعبة القيمة املكانية. ثم اشرح الطريقة التي استخدمتها.

الدرس 11: كراس الرياضيات
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نظرة عامة الدرس 12

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقوم املعلم ما يلي: عرض جدول القيمة املكانية يحتوي على خانات اآحاد والعشرات واملئات واآاف. إذا كانت معك مكعبات نظام اإلرشادات

ا. العد العشري، فاستخدمها أيضًـ

يقول املعلم ما يلي: في درس الرياضيات األخير، كتبنا وقرأنا أعداًدا باآلاف. واليوم، سنستكشف كيف تبدو هذه األعداد فعلًيا 
ونقارنها. أريد أن أريكم بعًضا من مناذج هذه األعداد. رما تتذكرون تلك النماذج من الصف الثاني اابتدائي. ارفعوا أيديكم إذا 

كان بإمكانكم إخباري بشيء عن كل من هذه النماذج.

يقوم املعلم ما يلي: عرض ماذج اآحاد والعشرات واملئات 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 املئات، مع السماح لبعض التاميذ مشاركة ما 
يعرفونه عن كل منها. تأكد أن اجميع يسمعون ويدركون بوضوح أن مكعب الوحدة مثل العدد 1، وأن عمود العشرات مثل العدد 10 ألنه 

ا. عة معًـ ا أو 10 أعمدة عشرات مجمّـ ا، وأن مربع املئات مثل العدد 100 ألنه يضم 100 مكعب معًـ يضم 10 مكعبات معًـ

يقوم التاميذ ما يلي: رفع أيديهم ملشاركة ما يعرفونه عن كل موذج يعرضه املعلم.

2. يقوم املعلم ما يلي: عرض موذج اآاف أو اإلشارة إليه.

يقول املعلم ما يلي: واآلن، لنلِق نظرة على هذا النموذج اجديد. ليلتفت كل منكم إلى زميله املجاور ويتحدث إليه بشأن ما 
ياحظه عن هذا النموذج وماذا مثل في رأيه. سأستخدم عصّي األسماء ألسمع إجابات من ثاثة تاميذ.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث إلى الزميل املجاور عن النموذج اجديد. يشارك التاميذ اختارون أفكارهم.

املواد

في هذا الدرس، يتدرب التاميذ على كتابة األعداد 
حتى خانة اآاف باستخدام الصيغة الرمزية والصيغة 

املمتدة، ويتدربون على إنشاء ماذج مرئية للقيمة املكانية 
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 األعداد حتى خانة اآاف وكتابتها • 

بالصيغة الرمزية.
قراءة األعداد حتى خانة اآاف وكتابتها • 

بالصيغة املمتدة.
إنشاء ماذج مرئية توضح القيمة العددية.• 
مقارنة األعداد باستخدام الرموز.• 

ا للقيم املكانية على السبورة أو على لوحة.•  ارسم جدواًـ كبيرًـ
اختياري: اطبع نسخة كبيرة من "أدوات تثيل العد العشري" في النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم.• 

الصيغة املمتدة• 
أكبر من• 
أصغر من• 
الصيغة الرمزية• 
ألف• 

جدول كبير للقيمة املكانية• 
مكعبات نظام العد العشري • 

(اختيارية)
اختياري: نسخة كبيرة من "أدوات • 

لعب نظام العد العشري" في 
النماذج املتضمنة في نهاية دليل 

املعلم.
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 

رصاص

أهداف التعُلمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: سنتوسع في دراسة القيمة املكانية اليوم باستخدام رسومات ملساعدتنا في منذجة األعداد الكبيرة. وسيتدرب اإلرشادات

كل منكم اليوم على استخدام األعداد حتى خانة اآلاف. أوًا، سأقوم بنمذجة ما ستفعلونه.

يقوم املعلم ما يلي: كتابة العدد 4984 على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: يجب عليكم اختيار عدد باآلاف. أنا اخترت هذا العدد. اقرأوا هذا العدد معي: أربعة آاف وتسعمائة وأربعة 
وثمانون.

يقوم التاميذ ما يلي: قراءة العدد بصوٍت مرتفٍع مع املعلم.

يقول املعلم ما يلي: أحتاج اآلن إلى رسم شكل يوضح هذا العدد باستخدام نفس األشكال من مكعبات نظام العد العشري. أروني 
بأصابعكم ما عدد اآلاف التي يجب علّي أن أوضحها عند رسم الشكل.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع 4 أصابع.

يقول املعلم ما يلي: نعم، يجب علّي أن أرسم 4 مكعبات كبيرة في عمود اآلاف. ليس من الضروري أن يكون شكل مكعباتي 
املرسومة مثالية متاًما.

ا، ولكن يجب أن تكون مختلفة بالقدر الكافي  يقوم املعلم ما يلي: رسم مكعبات. ليس من الضروري أن تكون هذه الرسومات مثالية تامًـ
في الشكل كي ا تبدو مثل املئات.

يقول املعلم ما يلي: ما عدد املربعات التي يجب علّي رسمها في عمود املئات? أروني اإجابة بأصابعكم.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع 9 أصابع.

يقوم املعلم ما يلي: رسم 9 مربعات كبيرة. تكرار اخطوات مع الوحدات املتبقية إلى أن يتم رسم األشكال التي توضح العدد بالكامل.

يقول املعلم ما يلي: اآلن بعد أن أنهينا رسم األشكال التي توضح العدد، سنكتب هذا العدد بالصيغة املمتدة. تذكروا أن الصيغة 
املمتدة تعني أننا نستطيع أن نرى قيمة العدد بصيغة مسألة جمع. يجب على كل منكم التحدث إلى زميله املجاور عن كيف ستكون 

الصيغة املمتدة للعدد 4984. عندما تكونون مستعدين، ارفعوا أيديكم.

يقوم التاميذ ما يلي: يتحدث كل منهم إلى زميله املجاور عن كيفية كتابة العدد 4984 بالصيغة املمتدة. رفع األيدي 
للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون إجاباتهم.

يقوم املعلم ما يلي: الطلب من تلميذ املشاركة ثم كتابة 4 + 80 + 900 + 4000 = 4984 على السبورة.

ماحظة للمعلم: إذا لزم األمر، فاشرح أن مكعب اآاف مثل العدد 1000 ألن به 1000 مكعب وحدة، أو 100 عمود عشرات، أو 10 مربعات مئات 
ا. إذا كانت معك مكعبات نظام العد العشري، مكنك جميع 10 مربعات تثل املئات بحيث مكن للتاميذ رؤية أنها تطابق مكعب  مجتمعة معًـ

اآاف.

اربط ( إلى  دقيقة)
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يقول املعلم ما يلي: هذه هي اخطوات الثاث األولى التي يجب عليكم اتباعها. وعندما تنتهون من اختيار العدد ورسم الشكل 
الذي يوضحه وكتابته بالصيغة املمتدة، يجب عليكم مقارنة عددكم مع أعداد التاميذ اآلخرين. 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 املعلم 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 املعلم ما يلي: متى نستخدم عامة "يساوي" (=)?

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون أفكارهم.

يقوم املعلم ما يلي: عند الضرورة، شرح أنه عندما نستخدم عامة "يساوي" (=)، فإن القيمتْني املوجودتني على جانبيها تكونان 
متساويتني أو متوازنتني. كتابة 2 + 2 = 4 على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: 2 + 2 هي نفس قيمة 4. متى نستخدم عامة "أكبر من" )<( أو عامة "أصغر من" )>(؟

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون أفكارهم.

يقوم املعلم ما يلي: كتابة 4984 ____ 2026 على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: نستخدم هاتن العامتن للمقارنة بن عددْين. وهي طريقة أسرع بكثير من كتابة العبارة "أكبر من" أو العبارة 
"أصغر من" كل مرة. َمن بإمكانه القدوم وكتابة العامة الصحيحة بن هذين العددين? كيف تعرفون أي العددين أكبر من اآلخر?

يقوم املعلم 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 4984 أكبر من العدد 2026.

يقوم املعلم ما يلي: إذا لزم األمر، مساعدة التاميذ في فهم السبب في أن عامة "أكبر من" (<) هي العامة الصحيحة.

يقول املعلم ما يلي: مكنكم تذّكر طريقة استخدام هاتن العامتن ألنهما يشبهان فم التمساح. يريد التمساح دائًما أكل العدد 
األكبر. ولذلك، يّتجه فم التمساح دائًما إلى العدد األكبر.

يقوم املعلم ما يلي: رسم أسنان على عامتي "أكبر من" (<) و"أصغر من" (>).

ا في هذا الفصل، سيتعلم التاميذ طريقة أخرى ملساعدتهم في وضع العامة في مكانها الصحيح دون ااعتماد على  ماحظة للمعلم: احقًـ
التمثيل التصويري.

يقوم املعلم ما يلي: تكرار اإلجراء السابق باستخدام العددْين 1001 ___ 3980.

يقول املعلم ما يلي: يرجى إخراج كتاب التلميذ واانتقال إلى صفحة الدرس 12: التطبيق.

يقوم التاميذ ما يلي: فتح كتبهم واانتقال إلى صفحة الدرس 12: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: اقرأوا كل خطوة معي في صمت.
25الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: اتبع اإرشادات في كل خطوة فيما يلي.

الدرس 12: التطبيق

ا باآاف واكتبه في الفراغات التالية. اخطوة 1: اختر عددًـ

ا للعدد في جدول القيمة املكانية التالي.  اخطوة 2: ارسم موذجًـ

آاف مئات عشرات آحاد

اخطوة 3: اكتب العدد بالصيغة املمتدة. تذكر استخدام عامة اجمع (+) وعامة يساوي (=):
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1. يقول املعلم ما يلي: لقد تعلمنا األعداد حتى خانة اآلاف حتى اآلن. ما الذي يحدث في رأيكم عندما تصبح األعداد أكبر من 
ذلك? يرجى االتفات والتحدث مع زمائكم املجاورين لإجابة عن هذا السؤال.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث مع زميل للمناقشة بشأن األعداد األكبر.

يقوم املعلم ما يلي: بعد دقيقة واحدة تقريبًـا، طرح أسئلة على التاميذ مثل:
ما القيمة املكانية التي تعتقدون أنها توجد بعد اآاف؟ وماذا بعد ذلك؟• 
ها باستخدام أعداد أكبر من ألف؟•  ما األشياء التي مكننا عدّـ
ا؟•  متى نستخدم هذه األعداد الكبيرة جدًـ

بعد بضع دقائق، اجذب انتباه جميع التاميذ باستخدام إشارة جذب اانتباه.

يقول املعلم ما يلي: لنسمع بعض األفكار مع الفصل بأكمله. َمن يود املشاركة?

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون أفكارهم. يستمع كل التاميذ ويجيبون على 
النحو املناسب.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

يقوم التاميذ ما يلي: القراءة بصمت مع املعلم.

يقوم املعلم ما يلي: اإلجابة عن أي أسئلة يطرحها التاميذ بشأن التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: إذا انتهيتم من احلل سريًعا، فحاولوا حل أسئلة التحدي.

يقوم التاميذ ما يلي: إكمال اخطوات الثاث األولى مفردهم. مقارنة األعداد اختارة مع أعداد ثاثة تاميذ آخرين. عند 
ا، العمل على حل أسئلة التحدي في كتاب التلميذ. اانتهاء مبكرًـ

ا  يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل وماحظة التاميذ وتقدم املساعدة عند احاجة. تذكير التاميذ أن النماذج مكن أن تكون رسومًـ
سريعة. ثم سؤال التاميذ عن ااستراتيجيات التي استخدموها لتحديد العدد األكبر.
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نظرة عامة الدرس 13

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: خال درس الرياضيات األخير، حدثنا عن األعداد األكبر من 1000. لننظر إلى بعض الصور ونفكر فيما اإلرشادات

إذا كانت تضم أشياء حقيقية أكثر من 1000. سأعرض عليكم ثاث صور. فكروا للحظة في كل صورة، ثم قفوا إذا كنتم تعتقدون 
أن الصورة تعرض أشياء عددها أكبر من 1000. وابقوا جالسن إذا كنتم تعتقدون أن الصورة تعرض أشياء عددها أقل من 1000. 

سنتحدث عن كل صورة مع زمائنا ثم مع الفصل ككل.

يقوم املعلم ما يلي: عرض كل صورة من نشاط "أكبر أو أصغر من 1000" من النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم، صورة واحدة في 
ث عن كل صورة  كل مرة. منح التاميذ وقتًـا للوقوف أو اجلوس، ثم الطلب من كل زميلن مجاورين االتفات إلى بعضهم البعض والتحدّـ

ث الزماء، الطلب من متطوعني مشاركة أفكارهم. بالتتابع. بعد بضع دقائق من حدّـ

يقوم التاميذ ما يلي: ماحظة الصور وحديد ما إذا كانت تعرض أشياء عددها أكبر أو أصغر من 1000. التحدث إلى زميل 
مجاور عن كل صورة. ثم يشارك التلميذ األفكار مع الفصل بأكمله إذا م اختياره.

يقول املعلم ما يلي: محادثة رائعة. سنتحدث اليوم عن أعداد أكبر من ذلك.

املواد

ا. يفكر التاميذ  يستكشف التاميذ األعداد الكبيرة جدًـ
فيما تثله هذه األعداد في احياة، ويتدربون على قراءتها 

وكتابتها بالصيغة الرمزية.

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

اطبع نسخة واحدة من نشاط "أكبر أم أصغر من 1000؟" في النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم.• 
أحضر مجموعات بطاقات األعداد من 1 إلى 9 التي استخدمها التاميذ في الدرس 11.• 
ارسم جدواًـ للقيمة املكانية حتى خانة مئات اآاف.• 
أنشئ نسخة كبيرة من جدول "التعداد السكاني للمدن املصرية" في جهيزات املعلم للفصل للدرس 13.• 
أنشئ بطاقات ماحظات مكتوبًـا على وجهها األمامي اسم املدينة - من جدول "التعداد السكاني للمدن املصرية" - • 

وعلى وجهها اخلفي مكتوب تعداد سكانها.
ر جدول القيمة املكانية حتى خانة مئات اآاف، وأكتب فيه العدد 67459.•  حضّـ
احصل على معلومات عن التعداد السكاني في مدينتك أو بلدتك.• 

الصيغة املمتدة• 
مئات اآاف• 
الصيغة الرمزية• 
عشرات اآاف• 

نشاط "أكبر أو أصغر من 1000" من • 
النماذج املتضمنة في نهاية دليل 

املعلم (نسخة واحدة)
نسخة كبيرة من جدول التعداد • 

السكاني للمدن املصرية
بطاقات ماحظات مكتوب على • 

وجهها األمامي أسماء مدن مصرية 
وعلى وجهها اخلفي تعداد سكانها

جدول للقيمة املكانية حتى خانة مئات • 
اآاف

مجموعات من بطاقات األعداد من • 
1 إلى 9 للتاميذ (مجموعة بطاقات 

واحدة لكل مجموعة صغيرة من 
التاميذ)

كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 
رصاص

أهداف التعُلمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
ح العدد 67459.اإلرشادات ه والذي يوضّـ 1. يقوم املعلم ما يلي: عرض جدول القيمة املكانية الذي أعدّـ

يقول املعلم ما يلي: سنضيف اليوم أعداًدا أكبر ما درسناه سابًقا إلى دراستنا للقيمة املكانية.

يقوم املعلم ما يلي: اإلشارة إلى كل خانة أثناء مناقشتها.

يقول املعلم ما يلي: نحتاج إلى 10 آحاد لتكوين عشرة. ونحتاج إلى 10 عشرات لتكوين مائة. ونحتاج إلى 10 مئات لتكوين ألف. 
بالتالي كل خانة لها قيمة أكبر بـ 10 أضعاف من اخانة التي إلى مينها. كم ألًفا نحتاج في رأيكم لتكوين عشرة آاف? اهمسوا 

باإجابة في أيديكم.

يقوم التاميذ ما يلي: الهمس في األيدي بالعدد: 10.

يقول املعلم ما يلي: إذا همستم في األيدي بالعدد 10، فإجابتكم صحيحة. نحتاج إلى 10 آاف لتكوين عشرة آاف.

يقوم املعلم ما يلي: اإلشارة إلى العدد 67459 في جدول القيمة املكانية.

يقول املعلم ما يلي: بعد أن أعّد إلى 3، حاولوا ترديد هذا العدد الكبير جًدا بصوٍت مرتفع. 1، 2، 3.

يقوم التاميذ ما يلي: محاولة ترديد العدد بصوٍت مرتفع.

يقول املعلم ما يلي: أشكركم على احملاولة. لنقرأ هذا العدد الكبير جًدا بدًءا من األرقام الصغرى أوًا.

يقوم املعلم ما يلي: تغطية العدد بأكمله عدا خانة اآحاد، والطلب من التاميذ قراءته بشكل جماعي. بعد ذلك، إظهار العشرات واآحاد، 
واملتابعة بإظهار رقم في كل مرة حتى يُـكشف عن جميع األرقام.

يقوم التاميذ ما يلي: قراءة كل رقم يتم كشفه بشكل جماعي (تسعة؛ تسعة وخمسون؛ أربعمائة وتسعة وخمسون؛ سبعة آاف 
ا، وأربعمائة وتسعة وخمسون). وأربعمائة وتسعة وخمسون؛ سبعة وستون ألفًـ

يقول املعلم ما يلي: عندما تكون األعداد كبيرة جًدا مثل هذا العدد، قد نكتب فاصلة بن اآلاف واملئات. يعطينا ذلك إشارة كي 
نتوقف قليًا أثناء القراءة. إًذا، نقرأ هذا العدد هكذا: سبعة وستون ألًفا (أّكد على التوقف هنا)، وأربعمائة وتسعة وخمسون.

2. يقول املعلم ما يلي: ينطبق األمر نفسه إذا كانت توجد أرقام في خانة مئات اآلاف. هذه أعداد كبيرة جًدا جًدا.

يقوم املعلم ما يلي: كتابة الرقم 2 في خانة مئات اآاف، ليتغير العدد ويصبح 267459.

يقول املعلم ما يلي: ليلتفت كل منكم إلى زميله املجاور ويخبره كيف يعتقد أنه سيقرأ هذا العدد الكبير جًدا جًدا.

يقوم التاميذ ما يلي: قراءة العدد للزميل املجاور.

يقول املعلم ما يلي: لنقرأ العدد مًعا جميًعا. مائتان وسبعة وستون ألًفا (أكد على التوقف بعد الثاثة أرقام على اليمن)، 
وأربعمائة وتسعة وخمسون.

يقوم التاميذ ما يلي: قراءة العدد اجديد بصوٍت مرتفٍع مع املعلم.

يقوم املعلم ما يلي: التأكد من فهم التاميذ أنهم يستطيعون استخدام أسماء كل خانة ملساعدتهم في فهم كيفية قراءة العدد.

قصد  3. يقول املعلم ما يلي: لنستخدم اآلن أعداًدا كبيرًة جًدا. سننظر اآلن إلى املدن املصرية ذات التعداد السكاني الكبير جًدا. يُـ
بالتعداد السكاني في أي مدينة عدد السكان الذين يعيشون فيها. لبعض املدن تعداد سكاني يقّدر بعشرات اآلاف وملدن أخرى 

تعداد سكاني يقدر مئات اآلاف.

اربط ( إلى  دقيقة)
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يقوم املعلم ما يلي: عرض النسخة الكبيرة من جدول التعداد السكاني للمدن املصرية.

يقول املعلم ما يلي: أوًا، لنتدرب على نطق اسم كل مدينة وتعدادها السكاني.

يقوم التاميذ ما يلي: املرور على قائمة املدن والتدريب على ترديد اسم كل مدينة وتعدادها السكاني مع املعلم.

يقول املعلم ما يلي: لنرتب هذه املدن من األكبر إلى األصغر، أو من األكثر سكاًنا إلى األقل سكاًنا. من أي مدينة يجب علينا أن 
نبدأ? ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم أي فكرة.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون فكرة عن كيفية البدء بترتيب التعدادات 
السكانية.

ا  يقوم املعلم ما يلي: مناقشة أفكار التاميذ. رما ميّـز التاميذ أن األعداد التي تضم أكبر عدد من األرقام هي األكبر. وقد ميزون أيضًـ
أنه من أجل مقارنة األعداد التي تتكون من ستة أرقام، فإن عليهم النظر إلى خانة مئات اآاف. تأكد من أن التاميذ حددوا استراتيجيات 

فعالة لترتيب التعدادات السكانية وناقشوها.

يقول املعلم ما يلي: لقد أعددت بطاقات َكتبت على أحد وجهيها أسماء هذه املدن وَكتبت تعداداتها السكانية على وجهها اآلخر. 
تب  سأسحب عصّي األسماء، وإذا ناديت اسم أحدكم، فسأعطيه بطاقة. ثم يجب عليه اإمساك ببطاقته بحيث يكون الوجه الذي كُـ

تب عليه اسم املدينة باجاهه. عليه التعداد السكاني باجاه الفصل ويكون الوجه الذي كُـ

يقوم املعلم 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.

ا لشرح  ا حسب احاجة في هذا النشاط. وامنحهم الوقت أيضًـ ماحظة للمعلم: دع التاميذ يقعوا في أخطاء ويصححوا أخطاء بعضهم بعضًـ
أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: لنعمل مًعا على وضع بيانات التعداد السكاني بالترتيب من األكبر إلى األصغر. انظروا إلى اجدول وانظروا 
ما إذا كان بإمكانكم أن تقرروا ما العدد الذي يجب أن يأتي أوًا. أوّد من كل منكم االتفات إلى زميله املجاور ومشاركة األفكار معه.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث إلى زميل مجاور بشأن ما هو العدد األكبر.

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم أي فكرة. وأريد أيًضا سماع الطرق التي تستخدمونها في حديد اختياركم.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون إجاباتهم ويشرحون الطرق التي 
استخدموها.

يقوم املعلم ما يلي: تكرار العملية إلى أن يتم ترتيب جميع األعداد من األكبر إلى األصغر.

4. يقول املعلم: أحسنتم في ترتيب مدننا من األكبر إلى األصغر من حيث التعداد السكاني. يرجى فتح كتاب التلميذ على صفحة 
الدرس 13: التطبيق.

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

يقول املعلم ما يلي: يجب على كل منكم اآلن التعاون مع مجموعة صغيرة للعب "لعبة القيمة املكانية" التي لعبناها في الدرس 11. 
ولكن، ستحصلون هذه املرة على أعداد حتى خانة مئات اآلاف. ومثابة حٍد إضافي، فإن هدفكم اجديد هو تكوين أصغر عدد 

مكن وَيستخدم رغم ذلك جميع اخانات املوضحة. حًظا سعيًدا.

يقوم املعلم ما يلي: اإلجابة عن أي أسئلة يطرحها التاميذ بشأن اإلرشادات. تنظيم التاميذ في مجموعات صغيرة تتكون من أربعة أو 
خمسة تاميذ. إعطاء كل مجموعة من التاميذ مجموعة من بطاقات األعداد من 1 إلى 9.

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

27الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: اقلب بطاقة واحدة ثم اكتب الرقم في أحد مربعات القيمة املكانية. مكنك استخدام مربع "جاهل" مرة واحدة. بعد كتابة 
الرقم، ا مكنك تغيير مكانه. بعد أن متأ جميع املربعات الستة، قارن األعداد التي حصلت عليها مع أعداد زمائك.

الهدف: تكوين أصغر عدد في املجموعة.

الدرس 13: التطبيق

مئات

مئات

مئات

مئات

آاف

آاف

آاف

آاف

عشرات آاف

عشرات آاف

عشرات آاف

عشرات آاف

  مئات آاف

  مئات آاف

  مئات آاف

  مئات آاف

عشرات

عشرات

عشرات

عشرات

آحاد

آحاد

آحاد

آحاد

جاهل

جاهل

جاهل

جاهل

اجولة 1:

اجولة 2:

اجولة 3:

اجولة 4:



الفصل 2 77

1. يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع في قراءة األعداد الكبيرة جًدا وكتابتها ومقارنتها. في صفحة الدرس 13: كراس 
رجى التفكير في السؤال التالي واإجابة عنه: "ما الطرق التي تستخدمها ملقارنة األعداد الكبيرة جًدا?" الرياضيات، يُـ

ل ما تعلّـموه. الكتابة عن الطرق التي استخدموها ملقارنة أعداد كبيرة. يقوم التاميذ ما يلي: تأمُـّـ

يقوم املعلم ما يلي: التأكد من مراجعة ما كتبه التاميذ، حيث ستوفر معلومات قيّـمة عن فهم التاميذ احالي ملفاهيم القيمة املكانية.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

ل في الفصل وسؤال التاميذ عن كيفية حديدهم ألماكن وضع األعداد. يقوم املعلم ما يلي: التجوّـ

يقوم التاميذ ما يلي: وضع جميع األدوات في أماكنها.

ا على حجم الفصل. ا مع الزماء أو مع الفصل بأكمله، وذلك اعتمادًـ ماحظة للمعلم: مكن لعب هذه اللعبة أيضًـ

29الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: اكتب كل عدد بالصيغة املمتدة. ثم تدرب على قراءة كل عدد بالصيغة الرمزية والصيغة املمتدة (بالهمس).

الدرس 14: التطبيق

 = 62319

 = 762319

 = 15780

 = 812004

ا بالصيغة الرمزية ثم اكتبها بالصيغة املمتدة. اكتب األعداد الكبيرة جدًـ
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ر هل تريد ترتيبها من األصغر إلى األكبر أم من األكبر إلى األصغر؟ اآن رتّـب جميع األعداد السابقة. فكّـ
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نظرة عامة الدرس 14

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
ب التاميذ على العدّـ اإلرشادات ا لفهم أن الضرب هو عملية جمع متكرر. في الصف الثاني اابتدائي، تدرّـ ماحظة للمعلم: يضع العدّـ بالقفز أساسًـ

ل هذا اجزء من درس اليوم عند احاجة (العدّـ بالقفز مقدار أعداد أخرى، والعد بالقفز بسرعة مقدار 2 و5  بالقفز مقدار 2 و5 و10. عدّـ
ر العدّـ بالقفز، فتابع هذا النص الذي يرشدهم إلى خطوات هذه العملية ببطء فيما يتعلق  و10، وما إلى ذلك). إذا لم يتمكن التاميذ من تذكّـ

بالعدّـ مقدار 2.

1. يقول املعلم ما يلي: سنتدّرب على العد للتحضير للدرس اليوم. أوًا، سنتدرب على العد حتى العدد 20 عدًدا بعدد، سنعد 
تصاعدًيا حتى 20 وتنازلًيا بداية من العدد 20. عندما أشير بإصبعي إلى أعلى…

يقوم املعلم ما يلي: اإلشارة بإصبعه إلى أعلى.

يقول املعلم ما يلي: سنعّد تصاعدًيا، وعندما أشير بإصبعي إلى أسفل…

يقوم املعلم ما يلي: اإلشارة بإصبعه إلى أسفل.

يقول املعلم ما يلي: سنعّد تنازلًيا. انظروا إلى إصبعي لتعرفوا إن كان عليكم العد تصاعدًيا أو تنازلًيا. وإذا أغلقت يدي، فيعني 
ذلك أنه عليكم التوقف.

يقوم املعلم ما يلي: يغلق قبضة يده.

يقول املعلم ما يلي: استعداد، لنبدأ.

يقوم املعلم ما يلي: العد مع التاميذ تصاعديًـا إلى 20 وتنازليًـا من 20، مع التوقف بصورة متكررة عند نقاط عشوائية لتغيير اجاه العد 
عشوائيًـا. مثال: إشارة ألعلى - 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، إشارة ألسفل - 7، 6، 5، 4، 3، 2، إشارة ألعلى - 3، 4، 5، 6، 7، 8، 

9، 10، 11، 12، 13، إشارة ألسفل - 12، 11، 10، 9، 8.

يقول املعلم ما يلي: جيد، لنعد اآلن إلى 20 تصاعدًيا ثم تنازلًيا من 20 مرة أخرى. وفي هذه املرة، سنهمس بعدد وا نهمس بالذي 
يليه. أي سأهمس بالعدد 1 وأقول العدد 2 بصوت مرتفع، ثم سأهمس بالعدد 3 وأقول العدد 4 بصوت مرتفع، وهكذا. وسأعطيكم 

أيًضا إشارات بيدي بحيث تعرفون إن كان عليكم العد تصاعدًيا أو تنازلًيا.

املواد

في هذا الدرس، يعدّـ التاميذ باستخدام طريقة العدّـ 
ا  بالقفز للتمهيد لدروس الضرب القادمة. ويقرأون أيضًـ

ا حتى خانة مئات اآاف ويكتبونها باستخدام  أعدادًـ
ا، يرتّـب التاميذ  الصيغة الرمزية والصيغة املمتدة. وأخيرًـ

ا حتى خانة مئات اآاف. أعدادًـ

سيقوم التاميذ ما يلي:
العدّـ بالقفز مقدار 2 أو 5 أو 10.• 
قراءة األعداد حتى خانة مئات اآاف وكتابتها • 

بالصيغة الرمزية.
قراءة األعداد حتى خانة مئات اآاف وكتابتها • 

بالصيغة املمتدة.
ترتيب مجموعة من األعداد حتى خانة مئات • 

اآاف.

اعرض جدول القيمة املكانية من الدرس 13.

الصيغة املمتدة• 
أكبر من• 
أصغر من• 
ترتيب• 
العدّـ بالقفز• 
الصيغة الرمزية• 

جدول القيمة املكانية كبير احجم من • 
الدرس 13

كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 
رصاص

أهداف التعُلمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقول املعلم ما يلي: سنعود اآلن للعمل على األعداد الكبيرة جًدا. وسندرس اليوم بعض األعداد الكبيرة جًدا، ولكننا سنحللها 
إلى أجزاء. لقد فعلنا ذلك من قبل، ولكن لنطبق هذه العملية مرتن مًعا أوًا بحيث مكنكم تنشيط ذاكرتكم.

يقوم املعلم ما يلي: كتابة العدد 62319 على جدول القيمة املكانية.

يقول املعلم ما يلي: ليلتفت كل منكم إلى زميله املجاور ويتحدث عن كيفية نطق هذا العدد. ولينظر كل زميلن إن كانا حصا على 
اإجابة نفسها.

يقوم التاميذ ما يلي: قراءة العدد لزميل املجاور.

2. يقول املعلم ما يلي: رائع. تذكروا أننا عندما نقرأ هذا العدد، يجب أن نتوقف بعد الرقم الثالث من اليمن. لنقرأ العدد بصوٍت 
مرتفع.

يقوم التاميذ ما يلي: قراءة العدد مع املعلم بصوٍت مرتفع.

ا، بحيث تغطي جميع األرقام باستثناء خانة اآحاد  مه مجددًـ ماحظة للمعلم: إذا لم يقرأ الكثير من التاميذ العدد على النحو الصحيح، فقسّـ
وتقرأ العدد، ثم تكشف عن الرقم في خانة العشرات وتقرأ العدد، ثم تواصل على هذا املنوال حتى تكشف عن األرقام الستة جميعها 

ويقرأها التاميذ.

يقول املعلم ما يلي: لن نرسم شكًا يوضح هذا العدد باستخدام مناذج صور، ولكننا لو فعلنا ذلك، فما عدد مكعبات اآلاف التي 
سنحتاج لها? من فضلكم، ارفعوا أيديكم للمشاركة.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون إجاباتهم إلى أن يجيب أحد التاميذ 
باإلجابة الصحيحة (2).

3. يقول املعلم ما يلي: أوّد منكم أن جربوا كتابة هذا العدد بالصيغة املمتدة. تذكروا أننا نتعلم استخدام األعداد الكبيرة جًدا 
رجى اانتقال إلى صفحة الدرس 14: التطبيق في  فقط، ولذلك ا بأس إذا لم تكونوا متأكدين متاًما ما يجب عليكم فعله. يُـ

كتاب التلميذ.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 14: التطبيق في الكتاب.

يقول املعلم ما يلي: مكن أن يعمل كل منكم مفرده أو مع زميله املجاور لكتابة هذا العدد بالصيغة املمتدة في كتاب التلميذ. 
وسنتحدث عن هذا مًعا خال بضع دقائق.

يقوم التاميذ ما يلي: إكمال صفحة التطبيق.

ماحظة للمعلم: رما يواصل بعض التاميذ مواجهة صعوبات، ولكن ا بأس في ذلك. خال حظات، ستطلب منهم حليل أي أخطاء وقعوا فيها.

يقول املعلم ما يلي: سأشارك اآلن الصيغة املمتدة لهذا العدد. وإذا وقعتم في خطأ، فهذا هو الوقت املناسب لتصححوه اآلن. أرى أن 
هناك 6 واحدة في خانة عشرات اآلاف، وبالتالي فإن قيمة الرقم 6 تساوي 6 عشرات آاف، أو 60000. سأبدأ بكتابة 60000. (اكتب 

ذلك على السبورة.) الرقم التالي هو 2 ويوجد في خانة اآلاف، ولذلك فإن قيمته تساوي 2000، ولذلك سأكتب + 2000. (اكتب 
ذلك على السبورة.) لنتوقف هنا. انظروا إلى ما كتبتموه وليلتفت كل منكم إلى زميله املجاور ويخبره إن كان قد بدأ بالطريقة 

نفسها، وإذا لم يكن كذلك، فليخبره عن األشياء التي يفهمها اآلن.

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

د بصوٍت مرتفع من مضاعفات  يقوم التاميذ ما يلي: الهمس باألعداد ونطقها بصوٍت مرتفع. يجب أن تكون األعداد التي تُـردّـ
العدد 2.

ون تصاعديًـا وتنازليًـا مقدار 2. يقوم املعلم ما يلي: العدّـ مع التاميذ ومواصلة إعطاء إشارات باليد بحيث يعدّـ

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. سنكرر العملية من جديد، ولكن بدًا من الهمس بعدد ثم نطق الذي يليه بصوت مرتفع، ستفكرون 
بالعدد في أذهانكم فقط.

يقوم التاميذ ما يلي: العد مقدار 2، مع نطق مضاعفات العدد 2 فقط بصوت مرتفع تصاعديًـا وتنازليًـا. تخطي العدد 20 إذا 
كان التاميذ قادرين على ذلك.

ون تصاعديًـا وتنازليًـا مقدار 2. يقوم املعلم ما يلي: العدّـ مع التاميذ ومواصلة إعطاء إشارات باليد بحيث يعدّـ

الصف الثالث اابتدائي 28

اإرشادات: تأَمل ما تعلمته. ما الطرق التي تستخدمها للمقارنة بن األعداد الكبيرة جًدا? اكتب هذه الطرق.

الدرس 13: كراس الرياضيات

اربط ( إلى  دقيقة)
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يقوم التاميذ ما يلي: حليل ما كتبوه ومشاركة األشياء التي فعلوها على النحو الصحيح واألشياء التي عليهم تغييرها كٍل مع 
زميل مجاور.

يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل وااستماع إلى ما يشاركه التاميذ فيما بينهم، وتذكيرهم بأن حديد األخطاء ومناقشتها 
وتصحيحها طريقة رائعة للتعلم. استخدام إشارة جذب اانتباه بعد دقيقة إلى دقيقتني جذب انتباه التاميذ مرة أخرى.

يقول املعلم ما يلي: ما الذي يود التاميذ اجريئون مشاركته بشأن ما تعّلموه من الوقوع في أخطاء?

يقوم التاميذ ما يلي: يتحدث التاميذ اختارون عن األخطاء التي وقعوا فيها وعما تعلّـموه اآن.

يقول املعلم ما يلي: أنا معجب جًدا ما تعّلمتموه. أشكركم على املشاركة. لنواصل العمل. أرى اآلن الرقم 3 في خانة املئات، 
ولذلك سأضيف + 300 إلى مسألتي. (اكتب + 300 على السبورة.) يوجد الرقم 1 في خانة العشرات، ولذلك فإنه يضيف 10 إضافية 

إلى العدد. (اكتب + 10 بعد ذلك على السبورة.) وأخيًرا، هناك 9 واحدة في خانة اآلحاد، ولذلك سأنتهي من كتابة الصيغة املمتدة 
لهذا العدد بإضافة + 9. (اكتب ذلك على السبورة.) يرجى التحقق ما كتبتموه لتتأكدوا من أن هذا العدد مكتوب لديكم بشكل 

صحيح بالصيغة املمتدة.

يقوم التاميذ ما يلي: التحقق ما كتبوه وتعديله عند احاجة.

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا أردم احملاولة مرة إضافيًة مًعا.

لّـ مسألةًـ أخرى باستخدام نفس  ا أو رغبوا في ذلك، فحُـ ماحظة للمعلم: إذا احتاج معظم التاميذ في الفصل إلى حل مسألة أخرى معًـ
ا ولكن باستخدام العدد 762319. وإذا كان معظم التاميذ في الفصل على استعداد للعمل مفردهم، فانتقل إلى  العملية املذكورة سابقًـ

اخطوة التالية في هذا الدرس.

4. يقول املعلم: ستحّلون اآلن املزيد من املسائل املشابهة لذلك مفردكم. أسفل املسألة (املسائل) التي حللناها، توجد بعض 
األعداد التي عليكم استخدامها إضافًة إلى مساحتن مخصصتن لتكوين عددين كبيرين جًدا من اختياركم وكتابتهما بالصيغة 
املمتدة. بعد أن تكتبوا الصيغة املمتدة لكل عدد، يجب عليكم ترتيبها. مكنكم اختيار ترتيب األعداد من األصغر إلى األكبر أو من 

طرح.) مكنكم البدء. رجى رفع أيديكم. (اإجابة عن أي أسئلة تُـ األكبر إلى األصغر. وإذا كان لديكم سؤال بشأن ذلك، فيُـ

يقوم التاميذ ما يلي: العمل مفردهم خال املدة املتبقية من وقت "تعلم" في كتاب التلميذ. طرح األسئلة إذا احتاجوا لذلك.
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1. يقوم املعلم ما يلي: كتابة خمسة أرقام على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: بالنسبة للجزء اخاص بـ "تأمل" اليوم، كتبتُـ خمسة أرقام على السبورة. ما أكبر عدد مكنكم تكوينه 
باستخدام هذه األرقام اخمسة? سأمنحكم دقيقة للتفكير ثم يجب على كل منكم االتفات والتحدث إلى زميله املجاور.

يقوم التاميذ ما يلي: التفكير قلياًـ في هدوء. بعد إعطاء املعلم إشارة، االتفات والتحدث إلى زميل مجاور، مع مقارنة كل 
زميلني إلجابتيهما.

يقوم املعلم ما يلي: ااستماع إلى محادثات التاميذ وإجاباتهم.

يقول املعلم ما يلي: هل وافق اجميع على اإجابة? هل توصل أي زماء إلى أعداد مختلفة? ارفعوا أيديكم إذا لم توافقوا على 
طريقة تكوين العدد األكبر.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي، إذا كان ذلك مناسبًـا. يشارك الزماء اختارون األعداد مع الفصل.

يقوم املعلم ما يلي: كتابة األعداد على السبورة وحليلها مع الفصل بأكمله.

ا لتحليل العددين اللذين أعطاهما الزماء ومقارنتهما. يقوم التاميذ ما يلي: العمل معًـ

يقوم املعلم ما يلي: إذا سمح الوقت، تكرار اإلجراء السابق ولكن هذه املرة بالبحث عن أصغر عدد مكن.

يقول املعلم ما يلي: لقد عملتم جميًعا بجد هذا اليوم وقمتم بعمل رائع في التعُلم عن القيمة املكانية.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 15

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
ماحظة للمعلم: يبدأ هذا اجزء اخاص بـ "اربط" بصورة متجر بقالة به أشياء ضمن مجموعات أو مصفوفات. وهذا اجزء م إعداده اإلرشادات

ملساعدة التاميذ في البدء في البحث عن مجموعات والتفكير في كيفية حديد اجموع (حاصل الضرب) بطاقة. وإذا كنت تفضل استخدام 
صورة حقيقية لسوق أو متجر تُـرتّـب فيه األشياء في مصفوفات، فإننا نشجعك على القيام بذلك.

1. يقول املعلم ما يلي: لننظر مًعا إلى صورة متجر البقالة هذه. يجب على كل منكم االتفات إلى زميله املجاور ومناقشة ما يراه 
في هذه الصورة إضافًة إلى كيفية ترتيب األشياء. ارفعوا اإبهام إلى أعلى عندما تكونون مستعدين ملشاركة ماحظاتكم.

يقوم التاميذ ما يلي: االتفات والتحدث إلى الزميل املجاور عما يرونه في الصورة وعن ترتيب األشياء. رفع اإبهام إلى 
أعلى عندما يكونون مستعدين للمشاركة.

يقول املعلم ما يلي: لنسمع ما تاحظونه عن هذه الصورة من خال التفكير مثل "عاِلم الرياضيات". سأكتب ماحظاتكم على 
هذا الورق كبير احلجم (أو على السبورة) بحيث مكننا مناقشتها احًقا.

يقوم املعلم ما يلي: استدعاء تلميذين إلى أربعة تاميذ، أو أي عدد من التاميذ حسب ما يسمح به الوقت، ملشاركة ماحظاتهم. تشجيع 
التاميذ على إعداد ماحظات رياضية والتحدث عن الطرق التي يستخدمونها. فيما يلي مثال محادثة مع األسئلة.

املعلم: أخبرني عما تراه.
التلميذ: أرى تفاحات.

املعلم: ما طريقة ترتيب التفاحات؟
التلميذ: في صفوف (أو مجموعات أو أعمدة).

املعلم: كم عدد الصفوف (أو اجموعات أو األعمدة)؟
التلميذ: 4 صفوف.

املعلم: ما عدد التفاحات في كل صف؟
التلميذ: 3.

ا، كم تفاحة هناك في رأيك؟ املعلم: حسنًـا. (كتابة 4 مجموعات في كل منها 3 على الورق كبير احجم.) إذًـ
التلميذ: مكن أن تتضمن اإلجابات: 3 + 3 + 3 + 3 = 12 تفاحة.

يكتب املعلم طريقة حل التاميذ على الورق كبير احجم.

املواد

يضع هذا الدرس األساس لتطوير فهم عميق لعملية 
ف التاميذ املصفوفات في الصف الثاني  الضرب. تعرّـ
اابتدائي، وسيتعمقون في هذا الدرس في فهم أماط 

الضرب مع مشاركة ماحظاتهم عن مجموعات من 
األشياء. لن تربط هذا األمر 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 
املصفوفات في متجر بقالة. كما يحددون مصفوفات 

مختلفة ويوجدون العدد اإلجمالي من األشياء، ويشاركون 
استراتيجياتهم في التوصل لذلك.

سيقوم التاميذ ما يلي:
معرفة استراتيجيات لعدّـ مجموعات األشياء • 

والتدريب عليها.

اطبع صورة متجر بقالة بتنسيق كبير يناسب السبورة. 
اطلع على النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم لـ "متجر 
البقالة". (ستكون لدى التاميذ نفس الصورة املوجودة في 

كتاب الرياضيات للتاميذ.)
ا كبير احجم لكتابة  أحضر ملصقات ورقية أو ورقًـ

ماحظات التاميذ.

مجموعات• 
جميعات• 

ملصق يوضح صورة متجر بقالة• 
ورق كبير احجم أو ورق ملصقات• 
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 

رصاص

أهداف التعُلمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقول املعلم ما يلي: لندقق النظر أكثر في هذه الصورة. أخرجوا كتاب التلميذ وافتحوا صفحة الدرس 15: التطبيق.

يقوم التاميذ ما يلي: إخراج كتاب التلميذ وفتح صفحة الدرس 15: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: في هذه الصفحة، سترون نسخة أصغر ملتجر البقالة. في اجزء اخاص بـ "اربط"، احظ الكثير منكم أن 
األشياء كانت مرتبة في مجموعات ولم تكن موضوعة عشوائًيا. خال دقيقة واحدة، ضعوا دوائر حول جميع مجموعات األشياء 

التي ترونها في الصورة.

يقوم التاميذ ما يلي: وضع دوائر حول جميع مجموعات األشياء في الكتاب.

يقوم املعلم ما يلي: اانتظار لدقيقة واحدة حتى يضع التاميذ دوائر حول كل مجموعات األشياء التي يرونها في الصورة. استخدام 
عصّي األسماء اختيار تاميذ ليضعوا دوائر حول مجموعات األشياء على امللصق الكبير.

يقوم التاميذ ما يلي: يضع التاميذ اختارون دوائر حول مجموعات األشياء على امللصق الكبير.

يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. احظتُـ أن التفاحات والعلب توجد في مجموعات فيها صفوف، حيث كل صف به العدد نفسه، 
ولكن ثمار املوز توجد في حزم في كل منها العدد نفسه من الثمار. توجد جميع هذه العناصر في مجموعات، ولقد ناقشنا سابًقا 
مجموع التفاحات التي كانت موجودة. واليوم، ستعملون على إيجاد العدد اإجمالي لأشياء في أكبر عدد مكن من املجموعات 

املختلفة. ويجب عليكم كتابة كيفية إيجاد العدد اإجمالي مثلما شارك _____ (اسم التلميذ الذي ساعد في اجزء 
اخاص بـ "اربط") طريقة إيجاده لعدد التفاحات. أنا مهتم جًدا معرفة الطرق التي تستخدمونها.

يقوم املعلم ما يلي: التجول ملاحظة كيفية إيجاد التاميذ للمجاميع. كتابة ماحظات عن التاميذ الذين يستخدمون اجمع املتكرر، 
ا تلو اآخر فقط، والتاميذ الذين يجزئون املسألة إلى أجزاء صغيرة (يرون مجموعتني من اثنني  ون العناصر واحدًـ والتاميذ الذين يعدّـ

ا، مكنهم العمل على مسائل التحدي. ضرب ثاثة). هذه معلومات مهمة عن التفكير الرياضي للتاميذ. إذا انتهى التاميذ مبكرًـ

يقوم التاميذ ما يلي: قضاء ما تبقى من وقت اجزء اخاص بـ "تعلم" في إيجاد العدد اإلجمالي لأشياء في كل مجموعة. 
كتابة أفكارهم في كتاب التلميذ.

ا. 2. يقوم املعلم ما يلي: عندما تتبقى 5 دقائق من اجزء اخاص بـ "تعلم"، يستدعي انتباه جميع التاميذ معه مجددًـ

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم اليوم في إيجاد العدد اإجمالي لأشياء في كل مجموعة. ارفعوا أيديكم إذا كنتم توّدون مشاركة 
الطريقة التي استخدمتموها إيجاد املجموع إحدى املجموعات.

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ اختارون ماحظاتهم عن صورة متجر البقالة.

يقول املعلم ما يلي: هل هناك طريقة أخرى إيجاد العدد اإجمالي للتفاحات?

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ اختارون طرقهم في احل.

يقوم املعلم ما يلي: مواصلة كتابة ماحظات التاميذ. في كل مرة، حفيز التاميذ الذين ا يتوصلون ملاحظاٍت رياضية ("أرى علبًـا أو 
ا مثل: "إذا كانت هناك ثاث مجموعات من املوز، وكانت كل مجموعة  ثمار موز") كي يجدوا طريقة جديدة لذكر ماحظاتهم. طرح أسئلة أيضًـ

بها ثاث ثمار من املوز، فكيف مكنني معرفة عدد ثمار املوز املوجودة؟" مكن أن يشير بعض التاميذ إلى التجميعات على أنها مجموعات 
ا حتهما وحدث عن هذا املصطلح، مع توضيح معناهما  ثمار موز أو علب. أثناء الكتابة، ضع دائرة حول كلمتي "مجموعات من" أو خطًـ

وكيفية استخدامهما.

ع التاميذ على استخدام أي طرق يفهمونها وشرح أفكارهم. فهذا سوف يساعدهم في فهم أن هناك على األغلب أكثر من طريقة  وشجّـ
واحدة حل املسائل.

يقول املعلم ما يلي: أاحظ أن الكثير منكم يرون مجموعات من األشياء في هذه الصورة. إن األشياء في املتجر ليست مرتبة 
عشوائًيا، واستخدام كلمة "مجموعات" هو طريقة رياضية جيدة لوصف ترتيب هذه األشياء. وتسّهل علينا هذه الطريقة إيجاد 

العدد اإجمالي لأشياء عندما تكون تلك األشياء مرتبة في مجموعة. وهذا ما سنعمل عليه اليوم أكثر مع زمائنا.

الصف الثالث اابتدائي 30

اإرشادات: ضع دائرة حول مجموعات األشياء التي تراها في صورة متجر البقالة.

الدرس 15: التطبيق اربط ( إلى  دقيقة)
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يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يتقدم التاميذ اختارون إلى مقدمة الفصل ويشرحون أفكارهم.

ا إذا حل  يقوم املعلم ما يلي: اختيار تلميذ واحد للمشاركة مع جميع التاميذ. وكتابة أفكاره أثناء الشرح. إذا سمح الوقت، فاسأل عمّـ
أي من التاميذ اآخرين املسألة نفسها ولكن بطريقة مختلفة. ستتاح جميع التاميذ فرصة املشاركة مع زميل مجاور في اجزء اخاص بـ 

"تأمل".

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع اليوم في النظر إلى مجموعات من األشياء، وحديد عدد األشياء التي كانت في كل 
مجموعة.

1. يقول املعلم ما يلي: في اجزء اخاص بـ "تأمل"، فّكروا في الطريقة التي أوجدم من خالها العدد اإجمالي لأشياء في كل 
مجموعة.

عوا للمشاركة، وتذكير اجموعة بالطرق التي استخدموها. يقوم املعلم ما يلي: ذكر أسماء بعض التاميذ الذين تطوّـ

يقول املعلم ما يلي: اآلن، أوّد من كل منكم االتفات إلى زميله املجاور ومشاركة األفكار معه. هل استخدمتما الطريقة نفسها 
إيجاد مجموع األشياء بجميع املجموعات? هل كان حساب مجموع األشياء في بعض املجموعات أصعب من مجموعات أخرى? 

وملاذا?

يقوم التاميذ ما يلي: االتفات والتحدث عن طرق إيجاد العدد اإلجمالي لأشياء في كل مجموعة. مناقشة ما إذا كان 
حساب مجموع األشياء في بعض اجموعات أصعب من غيرها مع توضيح السبب.

يقوم املعلم ما يلي: اانتظار ملدة دقيقتني إلى 3 دقائق كي يشارك الزماء. التجول في الفصل وااستماع إلى الزماء ملعرفة 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 املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع اليوم في النظر إلى مجموعات من األشياء والتفكير في كيفية إيجاد العدد اإجمالي 
لأشياء في املجموعة الواحدة. لقد سمعنا عن العديد من الطرق املختلفة واملثيرة لاهتمام. وسنواصل دراسة مفهوم املجموعات 
هذا وإيجاد العدد اإجمالي لأشياء في مجموعات من كل األحجام على مدار العام الدراسي. وسنبحث عن طرق إيجاد املجاميع 

بسرعة وطاقة.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 16

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: لبدء حصة الرياضيات اليوم، سنتدّرب على العّد بالقفز بأعداد مختلفة. خال درس سابق في الرياضيات، اإلرشادات

قمنا بالعّد بالقفز مقدار 2 (ومقدار 5 و10، إذا كان التاميذ قادرين على ذلك). وفي العام املاضي، تدّربنا على العّد بالقفز 
مقدار 2 و5 و10.

أما اليوم، فسنحاول العد بالقفز مقدار 3. وهو أمر صعب بعض الشيء. عندما أقول "ابدأوا"، سنبدأ بالعّد بالهمس. سنهمس 
بعددين ثم نردد العدد الثالث بصوٍت مرتفٍع ونصّفق. وسأكتب األعداد التي نقولها بصوٍت مرتفٍع على السبورة. وسنواصل العمل 

على هذا املنوال، سنهمس بعددين ثم نصّفق ونردد العدد التالي بصوٍت مرتفٍع، كما يلي:

يقوم املعلم ما يلي: منذجة كيفية الهمس بالعددين 1 و2، ثم التصفيق وترديد العدد 3، ثم الهمس بالعددين 4 و5، ثم التصفيق وترديد 
العدد 6، وهكذا. عند الضرورة، استخدام مخطط أعداد من 1 إلى 100 (أو 120) ملساعدة التاميذ في فهم طريقة العدّـ بالقفز والنمط املتبع 

في ذلك.

يقول املعلم ما يلي: يبدو األمر صعًبا بعض الشيء ومكن أن تستغرق منا بعض الوقت، ولكن ا بأس في ذلك. تذّكروا أننا حن 
نفّكر مثل "عاِلم الرياضيات"، فإننا نواصل احملاولة ملواجهة التحدي ونثابر. فهل أنتم مستعدون للمحاولة?

يقوم املعلم ما يلي: (اإلشارة إلى اخطط الرئيس "التفكير مثل عاِلم الرياضيات"). العدّـ مع التاميذ وكتابة مضاعفات العدد 3 حتى 
36 على السبورة.

يقوم التاميذ ما يلي: العدّـ حتى 36، مع التصفيق عند كل مضاعف للعدد 3 والهمس بجميع ما تبقى من أعداد.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. كان ذلك صعًبا. سنبقي قائمة األعداد هذه على السبورة، فقد تساعدنا اليوم في حل بعض مسائل 
الرياضيات.

املواد

في هذا الدرس، يواصل التاميذ استكشاف املصفوفات 
واستراتيجيات عملية الضرب مثل اجمع املتكرر أو العدّـ 

ا تلو اآخر إليجاد اجموع. بالقفز بداًـ من العدّـ واحدًـ

سيقوم التاميذ ما يلي:
استخدام استراتيجيات متنوعة حساب مجموع • 

األشياء في مصفوفة.
شرح ااستراتيجيات التي استخدموها حساب • 

مجموع األشياء في مصفوفة.
حل مسائل جمع متكرر.• 

اطبع نسخة واحدة من "بطاقات املصفوفات" من النماذج 
املتضمنة في نهاية دليل املعلم.

املصفوفة• 
أعمدة• 
يتسم بالكفاءة• 
اجمع املتكرر• 
صفوف• 
العدّـ بالقفز• 

بطاقات مصفوفة (جوم، تفاح، • 
علب)

كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 
رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقوم املعلم ما يلي: وضع نسخة من مصفوفة النجوم األول على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: ما عدد النجوم في هذه الصفحة? ميلوا واهمسوا باإجابة إلى زمائكم املجاورين.

يقوم التاميذ ما يلي: امليل والهمس بالعدد اإلجمالي للنجوم (15).

يقول املعلم ما يلي: اآلن، انظروا إلى مصفوفة النجوم هذه.

.3 x 5 يقوم املعلم ما يلي: وضع املصفوفة الثانية على السبورة، وهي عبارة عن مصفوفة تثل

يقول املعلم ما يلي: ما عدد النجوم في هذه الصفحة? ميلوا واهمسوا باإجابة إلى زمائكم املجاورين.

يقوم التاميذ ما يلي: امليل والهمس بالعدد اإلجمالي للنجوم (15).

2. يقول املعلم ما يلي: كلتا صورتي النجوم بهما 15 جمة، ولكني متشوق ملعرفة الطريقة التي أوجدم من خالها عدد النجوم 
اإجمالي البالغ 15 في هذه املصفوفة. ارفعوا اإبهام إلى أعلى ملشاركة الطريقة التي استخدمتموها.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى للتطوع باإلجابة. يشارك التاميذ اختارون طرقهم في احل.

يقوم املعلم ما يلي: إن أمكن، استدعاء تاميذ إلى أن تتم مشاركة طريقتي عدّـ مختلفتني. كتابة الطرق التي استخدمها التاميذ. في احالة 
النموذجية، يصف التاميذ العدّـ مقدار 3 والعدّـ مقدار 5، ولكن في حال عدم قيامهم بذلك، فسيتم شرح ذلك صراحةًـ عما قريب.

يقول املعلم ما يلي: هل كان من األسهل إيجاد املجموع في الترتيب األول أم الثاني? ارفعوا إصبًعا واحًدا إن كنتم ترون أن إيجاد 
املجموع في املصفوفة األولى أسهل، وارفعوا إصبعن إن كنتم ترون أن إيجاد املجموع في املصفوفة الثانية أسهل. بعد ذلك، 

سأستدعي تلميًذا منكم ليشارك أفكاره.

ا ثم تلميذ رفع إصبعني اثنني. ينبغي أن يرفع معظم التاميذ إصبعني، ولكن يجب  ا واحدًـ يقوم املعلم ما يلي: استدعاء تلميذ رفع إصبعًـ
ا مشاركة تفكيرهم. ا واحدًـ السماح للتاميذ الذين رفعوا إصبعًـ

يقوم التاميذ ما يلي: رفع إصبع واحد أو اثنني. يشارك التاميذ اختارون أفكارهم مع الفصل.

3. يقول املعلم ما يلي: يبدو أن معظمكم موافق على أنه من األسهل حديد املجموع عندما تكون النجوم مرّتبة في مصفوفة. 
وكما رأيتم منذ قليل، تعّد املصفوفات مفيدة ألنها مرّتبة وتسّرع عملية العّد. املصفوفة هي مصطلح في الرياضيات تصف 

مجموعة من الصفوف (اعرض البطاقة وأشر إلى الصفوف) واألعمدة (أشر إلى األعمدة). كل صّف به العدد نفسه من األشياء 
(أشر إلى كل شيء). وكل عمود به العدد نفسه من األشياء (أشر إلى كل شيء).

د أن التاميذ يفهمون الفرق بني الصفوف واألعمدة. واطلب منهم حريك أذرعهم في حركة أفقية  يقوم املعلم ما يلي: قبل املتابعة، تأكّـ
للدالة على الصفوف وفي حركة رأسية للدالة على األعمدة.

يقوم التاميذ ما يلي: منذجة اجاه الصفوف واألعمدة باستخدام أذرعهم.

يقول املعلم ما يلي: احظنا أن هذه املصفوفة من النجوم بها 5 صفوف، وفي كل صف 3 جوم. قد يكون البعض منكم عّد 
الصفوف التي بها 3 جوم بالطريقة التالية: 3 + 3 + 3 + 3 + 3. وقد يكون البعض منكم عّد الصفوف التي بها 3 جوم 

بطريقة العّد بالقفز بالطريقة التالية: 3، 6، 9، 12، 15.

وقد يكون البعض منكم احظ وجود 3 أعمدة في كل منها 5 جوم وعّدها بالطريقة التالية: 5 + 5 + 5. وقد يكون البعض منكم 
عّد األعمدة بطريقة العّد بالقفز مقدار 5 - أي 5، 10، 15.

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات
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يقوم املعلم ما يلي: استخدام بطاقة املصفوفة ملساعدة التاميذ في فهم استراتيجيات اجمع املتكرر. ثم وضع دوائر بألوان مختلفة حول 
الصفوف واألعمدة وكتابة مسائل اجمع املتكرر. انظر إلى صورة املثال التوضيحي التالي.

يقول املعلم ما يلي: كلتا هاتن الطريقتن تتسمان بالكفاءة. الطريقة التي تتسم بالكفاءة في الرياضيات هي الطريقة األسرع 
حلل املسائل بطريقة صحيحة. يعمل علماء الرياضيات إيجاد طرق تتسم بالكفاءة حلل املسائل. إن عّد النجوم واحدًة واحدة 

طريقة ناجحة، ومكننا إيجاد العدد اإجمالي للنجوم بتلك الطريقة. ولكنها ا تتسم بالكفاءة، فهي ليست سريعة. هناك طريقة 
أسرع في العّد، وهي من خال عّد 3 مجموعات من العدد 5 أو 5 مجموعات من العدد 3. ورما تعرفون طريقة مختلفة، وا 

بأس في ذلك، ولكننا نريد في هذا العام استخدام طرق أكثر كفاءة.

لنلِق نظرة على مصفوفة أخرى. أخرجوا كتب التلميذ وافتحوا صفحة الدرس 16: التطبيق.

يقوم التاميذ ما يلي: إخراج كتاب التلميذ وفتح صفحة الدرس 16: التطبيق.

4. يقول املعلم: في هذه الصفحة، سترون مجموعة متنوعة من مصفوفات للنجوم. كيف نعرف أنها مصفوفات? ارفعوا أيديكم إذا 
كنتم تعرفون.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون أفكارهم.

يقوم املعلم ما يلي: يجب أن يشير التاميذ إلى أنها مصفوفات ألن كل صف به العدد نفسه من النجوم وألن كل عمود به العدد نفسه من 
د من شرح ذلك إذا لم يستطع أي من التاميذ القيام ذلك. ا. تأكّـ النجوم أيضًـ

يقول املعلم ما يلي: ستعملون اليوم مفردكم. في اجزء األول من التدريب، ستكتبون عدد الصفوف املوجودة وعدد األشياء في 
كل صف. بعد ذلك، ستوجدون املجموع وتكتبون طريقة العد التي استخدمتموها. وفي اجزء الثاني من التدريب، ستكتبون عدد 

األعمدة املوجودة وعدد األشياء في كل عمود. بعد ذلك، ستوجدون املجموع وتكتبون طريقة العد التي استخدمتموها. حاِولوا 
استخدام طريقة تتسم بالكفاءة إيجاد املجاميع بدًا من العد واحًدا تلو اآلخر إن أمكن. وإذا انتهيتم مبكًرا، فتحّققوا من 

طريقتكم في احلل، ثم حاولوا حل مسألة التحدي.

يقوم املعلم ما يلي: مساعدة التاميذ في فهم مجموعتي اإلرشادات اختلفتني من خال النظر في كتاب التلميذ معهم. قراءة مسألة 
التحدي بصوٍت مرتفٍع وتذكير التاميذ بأنه يجب عليهم التحقق من عملهم قبل البدء مسألة التحدي ااختيارية.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل في كتاب التلميذ خال ما تبقى من وقت اجزء اخاص بـ "تعلم" حساب العدد اإلجمالي للنجوم 
في كل مصفوفة. توضيح طرق العد في مكان احل. شرح أفكارهم إذا طلب منهم املعلم ذلك.

ه تفكيرهم، مثل: يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل وماحظة التاميذ وهم يعملون. طرح أسئلة على التاميذ توجّـ
ما رأيكم في هذه املصفوفة؟ (3 صفوف وفي كل صف شيئان، أو عمودان وفي كل عمود 3 أشياء)• 
كيف وجدم اجموع؟• 
ملاذا اخترم حل املسألة بتلك الطريقة؟• 
هل هناك طريقة مختلفة حل هذه املسألة؟• 

بعد مرور نصف الوقت اخصص لإجابة، استخدم إشارة جذب اانتباه إليقاف التاميذ مؤقتًـا.

يقول املعلم ما يلي: أقاطع وقتكم في اإجابة كي نتمكن من مشاركة بعض الطرق الرائعة بسرعة ومساعدة بعضنا البعض. َمن 
يود مشاركة إحدى الطرق التي استخدمها إحدى هذه املسائل?

15 =       5   +    5   +   5

3

+
3

+
3

+
3

+
15 = 3

.1

.3

.2

.4

الصف الثالث اابتدائي 32

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 املجموع.

الدرس 16: التطبيق

عدد الصفوف: 

عدد النجوم في كل صف:

اجموع اإلجمالي للنجوم:

عدد الصفوف: 

عدد النجوم في كل صف:

اجموع اإلجمالي للنجوم:

عدد الصفوف: 

عدد النجوم في كل صف:

اجموع اإلجمالي للنجوم:

عدد الصفوف: 

عدد النجوم في كل صف:

اجموع اإلجمالي للنجوم:

تعلم (من  إلى  دقيقة)
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1. يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة الدرس 16: كراس الرياضيات. هذه الصفحة بها مصفوفة من النجوم، 
ولكن م متزيق بعضها. حّددوا عدد النجوم التي كانت موجودة في الورقة في األصل، واشرحوا أفكاركم في اإطار باستخدام الصور 

أو األعداد أو الكلمات.

يقوم التاميذ ما يلي: حل مسألة النجوم اخفية في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ دقيقتني إلى 3 دقائق حل املسألة. إذا سمح الوقت، استخدام عصّي األسماء للطلب من بعض التاميذ 
مشاركة إجاباتهم وتفكيرهم.

يقوم التاميذ ما يلي: وضع كتب التلميذ في احقائب.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع اليوم فيما يتعلق بدراسة املصفوفات. املصفوفات هي طريقة منظمة جًدا لعرض 
مجموعة من األشياء. في املرة القادمة، سنفّكر في طريقة أخرى للنظر إلى مجموعة من األشياء.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

يقوم التاميذ ما يلي: رفع اليد ملشاركة إحدى الطرق.

يقوم املعلم ما يلي: استدعاء تلميذين أو ثاثة ملشاركة طرق مختلفة.

رجى مواصلة العمل. يقول املعلم ما يلي: يا لها من أفكار رائعة. يُـ

5. يقوم املعلم ما يلي: استخدام إشارة جذب اانتباه إلنهاء اجزء اخاص بـ "تعلم" من احصة.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع اليوم فيما يتعلق بإيجاد العدد اإجمالي للنجوم باستخدام طريقة العّد بالقفز أو 
باستخدام اجمع املتكرر. أبقوا كتب التلميذ للجزء اخاص بـ "تأمل".

37الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: في مصفوفة النجوم التالية م قطع بعض النجوم. ما عدد النجوم التي كانت في املصفوفة في األصل? اشرح طريقتك في 
احلل باستخدام الصور أو األعداد أو الكلمات أسفل مصفوفة النجوم.

الدرس 16: كراس الرياضيات
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نظرة عامة الدرس 17

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: خال درسي الرياضيات السابقن، نظرنا إلى املصفوفات وتدّربنا على العّد بالقفز. لنجّرب العّد بالقفز مرة اإلرشادات

أخرى. ولكن هذه املرة، سأطرح عليكم سؤاًا مختلًفا. ما عدد املرات التي يجب علينا فيها أن نعّد بالقفز مقدار 2 للوصول إلى 
العدد 10? لنجرب ذلك مًعا أوًا. في كل مرة ترددون فيها عدًدا بصوٍت مرتفٍع، سأرفع إصبًعا.

يقوم املعلم ما يلي: قيادة الفصل في العدّـ بالقفز مقدار 2 (نأمل أن يكون هذا العدد سهاًـ). عندما يردد التاميذ العدد 2، رفع إصبع 
واحد، وعندما يرددون العدد 4، رفع إصبعني، وهكذا.

يقوم التاميذ ما يلي: العدّـ بالقفز بشكل جماعي مقدار 2 حتى العدد 10.

يقول املعلم ما يلي: في كل مرة رددم فيها عدًدا بصوٍت مرتفٍع، رفعتُـ إصبًعا. ما عدد املرات التي فيها عددم بالقفز مقدار 2 
للوصول إلى العدد 10؟ اهمسوا في أيديكم من فضلكم.

يقوم التاميذ ما يلي: الهمس في األيدي بالعدد: 5.

يقول املعلم ما يلي: حسًنا. لقد عددنا مقدار 2 خمس مرات للحصول على املجموع 10. لنجرب ذلك مع زمائنا. سيعّد شخص 
واحد بطريقة العد بالقفز ويرفع زميله أصابعه في كل مرة يسمع فيها عدًدا. التفت إلى زميلك املجاور وقّررا َمن سيعّد أوًا وَمن 

سيرفع أصابعه.

يقوم التاميذ ما يلي: حديد األدوار مع زمائهم.

يقول املعلم ما يلي: يجب على كل منكم التعاون مع زميله ملعرفة عدد مّرات العد بالقفز مقدار 2 املطلوبة للوصول إلى املجموع 
18. عندما تعرفون اإجابة، ارفعوا أيديكم.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل مع زميل لتحديد اإلجابة ثم رفع اليد للمشاركة.

املواد

في هذا الدرس، يأخذ التاميذ استراحة من املصفوفات 
لاطاع على طريقة مختلفة للتفكير في اجموعات 

املتساوية ومناقشة عملية الضرب. يجب على التاميذ أن 
ا أن الضرب  يتحلوا باملرونة في التفكير، ويفهموا جيدًـ

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 األشياء في كل 
مجموعة.

سيقوم التاميذ ما يلي:
العدّـ بالقفز مقدار 3.• 
استخدام رسومات ومصفوفات ومسائل وماذج • 

مادية حل مسائل اجمع املتكرر والضرب.
التعبير عن مسائل اجمع املتكرر على أنها • 

مسائل ضرب.
مقارنة األعداد باستخدام الرموز.• 

ا/حبااًـ طويلة لتشكيل ثاث دوائر كبيرة ما يكفي ليقف بداخلها أربعة إلى ستة تاميذ. قصّـ خيوطًـ

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 املعلم)
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 

رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقول املعلم ما يلي: سنغير اليوم تركيزنا قليًا وننظر إلى مجموعات من األشياء، مثل املوز في املتجر الذي نظرنا إليه في 
حصة سابقة. لقد وضعت ثاث دوائر كبيرة مصنوعة من خيوط/حبال على األرض. سأرمي حجر نرٍد واحًدا ثم سأختار عدد 

األشخاص الذين سيقفون في كل دائرة. ثم سنوجد العدد اإجمالي للتاميذ. مستعدون?

يقوم املعلم ما يلي: وضع دوائر مصنوعة من خيوط/حبال على األرض. رمي حجر نرد (أو الطلب من تلميذ رميه) واختيار العدد املماثل 
من التاميذ حسب العدد الظاهر على النرد للوقوف في كل دائرة. على سبيل املثال، إذا ظهر العدد 3 على النرد، فستطلب من ثاثة تاميذ 

الوقوف في كل دائرة.

يقوم التاميذ ما يلي: يقف التاميذ اختارون في دائرة معيّـنة.

يقول املعلم ما يلي: حسًنا، لقد أنشأنا ثاث مجموعات. يوجد _____ تاميذ في كل مجموعة. ميلوا واهمسوا مجموع عدد 
التاميذ الواقفن في كل الدوائر.

يقوم التاميذ ما يلي: امليل والهمس باجموع.

يقول املعلم ما يلي: إذا قلتم املجموع هو ______ تاميذ، فإجابتكم كانت صحيحة. ارفعوا اإبهام إلى أعلى إذا كان 
بإمكانكم مشاركة كيفية إيجاد املجموع.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى للتطوع باإلجابة. يشارك التاميذ اختارون طرقهم في احل.

2. يقول املعلم ما يلي: رائع. سأسّجل مسألة جمع متكرر على السبورة. ما عدد التاميذ في كل مجموعة? ارفعوا عدًدا ماثًا من 
األصابع في صمت.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع _____ أصابع (مثل العدد الظاهر عند رمي حجر النرد).

يقول املعلم ما يلي: رائع. يقف _____ تاميذ في كل مجموعة. ما عدد املجموعات املوجودة? ارفعوا عدًدا ماثًا من 
األصابع.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع 3 أصابع.

يقول املعلم ما يلي: إًذا، يقف _____ تاميذ في ثاث مجموعات. مكنني جمع _____ ثاث مّرات كما يلي: (اكتب 
 x 3 :على السبورة) _____ + _____ + _____ = _____. مكنني كتابة ذلك بطريقة أخرى، وهي

_____ = _____. نقرأ هذه املسألة كما يلي: "ثاثة في _____ يساوي _____".

يقوم املعلم ما يلي: كتابة مسألة الضرب.

يقول املعلم ما يلي: إًذا، َجَمْعنا _____ (العدد الظاهر على حجر النرد) 3 مرات أو مكن أن نقول: 3 في _____ 
.("x" أشر إلى) (العدد الظاهر على حجر النرد). هاتان املسألتان لهما املجموع نفسه. ارفعوا أيديكم إذا رأيتم هذه العامة من قبل

يقوم التاميذ ما يلي: رفع أيديهم إذا سبق لهم أن رأوا تلك العامة.

سمى "عامة الضرب". شّكلوا هذه العامة بأيديكم ورّددوا اسمها بصوٍت مرتفٍع معي. يقول املعلم ما يلي: هذه تُـ

يقوم التاميذ ما يلي: تشكيل العامة x بأيديهم وقول: "عامة الضرب".

يقول املعلم ما يلي: نعم. توضح لنا مسألة الضرب عدد مّرات جمع عدد معن لنحصل على املجموع. لنجّرب مرة أخرى. سنبقي 
الدوائر الثاث كما هي، لكننا سنرمي حجر النرد لنحصل على عدد جديد من التاميذ في كل دائرة.

ا. هذه املرة، الطلب من التاميذ التفكير والعمل قدر اإلمكان، بحيث يساعدونك في  يقوم املعلم ما يلي: تكرار العملية كما هو موضح سابقًـ
حديد ما عليك كتابته في مسائل اجمع والضرب.

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

يقوم املعلم ما يلي: استدعاء مجموعتني من الزماء على األقل ملعرفة ما إذا حصلت اجموعتان على اإلجابة نفسها. السؤال عما إذا 
حصل أي تلميذ على إجابة مختلفة ومناقشتها حسب احاجة.

يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. لقد كان علينا أن نعّد مقدار 2 تسع مرات للحصول على املجموع 18.
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يقوم التاميذ ما يلي: تكرار العملية مثلما سبق. حديد كيفية كتابة مسألتي اجمع والضرب بناءًـ على عدد التاميذ في الدوائر 
الثاث. شرح األفكار والطرق التي استخدموها عند طلب ذلك منهم.

يقول املعلم ما يلي: إًذا، في املسألة األولى، كتبنا x 3 _____ (العدد الظاهر عند رمي حجر النرد) = _____، 
وفي املسألة الثانية، كتبنا x 3 _____ (العدد الظاهر عند رمي حجر النرد) = _____. ما الذي لم يتغّير في كلتا 

املسألتن? وما الذي تغّير? ميلوا واهمسوا باإجابة إلى زمائكم املجاورين.

يقوم التاميذ ما يلي: امليل والهمس باإلجابة.

3. يقول املعلم ما يلي: رائع. بقي عدد املجموعات دون تغيير. وفي كل مرة، كنا نضيف عدًدا 3 مرات في مسألة اجمع املتكرر. 
الذي تغّير هو عدد التاميذ.

سّمى "النقاط والدوائر". واليوم، سيلعب الفصل ضد املعلم. سأعطي ورقة مسودة لكل واحد منكم مع زميله  سنلعب اآلن لعبة تُـ
املجاور.

يقوم املعلم ما يلي: توزيع ورقة مسودة على فرق الزماء اجاورين.

يقول املعلم ما يلي: سألعب أوًا. 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 املجموع 

وسأكتب مسألة جمع متكرر واحدة ومسألة ضرب واحدة. بعد ذلك سيأتي دوركم.

يقوم املعلم ما يلي: منذجة طريقة اللعب. رمي حجر النرد مرتني ورسم الدوائر والنقاط بناءًـ 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 

ا 3 مجموعات x 4 في كل مجموعة = 12. الضرب. مثال: 3 دوائر في كل منها 4. 4 + 4 + 4 = 12، إذًـ

يقول املعلم ما يلي: تذكروا أنه خال عملية الضرب جمع فقط عدًدا واحًدا لعدد محدد من املرات. واآلن حان دوركم. ارفعوا 
أيديكم إذا كنتم تريدون رمي حجر النرد للفصل.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يتقدم التلميذ الذي م اختياره إلى مقدمة الفصل.

يقول املعلم ما يلي: سترمي حجر النرد مرة واحدة إيجاد عدد الدوائر وسترميه مرة أخرى إيجاد عدد النقاط، وسترسم الدوائر 
والنقاط على السبورة بينما يرسم بقية التاميذ في الفصل الدوائر والنقاط أيًضا على أوراقهم. ستكتبون مسألة جمع متكرر 

ومسألة ضرب، ولكن ا تكتبوا املجموع.

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 املعلم 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 املجموع بعد. اهمسوا مجموع النقاط.

يقوم التاميذ ما يلي: الهمس باجموع.

يقول املعلم ما يلي: بإمكان _____ (التلميذ الذي م اختياره) اآلن كتابة املجموعن لكلتا املسألتن.

يقوم التاميذ ما يلي: يسجل التلميذ الذي م اختياره اجموعني لكلتا املسألتني.

يقول املعلم 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 املعلم ما يلي: مجموعي (أكبر أو أصغر) مقدار _____ من مجموع الفصل. مكننا كتابة املقارنة باستخدام عامة "أكبر 
من" )<( أو "أصغر من" )>( أو "يساوي" )=( بنفس الطريقة التي قارّنا من خالها األعداد منذ بضعة أيام. العدد األعلى هو الفائز.

تعلم (من  إلى  دقيقة)
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1. يقول املعلم ما يلي: أخرجوا كتب التلميذ وافتحوا صفحة الدرس 17: كراس الرياضيات.

يقوم التاميذ ما يلي: إخراج كتاب التلميذ وفتح الصفحة الصحيحة.

يقول املعلم ما يلي: سترون صورتن في هذه الصفحة. إحدى الصورتن بها بيض مرتب في مصفوفة. والثانية صورة ملجموعة 
من جولة للعبة الدوائر والنقاط. انظروا إلى كلتا الصورتن وتأّملوا ما تعلمتموه. ثم اكتبوا عن أوجه التشابه وااختاف بن 

الصورتن. وأوجدوا أيًضا العدد اإجمالي للبيض والعدد اإجمالي للنقاط وقارنوهما. فّكروا في سبب احلصول على ذلك املجموع 
في كل من الصورتن.

ل أوجه تشابههما واختافهما. كتابة سبب التشابه وااختاف في صفحة  يقوم التاميذ ما يلي: النظر إلى الصورتني وتأمّـ
كراس الرياضيات.

يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ دقيقتني إلى 3 دقائق حل املسألة. إذا سمح الوقت، استخدام عصّي األسماء للطلب من بعض التاميذ 
مشاركة إجاباتهم وتفكيرهم.

يقوم التاميذ ما يلي: وضع املواد في أماكنها.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع اليوم فيما يتعلق مسائل الضرب. نستخدم الضرب عندما توجد مجموعات متساوية 
في كل منها عدد متساٍو من األشياء. في بعض األحيان، يتم ترتيب هذه األشياء في مصفوفة، وفي أحيان أخرى ا يتم ذلك. 

سنراجع الدوائر والنقاط في حصة الرياضيات القادمة.

يقوم املعلم 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 بني اجمع املتكرر والضرب أم ا.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

يقوم املعلم ما يلي: كتابة جملة املقارنة على السبورة.

يقوم التاميذ ما يلي: كتابة جملة املقارنة.

يقول املعلم ما يلي: لنلعب من جديد.

يقوم املعلم ما يلي: متابعة اللعب ضد الفصل، مع اختيار تلميذ مختلف كل مرة للنمذجة.

ر العامات، فعلّـمهم الطريقة التالية. ماحظة للمعلم: إذا كان التاميذ ا يزالون يستخدمون أسنان التمساح لتذكّـ

من الطرق السهلة كي يستخدم التاميذ عامة "أكبر من" (<) أو "أصغر من" (>) الصحيحة باستمرار جعلهم يضعون نقطة واحدة بجوار 
العدد األصغر ونقطتني بجوار العدد األكبر. بعد ذلك، عليهم توصيل النقاط برسم خطنيْ بينها.

يقوم التاميذ ما يلي: مواصلة اللعب ضد املعلم، مع كتابة الدوائر والنقاط التي يحصل عليها التلميذ الذي م اختياره عند 
رمي حجر النرد وكتابة مسألتي اجمع املتكرر والضرب إليجاد اجموعني. مقارنة كا اجموعني.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم اليوم في رسم الدوائر والنقاط. لقد تعّلمنا كلمة جديدة اليوم، وهي كلمة "ضرب"، وتدّربنا على كتابة 
مسائل تستخدم عامة الضرب.

26 42

الصف الثالث اابتدائي 38

اإرشادات: تأَمل ما تعلمته. احظ الصورتن. ثم أجب عن األسئلة التالية.

ما أوجه التشابه بن الصورتن?	 

ما أوجه ااختاف بينهما?	 

أوجد املجموع. هل لهما املجموع نفسه? فسر ذلك.	 

الدرس 17: كراس الرياضيات

دوائر ونقاطمصفوفة
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نظرة عامة الدرس 18

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
ماحظة للمعلم: إن حليل األخطاء هو أحد معايير التفكير احاسوبي. إن معرفة اخطأ وحديد سبب احتمالية حدوثه وتصحيح األخطاء اإلرشادات

يساعد التاميذ في بناء فهم رياضي عميق.

1. يقوم املعلم ما يلي: كتابة ما يلي على السبورة:

مسألة رحاب: 4 + 3 = 7
12 = 3 x 4 :مسألة داليا

يقول املعلم ما يلي: توجد على السبورة جولة من لعبة الدوائر والنقاط التي لعبناها في حصة الرياضيات األخيرة. كانت رحاب 
وداليا زميلتن. كتبت رحاب مسألة للعدد اإجمالي للنقاط، وفعلت داليا األمر نفسه. انظروا إلى مسألتي الزميلتن ثم ليلتفت 

كل منكم ويتحدث إلى زميله املجاور بشأن املسألتن وإجابتهما. ما الذي تاحظه? سأستخدم عصّي األسماء ألسمع إجابات بعض 
منكم.

يقوم املعلم ما يلي: اانتظار دقيقة إلى دقيقتني ليتحدث التاميذ إلى زمائهم. ثم استخدام عصي األسماء اختيار تلميذين أو ثاثة كي 
يشاركوا أفكارهم.

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ اختارون أفكارهم.

يقوم املعلم ما يلي: تنظيم مناقشة لتحليل اخطأ من خال السؤالني التاليني: ملاذا تعتقدون أن رحاب جمعت العددين 3 و4 فقط؟ ماذا 
يعني هذان العددان؟

يقوم التاميذ ما يلي: املشاركة في حليل األخطاء وفي مناقشة بشأن مثال من طرق حل التاميذ.

املواد

في هذا الدرس، يلعب التاميذ لعبة الدوائر والنقاط كل 
فون كلمة "حاصل الضرب" على أنها  مع زميٍل له ويتعرّـ

اإلجابة على مسائل الضرب. ويكتب التاميذ مسائل 
جمع متكرر ومسائل الضرب املقابلة لها.

سيقوم التاميذ ما يلي:
مقارنة املصفوفات باجموعات املتساوية.• 
شرح كيفية ارتباط مسائل اجمع املتكرر • 

ومسائل الضرب.
شرح حاصل ضرب األعداد 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 األعداد سداسي اجوانب" ضمن النماذج املتضمنة 
ر واستخدم "شكل قرص  في نهاية دليل املعلم، أو حضّـ
األعداد سداسي اجوانب" ضمن النماذج املتضمنة في 

ا. نهاية دليل املعلم أيضًـ

الضرب• 
حاصل الضرب• 

أحجار نرد سداسية اجوانب (حجر • 
نرد واحد لكل فريق من زميلني)

كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 
رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقول املعلم 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 

تعرضوا علّي تلك العامة بأيديكم?

يقوم التاميذ ما يلي: تشكيل العامة x بأيديهم.

يقول املعلم ما يلي: نعم، عامة الضرب هي x. متثل عملية الضرب جمع عدد واحد مراًرا وتكراًرا لعدد معن من املرات، ولكن بدًا 
من كتابة مسألة جمع متكررة طويلة، مكننا كتابة مسألة ضرب واحدة. لننظر إلى هذه املسألة املكتوبة على السبورة.

يقوم املعلم ما يلي: كتابة ما يلي على السبورة

_____ = 5 + 5 + 5 + 5

يقول املعلم ما يلي: ما عدد مرات ظهور العدد 5 في هذه املسألة? أروني اإجابة بأصابعكم.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع 4 أصابع.

يقول املعلم ما يلي: نعم، هناك أربع مرات ظهر فيها العدد 5. ارفعوا أيديكم إذا كان بإمكانكم القدوم وكتابة مسألة ضرب لتوضيح 
أننا جمعنا العدد 5 أربع مرات.

.= 5 x 4 يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي والقدوم لكتابة

 5 x 4 5 =. ميلوا واهمسوا بإجابة مسألة الضرب x 4 يقول املعلم ما يلي: نعم، لدينا 4 مجموعات من العدد 5، وبالتالي
وبكيفية إيجادكم هذه اإجابة.

يقوم التاميذ ما يلي: امليل والهمس بالعدد 20 ومناقشة طريقة معرفة ذلك.

سمى ناج اجمع. وفي هذا العام، عندما  يقول املعلم ما يلي: تفكير رائع. تعّلمنا في العام السابق أن اإجابة عن مسألة جمع تُـ
نضرب عددين ونوجد املجموع، فإننا نوجد حاصل الضرب. قولوا: "حاصل الضرب".

يقوم التاميذ ما يلي: قْول: "حاصل الضرب".

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

يقوم املعلم ما يلي: تلخيص مثال طرق حل التاميذ وأخطائهم حسب الضرورة.

يقول املعلم ما يلي: مناقشة جيدة. كتبت رحاب مسألة جمع. وجمعت 4 + 3 = 7. رما ظنْت أن معها 4 دوائر و3 نقاط، ولكن 
ذلك ا يعطينا عدًدا إجمالًيا للنقاط. أما داليا فرأت أنه كانت هناك 4 مجموعات وأن كل مجموعة كانت بها 3 نقاط. وما أنه 

كانت هناك مجموعات متساوية يحتوي كل منها على العدد نفسه من األشياء، فبإمكانها كتابة مسألة ضرب باستخدام عامة 
الضرب هكذا: x 4 3 = 12. وللحصول على املجموع، كان من املمكن أن جمع 3 + 3 + 3 + 3. كيف كان مكن لداليا إيجاد أن 

العدد اإجمالي للنقاط يساوي 12 بطريقة أخرى? ارفعوا اإبهام إلى أعلى ملشاركة اإجابة.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى للتطوع باإلجابة. يشارك التاميذ اختارون أفكارهم.

يقوم املعلم ما يلي: كتابة أفكار التاميذ بشأن كيفية إيجاد العدد اإلجمالي للنقاط.

ا تلو اآخر. ولكن ا  ماحظة للمعلم: في هذا الوقت املبكر من العام الدراسي، رما ا يزال التاميذ يوجدون اجموع من خال العد واحدًـ
داعي للقلق. فالهدف هو أن يرى التاميذ أن اجموعات املتساوية التي بها أعداد متساوية من األشياء هي ما تثله مسألة الضرب. وأنه 

مكن إيجاد اجموع (حاصل الضرب) باجمع املتكرر 3 + 3 + 3 + 3 أو 6 + 6 أو حتى العدّـ بالقفز مقدار 3: 3، 6، 9، 12. امنح 
التاميذ الفرصة إليجاد حاصل الضرب بطرق تبدو مفهومة بالنسبة لهم اآن، مع توجيههم نحو ماحظة طرق أخرى أكثر كفاءة. وباملضي 
ا في دروس العام الدراسي، سينصب املزيد من التركيز على إتقان هذه احقائق عن عملية الضرب، ولكن مع الكثير من التدريب وحل  قدمًـ

ا هذا العام. املزيد من املسائل سيحققون املزيد من النجاح احقًـ
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يقول املعلم ما يلي: رائع. واآلن، إذا كنت ألعب لعبة "الدوائر والنقاط" وكتبت هذه املسألة لتكون أساًسا للعبتي، فكيف ستبدو 
صورتي? ارفعوا أيديكم إذا كنتم تريدون رسمها على السبورة.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للقدوم ورسم 4 دوائر في كل منها 5 نقاط.

ا، ولكن ستتم مناقشة خاصية اإلبدال  ماحظة للمعلم: رما يرسم تلميذ 5 دوائر في كل منها 4 نقاط، وهذا صحيح في الرياضيات أيضًـ
ا بالطريقة التي يرسم بها التاميذ الصورة. مزيد من التفصيل في الدرس القادم. أما بالنسبة لليوم، فا تشغل بالك كثيرًـ

2. يقول املعلم ما يلي: رائع. رسمتم 4 دوائر في كل منها 5 نقاط. متثل الصورة مسألة الضرب املكتوبة على السبورة. ارفعوا 
اإبهام إلى أعلى إذا كنتم تعتقدون أن هذه الصورة التي سأرسمها مكن أن تعبر عن املسألة املكتوبة على السبورة أيًضا. وأنزلوا 

اإبهام إلى أسفل إذا كنتم تعتقدون أنها ا تعبر عنها.

نة من 4 صفوف وفي كل صف 5 نقاط. الطلب من أحد التاميذ الذين أنزلوا اإلبهام إلى  يقوم املعلم ما يلي: رسم مصفوفة مكوّـ
األسفل شرح السبب في أن املصفوفة ا تعبر عن املسألة املكتوبة. ثم الطلب من أحد التاميذ الذين رفعوا اإبهام إلى أعلى شرح 

ا توضح  السبب في أن اجموعة املصفوفة تعبر عن املسألة املكتوبة. العودة إلى التلميذ األول للتأكد من فهمه أن هذه املصفوفة أيضًـ
املسألة x 4 5 (4 صفوف في كل منها 5 أشياء).

يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى أو إنزاله إلى أسفل ومشاركة أفكارهم إذا م اختيارهم.

3. يقول املعلم ما يلي: جيد. يوضح كٍل من املصفوفة والدوائر والنقاط 4 مجموعات في كل منها 5 أشياء. واآلن، سنقضي ما تبقى من 
درس الرياضيات في لعب لعبة "الدوائر والنقاط" كّل مع زميله املجاور. أخرجوا كتاب التلميذ وافتحوا صفحة الدرس 18: التطبيق.

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

يقول املعلم ما يلي: في هذه الصفحة، ستجدون مساحة مخصًصا لرسم دوائركم ونقاطكم. يجب على أحد الزميلن القدوم 
إلى السبورة وأخذ حجر نرد. بعد ذلك، يرمي هذا الزميل حجر النرد إيجاد عدد الدوائر، ثم يرميه ثانيًة إيجاد عدد النقاط. 

ويجب على كل زميلن رسم الدوائر والنقاط بتبادل األدوار فيما بينهما في رمي حجر النرد. وبعد الرسم، اكتبا مسألة جمع متكرر 
ومسألة ضرب. هناك مثال في أعلى الصفحة. وبعد أن يوجد كل زميلن حاصلي الضرب، عليهما كتابتهما. وبعد ذلك، قاِرنا 

حاصلي الضرب اللذين حصلتما عليهما باستخدام عامة "أكبر من" )<( أو "أصغر من" )>( أو "يساوي" (=) كما فعلنا أمس. 
والزميل صاحب حاصل الضرب األكبر 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 املواد واألدوات في أماكنها.

ماحظة للمعلم: إذا كان هناك تاميذ ينجزون عملية الضرب بسهولة بالغة ويعرفون حقائق ضرب األعداد من 1 إلى 6، مكنك أن تطلب 
نهم ذلك من التدريب على إيجاد حاصل الضرب حني تكون  منهم لعب لعبة "الدوائر والنقاط" باستخدام بطاقات أعداد من 6 إلى 10. سيمكّـ

عوامل الضرب أكبر من األعداد املوجودة على حجر النرد.

39الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: في كل إطار، العب لعبة الدوائر والنقاط. ارِم النرد مرة واحدة لتحديد عدد الدوائر التي سترسمها. ثم ارِمه مرة أخرى لتحديد 
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 املثال التالي.

الدرس 18: التطبيق

مثال:

اجولة األولى:

3 + 3 + 3 = 9اجمع املتكرر (+)

(x) 3 × 3 = 9الضرب

اجمع املتكرر (+)

(x) الضرب

املقارنة 

املقارنة 

(الناج الذي حصلتُـ عليه)

(الناج الذي حصلتُـ عليه)

(ناج زميلي)

(ناج زميلي)

اجولة الثانية:

اجمع املتكرر (+)

(x) الضرب

املقارنة 

(ناج زميلي)(الناج الذي حصلتُـ عليه)

915

< تعلم (من  إلى  دقيقة)
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1. يقوم املعلم ما يلي: كتابة األسئلة التالية على السبورة:

ما املقصود بالضرب؟• 
كيف يتشابه الضرب مع اجمع؟• 
ما رأيكم في عملية الضرب؟ هل تعتقدون أنها صعبة أم سهلة؟ وملاذا؟• 

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم اليوم في لعب لعبة "الدوائر والنقاط". لقد قضينا دروس الرياضيات األربعة األخيرة في العمل على 
املصفوفات واملجموعات املتساوية. وسنفكر اليوم في الضرب.

يقوم املعلم ما يلي: قراءة األسئلة املكتوبة على السبورة بصوٍت مرتفٍع.

يقول املعلم ما يلي: فكروا بهدوء ملدة 30 ثانية. عند انتهاء الوقت، سأصّفق، وبإمكان كل منكم حينها االتفات إلى زميله املجاور 
ومشاركة اإجابة عن أي من هذه األسئلة أو جميعها معه.

يقوم املعلم ما يلي: اانتظار ملدة 30 ثانية كي يفكر التاميذ ثم التصفيق. التجول في الفصل وااستماع إلى ما يشاركه التاميذ.

يقوم التاميذ ما يلي: التفكير بهدوء في أسئلة املعلّـم. ثم مشاركة أفكارهم مع زمائهم املجاورين.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع فيما يتعلق بالتفكير في املصفوفات واملجموعات املتساوية خال هذه الدروس األربعة 
من مادة الرياضيات. أنا معجب جًدا محادثاتكم والطرق التي استخدمتوها. سنواصل العمل كثيًرا هذا العام على عملية الضرب 

ومعناه وكيفية حل املسائل باستخدام الضرب، لكننا بدأنا بداية قوية. ليلِق كل منكم التحية إلى زميله املجاور.

يقوم التاميذ ما يلي: حية زمائهم املجاورين.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 19

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: سنقضي بضع دقائق اليوم في تذّكر عملية اجمع. حيث سيفيدنا ذلك احًقا. ليلتفت كل منكم إلى زميله اإلرشادات

املجاور ويخبره بخمسة أشياء يتذكرها عن اجمع. حن تسمعونني أصّفق، توقفوا عن احلديث، وسنشارك أفكارنا. مستعدون? 
انطلقوا.

يقوم التاميذ ما يلي: سؤال زميل مجاور عما يتذكره عن اجمع.

يقوم املعلم ما يلي: يستمع إلى احادثات التي يجريها التاميذ. إيجاد تاميذ عندهم أشياء فريدة تستحق املشاركة. التصفيق بعد بضع 
ا. دقائق استعادة تركيز جميع التاميذ مجددًـ

يقول املعلم ما يلي: سأطلب من البعض منكم مشاركة أفكارهم عن اجمع.

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ اختارون أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم في تذّكر اجمع. واآلن، لنتحدث عن جانب مهم في عملية اجمع. ما ناج جمع 4 + 5? (اكتب 4 + 
رجى الهمس باإجابة. 5 على السبورة.) يُـ

يقوم التاميذ ما يلي: الهمس في األيدي بالعدد: 9.

رجى الهمس باإجابة. يقول املعلم ما يلي: جيد. وما ناج جمع 5 + 4? (اكتب 5 + 4 على السبورة.) يُـ

يقوم التاميذ ما يلي: الهمس في األيدي بالعدد: 9.

يقول املعلم ما يلي: نعم. هل مكننا دائًما جمع األعداد بأي ترتيب واحلصول على ناج اجمع نفسه? شاركوا أفكاركم مع زمائكم 
املجاورين واشرحوا سبب اعتقادكم ذلك.

يقوم التاميذ ما يلي: مشاركة أفكارهم مع زمائهم املجاورين وشرح سبب اعتقادهم ذلك.

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم ملشاركة أفكاركم.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون أفكارهم.

ماحظة للمعلم: تأكد من مشاركة التاميذ أفكارهم، ولكن حقق من فهمهم في النهاية أنه مكن جمع األعداد املضافة بأي ترتيب للحصول 
على الناج نفسه.

املواد

رما يكون التاميذ قد احظوا بالفعل خاصية اإلبدال 
في الضرب. سيستكشف التاميذ اليوم هذه اخاصية 
بوضوح ويتدربون عليها. وقد يتذكر بعض التاميذ أن 

ا بخاصية اإلبدال، وبالتالي  عملية اجمع تتسم أيضًـ
سيتكون هذا الرابط لديهم.

سيقوم التاميذ ما يلي:
حل مسائل ضرب باستخدام املصفوفات.• 
دراسة خاصية اإلبدال لعملية الضرب • 

باستخدام املصفوفات.
إنشاء مصفوفات لنمذجة خاصية اإلبدال في • 

الضرب.
شرح عملية الضرب وخاصية اإلبدال في • 

الضرب.

ا حاجة لتحضير إضافي للدرس.

خاصية اإلبدال• 
العامل• 
الضرب• 
حاصل الضرب• 

كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 
رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقول املعلم ما يلي: ما عدد التاميذ الذين يتوقعون أن الضرب يتميز بخاصية اإبدال أيًضا? أوّد أن أحصي توقعاتكم. إذا كنتم 
تعتقدون أن ترتيب األعداد مهم في الضرب، فارفعوا أيديكم.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع أيديهم إذا كانوا يعتقدون أن ترتيب األعداد مهم في مسائل الضرب.

يقوم املعلم ما يلي: إعداد جدول إحصائي بعدد التاميذ الذين يتوقعون أن الضرب ا يتميز بخاصية اإلبدال.

يقول املعلم ما يلي: إذا كنتم تعتقدون أن ترتيب األعداد ليس مهًما في الضرب، فارفعوا أيديكم.

يقوم املعلم ما يلي: إعداد جدول إحصائي بعدد التاميذ الذين يتوقعون أن الضرب يتميز بخاصية اإلبدال.

2. يقول املعلم ما يلي: لنكتشف ذلك اآلن. يرجى فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 19: التطبيق، اجزء األول.

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

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

يقوم املعلم ما يلي: قراءة اإلرشادات بصوت مرتفع على التاميذ.

يقوم التاميذ ما يلي: طرح أسئلة عن اإلرشادات عند احاجة. إكمال النشاط كلّـ مفرده في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم ما يلي: ماحظة التاميذ أثناء تأديتهم للنشاط. ااستماع إلى التعابير الصادرة عن التاميذ حني يدركون أن الضرب يتميز 
ا على سرعة التاميذ في أداء النشاط)، استخدام إشارة جذب اانتباه استعادة تركيز جميع  ة دقائق (اعتمادًـ بخاصية اإلبدال. بعد عدّـ

ا. التاميذ مجددًـ

3. يقول املعلم ما يلي: اآلن، أوّد من كل منكم االتفات إلى زميله املجاور ومشاركة ما احظه معه. هل يتميز الضرب بخاصية 
اإبدال? واشرحوا كيف عرفتم ذلك.

يقوم التاميذ ما يلي: املناقشة مع الزميل املجاور عما إذا كان الضرب يتميز بخاصية اإلبدال وكيفية معرفته ذلك.

يقول املعلم 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 األيدي لإشارة إلى أنهم ا يعتقدون أن الضرب يتميز بخاصية اإلبدال. شرح أفكارهم.

يقوم املعلم ما يلي: السماح للتاميذ بطرح أسئلة على بعضهم البعض واإلجابة عنها.

يقول املعلم ما يلي: ما عدد التاميذ الذين يعتقدون أن الضرب يتميز فعًا بخاصية اإبدال? أريد أن أسمع أفكاركم.

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: تفكير متاز. مكن وضع األعداد املضافة بأي ترتيب. وعندما جمعها مًعا، نحصل على املجموع أو اإجابة 
رجى ترديد اسم هذه اخاصية معي أثناء كتابتي لها على السبورة. (اكتب  سمى ذلك خاصية اإبدال في اجمع. يُـ نفسها. يُـ

املصطلح على السبورة.)

يقوم التاميذ ما يلي: ترديد: "خاصية اإلبدال في اجمع".

الصف الثالث اابتدائي 42

اإرشادات: حل املسائل التالية لتحديد ما إذا كانت هناك خاصية إبدال لعملية الضرب أم ا.

الدرس 19: التطبيق، اجزء األول

عدد الصفوف: 

عدد األعمدة:

اجموع اإلجمالي للمثلثات:

عدد الصفوف: 

عدد األعمدة:

اجموع اإلجمالي للقلوب:

عدد الصفوف: 

عدد األعمدة:

اجموع اإلجمالي للقلوب:

عدد الصفوف: 

عدد األعمدة:

اجموع اإلجمالي للمثلثات:

X=

X=X=

X=

صفوف

صفوفصفوف

صفوف أعمدة

أعمدةأعمدة

أعمدة حاصل الضرب

حاصل الضربحاصل الضرب

حاصل الضرب
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يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي لإشارة إلى أنهم يعتقدون أن الضرب يتميز بخاصية اإلبدال. شرح أفكارهم.

يقوم املعلم ما يلي: السماح للتاميذ بطرح أسئلة على بعضهم البعض واإلجابة عنها.

4. يقول املعلم: نعرف اآلن أن الضرب واجمع يتميزان بخاصية اإبدال. يعني ذلك أننا نستطيع جمع األعداد املضافة أو ضرب 
عوامل الضرب بأي ترتيب واحلصول على اإجابة نفسها. انتقلوا إلى صفحة الدرس 19: التطبيق، اجزء الثاني في كتبكم.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى اجزء الثاني في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: في الكتاب، سترون الكثير من الشبكات. التحّدي بالنسبة لكل منكم هو العمل مفرده أو مع زميله املجاور 
إنشاء مصفوفات متثل خاصية اإبدال في الضرب. اكتبوا أمثلة توضح كيفية عمل هذه اخاصية. مكنكم استخدام أي عوامل 
ضرب، أو أعداد، تريدونها وتتسع لها الشبكات. لنَر إن كنتم تفهمون اإرشادات. أختار إنشاء مصفوفة من 3 صفوف و6 أعمدة. 

لّونها في الشبكة األولى من كتابي. ما الذي أحتاج إلى رسمه وتلوينه في الشبكة الثانية? ارفعوا أيديكم إذا  أرسم تلك املصفوفة وأُـ
كنتم تعرفون.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع أيديهم إذا كانوا يعرفون. يشارك التاميذ اختارون أفكارهم.

يقوم املعلم ما يلي: التأكد من فهم التاميذ أن عليهم رسم مصفوفة بها 6 صفوف و3 أعمدة في الشبكة الثانية إلثبات خاصية اإلبدال.

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 اإلبدال بواسطة املصفوفات.

1. يقول املعلم ما يلي: لقد أديتم عمًا رائًعا حتى اآلن في عملية الضرب. سنختتم درس اليوم باستخدام كتبنا مرة إضافية. 
افتحوا صفحة الدرس 19: كراس الرياضيات. اشرحوا بأسلوبكم عملية الضرب وخاصية اإبدال. مكنكم استخدام الصور أو 

الكلمات أو األعداد أثناء الشرح.

يقوم التاميذ ما يلي: شرح الضرب وخاصية اإلبدال كل مفرده.

يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ وقتًـا للكتابة. إذا سمح الوقت، استدعاء بعض التاميذ ملشاركة ما كتبوه.

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ اختارون شروحاتهم مع الفصل.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

الصف الثالث اابتدائي 44

اإرشادات: ارسم على الشبكات التالية مصفوفات تثبت خاصية اإبدال لعملية الضرب. سِمي الشبكات بـ عوامل الضرب (العددين اللذين 
تضربهما) وحاصل الضرب (اإجابات).

الدرس 19: التطبيق، اجزء الثاني

.1

.2

.3

45الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: تأَمل ما تعلمته. اشرح الضرب وخاصية اإبدال لعملية الضرب. مكنك استخدام الكلمات أو الصور أو األعداد ملساعدتك.

الدرس 19: كراس الرياضيات

تعلم (من  إلى  دقيقة)
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نظرة عامة الدرس 20

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: لقد قضينا عّدة أيام في العمل على املصفوفات واملجموعات املتساوية في الرياضيات، واليوم سأطرح عليكم اإلرشادات

سؤاًا، ولكني بحاجة إلى سّتة متطوعن أوًا. سأستخدم عصّي األسماء اختيار املتطوعن. يجب على التلميذ الذي سأنادي 
اسمه أن يأتي إلى مقدمة الفصل وينتظم مع زمائه في خط مستقيم بحيث يتجه وجهه نحو الفصل.

يقوم املعلم ما يلي: استخدام عصّي األسماء اختيار ستة تاميذ.

يقوم التاميذ ما يلي: يذهب التاميذ اختارون إلى األمام ويصطفون في خط مستقيم.

يقول املعلم ما يلي: هؤاء التاميذ الستة جميًعا يتجهون بوجوههم نحوكم. يوجد صف واحد، ويوجد ستة تاميذ في هذا 
الصف. إًذا هذه مصفوفة. مكنني كتابة املسألة x 1 6 لتمثيل هذه املصفوفة. مصفوفة واحدة فيها ستة عناصر- تاميذ - في 

الصف. حاصل ضرب x 1 6 يساوي 6.

يقوم املعلم ما يلي: كتابة x 1 6 = 6 على السبورة.

2. يقول املعلم 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 املجاور ومناقشة طرق أخرى مكن من خالها ترتيب 

التاميذ الواقفن. سأختار ستة تاميذ جدد.

يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ وقت انتظار. اختيار ستة تاميذ جدد باستخدام عصّي األسماء.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث إلى زمائهم.

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا اإبهام إلى أعلى إذا كنتم تودون مشاركة طريقة ترتيب التاميذ الستة اجدد في مصفوفة جديدة.

املواد

في هذا الدرس، يلعب التاميذ لعبة "خانات املصفوفة"، 
وهي لعبة تعلموها بدايةًـ في الصف الثاني اابتدائي، 
ولكنهم لعبوها حينها من خال عملية اجمع املتكرر. 

يساعد نشاط تعلم هذا التاميذ في تعزيز فهمهم للعاقة 
بني اجمع املتكرر والضرب، إضافةًـ إلى مذجة الضرب 
باستخدام املصفوفات. رما يحتاج بعض التاميذ إلى 

فرص متكررة لاستكشاف ومناقشة هذه العاقات لبناء 
فهم عميق. إن أمكن، فاسمح للتاميذ مساعدة بعضهم 

ا ودعم بعضهم في التعلُـّـم. بعضًـ

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

الواقعي.

اطبع لوحتني من لوحات لعبة خانات املصفوفة بحجم x 10 10 (راجع ماذج "لوحة لعبة خانات املصفوفة" املتضمنة • 
في نهاية دليل املعلم) أو ارسم شبكتني كبيرتني مقاس كل منهما x 10 10 على السبورة.

اجمع أحجار نرد سداسية اجوانب (نرد واحد لكل ثنائي من التاميذ).• 
أحضر أقام تلوين للتاميذ.• 

املصفوفة• 
العمود• 
حاصل الضرب• 
الصف• 

أقام رصاص ملونة أو أقام تلوين • 
أو أقام حديد

نسختان كبيرتان من لوحة لعب • 
.10 x 10 خانات املصفوفة

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

كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 
رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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.10 x 10 1. يقوم املعلم ما يلي: عرض النسختني الكبيرتني من ورق رسم بياني مقاس

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع في تكوين مصفوفات مختلفة من ستة تاميذ. سنتدرب اآلن أكثر على املصفوفات 
ونراجع لعبة لعبتموها في الصف الثاني اابتدائي اسمها "خانات املصفوفة". سنضيف اليوم مستوى جديًدا من التحدي من 

خال عملية الضرب.

وسأحتاج إلى متطوع يساعدني في منذجة هذه اللعبة. ارفعوا أيديكم إذا كنتم ترغبون في املجيء ومنذجة هذه اخطوات.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. التلميذ الذي م اختياره يساعد املعلم في مذجة لعب اللعبة.

ا. يقوم املعلم ما يلي: اختيار تلميذ يعتقد أنه يفهم املصفوفات جيدًـ

عطى كل اعب ورق رسم بياني. يرمي الاعب األول حجر النرد، والعدد الذي يظهر  يقول املعلم ما يلي: في لعبة خانات املصفوفة، يُـ
يساوي عدد الصفوف. يرمي الاعب األول حجر النرد مرة أخرى. ذلك العدد الظاهر اآلن يساوي عدد األعمدة، أو عدد املربعات في 

كل صف. سأريكم ذلك برمي حجر النرد أول مرة.

يقوم املعلم ما يلي: كتابة الصفوف: _____ واألعمدة: _____ على السبورة. رمي حجر النرد. كتابة عدد الصفوف على 
ا وكتابة العدد اجديد على أنه عدد األعمدة. بعد ذلك، كتابة العددين في مسألة ضرب. (على سبيل املثال، إذا  اخط. رمي حجر النرد مجددًـ

(.4 x 3 ظهر العددان 3 و4 عند رمي حجر النرد، فعليك أن تكتب

ماحظة للمعلم: يفترض هذا املثال أنك حصلت على العددين 3 و4 عند رمي حجر النرد. يُـرجى استبدال هذين العددين واستبدال 
مصفوفتك حسب العددين اللذين يظهران لك عند رمي حجر النرد.

يقول املعلم ما يلي: تذكروا أنه مكنني استخدام عامة الضرب ألوضح أن معي 3 صفوف مضروبة في 4 في كل صف (أو ما 
ماثل ذلك بالنسبة لأعمدة). واآلن أُـحدد مكان رسم املصفوفة على شبكتي. بعد ذلك، أرسم مصفوفة من 3 صفوف و4 أعمدة، 

وألونها بشكٍل خفيف، وأسميها مسألة الضرب.

يقوم املعلم ما يلي: رسم مصفوفة على ورقة الرسم البياني وتلوينها بشكٍل خفيف. كتابة x 4 3 داخل املصفوفة. عرض كيف أن 
نَتها توضح مسألة الضرب x 3 4. اإلشارة إلى الصفوف واألعمدة، أو إلى عدد املربعات في كل صف. املصفوفة التي لوّـ

يقول املعلم ما يلي: اآلن بعد أن رسمتُـ املصفوفة وسميتها مسألة الضرب x 3 4، أحتاج إلى إيجاد حاصل الضرب. تذكروا أن 
حاصل الضرب هو إجابة مسألة الضرب. كيف مكننا إيجاد حاصل الضرب في مسألة الضرب هذه? ارفعوا أيديكم.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. مشاركة كيفية إيجاد حاصل الضرب.

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى ملشاركة ترتيب التاميذ اجديد. يذهب التاميذ اختارون إلى مقدمة الفصل 
ويحركون زماءهم ليشكلوا مصفوفة جديدة.

يقوم املعلم ما يلي: بعد مشاركة التاميذ أفكارهم وحريك زمائهم، اطلب من متطوعني كتابة حقيقة الضرب املائمة للمصفوفة اجديدة.

يقوم التاميذ ما يلي: يكتب التاميذ اختارون مسألة املصفوفة اجديدة على السبورة.

يقوم املعلم ما يلي: سيتم استكشاف خاصية اإلبدال في الدروس املقبلة، ولذلك ا حاجة اآن إلجراء مناقشة عن هذه اخاصية. مواصلة 
العمل حتى اانتهاء من جميع الترتيبات اخاصة بالعدد 6.

يقول املعلم ما يلي: يا للروعة، هناك الكثير من الطرق لترتيب ستة تاميذ في مجموعات متساوية أو مصفوفات. كانت جميع 
املصفوفات التي أنشأمتوها بها صفوف وفي كل منها العدد نفسه من التاميذ. مكننا كتابة مسألة ضرب لكل مصفوفة، بحيث 

متثل عدد الصفوف مضروًبا في عدد التاميذ في كل صف.

اربط ( إلى  دقيقة)



102 الفصل 2

يقول املعلم ما يلي: إًذا لدينا مسألة الضرب x 4 3 أو 3 مجموعات في كل منها 4 أشياء. 4 + 4 + 4 = 12. يوجد 12 مربًعا في 
هذه املصفوفة. وحاصل ضرب x 4 3 يساوي 12. سأكتب ذلك على املصفوفة.

يقوم املعلم ما يلي: كتابة عامة "يساوي" (=) وحاصل الضرب. 

يقول املعلم ما يلي: واآلن حان دور زميلي. ارِم حجر النرد مرتن وارسم املصفوفة على شبكتك.

يقوم التاميذ ما يلي: رمي حجر النرد، وكتابة عدد الصفوف واألعمدة، ثم رسم املصفوفة وتلوينها وتسميتها.

يقوم املعلم ما يلي: تكرار جولة أخرى من رمي حجر النرد وتلوين املصفوفة لتمثيل اللعبة. شكر التلميذ املتطوع والسماح له بالعودة إلى 
مقعده.

2. يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. ستلعبون اآلن اللعبة بالطريقة نفسها. وهدفكم هو رسم أكبر عدد مكن من املصفوفات على 
الشبكة بحيث يتبقى أقل عدد مكن من املربعات الفارغة. لذلك، عليكم التفكير ملًيا في مكان وضع املصفوفات. وعندما ا يصبح 

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.

يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة الدرس 20: التطبيق. هناك مثال للعبة في الصفحة األولى ملساعدتكم 
في تذّكر كيفية اللعب. وفي الصفحة التالية، سترون شبكة فارغة. هذه الشبكة هي لوحة اللعبة األولى. وهنا يجب عليكم رسم 
مصفوفاتكم وتسميتها. لنستخدم استراتيجية رفع األيدي وتكوين ثنائيات للعثور على زميل. (راجع استراتيجية رفع األيدي 

وتكوين ثنائيات عند احلاجة.) حاملا يعثر كل منكم على زميل، يجب على كل زميلن القدوم ألخذ حجر نرد والعثور على مكان 
للعب. توجد شبكتان في كتاب التلميذ لديكم، وبالتالي مكن لكل زميلن اللعب مرتن. وإذا انتهيتم مبكًرا، فحاولوا حل مسألة 

التحدي في كتبكم.

يقوم التاميذ ما يلي: استخدام أسلوب رفع األيدي، تكوين ثنائيات للعثور على زميل. اانتقال للجلوس مع الزميل ولعب لعبة 
خانات املصفوفة. إنشاء مصفوفات بناءًـ على األعداد الظاهرة عند رمي حجر النرد. رسم مصفوفاتهم وتلوينها وتسميتها. إعادة 

موادهم إلى أماكنها اخصصة عند انتهاء الوقت.

يقوم املعلم ما يلي: متابعة مجموعات التاميذ أثناء لعبهم، وتقدم املساعدة عند احاجة. توجيه التاميذ بشأن مكان وضع املواد في نهاية 
اجزء اخاص بـ "تعلم".

3X6=18

5
=

1
X

5

الصف الثالث اابتدائي 46

إرشادات لعبة خانات املصفوفة:

ارِم النرد مرة واحدة. هذا هو عدد الصفوف في املصفوفة.	 

ارِم النرد مرة أخرى. هذا هو عدد األعمدة في املصفوفة.	 

حدد املكان الذي تريد إنشاء املصفوفة فيه على شبكة لوحة اللعبة. 	 

ارسم املصفوفة على الشبكة ولّونها. 	 

اجعل اسم املصفوفة هو مسألة الضرب وحاصل الضرب. استمر في اللعب حتى ا جد مكان كاٍف إنشاء أي مصفوفات إضافية على الشبكة. 	 

الدرس 20: التطبيق

لوحة لعب الاعب األول:

لوحة لعب الاعب الثاني:

مثال:

الاعب األول:

 3 3 صفوفرمية النرد األولى:

 6 6 أعمدةرمية النرد الثانية:

18 = 6 × 3

الاعب الثاني:

 5 5 صفوفرمية النرد األولى:

 1 1 صفوفرمية النرد الثانية:

5 = 1 × 5
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1. يقوم املعلم ما يلي: رسم املصفوفات التالية على السبورة:

يقول املعلم ما يلي: توجد على السبورة أربع مصفوفات مختلفة. هذه هي املصفوفات التي أنشأناها في اجزء اخاص بـ "اربط". 
لو أن هذه املصفوفات متثل تاميذ يشاهدون عرًضا مسرحًيا، فما الترتيب األفضل برأيكم? فكروا قليًا، ثم التفتوا إلى زمائكم 

املجاورين وشاركوا أفكاركم معهم. شاركوا سبب اختياركم ملصفوفة معينة والسبب في أنها أفضل طريقة لترتيب ستة تاميذ 
لرؤية العرض املسرحي. ارفعوا اإبهام إلى أعلى إذا أردم املشاركة مع الفصل.

يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ دقيقة إلى دقيقتني للمشاركة مع زمائهم املجاورين ثم استدعاء تلميذ إلى ثاثة تاميذ رفعوا اإبهام 
إلى أعلى للمشاركة مع الفصل بأكمله.

يقوم التاميذ ما يلي: مشاركة الفكرة مع زمائهم املجاورين. رفع اإبهام إلى أعلى للتطوع باإلجابة. يشارك التاميذ 
اختارون أفكارهم وشروحاتهم مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: عمل جيد. لقد تعّلمتُـ الكثير من خال ااستماع إليكم وأنتم تشرحون عن أي مصفوفة تعتقدون أنها 
األفضل. "التفكير مثل عاِلم الرياضيات" يتطلب تقدم تفسير سليم، أو سبب جيد، بشأن اعتقادكم بصحة إجابة أو حل محدد. 

قد ا تكون هناك إجابة أو طريقة صحيحة واحدة، ولذلك سنحتاج هذا العام على األغلب إلى شرح أفكارنا واستنتاجاتنا.

املسرح

X X X X X XX X X
X X X

X X
X X
X X

X

X

X

X

X

X

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات
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نظرة عامة على الفصل:

ق التاميذ فهمهم لعملية الضرب، ويربطون مضاعفات الرقم 5 بتحديد الوقت،  في الفصل 3 من مادة الرياضيات للصف الثالث اابتدائي، يعمّـ
ويبدأون في استكشاف استخدامات عملية القسمة في احياة اليومية، وكذلك يتعرفون العاقات بني عمليتي الضرب والقسمة. ولبناء فهم عميق ملفاهيم 

ا وما يتعلمونه حديثًـا ويبحثون عن األماط ملساعدتهم على استيعاب املفاهيم الصعبة. الرياضيات، يستكشف التاميذ العاقات بني ما تعلموه سابقًـ

في أول درسني، يربط التاميذ بني مسائل الضرب الكامية ومسائل الضرب. كما يتعلم التاميذ كيفية حديد متى يكون من األفضل حل املسائل 
الكامية باستخدام عملية الضرب ثم يبدأون تأليف مسائل الضرب الكامية بأنفسهم. (ملحوظة: ا ينبغي أن يقرأ املعلم معظم املسائل للتاميذ إا 

إذا كانت هناك حاجة لذلك في فصل معني). في الدروس الثاثة التالية، يشارك التاميذ في التدريب على حقائق الضرب. وتتمثل أهداف هذا القسم 
في تكني التاميذ من حديد األماط في عملية الضرب، وحديد ااستراتيجيات املُـستخدمة حل احقائق الرياضية، واارتقاء مستوى الطاقة في 

الرياضيات. في الدرسني التاليني، يستخدم التاميذ العاقة بني العدّـ بالقفز مقدار 5 وعقرب الدقائق في الساعة ليتعلموا حديد الوقت بفواصل زمنية 
مدتها 5 دقائق. في الدروس املتبقية من هذا الفصل، يحل التاميذ املسائل الكامية التي تطلب املشاركة والتقسيم، ويبدأون في استخدام رمز عملية 

القسمة. يحدد التاميذ الروابط بني عمليتي الضرب والقسمة، ويحددون هذه العاقة في احقائق الرياضية بشكل خاص.

نظرة عامة على محور الدروس

الفصل 3: الدروس من 21 إلى 30

اربط
خال هذا النشاط اليومي، يكتسب التاميذ الطاقة في املهارات التي سبق 

ا وما سيتعلمونه في جزئية "تعلم"  سبقًـ نون روابط بني ما تعلموه مُـ تعلمها، ويُـكوّـ
ويناقشون املفاهيم الرياضية. وقد يتعرف التاميذ مسائل رياضية متعة من 

العالم الواقعي حفزهم لتعلم مهارة أو مفهوم جديد.

10 إلى 15 دقيقة

خال هذا النشاط اليومي، يتعلم التاميذ ويطبقون مهارات ومفاهيم الرياضيات تعلم
اختلفة. يشارك التاميذ في ااستكشاف والتجريب وحل املسائل والتعاون 
واملناقشة استيعاب وتطبيق املهارات واملفاهيم اجديدة والربط ما تعلموه 

ا. يتعلم التاميذ التفكير واحل مثل "عاِلم الرياضيات" واملثابرة في تطوير  سابقًـ
الفهم التأسيسي للمهارات واملفاهيم الصعبة.

35 إلى 45 دقيقة

ر التاميذ قدرتهم على التعبير عن أفكار تأمل خال هذا النشاط اليومي، يطوّـ
الرياضيات بالتحدث عما اكتشفوه في الدرس، وذلك باستخدام مفردات 

الرياضيات، وطرح األسئلة لفهم أنشطة التعلّـم، وتوضيح املفاهيم اخطأ، وتعلَم 
رؤية األشياء من منظور أقرانهم.

5 إلى 10 دقائق

الدروسالوصفاملكِون
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مؤشرات التعُلم

التفكير احاسوبي

سيعمل التاميذ، خال الدروس من 21 إلى 30، وفق مؤشرات التعلّـم التالية:

ب- العمليات والتفكير اجبري:
1.أ- شرح حاصل ضرب األعداد الصحيحة.

1) على سبيل املثال، وصف أو تثيل x 2 3 باعتبارها العدد اإلجمالي 
ألشياء منقسمة إلى مجموعتني كل منهما تتكون من 3 أشياء.

1.ب- شرح حاصل قسمة األعداد الصحيحة.
1) على سبيل املثال، وصف أو تثيل 24 ÷ 4 على أنها عدد األشياء بكل 

جزء عند تقسيم 24 شيئًـا بالتساوي إلى 4 أجزاء.
2) على سبيل املثال، وصف أو تثيل 24 ÷ 4 على أنها عدد األجزاء عند 

تقسيم 24 شيئًـا إلى أجزاء متساوية من 4 أشياء لكل منها.
3) على سبيل املثال، وصف سياق مكن فيه التعبير عن عدد األجزاء أو 

عدد اجموعات املتضمنة؛ مثل 24 ÷ 4.
1.جـ- الضرب والقسمة في حدود العدد 100.

1.د- استخدام استراتيجيات حل مسائل الضرب والقسمة، ما في ذلك:
1) اليدويات/احسوسات

2) الرسومات
3) املصفوفات

4) العاقة بني الضرب والقسمة
2.أ- تطبيق خواص العمليات باعتبارها استراتيجيات لعمليات الضرب 

والقسمة، ما في ذلك:
1) خاصية اإلبدال في الضرب

2.ب- استخدام العاقة بني الضرب والقسمة حل مسائل الضرب والقسمة مع 
قيمة مجهولة واحدة.

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

سيعمل التاميذ، خال الدروس من 21 إلى 30، وفق مؤشرات التعلّـم التالية:

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
1.جـ- حديد األماط العددية ما في ذلك التي تتضمن احقائق الرياضية للجمع 

والضرب.

د. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
1.جـ- حل املسائل الكامية وحليل البيانات املعروضة على مخطط التمثيل 

بالنقاط.
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أهداف التعلمالدرس

سيقوم التاميذ ما يلي:21
استخدام مجموعة مختلفة من ااستراتيجيات حل مسائل الضرب الكامية.• 
شرح عناصر مسائل الضرب الكامية.• 
كتابة مسألة ضرب تتوافق مع مسألة كامية.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:22
العدّـ بالقفز مقدار 4.• 
توصيل مسائل الضرب باملسائل الكامية ذات الصلة.• 
كتابة مسألة ضرب كامية تطابق املسألة املُـعطاة.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:23
شرح قواعد الضرب في 0 و 1.• 
حديد املضاعفات املشتركة للرقمني 2 و 3.• 
توقّـع املضاعفات املشتركة للرقمني 2 و 3 األكبر من 120.• 
استخدام األدلة لتعليل وشرح التفكير الرياضي.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:24
حديد مضاعفات الرقمني 5 و 10.• 
حديد األماط العددية عند الضرب في 5 و 10.• 
شرح العاقة بني العدّـ بالقفز وحقائق عملية الضرب.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:25
استكشاف العاقة بني مضاعفات األرقام 2 و 3 و 6.• 
منذجة خاصية اإلبدال في الضرب باستخدام املصفوفات.• 
حديد أزواج العوامل باستخدام املصفوفات.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:26
العدّـ بالقفز مقدار 5• 
شرح العاقة بني العدّـ بالقفز مقدار 5 وحديد الوقت بزيادات مقدارها 5 دقائق.• 
قراءة وكتابة الوقت بزيادات مقدارها 5 دقائق على الساعة ذات العقارب.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:27
استخدام مجموعة مختلفة من ااستراتيجيات لإخبار عن الوقت بزيادات مقدارها 5 دقائق.• 
حليل وتصحيح الوقت اخطأ.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:28
استخدام اجسمات لنمذجة القسمة.• 
شرح العاقة بني املشاركة بالتساوي والتقسيم.• 
استخدام مجموعة من ااستراتيجيات حل مسائل املشاركة باستخدام القسمة.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:29
استخدام مجموعة مختلفة من ااستراتيجيات حل مسائل القسمة.• 
شرح أفكارهم عند حل مسائل القسمة.• 
مناقشة أهمية املثابرة.• 

اخريطة الزمنية للتدريس الفصل 3
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أهداف التعلمالدرس

جهيزات املعلم للفصل
ماحظة للمعلم: خال هذا الفصل، سيحل التاميذ مسائل كامية. يُـرجى قراءة املسائل الكامية بصوت عاٍل للتاميذ إذا كانوا يواجهون 

صعوبة في قراءتها بأنفسهم.

الدرس 22:
ا للعدّـ بالقفز. يجب أن يتضمن اخطط مضاعفات 2 إلى 20 و 3 إلى 30. أح وقتًـا لتسجيل مضاعفات •  ا رئيسًـ أنشئ مخططًـ

الرقم 4 للتدريب على العدّـّـ بالقفز في جزئية "اربط" (ومضاعفات أخرى أثناء العمل مع التاميذ على األرقام من 5 إلى 10). يوجد 
مثال موضح باألسفل.

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

الدرس 23:
أنشئ واعرض مخطط 120 (مخطط أعداد يوضح األرقام من 1 إلى 120 منظمةًـ في 10 صفوف).• 
اجمع أقام تلوين أو أقام رصاص ملونة.• 

الدرس 25:
اطبع وقص بطاقات لعبة ترتيب الكراسي (راجع النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم). ستحتاج إلى بطاقة واحدة أو بطاقتني • 

من بطاقات األعداد لكل مجموعة صغيرة من التاميذ.
تبدأ كل مجموعة من التاميذ برقم واحد، لكن عند اانتهاء، سيحصلون على رقم آخر أو يبادلونه مع فريق آخر.• 

ا إلنشاء لوحة رسم بياني كبيرة. وِفر ورقة رسم بياني كبيرة على األقل لكل مجموعة •  الصق أربع ورقات من ورق الرسم البياني معًـ
مكونة من 4 تاميذ. راجع النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم لشبكة املصفوفات.

ى، وأقام تلوين أو أقام رصاص ملونة، وصمغ (أو أنابيب صمغ)، ومقص.•  يجب أن يتوفر لديك ورق مقوّـ

العّد بالقفز باستخدام املضاعفات

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

سيقوم التاميذ ما يلي:30
وصف العاقة بني عوامل املسألة وحاصلها.• 
استخدام رمز عملية القسمة.• 
استخدام العاقة بني الضرب والقسمة لتحديد احقائق الرياضية.• 
حل مسائل القسمة مع قيمة مجهولة واحدة.• 
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الدرس 26:
ا لساعة الفصل بعقارب متحركة.•  ا كبيرًـ أنشئ موذجًـ

أنشئ وجه الساعة من طبق ورقي أو ورق مقوى أو مادة صلبة أخرى. ومن األفضل جعل عقربي الساعات والدقائق بلونني • 
مختلفني ملساعدة التاميذ عند النمذجة. مكنك إضافة قصاصات ملحقة مكن ثنيها ملساعدة التاميذ على رؤية مضاعفات 

الرقم 5. يوجد مثال موضح باألسفل.
ا تُـِشر إلى الدقائق وراء القصاصات إا بعد اكتمال هذا الدرس؛ ألن التاميذ يعملون على اكتشاف مفهوم   

مضاعفات الرقم 5 في هذه املرحلة من الدرس.

أو بداًـ من ذلك، راجع موذج وجه الساعة ذات العقارب ضمن النماذج الكبيرة املتضمنة في نهاية دليل املعلم.  
أنشئ نسخة كبيرة من الصورة باألسفل.• 

الدرس 27:
اطبع وقص مجموعات من بطاقات األعداد من 1 إلى 11 (مجموعة واحدة لكل تلميذ). راجع النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم • 

من بطاقات األعداد من 1 إلى 12. (لن يحتاج التاميذ إلى بطاقة الرقم 12 لدرس اليوم).

الدرس 28:
كِون مجموعات من 50 عنصر عدّـ (مجموعة واحدة للمعلم ومجموعة واحدة لكل تلميذ).• 

مكن استخدام األشياء التالية في حالة عدم توفر اجسمات: حبوب فاصوليا مجففة أو حصى صغير أو عناصر عدّـ ذات • 
وجهني أو مكعبات التوصيل أو مكعبات الوحدة.

اعرض اخطط الرئيس "التفكير مثل عاِلم الرياضيات" (إذا لم يتم عرضه بالفعل).• 

املواد املستخدمة

أقام تلوين خشبأقام تلوينقلم رصاصكتاب التلميذ

ى عناصر عدّـمقصصمغورق مقوّـ

بطاقات مسائل الضربمخطط 120 اخطط الرئيس للعدّـ بالقفز
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نظرة عامة الدرس 21

املواد

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقوم املعلم ما يلي: توجيه انتباه التاميذ إلى املسائل الكامية التي على السبورة، وقراءتها بصوت مرتفع.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: التفتوا إلى زمائكم املجاورين وناقشوا أوجه التشابه بن هاتن املسألتن وأوجه اختافهما. سأستدعي 
أحدكم ملشاركة أفكاره.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث إلى الزميل املجاور ومقارنة املسألتني الكاميتني. يشارك التاميذ الذين وقع عليهم ااختيار 
إجابتهم على السؤال وأي أفكار أخرى تظهر أثناء املناقشة.

يقوم املعلم ما يلي: طرح أسئلة استقصائية، مثل:
هل هاتان املسألتان لهما اإلجابة نفسها؟ وكيف تعرفون ذلك؟• 
ز التاميذ ملاحظة أن املسألة األولى تتطلب اجمع والثانية تتطلب الضرب).•  كيف مكنكم حل كلتا املسألتني؟ (حفّـ
ما املعلومات املوجودة في املسألتني التي تساعدكم في حديد كيفية حل كل مسألة؟• 

يقول املعلم ما يلي: تطلب هاتان املسألتان إيجاد املجموع؛ أي العدد اإجمالي لثمرات التن التي مع أمير. في املسألة األولى، 
اشترى أمير بعًضا من ثمرات التن ثم أعطته والدته املزيد من ثمرات التن. لذا فهذه مسألة جمع. أما في املسألة الثانية، مأ 

 أمير 3 أكياس بالعدد نفسه من ثمرات التن في كل كيس. أي إن لدينا 3 مجموعات (أكياس) وأشياء متساوية في كل كيس 
(5 ثمرات تن). وهذا يذكرني بالضرب. تذكروا أن الضرب عبارة عن مجموعات متساوية مع احتواء كل مجموعة على عدد متساٍو 

من األشياء. ميلوا واهمسوا بإجابة كلتا املسألتن.

يقوم التاميذ ما يلي: امليل والهمس باإلجابات.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. من املهم عند حل املسائل الكامية أن نفهم السؤال حتى نتمكن من حل املسألة بشكل صحيح.

يبدأ التاميذ مقارنة مسائل اجمع والضرب الكامية. 
ثم يستخدمون استراتيجية مفهومة بالنسبة لهم (مثل: 

العدّـ بالقفز، أو رسم الصور، أو استخدام اجمع املتكرر) 
حل مسائل الضرب الكامية األخرى. أحيانا، تتطلب 

املسألة الكامية إجراء عملية ضرب ولكنها ا حتوي على 
عبارات، مثل "مجموعات متساوية" أو "في كل مجموعة". 

لذا، ا تناقش هذه األنواع من الكلمات األساسية مع 
التاميذ. بداًـ من ذلك، استمر في التأكيد على العاقة 
بني املصفوفات والضرب، وأن عملية الضرب تتضمن 
مجموعات من األشياء املتساوية. سيواصل التاميذ 
استكشاف هذا املفهوم من خال التدريب ومناقشة 

القواسم املشتركة في مسائل الضرب الكامية ومراجعة 
معنى الضرب.

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.• 

اكتب املسائل الكامية التالية على السبورة:
ذهب أمير إلى املتجر واشترى 5 ثمرات من • 

فاكهة التني. وعندما عاد إلى املنزل، أعطته 
والدته 3 ثمرات تني أخرى. فما إجمالى عدد 

ثمرات التني التى مع أمير؟
ذهب أمير إلى املتجر، ومأ 3 أكياس بالتني. • 

بداخل كل كيس 5 ثمرات من التني. فما 
إجمالى عدد ثمرات التني التى مع أمير؟

كل• 
مجموعات متساوية• 
مسألة• 
الضرب• 
حاصل الضرب• 

بطاقات مسائل الضرب–1• 
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 

رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقول املعلم ما يلي: لننظر إلى بعض املسائل الكامية األخرى. افتحوا كتاب الرياضيات للتاميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 
21: التطبيق.

يقوم التاميذ ما يلي: فتح كتاب التلميذ، واانتقال إلى الصفحة الصحيحة.

يقول املعلم ما يلي: ستجدون في كتابكم مثاًا على مسألة. سأقرأ املسألة بصوٍت مرتفع أثناء قراءتكم لها مع أنفسكم. عندما 
أنهي القراءة، ميلوا واهمسوا إلى زميلكم املجاور ما تتطلبه املسألة وكيف ستحلون املسألة.

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

يقوم التاميذ ما يلي: القراءة مع املعلم. امليل والهمس باملطلوب من املسألة وطريقة حل املسألة.

يقول املعلم ما يلي: دعونا نسمع أفكار بعض منكم عن هذه املسألة وكيف ستحلونها. وأثناء مشاركتكم األفكار، سأسجل طريقتكم 
حتى يتمكن اآلخرون من التعلم منكم. ارفعوا اإبهام إلى أعلى إذا أردم املشاركة.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى للتطوع باإلجابة. يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم أفكارهم وطريقتهم في 
احل.

يقوم املعلم ما يلي: تسجيل طرق التاميذ على السبورة، ثم استدعاء تلميذين أو ثاثة تاميذ من جربوا طرق مختلفة عن تلك املوجودة 
على السبورة. محاولة حديد طرق مختلفة.

ا أو يستخدموا اجمع املتكرر أو يستخدموا إحدى حقائق الضرب. يتعمق فهم التاميذ  ماحظة للمعلم: مكن للتاميذ أن يرسموا صورًـ
من خال رؤية واستخدام وفهم مجموعة مختلفة من الطرق. عند اانتهاء من مشاركة طرق احل، سِجل "4 مجموعات مع 5 أشياء في كل 

مجموعة، أو x 4 5 = 20" على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: وجد معظمكم أن فرحة معها 20 قطعة من املخبوزات. عّد بعضكم بالقفز مقدار 5، ورسم آخرون صوًرا 
لأكياس واملخبوزات، وكتب بعضكم x 4 5 = 20 (أو أي طرق أخرى استخدمها التاميذ). ما الكلمات التي احظتموها في هذه 

املسألة جعلكم تعتقدون أن الضرب قد يكون طريقة مناسبة حللها? ارفعوا أيديكم.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع اليد ومشاركة أفكارهم.

يقوم املعلم ما يلي: إذا لزم األمر، فساعد التاميذ على فهم أن املسألة حدد مجموعات متعددة متساوية؛ وهي 4 أكياس يحتوي كل منها 
على 5 مخبوزات.

يقول املعلم ما يلي: في كثير من األحيان، عندما يكون لدينا مجموعات متساوية مكونة من عناصر متساوية في كل مجموعة، 
فهذا يعطينا تلميًحا بإمكانية استخدام عملية الضرب إيجاد اإجابة. من الذي يتذكر ااسم الذي نطلقه على إجابة مسألة 

الضرب? اهمسوا باإجابة في أيديكم.

يقوم التاميذ ما يلي: الهمس باإلجابة في أيديهم.

يقول املعلم ما يلي: إن إجابة مسألة الضرب تسمى حاصل الضرب. حتى إذا استخدمنا اجمع املتكرر حلل هذه املسألة، فيمكننا 
تسجيله في صيغة مسألة ضرب. سجلت على السبورة مسألة ضرب توضح الطرق التي تعلمناها. 4 مجموعات مع 5 في كل 

رجى تسجيل ذلك في كتاب التلميذ إذا لم تكونوا قد قمتم بذلك بالفعل. مجموعة، أو x 4 5 = 20. يُـ

يقوم املعلم ما يلي: منذجة تسجيل مسألة الضرب.

يقوم التاميذ ما يلي: تسجيل x 4 5 = 20 في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: اآلن ستحلون بقية املسائل مع زمائكم. وّضحوا الطريقة التي استخدمتموها حلل املسألة في املساحة 
املوجودة في الكتاب أسفل نص املسألة. مكنكم حل هذه املسائل بأي طريقة تفضلونها، ولكن يجب عليكم كتابة مسألة الضرب 

وحاصل الضرب كما فعلنا في املثال.

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

الصف الثالث اابتدائي 50

الدرس 21: التطبيق

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

احلل:

احلل:

احلل:

مسألة الضرب: 

مسألة الضرب: 

مسألة الضرب: 

تدريب:  

اقرأ كل مسألة بعناية.	 

اشرح أفكارك باستخدام الصور أو األعداد أو الكلمات.	 

اكتب مسألة الضرب في املكان املخصص لها.	 

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

2- اشترت منال 6 أكياس من البسكويت لتأخذها إلى املدرسة. يحتوي كل كيس على 3 قطع من البسكويت. فما إجمالي عدد قطع البسكويت؟
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ل في الفصل، وماحظة التاميذ  يقوم املعلم ما يلي: استخدام عصّي األسماء أو استراتيجية أخرى لتكوين ثنائيات من التاميذ. التجوّـ
ا والطرق التي يستخدمونها حل املسائل. وهم يعملون معًـ

يقوم التاميذ ما يلي: قضاء ما تبقى من وقت جزئية "تعلم" في قراءة وحل مسألتي الضرب الكاميتني مع زمائهم. توضيح 
ا، فيمكنهم العمل على مسألة "التحدي". الطريقة املستخدمة في حل كل مسألة وكتابة مسألة الضرب وحاصل الضرب. إذا انتهوا مبكرًـ

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم عمًا في مسألتي الضرب الكاميتن. ارجعوا إلى مقاعدكم، وضعوا املواد في أماكنها املخصصة.

1. يقول املعلم ما يلي: فكروا في املسألتن الكاميتن التي أجبتم عليها اليوم. ما الكلمات املوجودة في املسألتن التي ساعدتكم 
رجى االتفات والتحدث مع زمائكم املجاورين عن هذا السؤال. بعد ذلك، سأرغب في  في اختيار عملية الضرب حلل كل مسألة? يُـ

سماع أفكار بعض منكم.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث مع زمائهم ملناقشة الكلمات الدالة أو الكيفية التي استدلوا بها على إمكانية استخدام عملية 
الضرب. يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم أفكارهم.

يقوم املعلم ما يلي: ااستماع وطرح أسئلة أعمق على التاميذ، مثل:
ما الكلمات التي قد حتويها مسألة جمع كامية وقد ا حتويها مسألة ضرب كامية؟• 
هل مكنكم استخدام كٍل من الضرب واجمع حل بعض هذه املسائل؟ لَم نعم أو لَم ا؟• 
كيف تقررون كيفية حل املسألة الكامية؟ كيف تختارون الطريقة؟• 

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم أفكارهم ويجيبون على أي أسئلة يطرحها املعلم.

ا طرق حل املسائل والتاميذ الذين قد يحتاجون إلى املزيد من التدريب والدعم.  يقوم املعلم ما يلي: ماحظة التاميَذ الذين يفهمون جيدًـ
شكر التاميذ على مشاركة أفكارهم.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

تعلم (من  إلى  دقيقة)
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نظرة عامة الدرس 22

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقوم املعلم ما يلي: تعليق اخطط الرئيس للعدّـ بالقفز على السبورة وتسجيل مضاعفات الرقمني 2 و 3.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: لقد تدربنا على العّد بالقفز مقدار 2 و3، لذا قمت بإنشاء هذا املخطط الرئيس الذي يوضح األعداد التي 
قمنا بعّدها. لبدء درس الرياضيات لهذا اليوم، سنعّد بالقفز مقدار 4. اليوم سنضيف مضاعفات الرقم 4.

سنفعل ذلك كما فعلنا مع مضاعفات الرقم 3. عندما أقول: ابدأوا، سنبدأ بالعّد همًسا. سنهمس بثاثة أرقام ثم نردد الرقم 
الرابع بصوٍت مرتفع ونصّفق. سأكتب على السبورة األرقام التي نرددها بصوٍت مرتفع؛ أي مضاعفات الرقم 4. سنواصل العمل 

بهمس ثاثة أرقام، ثم نصّفق ونردد الرقم الرابع بصوٍت مرتفع، وذلك على النحو التالي:

يقوم املعلم ما يلي: منذجة كيفية همس 1، 2، 3، ثم التصفيق وترديد 4. الهمس 5، 6، 7، ثم التصفيق وترديد 8، وهكذا.

يقول املعلم ما يلي: تذكروا أنه لم يكن من السهل القيام بهذا النشاط مع مضاعفات الرقم 3، لكننا واصلنا احملاولة. نحن نفكر 
مثل علماء الرياضيات ونعمل على مواجهة التحديات. هل أنتم مستعدون للمحاولة?

يقوم املعلم ما يلي: (اإلشارة إلى اخطط الرئيس "التفكير مثل عاِلم الرياضيات"). العدّـ مع التاميذ وكتابة مضاعفات الرقم 4 على 
السبورة حتى الوصول إلى الرقم 40. إذا سمح الوقت، القيام كرر النشاط أكثر من مرة.

يقوم التاميذ ما يلي: العدّـ حتى 40، مع التصفيق عند كل مضاعف للرقم 4 والهمس بجميع ما تبقى من أرقام.

رجى إلقاء نظرة على املضاعفات، أو كل األعداد التي رددناها للتو  2. يقول املعلم ما يلي: أحسنتم في جاوز هذه التحديات. يُـ
عندما كنا نعّد بالقفز مقدار 4. قارنوا مضاعفات الرقم 4 مضاعفات الرقم 2. التفتوا وحدثوا إلى زميلكم املجاور ملدة دقيقة 

ملشاركة ما احظتموه. سأستدعي أحدكم ملشاركة أفكاره.

املواد

في درس اليوم، يواصل التاميذ استكشاف عملية 
الضرب من وجهات نظر متنوعة. ويتدربون على العدّـ 

بالقفز ملساعدتهم على تطوير طرٍق حل مسائل الضرب. 
يوجد العديد من األماط في املضاعفات، وسيبدأ 

التاميذ في ماحظتها كلما تدربوا عليها. يحلل التاميذ 
املسائل الكامية لتحديد املسائل التي تتطابق معها. 

اسمح للتاميذ بارتكاب األخطاء وحليل أخطائهم. عندما 
يصحح التاميذ ألنفسهم أو لبعضهم البعض، فإنهم 

ا، يبدأ التاميذ في تأليف مسائل  يتعلمون أكثر. أخيرًـ
ضرب كامية بأنفسهم. سيساعدك هذا في تقييم ما 
إذا كان التاميذ يفهمون أهمية اجموعات املتساوية 

في مسائل الضرب أم ا. مكنك إعطاء التاميذ عوامل 
مختلفة حسب مستوى املهارات الفردية لكٍل منهم.

سيقوم التاميذ ما يلي:
العدّـ بالقفز مقدار 4.• 
توصيل مسائل الضرب باملسائل الكامية املطابقة.• 
كتابة مسألة ضرب كامية تطابق املسألة املُـعطاة.• 

اطبع وقص مجموعات من بطاقات مسائل الضرب 1 (ضمن • 
النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم). راجع جهيزات 

املعلم للفصل للدرس 22 ملعرفة معلومات إضافية.
ا للعدّـ بالقفز. راجع •  ا رئيسًـ أنشئ واعرض مخططًـ

جهيزات املعلم للفصل للدرس 22 لاطاع على 
التفاصيل ومثال.

مسألة• 
املضاعفات• 
حاصل الضرب• 
العدّـ بالقفز• 

اخطط الرئيس للعدّـ بالقفز• 
مجموعة من بطاقات مسائل الضرب 1• 
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 

رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: في حصة الرياضيات األخيرة، أوجدنا حل املسائل الكامية باستخدام عملية الضرب. وكانت هذه املسائل اإلرشادات

حول مجموعات من األشياء املتساوية في الكمية. افتحوا كتاب الرياضيات للتاميذ على صفحة الدرس 22 : التطبيق. واقرأوا 
ألنفسكم املسائل الكامية ومسائل الضرب في صمت.

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

يقوم املعلم ما يلي: قراءة املسائل بصوٍت مرتفع في الفصل إذا لزم األمر.

يقول املعلم ما يلي: حدثوا مع زمائكم املجاورين عن املسائل وتعاونوا مًعا لتوصيلها مع مسائل الضرب التي ستستخدمونها 
حلل املسائل الكامية. عندما تنتهون مع زمائكم، ارفعوا اإبهام إلى أعلى لتوضيح أنكم جاهزون.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل مع زمائهم لتوصيل املسائل الكامية مسائل الضرب ذات الصلة. رفع اإبهام إلى أعلى عندما 
ينتهون من ذلك.

يقوم املعلم 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 املسألتني الكاميتني األخريني. إذا كانت إجابة التلميذين غير صحيحة، فنشط أفكارهم بأسئلة، 

مثل "هل تتطابق األرقام في كٍل من املسألة الكامية ومسألة الضرب؟" أو "ما الذي تطلبه منا هذه املسألة الكامية؟". السماح للتاميذ 
بالتصحيح لبعضهم البعض، إذا لزم األمر.

يقوم التاميذ ما يلي: مشاركة الزماء الذين يختارهم املعلم إجاباتهم ويشرحون أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. اليوم ستجربون شيًئا أكثر حدًيا يتطلب تكرار احملاولة وعدم اليأس. ستكتبون مسألة كامية من 
تأليفكم، وتشاركونها مع الزميل املجاور لكم ملعرفة ما إذا كان بإمكانه حلها. ما الذي تعرفونه عن مسائل الضرب الكامية? ارفعوا 

أيديكم إذا كانت لديكم أي فكرة.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. ثم يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم أفكارهم.

يقوم املعلم ما يلي: إذا لم يذكر أي تلميذ أن مسائل الضرب الكامية تتضمن مجموعة واحدة أو أكثر من اجموعات املتساوية، فتأكد من 
تذكيرهم بذلك وإعطائهم بعض األمثلة.

يقول املعلم ما يلي: أحب أن أسمع أفكاركم في الرياضيات. لنتدرب على كتابة مسألة ضرب كامية مًعا أوًا. سأكتب مسألة على 
السبورة لم تتم اإجابة عنها بعد، لذلك احتفظوا بحاصل الضرب ألنفسكم إذا كنتم تعرفونه بالفعل.

يقوم املعلم ما يلي: كتابة x 3 6 = _____ على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: سأفكر بصوت مرتفع في كيفية كتابة مسألة كامية تعبر عن مسألة الضرب هذه. استمعوا إلّي بينما أقوم 
بالنمذجة حتى تعرفوا كيف تقومون باألمر ذاته بأنفسكم.

يقوم املعلم ما يلي: التفكير بصوت مرتفع واستعراض مسألة كامية بسيطة تتماشى مع x 3 6. اكتب املسألة 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 األشياء. ستكون لدي 3 مجموعات في مسألتي الكامية و 6 أشياء في كل مجموعة. 
أعتقد أنني سأقطف الزهور لبعٍض من األصدقاء. لذلك مكن أن تكون مسألتي الكامية على النحو التالي:

"قطفت سارة األزهار لثاثة من األصدقاء. وتريد أن تعطي كل واحد من األصدقاء باقة بها 6 زهرات. فما إجمالي عدد األزهار؟ التي 
ستحتاج إليها سارة جميع الباقات؟"

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث إلى الزماء اجاورين للمقارنة بني مضاعفات الرقمني 2 و 4. ثم يشارك التاميذ الذين 
يختارهم املعلم أفكارهم مع الفصل.

ا جزء من مضاعفات الرقم 2، فوضح لهم ذلك. قد ياحظ  ماحظة للمعلم: إذا لم ياحظ التاميذ أن جميع مضاعفات الرقم 4 هي أيضًـ
ا أن كل املضاعفات األخرى للرقم 2 هي مضاعفات للرقم 4. التاميذ أيضًـ

53الصف الثالث اابتدائي

كيف حللت هذه املسألة؟ وضح طريقة احل باألسفل:

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

الدرس 22: التطبيق

6 × 6 = 36مرم معها 4 بلوزات. كل بلوزة بها 3 أزرار. فما مجموع عدد األزرار في كل البلوزات؟

عبأت رنا 6 صناديق كاملة بالعلب املعدنية. كل صندوق به 6 علب معدنية. فما مجموع عدد العلب 
3 × 7 = 21املعدنية التي عبأتها رنا؟

مارس أمير رياضة املشي ملدة 3 أيام في الصيف. ومشي 7 كيلومترات في كل يوم. فما عدد 
3 × 4 = 12الكيلومترات التي يقطعها أمير إجمااًـ؟

اكتب مسألة الضرب هنا:  

اكتب مسألة كامية تتوافق مع مسألة الضرب باألعلى. 

حاصل الضرب: 

اجزء 1

اجزء 2

عند اانتهاء، ابحث عن الزميل الذي معه البطاقة نفسها. ثم اعما سويّـًـا إليجاد حاصل الضرب.

اربط ( إلى  دقيقة)
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يوجد 3 أصدقاء وكل صديق سيأخذ باقة زهور، لذا أنا بحاجة إلى 3 باقات من الزهور. وستحتوي كل باقة على 6 زهرات".

يقوم التاميذ ما يلي: ااستماع للمعلم أثناء التفكير بصوت مرتفع.

يقول املعلم ما يلي: اآلن انتهت املسألة الكامية، ارفعوا اإبهام إلى أعلى إذا كنتم تعتقدون أن مسألتي الكامية تتطابق مع 
املسألة x 3 6. كونوا مستعدين لشرح السبب.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى إذا كانوا يعتقدون أن املسألة الكامية تتطابق مع املسألة. يشرح التاميذ الذين 
يختارهم املعلم األسباب املنطقية.

يقول املعلم ما يلي: جيد. تتطابق هذه املسألة الكامية مع مسألة ضرب ألن لدّي 3 مجموعات من 6 أشياء. واآلن حان دوركم 
لكتابة مسألة كامية من تأليفكم. سأعطيكم بطاقة مسألة الضرب، وحاصل الضرب غير مكتوب.

يقوم املعلم 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 األقل مهمة كتابة مسألة كامية لكل مسألة ضرب.

ا، فيمكن أن يعمل اجميع على املسألة ذاتها في الوقت نفسه ويشاركون ويقارنون املسائل الكامية  ماحظة للمعلم: إذا كان فصلك صغيرًـ
مع بعضهم البعض.

يقول املعلم ما يلي: اآلن بعد أن أصبحت لديكم بطاقة مسألة، اكتبوا مسألة كامية من تأليفكم على هذه السطور. عندما تنتهون، 
ابحثوا عن زميلكم الذي لديه بطاقة املسألة نفسها وقارنا املسألتن الكاميتن. ثم تعاونا مًعا حلل املسألة. هل توجد أية أسئلة?

يقوم التاميذ ما يلي: طرح أي أسئلة توضيحية ثم البدء في كتابة املسائل الكامية. عند اانتهاء، يبحثون عن الزميل الذي 
ا حل مسائل الضرب. لديه بطاقة املسألة نفسها ويقارنون بني املسألتني الكاميتني. ثم يعملون معًـ

ل في الفصل ملساعدة التاميذ في كتابة املسائل الكامية والعثور على الزماء اآخرين ملقارنة املسائل. إذا  يقوم املعلم ما يلي: التجوّـ
انتهى التاميذ من كتابة املسائل الكامية واملقارنة واحل، فيمكنهم احصول على بطاقات جديدة والعمل مع زميل لكتابة مسألة كامية 

جديدة.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا يا تاميذي األعزاء. ارجعوا إلى مقاعدكم مع كتاب التلميذ من أجل جزئية "تأمل".

1. يقول املعلم ما يلي: في حصتي الرياضيات السابقتن، تناولنا املسائل الكامية. وقد أوجدنا حل بعضها باستخدام طرق 
مختلفة، وكتبنا بعض الطرق. تأَملوا ما تعلمتموه. هل من األسهل حل املسائل الكامية أم تأليفها? ما األسهل بالنسبة لكم? وما 

الذي ا يزال صعًبا بالنسبة لكم? سجلوا أفكاركم حول هذه األسئلة في صفحة الدرس 22: كراس الرياضيات.

يقوم التاميذ ما يلي: قضاء دقيقتني إلى 3 دقائق في اإلجابة على األسئلة.

ا، حيث سيوفر ذلك لك معلومات قِيمة عن مدى تعلّـم التاميذ. يقوم املعلم ما يلي: احرص على مراجعة ما كتبه التاميذ احقًـ

يقول املعلم ما يلي: لقد عملتم جميًعا بجد هذا اليوم. خال احلصص القليلة التالية، سنتناول حقائق رياضية في الضرب والتي 
ستساعدنا على حل املسائل الكامية بشكل أسهل. حيوا أنفسكم.

يقوم التاميذ ما يلي: يفتخرون بعملهم ويُـحُيون أنفسهم.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

الصف الثالث اابتدائي 54

اإرشادات: تأَمل ما تعلمَته. أجب عن األسئلة التالية.

فّكر في مسائل الضرب الكامية. هل من األسهل حل املسائل الكامية أم تأليفها? 	 

في رأيك، ما السهل في حل مسائل الضرب الكامية?	 

ما الذي ا تزال جد فيه صعوبة في حل مسائل الضرب الكامية? 	 

الدرس 22: كراس الرياضيات
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نظرة عامة الدرس 23

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقوم املعلم ما يلي: عرض مخطط 120.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: في الصف الثاني اابتدائي، قضينا الكثير من الوقت في العمل على احلقائق الرياضية للجمع والطرح. ورما 
احظتم أن بعض احلقائق يسهل تذكرها مقارنة بغيرها. لذلك، تدربنا على بعض الطرق ملساعدتنا: حقائق زائد 10، أو املضاعفات 

زائد أو ناقص واحد، وما إلى ذلك. بالنسبة لعملية الضرب، توجد أيًضا حقائق رياضيات وطرق تساعدنا على تذكرها. وسنذكر 
اليوم بعض احلقائق الرياضية املتعلقة بالضرب والتي من السهل تذكرها.

يقوم املعلم ما يلي: كتابة ما يلي على السبورة:
.0 x 8 8 + 0 هي نفسها
.1 x 8 8 + 1 هي نفسها

يقول املعلم ما يلي: يقول البعض إن x 8 0 = 8 حيث إن 8 + 0 = 8. كما يقولون أيًضا إن x 8 1 = 9 ألن 8 + 1 = 9. ارفعوا اإبهام 
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 املعلم ما يلي: استدعاء تاميذ بإجابات مختلفة ليشاركوا أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: عندما نضرب في 0، يكون عدد املجموعات التي لدينا 0، أو عدد األشياء في كل مجموعة 0، إذن حاصل 
ضرب في 0 يكون حاصل الضرب 0.  ضرب 8 في 0 يساوي 0 ألنه ا يوجد لدينا مجموعات من الرقم 8. وبالتالي أي عدد يُـ

أما إذا ضربت عدًدا في 1، فهذا يعني أن لدي مجموعة واحدة فقط من العدد، إذن حاصل ضرب 8 في 1 يساوي 8 ألن لدّي 
ضرب في 1 يكون حاصل الضرب هو العدد الذي م ضربه. دعونا نتدرب  مجموعة واحدة مكونة من الرقم 8. وبالتالي أي عدد يُـ

سريًعا على بعض حقائق الرقمن 0 و 1. اهمسوا بحاصل ضرب احلقيقة الرياضية التي أقولها.

املواد

في هذا الدرس، يتدرب التاميذ على الضرب في 0 و 1، 
وشرح ملاذا يسهل تذكر حقائق الضرب هذه. سيحتاج 
جميع التاميذ إلى توضيح أنه عند الضرب في 0، لن 

تكون هناك أي مجموعة، وبالتالي يكون حاصل الضرب 
0. كما أنه عند الضرب في 1، تكون 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 
ا ملضاعفات الرقمني 2 و 3 على مخطط 120. تأكد  أماطًـ

من ربط هذا التدريب بطرق حل مسائل الضرب.

سيقوم التاميذ ما يلي:
شرح قواعد الضرب في 0 و 1.• 
حديد املضاعفات املشتركة للرقمني 2 و 3.• 
توقّـع املضاعفات املشتركة للرقمني 2 و 3 • 

األكبر من 120.
استخدام األدلة لتعليل وشرح التفكير الرياضي.• 

أنشئ واعرض مخطط 120 (مخطط أعداد يوضح • 
األرقام من 1 إلى 120 منظمةًـ في 10 صفوف).

اجمع أقام تلوين أو أقام رصاص ملونة.• 

املضاعفات• 
حاصل الضرب• 

مخطط 120• 
أقام التلوين أو أقام رصاص ملونة• 
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 

رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية



118 الفصل 3

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: اليوم سنستخدم مخطط 120 للتدريب على إيجاد مضاعفات األعداد. املضاعفات هي األرقام نفسها اإلرشادات

التي سنرددها عند العّد بالقفز. (ارجع إلى املخطط الرئيس للعّد بالقفز). إذا كنا نبحث عن مضاعفات الرقم 2، فسنبدأ 
بالرقم 2. املضاعف األول للرقم 2 على مخطط 120 هو 2، ألن x 2 1 = 2. إذا كان املخطط الذي لدينا يحتوي على 0، 

.0 = 0 x 2 فيمكننا البدء من 0 ألن

رجى فتح كتاب الرياضيات للتاميذ على صفحة الدرس 23: التطبيق. لرؤية مخطط 120 لديكم. ضعوا إصبعكم على الرقم 2. يُـ

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

يقوم املعلم ما يلي: حديد اللونني اللذين سيستخدمهما التاميذ لتلوين اخطط 120 (على سبيل املثال، األصفر واألخضر). اطلب من 
التاميذ إخراج تلك األلوان (أقام تلوين أو أقام الرصاص امللونة).

يقوم التاميذ ما يلي: إخراج أدوات التلوين كما طلب املعلم.

يقول املعلم ما يلي: بدًءا من الرقم 2، مكنكم العّد بالقفز إلى 4 و 6 و 8 و 10 وهكذا. مكنكم دائًما التحقق من عملكم من خال 
التدريب على استراتيجية الهمس التي استخدمناها، أو من خال النظر إلى مخطط العّد بالقفز، أو باستخدام اجمع املتكرر. 
لّونوا جميع مضاعفات الرقم 2 على املخطط 120 اخاص بكم باللون _____ . لّونوا املضاعفات بلون خفيف بحيث يظل 

بإمكانكم رؤية الرقم حته. لنفعل هذا مع أول 10 مضاعفات للرقم 2.

يقوم املعلم ما يلي: منذجة التلوين بلون خفيف ألول 10 مضاعفات على اخطط ليتبعه التاميذ.

يقوم التاميذ ما يلي: تلوين أول 10 مضاعفات مع املعلم.

رجى تلوين بقية مضاعفات الرقم 2 مفردكم. أثناء عملكم،  يقول املعلم ما يلي: اآلن وبعد أن لّونا بعًضا من املضاعفات مًعا، يُـ
انتبهوا إلى أي أمناط تاحظونها جعل التلوين أو العد مقدار 2 أسهل. عندما تنتهون، تدّربوا على العد مقدار 2 وصوًا إلى 

120، أو ما بعد ذلك، بأنفسكم. ابدأوا التلوين.

يقوم التاميذ ما يلي: تلوين بقية مضاعفات الرقم 2. عند اانتهاء، يعدّـ التاميذ في صمت مضاعفات الرقم 2 حتى يصلوا 
إلى 120.

يقوم املعلم ما يلي: بعد 3 أو 5 دقائق تقريبًـا (أو قبل ذلك إذا انتهى معظم التاميذ)، أعد انتباه التاميذ مرة أخرى إليك باستخدام 
إشارة جذب اانتباه.

يقول املعلم ما يلي: إذا احظتم وجود منط مكنكم مشاركته، فيرجى رفع أيديكم. لنسمع بعًضا منكم.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يصف التاميذ الذين يختارهم املعلم األماط التي احظوها.

ا وهكذا إلى النهاية، وأن جميع األرقام  ا وتركوا رقمًـ ماحظة للمعلم: ينبغي أن ياحظ التاميذ مط األعمدة التي م تلوينها، وأنهم لونوا رقمًـ
ا زوجية. وقد ياحظون األماط املعاكسة في األرقام التي لم يلونوها. إذا لم يذكر التاميذ هذه األماط، فاستخدم األسئلة  التي لونوها أرقامًـ

لتوجيه تفكيرهم أو اشرحها لهم بنفسك.

يقول املعلم ما يلي: أنتم باحثون رائعون عن األمناط، متاًما مثل علماء الرياضيات العظماء. سنلون اآلن كل مضاعفات الرقم 
3 باللون _____ (لون مختلف عن مضاعفات الرقم 2). تذّكروا أن بعض مضاعفات الرقم 3 مكتوبة على مخطط العّد 

بالقفز. إذن مكننا تلوين أول عشرة مضاعفات مًعا.

ا (على سبيل املثال،  يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ حقائق الضرب للرقمني 0 و 1 للتدريب عليها. كتابة بعض األعداد الكبيرة أيضًـ
x 253 1 أو x 0 7498) للتأكد من أن التاميذ قد أدركوا أنه ا حاجة إلى احساب عند الضرب في 0 أو 1.

يقوم التاميذ ما يلي: الهمس بحاصل الضرب ألنفسهم.
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55الصف الثالث اابتدائي

أكتب جميع املضاعفات املشتركة بني الرقمني 2 و 3: 

اكتب أول 10 مضاعفات للرقم 2 

اكتب أول 10 مضاعفات للرقم 3 

اإرشادات: استخدم مخطط 120 إكمال التالي:

لّون مضاعفات الرقم 2 (اللون الذي يحدده املعلم). 	 

لّون مضاعفات الرقم 3 (اللون الذي يحدده املعلم). 	 

أجب على األسئلة في أسفل الصفحة.	 

الدرس 23: التطبيق
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ن بالفعل  يقوم املعلم ما يلي: منذجة تلوين أول 10 مضاعفات للرقم 3 على اخطط الكبير. عندما تصل إلى الرقم 6، ناقش ملاذا هو ملوّـ
ا لكٍل من الرقمني 2 و 3. كرر اإلجراء نفسه حتى 12. وتعاون مع التاميذ ابتكار طريقة إلظهار كا اللونني عندما يكون العدد مضاعفًـ

يقول املعلم ما يلي: ستنهون اآلن مضاعفات الرقم 3 بأنفسكم. استخدموا استراتيجية الهمس بالعّد أو مخطط الفصل 
رجى استخدام املخطط لإجابة على أسئلة  ملساعدتكم. عندما تنتهون من إيجاد جميع مضاعفات الرقم 3 على مخطط 120، يُـ

املخطط باألسفل.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل بشكل فردي لتحديد وتلوين املضاعفات من 3 إلى 120. اإلجابة على األسئلة املتعلقة مضاعفات 
الرقمني 2 و 3.

يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل ومساعدة التاميذ عند احاجة.

1. يقول املعلم ما يلي: عمل رائع في البحث عن املضاعفات على مخطط 120. تأّملوا األمناط التي احظتموها اليوم والتي 
تعلمتموها حتى اآلن. هل مكنكم توّقع رقم أكبر من 120 يكون مضاعًفا لكل من 2 و 3? انتقلوا إلى صفحة الدرس 23: كراس 

الرياضيات في كتابكم واكتبوا أفكاركم.

يقوم التاميذ ما يلي: اإلجابة على األسئلة في كراس الرياضيات.

يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ من دقيقتني إلى 3 دقائق لكتابة التوقعات. استدعاء عدة تاميذ متطوعني ملشاركة أفكارهم. تشجيع 
التاميذ على استخدام مخطط 120 في الفصل لشرح األسباب املنطقية.

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم أسبابهم املنطقية. مكن للتاميذ أن يطرحوا األسئلة ويدعموا 
بعضهم البعض.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

الصف الثالث اابتدائي 56

اإرشادات: تأَمل ما تعلمَته. فّكر في رقم أكبر من 120 تتوقع أن يكون مضاعًفا مشترًكا بن 2 و 3. اشرح ملاذا تعتقد أن توقعك صحيح.           

الدرس 23: كراس الرياضيات

تعلم (من  إلى  دقيقة)



120 الفصل 3

نظرة عامة الدرس 24

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: لنبدأ اليوم العّد بالقفز مقدار 10. سنبدأ العّد بسرعة. أثناء عّدكم، سأشير إلى مخطط 120.اإلرشادات

يقوم التاميذ ما يلي: العدّـ بالقفز مقدار 10 إلى 120 بصوت مرتفع مع املعلم.

يقول املعلم ما يلي: حدثوا مع زمائكم املجاورين ملدة دقيقة واحدة ملشاركة األمناط التي احظتموها عندما قلنا مضاعفات 
العدد 10. بعد دقيقة، سأستخدم عصّي األسماء ألسمع من تلميذين عّما احظتموه.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث إلى الزميل املجاور عن األماط التي احظوها. يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم 
ماحظاتهم.

ماحظة للمعلم: يجب على التاميذ أن ياحظوا أنه عند العدّـ بالقفز مقدار 10 تظهر املضاعفات في عمود واحد في أقصى اليمني على 
مخطط 120 وأن كل مضاعف ينتهي بصفر. إذا لم يشارك التاميذ هذه املعلومة، فاشرحها لهم.

يقول املعلم ما يلي: لنكرر هذا مع مضاعفات الرقم 5. ستقولون املضاعفات وسأشير أنا إلى مخططنا بالفصل، ثم سنتحدث عن 
األمناط التي احظتموها.

يقوم التاميذ ما يلي: العدّـ بالقفز مقدار 5 وصواًـ إلى 120 بصوت مرتفع مع املعلم.

يقول املعلم ما يلي: حدثوا مع زمائكم املجاورين ملدة دقيقة واحدة ملشاركة األمناط التي احظتموها عندما قلنا مضاعفات 
الرقم 5. بعد دقيقة، سأستخدم عصّي األسماء ألسمع من تلميذين عّما احظتموه.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث إلى الزميل املجاور عن األماط التي احظوها. يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم 
ماحظاتهم.

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

املواد

يستمر التاميذ في استخدام األماط ملساعدتهم على 
حديد وتذكر حقائق الضرب واستكشاف العاقات بني 
األرقام التي لها مضاعفات مشتركة. في درس اليوم، 
ا في مضاعفات الرقمني 5 و 10.  يوجد التاميذ أماطًـ

كما يربطون العدّـ بالقفز مسائل الضرب املقابلة.

سيقوم التاميذ ما يلي:
حديد مضاعفات الرقمني 5 و 10.• 
حديد األماط العددية عند الضرب في 5 و 10.• 
شرح العاقة بني العدّـ بالقفز وحقائق عملية • 

الضرب.

ا حاجة لتحضير جديد.

مسألة• 
العوامل• 
املضاعفات• 
النمط• 

مخطط 120 بالفصل• 
أقام التلوين أو أقام رصاص ملونة• 
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 

رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقول املعلم ما يلي: سنواصل اليوم استكشافنا للمضاعفات على مخطط 120. ولكننا سنضيف جزًءا آخر إلى عملنا. سنحدد 
املضاعفات على مخطط 120 لدينا، ثم سنكتب مسائل الضرب ملطابقتها. سيكون لكل مسألة ضرب عامان وحاصل ضرب. 

اهمسوا إلى زمائكم املجاورين  بتعريف العامل وحاصل الضرب.

يقوم التاميذ ما يلي: الهمس إلى الزميل املجاور بتعريف العامل وحاصل الضرب.

يقول املعلم ما يلي: لقد سمعت أن كثيًرا منكم يتذكر أن حاصل الضرب هو إجابة مسألة الضرب وأن العاملْن هما العددان اللذان 
نضربهما مًعا. أحسنتم.

يقوم املعلم ما يلي: اختيار لونني ليستخدمهما التاميذ لتلوين اخطط 120 في كتاب التاميذ كما في الدرس 23، والطلب من التاميذ 
إخراج أقام التلوين.

يقول املعلم ما يلي: أخرجوا أقام التلوين وكتاب الرياضيات للتلميذ. اانتقال إلى صفحة الدرس 24: التطبيق.

يقوم التاميذ ما يلي: إخراج قلمي تلوين وكتاب التلميذ. فتح الصفحة الصحيحة.

يقول املعلم ما يلي: احظوا اآلن وأنا أقوم بنمذجة ما ستفعلونه. أوًا، سنجد مضاعفات الرقم 10. سنلّون مضاعفات الرقم 10 
رجى الهمس بأول مضاعفن للرقم 10 مرة أخرى. باللون _____. يُـ

يقوم التاميذ ما يلي: الهمس بأول مضاعفني للرقم 10.

يقوم املعلم ما يلي: تلوين األرقام على مخطط 120، أو تظليلها بلون فاح.

يقول املعلم ما يلي: أشكركم على مساعدتي. اآلن مكنكم تلوين أول مضاعفن للرقم 10 في كتابكم.

يقوم التاميذ ما يلي: تلوين الرقمني 10 و 20 على مخطط 120.

يقول املعلم ما يلي: اآلن نريد أن نكتب مسألة تتضمن مضاعفي الرقم 10 هذين. ما أننا نعّد بالقفز مقدار 10، فسيكون عاملنا 
األول 10. لقد بدأت بالرقم 10، إذن العامل الثاني هو 1. من مكنه القدوم وكتابة مسألة للعاملن 10 و 1? ارفعوا أيديكم.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يسجل التلميذ الذي م اختياره املسألة x 10 1 = 10 على السبورة (وقد 
يطلب املساعدة من بعض الزماء، إذا لزم األمر).

يقول املعلم ما يلي: من يستطيع مساعدتي في املسألة الثانية? ارفعوا أيديكم.

 20 = 2 x 10 يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يحدد التلميذ الذي م اختياره العاملني في املسألة ويسجل
على السبورة، ويطلب املساعدة عند احاجة.

يقوم املعلم ما يلي: التأكد من أن جميع التاميذ يفهمون كيفية حديد العاملني وإيجاد حاصل الضرب إذا لزم األمر، فأكمل x 10 3 مع التاميذ.

يقول املعلم ما يلي: ستستمرون اآلن في العّد مقدار 10، وتلوين مضاعفات العدد 10 على مخطط 120 في كتاب التلميذ. عند 
اانتهاء من هذه اخطوة، اكتبوا املسائل لكل مربع ملون. هل لديكم أي أسئلة قبل البدء?

يقوم التاميذ ما يلي: طرح األسئلة إذا لزم األمر لفهم النشاط. البدء في العمل بشكل فردي في هذه النشاط.

يقوم املعلم ما يلي: مراقبة التاميذ أثناء عملهم، وإخبارهم بالعمل مع زمائهم عند احاجة إلى دعم إضافي. عندما ينتهي غالبية التاميذ، 
ا. استخدم إشارة جذب اانتباه استعادة تركيز الفصل مجددًـ

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

الصف الثالث اابتدائي 58

10X1=10

10X3=

10X=

10X=

10X=

10X=

10X2=20

10X4=

10X=

10X=

10X=

10X=

اإرشادات: استخدم مخطط 120 إكمال التالي:

	 لّون مضاعفات الرقم 10  (اللون الذي يحدده املعلم). 

الدرس 24: التطبيق

تبت أول مسألتن كمثال لك. اكتب مسائل مضاعفات الرقم 10. كُـ

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

اربط ( إلى  دقيقة)
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يقول املعلم ما يلي: أريد أن أعرف كيف سار األمر بالنسبة لكم. كونوا صادقن حتى أمتكن من مساعدتكم عند احلاجة. استمعوا 
جيًدا، عندما أقول ابدأوا، قوموا ما يلي: إذا كان األمر سهًا وتشعرون باحلماس، فاقفزوا. وإذا كان األمر معتدل الصعوبة، فضعوا 

أيديكم على مكتبكم. أما إذا كان األمر صعًبا، فضعوا أيديكم ألسفل.

يقوم التاميذ ما يلي: حريك أيديهم ليوضحوا كيف كان هذا النشاط بالنسبة لهم.

يقول املعلم ما يلي: أشكركم لكونكم صادقن. أعرف من سأساعد في املرة القادمة. ستقومون باملهمة نفسها مع مضاعفات الرقم 5.

ماحظة للمعلم: إذا كانت املساحة مناسبة، فاستدِع التاميذ الذين وضعوا أيديهم ألسفل إلى مكان معني للعمل معك أو مع بعضهم البعض.

رجى تلوين كل مضاعفات الرقم 5 باللون  يقول املعلم ما يلي: لديكم اخيار للقيام مضاعفات الرقم 5 مفردكم أو مع زميل. يُـ
_____ (لون مختلف عن املستخدم ملضاعفات الرقم 10). ثم اكتبوا مسائل جميع مضاعفات الرقم 5.

1. يقول املعلم ما يلي: اليوم تدربتم على العّد بالقفز مقدار 5 و 10 على مخطط 120 ولَونتم األعداد التي تعّدونها. ثم كتبتم 
حقائق الضرب للرقمن 10 و 5 وصوًا إلى 120. ما العاقة التي احظتموها بن األعداد امللونة على مخطط 120 وحقائق الضرب 

التي كتبتموها? فكروا للحظة، ثم ارفعوا أيديكم عندما ترغبون في مشاركة أفكاركم.

يقوم التاميذ ما يلي: التفكير بهدوء في العاقة بني العدّـ بالقفز وحقائق عملية الضرب. رفع األيدي للمشاركة التطوعية. 
يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم أفكارهم، باستخدام مخطط 120 حسب احاجة للتوضيح.

يقوم املعلم ما يلي: ااستماع بعناية إلى تفسيرات التاميذ. تقدم عبارات توضيحية حسب احاجة مع السماح للتاميذ بتفسير وتبرير 
أفكارهم. من املهم للتاميذ فهم هذه العاقة واستخدام األماط، حتى يدركوا أن حقائق الضرب ليست عشوائية أو غير متوقعة.

يقول املعلم ما يلي: ما أروع هذا التفكير الرياضي الذي استمعت إليه اليوم. أنا معجب جًدا بكيفية شرحكم ومساعدة بعضكم 
البعض. أحسنتم العمل اليوم في استخدام مخطط 120 كأداة ملساعدتكم في حل مسائل الضرب. حّيوا بعضكم البعض بشدة.

يقوم التاميذ ما يلي: حية بعضهم البعض.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 25

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: ارفعوا اإبهام إلى أعلى إذا كنتم تستطيعون تذكيرنا بتعريف املضاعف.اإلرشادات

يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى للتطوع باإلجابة. يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم تعريفهم. قد تتضمن 
ا مضاعفات الرقم 2 هي 2، 4، 6؛ وما إلى ذلك. اإلجابة ما يلي: املضاعفات هي األرقام التي نحصل عليها عند العدّـ بالقفز؛ إذًـ

يقول املعلم ما يلي: أشكركم على مشاركة ما تعلمتموه. املضاعف هو حاصل ضرب الرقم عدد من املرات. مثًا، مضاعفات الرقم 3 
هي 3 و 6 و 9، والتي متثلها املسائل x 3 1 و x 3 2 و x 3 3. ونذكر هذه املضاعفات عند العّد بالقفز. أخبرني صديقي في 

أحد األيام أنه إذا لّونتم مضاعفات الرقم 6، فإنكم تلونون في الوقت نفسه مضاعفات الرقمن 2 و 3. انظروا إلى مخطط 120. 
هل تتفقون مع صديقي أم ا? التفتوا إلى زميلكم املجاور وناقشوه. سأستخدم عصّي األسماء اختيار بعض التاميذ وااستماع 

إلى أفكارهم.

يقوم التاميذ ما يلي: االتفات ومناقشة زمائهم. يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم أفكارهم، باستخدام مخطط 120 
حسب احاجة لشرح األسباب املنطقية.

يقول املعلم ما يلي: أفكار مثيرة لاهتمام. ارفعوا أيديكم إذا كنتم ترغبون في القدوم ووضع دائرة حول أول أربعة مضاعفات للرقم 
6 حتى مكننا أن نرى ما يحدث.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يذهب التلميذ الذي يختاره املعلم إلى مخطط 120 في الفصل، ويضع 
دوائر على أول أربعة مضاعفات للرقم 6. إذا لزم األمر، فقد يطلب التلميذ املساعدة من زميل.

يقول املعلم ما يلي: الرقمان 2 و 3 عامان للرقم 6. وألنهما عامان للرقم 6، فسيشارك الرقمان 2 و 3 بعض مضاعفات الرقم 
6. معرفة هذه األنواع من األمناط مكن أن تساعدنا في تعّلم وتذّكر حقائق الضرب.

املواد

في هذا الدرس، ينشئ التاميذ مصفوفات للعبة تُـسمى 
ترتيب الكراسي. يستخدم التاميذ خاصية اإلبدال لعملية 
الضرب، ويجدون جميع أزواج العوامل حاصل الضرب 
املُـعطى. لبدء الدرس، يحدد التاميذ مضاعفات الرقم 6 

وعاقتها بالعاملني 2 و 3.

سيقوم التاميذ ما يلي:
استكشاف العاقة بني مضاعفات األرقام 2 و • 

3 و 6.
منذجة خاصية اإلبدال في الضرب باستخدام • 

املصفوفات.
حديد أزواج العوامل باستخدام املصفوفات.• 

أنشئ بطاقات لعبة ترتيب الكراسي للتاميذ. انظر جهيزات املعلم للفصل للدرس 25 ملعرفة التفاصيل.• 
ا كبيرة من ورق الرسم البياني لكل مجموعة ثنائية من التاميذ. (راجع النماذج املتضمنة في نهاية دليل •  ر أوراقًـ حضّـ

املعلم لشبكة املصفوفة). انظر جهيزات املعلم للفصل للدرس 25 للحصول على تعليمات مفصلة.
ى، ومقص، وغراء (أو أنابيب الصمغ).•  يجب أن يتوفر معك ورق مقوّـ

املصفوفة• 
خاصية اإلبدال في الضرب• 
العامل• 
حاصل الضرب• 

بطاقات لعبة ترتيب الكراسي• 
ورق رسم بياني (ورقة واحدة كبيرة • 

على األقل لكل مجموعة مكونة من 
4 تاميذ)

ورق مقوّـى• 
أقام التلوين أو أقام رصاص ملونة• 
صمغ أو أنابيب صمغ• 
مقص• 

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقوم املعلم ما يلي: رسم املصفوفات التالية على السبورة. (هذه الصورة نفسها التي استخدمناها في جزئية "تأمل" للدرس 20).

يقول املعلم ما يلي: قبل بضعة أيام، نظرنا إلى هذه املصفوفات. كل مصفوفة من هذه املصفوفات تتكون من 6 كراسي. التفتوا إلى 
زميلكم املجاور بسرعة وشاركوا أي مصفوفة تعتقدون أنها متثل أفضل ترتيب للكراسي ملشاهدة العرض.

يقوم التاميذ ما يلي: االتفات ومشاركة األفكار مع الزميل املجاور.

يقول املعلم ما يلي: متثل هذه املصفوفات طرًقا ملضاعفة عددين صحيحن، أو عاملن، للحصول على حاصل الضرب 6.

يقوم املعلم ما يلي: وصف املصفوفات التالية واإلشارة إليها:
 •6 = 6 x 1 صف واحد به 6 كراسي
 •6 = 3 x 2 صفان بكٍل منهما 3 كراسي
 • 6 = 2 x 3 3 صفوف بكٍل منها كرسيان
 • 6 = 1 x 6 6 صفوف بكٍل منها كرسي واحد

2. يقول املعلم ما يلي: اكتشفنا قبل بضعة أيام أن كًا من اجمع والضرب لهما خاصية اإبدال. ارفعوا أيديكم إذا كان بإمكانكم 
شرح تعريف خاصية اإبدال.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشرح التاميذ الذين يختارهم املعلم خاصية اإلبدال.

يقوم املعلم ما يلي: إذا لم يتذكر التاميذ خاصية اإلبدال، فاشرحها لهم.

يقول املعلم ما يلي: خاصية اإبدال تعني إمكانية احلصول على اإجابة نفسها عند جمع األعداد املضافة أو ضرب العوامل بأي 
ترتيب. 1 و 6 هما عامان لـلرقم 6، واملسألة x 1 6 لها حاصل- x 6 1 نفسه.

اليوم سنلعب لعبة ترتيب الكراسي حلل بعض املسائل احمليرة. سأعطيكم حاصل الضرب أو إجمالي عدد الكراسي. ستكون مهمتكم 
هي إيجاد كل الطرق املُـتاحة لترتيب تلك الكراسي في املصفوفات. ستكون معكم ورقة رسم بياني لرسم وتلوين وقص كل مصفوفة 

جدونها.

يقوم املعلم ما يلي: رفع ورقة رسم بياني للمصفوفة.

يقول املعلم ما يلي: قبل البدء، لنأخذ مثاًا آخر. إذا كانت لدينا 10 كراسي، فما عدد املصفوفات املختلفة التي مكن أن نكّونها? 
التفتوا وحدثوا إلى زمائكم املجاورين. ارفعوا اإبهام إلى أعلى عند ااستعداد للمشاركة. أثناء مشاركة املصفوفات، سأقصها من 

ورقة الرسم البياني هذه.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث إلى الزميل املجاور عن املصفوفات املتاحة لـ 10 كراسي. رفع اإبهام إلى أعلى للتطوع 
باإلجابة. يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم عملهم.

يقوم املعلم ما يلي: إذا كان ذلك مكنًـا، فاطلب من التاميذ املتطوعني رسم املصفوفات وتلوينها وقصها عند مشاركتها وعرضها على 
.1 x 10 10 و x 1 2 و x 5 5 و x 2 السبورة. إذا لم يكن مكنًـا، فيمكنك رسم املصفوفات وتلوينها وقصها بنفسك. تأكد أن لديك

يقول املعلم ما يلي: على السبورة، لدينا أربعة ترتيبات مختلفة للكراسي. هل أي من هذه الترتيبات متماثلة في الشكل? ارفعوا 
أيديكم للتوضيح.

املسرح

X X X X X XX X X
X X X

X X
X X
X X

X

X

X

X

X

X

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات
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يقوم التاميذ ما يلي: دراسة املصفوفات املوجودة على السبورة لتحديد أي مصفوفات متماثلة في الشكل.

ماحظة للمعلم: يجب على التاميذ أن يدركوا أن x 2 5 و x 5 2 (وكذلك x 10 1 و x 1 10) متماثلتان في الشكل، وبالتالي يشتركان في 
حقيقة الضرب نفسها.

3. يقول املعلم ما يلي: نعم، بالنسبة لـ 10 كراسي، هناك مجموعتان فقط من العوامل: 2 و 5، و 1 و 10. مكننا أن نكّون أربعة 
ترتيبات، اثنان منها متشابهان ولكن معكوسان فحسب (أحدهما أفقًيا واآلخر رأسًيا).

.1 x 10 10 إلظهار x 1 2 و x 5 5 إلظهار x 2 يقوم املعلم ما يلي: منذجة عكس

يقول املعلم ما يلي: اليوم عندما تفكرون في املصفوفات، قد تكون بعضها متماثلة في الشكل. فهي حتوي على العوامل نفسها 
ولكن بشكل معكوس.

واآلن حان دوركم. ستنقسمون إلى مجموعات صغيرة. سيأتي تلميذ واحد من مجموعتكم ويحصل على بطاقة حتوي على 
إجمالي عدد املقاعد وورقة كبيرة من ورق الرسم البياني وقطعة كبيرة من الورق املقّوى واللصق واملقص. ستقومون بإخراج أقام 

التلوين حتى تتمكنوا من تلوين املصفوفات. ستعملون كفريق واحد لرسم وتلوين وقص جميع املصفوفات التي لها حاصل الضرب 
املوجود على بطاقتكم، ثم عليكم لصق املصفوفات على الورق املقّوى اخاص بكم. حت كل مصفوفة، أكتبوا حقيقة الضرب التي 

.10 = 10 x 1 5 = 10 أو x 2 متثلها، مثل

إذا كنتم بحاجة إلى ورقة أخرى من الورق املقّوى، فأخبروني ألعطيكم ورقة جديدة. ثم تبادلوا البطاقات مع فريق آخر انتهى من 
العمل على بطاقته، وابدأوا مع حاصل الضرب اجديد. هل لديكم أسئلة?

يقوم التاميذ ما يلي: طرح أسئلة لفهم اإلرشادات عند احاجة.

يقوم املعلم 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 املواد واألدوات. قضاء 
ما تبقى من وقت "تعلم" في حديد و إنشاء مصفوفات ذات نواج متنوعة.

يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل وماحظة التاميذ أثناء عملهم. تقدم املساعدة عند احاجة وجمع اللوحات عند انتهاء التاميذ 
ا. منها. عندما يقترب وقت "تعلم" من اانتهاء، استخدم إشارة جذب اانتباه استعادة تركيز جميع التاميذ مجددًـ

رجى إحضار لوحات ترتيب الكراسي اخاصة بكم إلّى إذا لم أكن حصلت عليها بالفعل. سنناقش عملكم  يقول املعلم ما يلي: يُـ
خال جزئية "تأمل". رتبوا أدواتكم وارجعوا إلى مقاعدكم.

يقوم التاميذ ما يلي: عرض اللوحات على السبورة، وترتيب األدوات واملواد.

ا أثناء  ماحظة للمعلم: توفر لوحات ترتيب الكراسي للتاميذ مرجعية بصرية جميع أزواج العوامل لرقم معني. اعرضها وأِشر إليها كثيرًـ
تعُلم التاميذ حقائق الضرب.

1. يقول املعلم ما يلي: سنأخذ دقيقة واحدة للنظر في جميع اللوحات. ما الذي تاحظونه? سأستخدم عصّي األسماء اختيار 
بعض التاميذ وااستماع إلى ماحظاتهم.

يقوم التاميذ ما يلي: قضاء دقيقة في النظر إلى اللوحات، ثم مشاركة املاحظات إذا م استدعاؤهم.

يقوم املعلم ما يلي: توجيه املاحظات بطرح أسئلة، مثل:
كيف عرفتم أن لديكم جميع املصفوفات املُـتاحة للرقم؟• 
ما الذي تاحظونه بشأن العاقة بني العوامل وحاصل الضرب؟• 
هل هناك أي أرقام قد تكون لديها مصفوفة واحدة فقط؟• 

يقول املعلم ما يلي: عمل جيد. لنحتفظ بهذه اللوحات حتى نتمكن من مواصلة النظر في جميع أزواج العوامل حلواصل الضرب 
املختلفة عندما نتعلم حقائق الضرب.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

تعلم (من  إلى  دقيقة)
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نظرة عامة الدرس 26

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقوم املعلم ما يلي: رسم أربع ساعات ذات عقارب على السبورة تُـظهر األوقات التالية: 2:00 و 9:30 و 5:45 و 7:15. إذا كان ذلك اإلرشادات

ا لاستخدام. مكنًـا، فاجعل عقرب الساعات وعقرب الدقائق بألوان مختلفة. أيضا تأكد من إحضار موذج الساعة ويكون جاهزًـ

يقول املعلم ما يلي: في العام املاضي، تعلمنا عن الساعات وكيفية حديد الوقت وكتابته. لنراجع ذلك لنعرف ما الذي نتذكره.

يقوم املعلم ما يلي: طرح األسئلة باألسفل للمراجعة السريعة. استدعاء مجموعة متنوعة من التاميذ، واستخدام موذج الساعة الكبيرة 
عند احاجة.

ما الذي تثله األرقام من 1 إلى 12 على الساعة؟• 
أي عقرب يخبرنا عن الساعات؟• 
أي عقرب يخبرنا عن الدقائق؟• 
ما عدد الدقائق في الساعة الواحدة؟• 
كيف نكتب الوقت؟• 

يقول املعلم ما يلي: رائع. اآلن بعد أن راجعنا بعض األساسيات، لنلِق نظرة على الساعات األربع على السبورة. التفتوا إلى زميلكم 
املجاور وأخبروه عن الوقت املوجود على هذه الساعات األربع. ارفعوا اإبهام إلى أعلى إذا كنتم ترغبون في املشاركة.

يقوم التاميذ ما يلي: إخبار زمائهم عن الوقت في الساعات األربع. رفع اإبهام إلى أعلى للتطوع باإلجابة. يخبر التاميذ 
الذين يختارهم املعلم عن الوقت املوضح على الساعات.

يقوم املعلم ما يلي: تأكد من تقدم تدريب إضافي في وقت احق إذا نسي التاميذ كيفية حديد الوقت بالساعة أو نصف الساعة. 
سيُـراجع الوقت مع أرباع الساعة (وربع / وإاّـ ربع) مرة أخرى قريبًـا.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. بعض هذه األوقات كانت صعبة قليًا. اليوم سنعمل أكثر على الوقت، لذا سنتدرب أكثر.

املواد

ا بني  ن التاميذ رابطًـ في درس الرياضيات هذا، يكوّـ
العدّـ بالقفز مقدار 5 أو مضاعفات الرقم 5، مع حديد 

الوقت املوضح على ساعة ذات عقارب. في الصف الثاني 
اابتدائي، تعلم التاميذ كيفية حديد الوقت بالساعة، 

ونصف الساعة، وربع الساعة. لذا، ستُـراجع هذه 
املعلومات أواًـ.

سيقوم التاميذ ما يلي:
العدّـ بالقفز مقدار 5• 
شرح العاقة بني العدّـ بالقفز مقدار 5 وحديد • 

الوقت بزيادات مقدارها 5 دقائق.
قراءة وكتابة الوقت بزيادات مقدارها 5 دقائق • 

على ساعة ذات عقارب.

ا لساعة ذات عقارب. انظر جهيزات املعلم للفصل للدرس 26 ملعرفة تفاصيل إضافية.•  ا توضيحيًـا كبيرًـ اصنع موذجًـ
أنشئ نسخة كبيرة للصورة املوجودة في صفحة الدرس 26: التطبيق.• 

ساعة (ذات عقارب/رقمية)• 
نصف• 
ساعة• 
دقيقة• 
الوقت• 

وجه ساعة كبيرة ذات عقارب• 
نسخة كبيرة من "قطار" مكون من • 

مكعبات ملونة
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 

رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقول املعلم ما يلي: كيف عرف البعض منكم أن هذه الساعة (أشر إلى الساعة 9:30) كانت 9:30? أنا ا أرى الرقم 30 على 
الساعة. ارفعوا أيديكم ملشاركة أفكاركم.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: حتى إذا كنتم تعتقدون أنكم تفهمون كيفية معرفة الدقائق، فلنستكشف املزيد. افتحوا كتاب الرياضيات 
ظهر "قطار" من املكعبات امللونة. اقضوا دقيقة للنظر في طريقة  للتاميذ على صفحة الدرس 26: التطبيق. الصورة رقم 1 تُـ

تنظيمها وحساب إجمالي عدد املكعبات في القطار. ارفعوا اإبهام إلى أعلى عندما تكون لديكم ماحظة ملشاركتها.

يقوم املعلم ما يلي: عرض النسخة الكبيرة من القطار.

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

يقول املعلم ما يلي: رائع. يحتوي هذا القطار على 60 مكعًبا في مجموعات من 5. نظًرا لوجود املكعبات في مجموعات من 5، 
لنبدأ العّد بالقفز مقدار 5 مًعا وأنا أضع دائرة حول كل مجموعة من 5 واكتب املضاعفات في نهاية كل مجموعة.

يقوم التاميذ ما يلي: العدّـ بالقفز بصوتٍ مرتفع مع املعلم من 5 وصواًـ إلى 60.

يقوم املعلم ما يلي: أثناء قيام التاميذ بالعدّـ بالقفز، ضع دائرة حول كل مجموعة من 5، واكتب املضاعفات (5، 10، 15 ...) في املربع 
األخير من كل مجموعة. راجع املثال باألعلى.

2. يقول املعلم ما يلي: أحسنتم عمًا بالعّد بالقفز. لقد وضعت دائرة حول كل مجموعة من 5. ما عدد املجموعات املكونة من 5 
املوجودة في 60? هيا بنا نعّد املجموعات.

يقوم التاميذ ما يلي: عدّـ اجموعات بصوت مرتفع مع املعلم.

يقول املعلم ما يلي: هناك 12 مجموعة من 5، ليصبح املجموع 60. انظروا اآلن إلى الصورة رقم 2 في كتابكم. أصبح القطار ملتًفا 
اآلن في شكل دائرة على الساعة. ما الذي تاحظونه? ارفعوا أيديكم للمشاركة.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم ماحظاتهم.

يقوم املعلم ما يلي: يجب على التاميذ أن ياحظوا أن مضاعفات الرقم 5 تصطف مع أرقام الساعة من 1 إلى 12، وأن كل مجموعة من 
الرقم 5 لها عدد جديد.

يقول املعلم ما يلي: ما عدد املجموعات املكونة من 5 املطلوبة للوصول إلى 30؟

يقوم التاميذ ما يلي: ذكر اإلجابة.

يقول املعلم ما يلي: تصطف أرقام الساعة مع مضاعفات الرقم 5. بالتالي 30 تساوي 6 مجموعات من x 6 .5 5 = 30. هذا هو 
السبب في أنه عند الساعة 9:30 يشير عقرب الدقائق إلى 6. أي أنه قد مرت ثاثون دقيقة منذ بداية الساعة. معرفة مضاعفات 

الرقم 5 مكن أن تساعدنا في معرفة الوقت. لنجّرب املزيد من املسائل.

يقوم املعلم ما يلي: منذجة مهمة "تعلم" التالية باستخدام ساعة التدريس الكبيرة.

يقول املعلم ما يلي: ما العدد الذي سيشير إليه عقرب الدقائق عند مرور 10 دقائق? ارفعوا العدد نفسه من األصابع ألرى.

يقوم املعلم ما يلي: تكرار كل مضاعفات الرقم 5 (15 دقيقة، 20 دقيقة، وهكذا). ااستمرار حتى يفهم الفصل.

الصف الثالث اابتدائي 60

الدرس 26: التطبيق

الصورة رقم 1: 

الصورة رقم 2:

تدريب جماعي:

الساعة األولى

الساعة الدقائق

:

الساعة الثانية

الساعة الدقائق

:

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

اربط ( إلى  دقيقة)
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يقوم التاميذ ما يلي: حديد أين سيكون عقرب الدقائق على الساعة مع ااستمرار في رفع العدد املماثل من األصابع.

يقول املعلم ما يلي: واآلن حان دوركم للتدريب. في كتاب التلميذ، يوجد مربعان. سأعرض وقًتا على ساعتي. اعملوا مع زميلكم 
املجاور لإخبار عن الوقت وكتابته في املربع. عند اانتهاء من الكتابة، ارفعوا اإبهام إلى أعلى وسنناقش ونكرر هذه العملية. 

تذكروا أننا نتعلم جميًعا، لذا ا بأس في ارتكاب األخطاء وطرح األسئلة.

يقوم املعلم ما يلي: اعرض 8:10 على ساعتك. أح الوقت للتاميذ للمناقشة وتسجيل الوقت.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل مع زمائهم لقراءة وتسجيل الوقت املوضح في ساعة املعلم. رفع اإبهام إلى أعلى عند اانتهاء. 
يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم إجاباتهم.

يقوم املعلم ما يلي: تكرار األمر نفسه مع 2:50.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل مع زمائهم لقراءة وتسجيل الوقت املوضح في ساعة املعلم. رفع اإبهام إلى أعلى عند اانتهاء. 
يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم إجاباتهم.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. بالنسبة لبقية وقت "تعلم"، ستعملون مع زميلكم املجاور ملعرفة الوقت على الساعات املوجودة في 
كتبكم. تذّكروا أن كل رقم من 1 إلى 12 يخبرنا بعدد مجموعات الـ 5 دقائق. سجلوا الوقت أسفل الساعة. يجب أن توافق أنت 

ا كيف وجدم اإجابات واعما على حديد اإجابة التي  وزميلك على اإجابة قبل كتابتها. إذا كنت غير موافق، فتناقشا سوّيً
تعتقدان أنها صحيحة.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل مع الزماء لقراءة الساعات في كتاب التلميذ، وحديد الوقت املوضح، وتسجيل اإلجابة.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم عمًا في حديد الوقت وكتابته. ضعوا الكتاب مكانه من أجل جزء "تأمل".

ظهر ذلك عدد الدقائق  1. يقول املعلم ما يلي: اكتشفنا اليوم أن كل رقم من 1 إلى 12 على الساعة مثل مجموعة من 5 دقائق. ويُـ
التي مرت، لكن أين سيشير عقرب الدقائق إذا مرت 60 دقيقة? أين 0 دقيقة? التفتوا وحدثوا مع زمائكم املجاورين. ارفعوا أيديكم 

للمشاركة التطوعية. سأستخدم عصّي األسماء اختيار بعضكم ملشاركة أفكارهم.

يقوم التاميذ ما يلي: املناقشة مع زمائهم ملدة دقيقتني. رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم 
أفكارهم.

يقوم املعلم ما يلي: ااستماع إلى أفكار التاميذ، وتقدم تصحيح أو توضيح أو مدح حسب ما هو مناسب.

يقول املعلم ما يلي: في درس الرياضيات التالي، سنستمر في التدريب على حديد الوقت وسنتحدث أكثر عن 0 دقيقة و 60 دقيقة. 
ألقوا التحية على زمائكم املجاورين لهذا اليوم.

يقوم التاميذ ما يلي: إلقاء التحية على زمائهم.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 27

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقوم املعلم ما يلي: رسم خط األعداد على السبورة مثل املثال املوضح باألسفل.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: يوجد على السبورة خط، ولكن بدًا من األعداد توجد أوقات. التفتوا إلى زمائكم املجاورين وناقشوا ما 
كتب في املساحات الفارغة. ارفعوا اإبهام إلى أعلى  عندما تكونون مستعدين. احظتموه وما تعتقدون أنه قد يُـ

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث إلى الزميل اجاور عن خط األعداد. رفع اإبهام إلى أعلى عند ااستعداد. يشارك التاميذ 
الذين يختارهم املعلم أفكارهم مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. هذه القطعة املستقيمة متثل ساعة واحدة من الساعة 8:00 حتى 9:00. األسهم املوجودة أعلى 
اخط متثل قفزات مدتها 5 دقائق. في درس الرياضيات األخير، درسنا كيف كان كل رقم من 1 إلى 12 على مدار الساعة عبارة عن 

مجموعة مكونة من 5 دقائق. عندما يكون العقرب الطويل - عقرب الدقائق - على 1 على سبيل املثال، يعني أنه قد مرت 5 دقائق. 
وعندما يكون عقرب الدقائق على الرقم 2، تكون قد مرت 10 دقائق.

وضح باألسفل. ااستمرار وصواًـ إلى الساعة  يقوم املعلم ما يلي: كتابة أرقام عقرب الدقائق فوق كل زيادة مقدارها 5 دقائق كما هو مُـ
.9:00

يقول املعلم ما يلي: ناقشنا أيًضا أين مكن أن يكون عقرب الدقائق عند مرور 0 دقيقة من الساعة وعند مرور 60 دقيقة من 
الساعة. في بداية هذا اخط، هناك 0 دقيقة. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون الرقم الذي يجب أن أكتبه فوق الساعة 8:00، عندما 

متر 0 دقيقة من الساعة 8:00. أود أن أسمع أفكاركم.

املواد

في هذا الدرس، يعمل التاميذ على تعميق فهمهم لكيفية 
حديد الوقت بزيادات مدتها 5 دقائق على ساعة ذات 

عقارب. ويسجلون أوقاتًـا أثناء لعبهم ثم مقارنة من لديه 
ا  الوقت األبعد. في جزئية "تأمل"، يحلل التاميذ مفهومًـ

ا عن حديد الوقت. خطأ شائعًـ

سيقوم التاميذ ما يلي:
استخدام مجموعة مختلفة من الطرق لتحديد • 

الوقت بزيادات مقدارها 5 دقائق.
حليل وتصحيح الوقت اخطأ.• 

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

ساعة (ذات عقارب/رقمية)• 
نصف• 
ساعة• 
دقيقة• 
الوقت• 

بطاقات أعداد من 1 إلى 11• 
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 

رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقوم املعلم ما يلي: رسم ساعتني على السبورة مع األرقام فقط، با عقارب. تسجيل ما يلي حت الساعة:

يقول املعلم ما يلي: تدربنا على حديد الوقت وكتابته إلى أقرب 5 دقائق وأدركنا أن العّد مضاعفات الرقم 5 مكن أن يساعدنا في معرفة 
الوقت. لنتدرّب على املزيد هذا اليوم من خال مارسة لعبة. افتحوا كتاب الرياضيات للتاميذ على صفحة الدرس 27: التطبيق.

يقوم التاميذ ما يلي: فتح كتاب التلميذ واانتقال إلى الصفحة املناسبة.

11

الصف الثالث اابتدائي 62

اإرشادات: العب لعبة "من لديه الوقت األبعد?" مع زميلك املجاور. 

اختر بطاقة لتخبرك بعدد املجموعات املكونة من 5 دقائق التي مرت.	 

سِجل الدقائق على الساعة الرقمية. احظ أن الساعات مكتوبة بالفعل.	 

ارسم عقرب الدقائق على الساعة ذات العقارب.	 

الدرس 27: التطبيق

اجولة الثانية:اجولة األولى:

اجولة الرابعة:

اجولة الثالثة:

اجولة اخامسة:

1 :2 :

4 :

7 :

10 :

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم اإلجابات ويشرحون أفكارهم.

يقوم املعلم ما يلي: إذا لزم األمر، فاطرح أسئلة ملساعدة التاميذ على فهم أن عقرب الدقائق يشير إلى 12 إذا كان الوقت 0 دقيقة، أو بعد 
انقضاء 60 دقيقة منذ ساعة.

يقول املعلم ما يلي: إذن، أين يشير عقرب الدقائق عند مرور 0 دقيقة من الساعة?

يقوم التاميذ ما يلي: ذكر اإلجابات.

يقول املعلم ما يلي: يشير عقرب الدقائق إلى الرقم 12. وأين يشير عقرب الدقائق عند مرور 60 دقيقة من الساعة?

يقوم التاميذ ما يلي: ذكر اإلجابات.

يقول املعلم ما يلي: يشير عقرب الدقائق إلى الرقم 12. قد يكون ذلك مربًكا، ولكن عندما متر ساعة كاملة يكون قد مرت 60 
دقيقة. لذا، عندما يصل عقرب الدقائق إلى الرقم 12، ينتقل عقرب الساعات إلى الساعة التالية، من الساعة 8:00 إلى الساعة 

.9:00

يقوم املعلم ما يلي: النمذجة على ساعة تتحرك العقارب فيها بني 8 و 9. العدّـ بالقفز مقدار 5، وعندما يصل عقرب الدقائق إلى 12، اذكر 
ا ويظل ما بني 8 و 9 حتى يقطع عقرب الدقائق الـ 60 دقيقة كاملة. أنها اآن الساعة 9:00. تأكد من إظهار أن عقرب الساعات يتحرك ببطء أيضًـ

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا أمكنكم تلخيص ما تعلمناه حول حديد الوقت عند مرور 0 دقيقة أو 60 دقيقة على الساعة.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يلخص التاميذ الذين يختارهم املعلم معرفتهم بتحديد الوقت.

يقول املعلم ما يلي: اآلن لنلعب لعبة ملواصلة التدريب على الضرب في املجموعات املكونة من 5 لإخبار عن الوقت.

8 : 00 9 : 008 : 05 8 : 8 : 8 : 8 : 8 : 8 : 8 : 8 : 45 8 : 8 :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1212
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سمى هذه اللعبة "من لديه الوقت األبعد?" للعب، سنستخدم مجموعة من بطاقات األعداد من 1 إلى 11  يقول املعلم ما يلي: تُـ
وصوًرا لساعات. رسمت مثاًا على السبورة متاًما مثل الصفحة املوجودة في كتبكم. ارفعوا أيديكم إذا كنتم ترغبون في القدوم 

وتشاركونني في منذجة اللعبة.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمساعدة في النمذجة. مشاركة املعلم إذا م اختيارهم.

يقول املعلم 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.

اآلن سأختار بطاقة ملعرفة عدد الدقائق التي مرت على 1 ثم ارسم عقرب الدقائق على الساعة. لنقل مثًا إنني وجدت الرقم 4. 
هذا يعني أن عقرب الدقائق سيشير إلى الرقم 4.

ا إلى الرقم 4. يقوم املعلم ما يلي: منذجة رسم عقرب الدقائق مشيرًـ

يقول املعلم ما يلي: اآلن، أنا بحاجة إلى معرفة الوقت. كم دقيقة مرت منذ 1:00 إذا كان عقرب الدقائق يشير إلى الرقم 4? تذكروا 
أن كل رقم هو مجموعة من 5، ومكننا استخدام حقائق الضرب التي تعلمناها.

يقوم املعلم ما يلي: منذجة العدّـ بالقفز مقدار 5 من الرقم 1 وحتى الرقم 4 على الساعة. مساعدة التاميذ على تكوين رابط بني العدّـ 
.20 = 5 x 4 بالقفز وحقيقة الضرب

يقول املعلم ما يلي: انتهيت من العّد بالقفز مقدار 5 أربع مرات. x 4 5 = 20، إذن مرت 20 دقيقة. سأسجل الوقت 1:20. اآلن هو 
دور زميلي اختيار بطاقة.

يقوم التاميذ ما يلي: يختار التلميذ املساعد بطاقة ويكرر العملية (مساعدة املعلم أو تاميذ آخرين، إذا لزم األمر).

يقول املعلم ما يلي: اآلن لدينا نحن ااثنن عقارب على الساعة وهي متثل الوقت الذي سجلناه. تظهر ساعتي الوقت 1:20، لكن 
تظهر ساعة زميلي _____ (وقت التلميذ املساعد). من لديه الوقت األبعد?

يقوم التاميذ ما يلي: ذكر اإلجابات.

يقوم املعلم ما يلي: تأكيد الوقت األبعد.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا. سنلعب مرة أخرى، ونختار بطاقة جديدة ونضربها في 5 إيجاد الدقائق، ونسجل الوقت 
الظاهر على الساعة ذات العقارب والساعة الرقمية. وفي كل جولة، عليكم حديد من لديه وقت أبعد. ما األسئلة التي لديكم?

يقوم التاميذ ما يلي: طرح أسئلة استيضاحية عند احاجة.

يقول املعلم ما يلي: العبوا مع زمائكم املجاورين. وعلى أحد الزميلن القدوم إلى السبورة واحلصول على البطاقات. سنلعب 
لبقية وقت "تعلم". إذا أنهيتم اجوات اخمس، مكنكم حل مسائل "التحدي".

يقوم التاميذ ما يلي: أخذ األدوات وقضاء باقي وقت "تعلم" في لعب "من لديه أبعد وقت"؟ بعد لعب اخمس جوات، يبدأ 
التاميذ في حل مسائل "التحدي".

ل في الفصل ملاحظة التاميذ وهم يحددون الوقت ويسجلونه من الساعات ذات العقارب والساعات الرقمية. يقوم املعلم ما يلي: التجوّـ

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم عمًا هذا اليوم بإخباركم عن الوقت وكتابته والتدريب على حقائق ضرب الرقم 5. أبقوا كتاب 
التلميذ للجزء اخاص بـ "تأمل".

تعلم (من  إلى  دقيقة)
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1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 27: كراس الرياضيات. انظروا إلى الساعة ذات العقارب والوقت املوضح على 
الساعة الرقمية باألسفل. قّرروا ما إذا كان الوقت الرقمي يوافق الوقت على صورة الساعة ذات العقارب. إذا كان الوقت صحيًحا، 

فاشرحوا السبب. وإذا كان الوقت غير صحيح، فاشرحوا ما اخطأ وصححوا الوقت.

ا أم ا. شرح األفكار وإجراء أي  يقوم التاميذ ما يلي: النظر إلى الساعة وحديد ما إذا كان الوقت احدد صحيحًـ
تصحيحات.

يقوم املعلم ما يلي: في نهاية جزئية تأمل، يجمع كتب التاميذ ملعرفة كيف أجابوا. مكن أن تكون جزئية تأمل هذه مثابة تقييم ملدى فهم 
التاميذ لإخبار عن الوقت بزيادات مدتها 5 دقائق.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم عمًا بتحديد الوقت والتدريب على حقائق ضرب الرقم 5 في الوقت نفسه.

ماحظة للمعلم: استخدم كراس الرياضيات لدرس اليوم للتحقق من فهم التاميذ. إذا لم ياحظ التاميذ أن الوقت ليس 8:03، فتأكد من 
إعادة الشرح. مكن أن تشمل اإلجابات الصحيحة الساعة كذا وربع (مفهوم تعلموه بالصف الثاني اابتدائي) أو 8:15 (عن طريق العدّـ 

بالقفز مقدار 5 ثاث مرات).

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

الصف الثالث اابتدائي 64

اإرشادات: تأّمل ما تعلمته عن الوقت. انظر إلى الساعة ذات العقارب باألسفل والوقت املسّجل على الساعة الرقمية. قّرر ما إذا كان الوقت 
في الساعة الرقمية يوافق الوقت على الساعة ذات العقارب املوضحة. إذا كان الوقت صحيًحا، فاشرح السبب. وإذا لم يكن صحيًحا، فاشرح 

السبب واكتب الوقت الصحيح.

الدرس 27: كراس الرياضيات

038
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نظرة عامة الدرس 28

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: اشتريت أمس علبة بها 12 قطعة بسكويت من املتجر. وأريد أن أشاركها بالتساوي مع صديقي. فما عدد اإلرشادات

قطع البسكويت التي يجب أن يأخذها كل واحد منا? مكن لكل منكم التحدث إلى زميله أو حل املسألة في ورقة خارجية. ارفعوا 
اإبهام إلى أعلى عندما تتوصلون إلى اإجابة.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل بشكل فردي أو مع زميل حل املسألة. رفع اإبهام إلى أعلى عندما يكونون مستعدين. يشارك 
التاميذ الذين يختارهم املعلم اإلجابات ويشرحون أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: لنتحقق مرة ثانية باستخدام عناصر العّد. ارفعوا أيديكم إذا أردم مساعدتي.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يذهب التلميذ الذي يختاره املعلم إلى مقدمة الفصل، ويخرج 12 عنصر 
عدّـ لتمثيل 12 قطعة بسكويت.

يقول املعلم 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 اإلجابات.

يقول املعلم ما يلي: ملاذا? من يستطيع مساعدتي في فهم ملاذا يجب أن تكون املجموعات متساوية?

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم أفكارهم.

يقوم املعلم ما يلي: إذا لم يشر التاميذ إلى مفهوم العدل، فاشرح لهم أن كل شخص يجب أن يحصل على نصيب عادل من قطع 
البسكويت. لنكون عادلني، يجب أن تكون اجموعات متساوية.

ا تلو اآخر إلى مجموعتني ويؤكد أن اجموعتني  يقوم التاميذ ما يلي: يعد التلميذ املساعد عناصر العدّـ ويخرجها واحدًـ
. متساويتان. مثال: واحد لي، وواحد لصديقي، اثنان لي، واثنان لصديقي، حتى يكون في كل مجموعة 6 عناصر عدّـ

املواد

في درس اليوم، يستخدم التاميذ مسائل املشاركة 
الكامية كمقدمة ملفاهيم األنصبة املتساوية (املشار إليها 

ع  ا باسم األنصبة العادلة) والقسمة. كما سيُـشجّـ أيضًـ
التاميذ على جربة مجموعة متنوعة من استراتيجيات 

التقسيم، ما في ذلك الرسم والنمذجة. وقد يفهم بعض 
التاميذ مفهوم التقسيم على أنه املشاركة قبل أن يتمكنوا 

من تثيله رياضيًـا. الهدف من هذا الدرس هو البدء في 
تطوير فهم أعمق للعاقة بني األنصبة املتساوية والقسمة.

سيقوم التاميذ ما يلي:
استخدام اجسمات لنمذجة القسمة.• 
شرح العاقة بني املشاركة بالتساوي والتقسيم.• 
استخدام مجموعة من ااستراتيجيات حل • 

مسائل املشاركة باستخدام القسمة.

كِون مجموعات من 50 عنصر عدّـ (مجموعة واحدة للمعلم ومجموعة واحدة لكل تلميذ). انظر جهيزات املعلم للفصل • 
للدرس 28 للحصول على تعليمات مفصلة.

عرض اخطط الرئيس "التفكير مثل عاِلم الرياضيات".• 

املتساوي• 
تقسيم• 
نصيب عادل• 
النمذجة• 

مجموعات من 50 عنصر عدّـ • 
(مجموعة واحدة للمعلم ومجموعة 

واحدة لكل تلميذ)
اخطط الرئيس: "التفكير مثل عاِلم • 

الرياضيات"
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 

رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقول املعلم ما يلي: خال األسابيع القليلة املاضية، كنا نحل املسائل التي نبدأ فيها مجموعة ونضربها عدة مرات، ما يجعلها 
أكبر. اليوم سنحل مسائل املشاركة بالقسمة. في مسائل املشاركة بالقسمة، نأخذ عدًدا ونقسمه إلى مجموعات أصغر متساوية. 
عندما نحل مسائل املشاركة بالقسمة مثل التي أوجدنا حلها مًعا، فإننا نريد التأكد من أن كل فرد في املجموعة قد حصل على 

نصيب عادل أو على كمية متساوية. ستعملون مع زمائكم املجاورين.

يقوم املعلم ما يلي: توزيع مجموعات عناصر العد لكل ثنائي من التاميذ.

يقول املعلم ما يلي: استمعوا إلى املسألة الكامية التالية: ذهب صديقان جمع الفاكهة مًعا. جمعا 14 ثمرة من شجرة وتشاركا 
فيها، أو اقتسما الفاكهة بالتساوي بينهما. فما عدد الثمار التي أخذها كل واحد منهما? تعاونوا مع زمائكم حلل املسألة.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل مع زميل لتكوين مجموعة من 14 وحدة من عناصر العدّـ وتقسيمها بالتساوي إلى مجموعتني.

ماحظة للمعلم: بداًـ من اتباع التاميذ لكل خطوة من البداية، حقق ما إذا كان بإمكانهم اقتباس املثال من جزئية "اربط" وتطبيقه على 
املسألة اجديدة. إذا كان التاميذ يواجهون صعوبة في احل، فساعدهم في تقسيم املسألة إلى خطوتني: إخراج أواًـ 14 وحدة من عناصر العدّـ 
ثم تكوين مجموعتني متساويتني. ولكن أواًـ امنحهم وقتًـا للعمل بأنفسهم والتحدث إلى الزماء، وتدخل إلزالة أي حيرة أو سوء فهم أثناء عملهم.

ل في الفصل. ثم استدعاء التاميذ ملشاركة أفكارهم مع الفصل. يقوم املعلم ما يلي: تكرار السؤال حسب احاجة والتجوّـ

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم اإلجابات، ويشرحون أفكارهم، وينشئون ماذج للحل، ويجيبون 
على األسئلة أمام الفصل.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم بتقسيم 14 ثمرة إلى مجموعتن متساويتن. هناك طريقة أخرى نتدرب عليها في "التفكير مثل 
عاِلم الرياضيات"، وهي "النمذجة" الرياضية. عندما ننمذج باستخدام الرياضيات، فإننا نستخدم األشياء والرسومات الرياضية 

واملعادات ملساعدتنا في حل مسائل من العالم الواقعي. دعونا نِضف "علماء الرياضيات يستخدمون النمذجة الرياضية". إلى 
املخطط الرئيس "التفكير مثل عاِلم الرياضيات".

يقوم املعلم ما يلي: أضيفوا "علماء الرياضيات يستخدمون النمذجة الرياضية" إلى اخطط الرئيس.

يقول املعلم ما يلي: تابعوا معي وأنا أرسم صورة لعرض املسألة التي أجبتموها للتّو. ستوضح صورتي عاقة األجزاء بالكل.

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

يقوم املعلم ما يلي: شكر التلميذ املساعد والسماح له باجلوس.

يقول املعلم ما يلي: اثنتا عشرة قطعة بسكويت مقسمة إلى مجموعتن متساويتن يساوي 6 قطع من البسكويت في كل 
مجموعة. ماذا لو كّنا 4 أصدقاء? ما عدد قطع البسكويت التي سيأخذها كل واحد? مكن لكل منكم التحدث إلى زميله أو حل 

املسألة في ورقة خارجية. ارفعوا اإبهام إلى أعلى عندما تتوصلون إلى اإجابة.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل بشكل  فردي أو مع زميل حل املسألة. رفع اإبهام إلى أعلى عندما يكونون مستعدين. يشارك 
التاميذ الذين يختارهم املعلم اإلجابات ويشرحون أفكارهم.

ا آخر ملساعدتك في مذجة احل أو تطلب من التاميذ املشاركة اجماعية للعمل الذي قاموا به  يقوم املعلم ما يلي: إما أن تستدعي متطوعًـ
في أماكنهم.

يقوم التاميذ ما يلي: مساعدة املعلم (أو بعضهم البعض) في مذجة حل مسألة التقسيم اجديدة، وشرح األفكار وتوضيحها.

يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. أشكركم ملا قدمتموه من مساعدة.
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يقوم املعلم ما يلي: رسم تثيل لعاقة األجزاء بالكل للمسألة 14 ÷ 2 = 7 على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: هنا نأخذ عدد األشياء التي نبدأ بها ونكتبها في أكبر دائرة. هذا هو الكل. ألننا نشارك 14 ثمرة بن صديقن، 
فإننا نرسم دائرتن صغيرتن ونشارك الثمار بينهما. وهاتان الدائرتان هما اجزآن. عند مشاركة 14 ثمرة بالتساوي، يحصل 

كا الصديقن على 7 ثمرات. نحن إذن نستخدم النمذجة الرياضية عن طريق رسم صورة من أجل شرح مسألة العالم الواقعي. 
لنتدرب على مسألتن كاميتن مًعا.

يقوم املعلم ما يلي: رسم دائرة كبيرة على السبورة لتمثيل عدد البداية للمسألة التالية. ترك مساحة أسفل الدائرة لـرسم 5 دوائر أصغر.

يقول املعلم ما يلي: لدى نبيل 25 قطعة من احللوى يريد أن يعطيها ألصدقائه. وسيشارك احللوى بالتساوي بن 5 من أصدقائه 
دون أن يحتفظ بأّي منها لنفسه. فما عدد قطع احللوى التي سيأخذها كل واحد من أصدقاء نبيل? ماذا يجب أن نكتب في 

الدائرة الكبيرة? وكيف تعرفون ذلك?

يقوم املعلم ما يلي: استخدام عصّي األسماء اختيار أحد التاميذ ملشاركة أفكاره.

يقوم التاميذ ما يلي: إجابة التاميذ الذين يختارهم املعلم على السؤال الذي يطرحه، وطلب املساعدة من زمائهم إذا لزم 
األمر. ذهاب التلميذ الذي يختاره املعلم إلى السبورة لكتابة العدد 25 في الدائرة الكبيرة.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. ما عدد الدوائر الصغرى التي يجب أن أرسمها باألسفل? وكيف تعرفون ذلك?

يقوم املعلم ما يلي: استخدام عصّي األسماء اختيار أحد التاميذ ملشاركة أفكاره.

يقوم التاميذ ما يلي: إجابة التاميذ الذين يختارهم املعلم على السؤال الذي يطرحه، وطلب املساعدة من زمائهم إذا لزم 
األمر. ذهاب التلميذ الذي يختاره املعلم إلى السبورة لرسم 5 دوائر أصغر وتوصيلها بالدائرة التي حتوي على العدد 25.

يقول املعلم ما يلي: اآلن تعاونوا مع زمائكم ملعرفة عدد قطع احللوى التي يجب أن تذهب إلى كل دائرة. تذكروا: يجب أن يكون 
بكل دائرة عدد متساٍو من عناصر العد.

يقوم التاميذ ما يلي: استخدام عناصر العد حل املسألة بالتعاون مع زميل.

يقوم املعلم ما يلي: التجول في أرجاء الفصل ملعرفة كيف يحل التاميذ املسألة. مطالبة التاميذ مشاركة اإلجابات وشرح أفكارهم 
وعرض العمل عند اانتهاء. اختيار تلميذ لتسجيل اإلجابة على السبورة.

يقوم التاميذ ما يلي: مشاركة اإلجابات، وشرح األفكار، وعرض العمل. يسجل التلميذ الذي يختاره املعلم الرقم 5 في كل 
دائرة صغيرة على السبورة.

يقوم املعلم ما يلي: تكرار العملية السابقة مع املسألة التالية.

يقول املعلم ما يلي: خبزت آية 24 رغيًفا من اخبز البلدي من أجل 8 من األصدقاء. ما عدد األرغفة التي سيحصل عليها كل 
صديق إذا حصل اجميع على نصيب عادل?

14

7 7

25

25

تعلم (من  إلى  دقيقة)
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1. يقول املعلم ما يلي: الرجاء، انتقلوا إلى الصفحة 28: كراس الرياضيات. حان دوركم لتكونوا املعلم وتفكروا مثل عاِلم 
الرياضيات. استخدموا العددين 15 و 3. اكتبوا مسألة كامية للمشاركة بالقسمة باستخدام هذين العددين وحلوا املسألة. تذكروا 

أن توضحوا طريقة احلل في بواسطة الرسم ومنوذج عاقة األجزاء بالكل.

يقوم التاميذ ما يلي: تأليف مسألة قسمة كامية باستخدام العددين 15 و 3. حل املسألة وإظهار احل في رسم وموذج 
عاقة األجزاء بالكل.

يقوم املعلم ما يلي: إعطاء التاميذ 4 دقائق إلكمال كتابة املعلومات في كراس الرياضيات. التأكد من جمع كتب التاميذ ومراجعة عملهم 
لتحديد املستويات احالية لفهم القسمة وتكوين مجموعات متساوية.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم عمًا اليوم. حسن كثيًرا فهمكم لعملية القسمة. عندما تذهبون إلى املنزل اليوم، فكروا في املواقف 
التي تستخدمون فيها القسمة (أو املشاركة بالقسمة) خارج املدرسة.

الصف الثالث اابتدائي 68

اإرشادات: تأَمل ما تعلمَته. اكتب مسألة كامية عن املشاركة بالقسمة باستخدام العددين 15 و 3. ثم حل املسألة، ووّضح طريقة 
حّلك بالصور ومنوذج عاقة األجزاء بالكل.

الدرس 28: كراس الرياضيات

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

يقوم التاميذ ما يلي: حديد كيفية إنشاء موذج. استخدام عناصر العد حل املسألة بالتعاون مع زميل. مشاركة اإلجابات، 
وشرح األفكار، وعرض العمل. يسجل التاميذ الذين يختارهم املعلم موذج القسمة على السبورة (دوائر عاقة األجزاء بالكل).

رجى فتح كتاب  2. يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. اآلن، حان الوقت لتتدربوا على حل مسائل املشاركة بالقسمة بدوني. يُـ
الرياضيات للتاميذ على صفحة الدرس 28: التطبيق. سيتعاون كل منكم مع زميله ومكنكم استخدام عناصر العّد أو طريقة 

أخرى حلل املسائل.

يقوم التاميذ ما يلي: أخذ كتاب التلميذ والعمل مع زميل حل املسائل. استخدام عناصر العدّـ عند احاجة إليها.

؟ ما عدد  يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل، وماحظة كيف يحل التاميذ املسائل: ما عدد التاميذ الذين يستخدمون عناصر العدّـ
 التاميذ الذين يحلون بطريقة التخمني والتحقق (جريب عدد والتحقق من صحته)؟

 ما ااستراتيجيات األخرى التي يستخدمها التاميذ؟ عندما يتبقى حوالي 5 دقائق في جزئية "تعلم" خال احصة، استخدم إشارة جذب 
ا. اانتباه استعادة انتباه التاميذ مجددًـ

يقول املعلم ما يلي: لقد رأيت اليوم بعًضا من طرق احلل املمتازة والنمذجة حلل املسائل. دعونا نشارك اإجابات لكل مسألة 
بسرعة ثم نتحدث عن كيفية حل هذه املسائل.

يقوم املعلم ما يلي: مراجعة كل حل للمسألة واإلجابة مع التاميذ. مناقشة أي مسائل اختلفت إجابات التاميذ عليها. مساعدة التاميذ 
على حليل األخطاء وحديد سوء الفهم.

يقوم التاميذ ما يلي: مشاركة اإلجابات بشكل جماعي بناء على طلب املعلم. حديد اإلجابات غير الدقيقة واملفاهيم اخطأ. 
العمل مع املعلم وزمائهم لتصحيح األخطاء.

65الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: حل مسائل املشاركة التالية.

الدرس 28: التطبيق

ارسم موذج عاقة األجزاء بالكل لتوضيح إجابتك. 

1. توجد 16 سمكة مطلوب وضعها في 4 أحواض. ويجب أن يحوي كل حوض العدد نفسه من األسماك. فما عدد األسماك التي يجب أن 
توضع في كل حوض؟ ارسم صور األسماك في األحواض. 
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نظرة عامة الدرس 29

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: لبدء درس اليوم، أود أن أعرفكم كلمة جديدة من املفردات. إنها كلمة كبيرة. الكلمة هي "حاصل القسمة". اإلرشادات

تذكروا أن حاصل القسمة هو اإجابة على مسألة القسمة. عندما جد إجابة ملسألة القسمة، فأنت جد حاصل القسمة. رددوا، 
"حاصل القسمة".

يقوم التاميذ ما يلي: ترديد: "حاصل القسمة".

يقول املعلم ما يلي: اليوم من أجل جزئية "اربط"، فكروا في املسألة التالية: إذا كان لدي 16 بالوًنا، وأردت ربطها في مجموعات 
من 2 بالون ألعطيها ألصدقائي، فما عدد املجموعات التي مكنني تكوينها? تذكروا أن كل مجموعة تتكون من 2 بالون ولدي 

16 بالوًنا. ارفعوا اإبهام إلى أعلى  عندما تعرفون اإجابة. مكنكم استخدام أي طريقة تريدونها حلل املسألة، لكن كونوا 

مستعدين ملشاركة أفكاركم مع الفصل.

يقوم املعلم ما يلي: امنح التاميذ دقيقة وقت انتظار.

يقوم التاميذ ما يلي: حل املسألة الكامية باستخدام طريقة منطقية بالنسبة لهم. رفع اإبهام إلى أعلى عند ااستعداد. 
يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم اإلجابات ويشرحوا الطرق املستخدمة، ويرسموا احلول على السبورة.

ماحظة للمعلم: مكن للتاميذ استخدام مجموعة متنوعة من الطرق حل املسألة، ما في ذلك الرسم أو اجسمات أو الرياضيات الذهنية. 
قد تتضمن األمثلة على الشرح ما يلي: عددت على أصابعي مضاعفات الرقم 2؛ ونظرت حولي إلى التاميذ اآخرين وتخيلت أن كاًـ منهم 

يحمل بالونني؛ وهكذا.

يقول املعلم ما يلي: كيف تختلف هذه املسألة عن مسألة مشاركة قطع البسكويت التي أجزناها عندما كانت لدي 12 قطعة 
بسكويت وشاركتها بالتساوي بن شخصن? فليناقش كل منكم ااختاف مع الزميل املجاور.  ارفعوا أيديكم حن تكونون 

مستعّدين.

يقوم التاميذ ما يلي: يناقش كل تلميذ مع زميله ااختافات بني نوعي املسائل. رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك 
التاميذ الذين يختارهم املعلم أفكارهم.

يقوم املعلم ما يلي: شرح أن مسألة قطع البسكويت هي مسألة مشاركة وأن مسألة البالون هي مسألة جميع، إذا لزم األمر. 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.

املواد

في هذا الدرس، يتدرب التاميذ على مسائل التقسيم 
بالقسمة. في مسائل املشاركة بالقسمة السابقة، تعرّـف 

التاميذ العدد اإلجمالي وعدد اجموعات. وأوجدوا احل 
إليجاد العدد في كل مجموعة. أما في مسائل التقسيم 

بالقسمة، يعرف التاميذ العدد اإلجمالي والعدد في 
كل مجموعة. ويوجدوا احل إليجاد عدد اجموعات. 

الفرق بينهما دقيق ولكنه مهم وسيؤسس التاميذ ملسائل 
العوامل املفقودة في الدرس التالي. سيستخدم التاميذ 

عناصر العدّـ والرسومات الرياضية حل هذه املسائل.

سيقوم التاميذ ما يلي:
استخدام مجموعة مختلفة من ااستراتيجيات • 

حل مسائل القسمة.
شرح أفكارهم عند حل مسائل القسمة.• 
مناقشة أهمية املثابرة.• 

ا حاجة لتحضير إضافي للدرس.

حاصل القسمة• 

مجموعات من 50 عنصر عدّـ • 
(مجموعة واحدة للمعلم ومجموعة 

واحدة لكل تلميذ)
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 

رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقول املعلم ما يلي: سنستخدم اليوم الصور حلل مسائل التجميع في القسمة. في بعض األحيان، نعرف عدد األشياء التي نريد 
تخصيصها لكل مجموعة، لكننا جهل عدد املجموعات التي مكننا تكوينها. لنجرب حل مسألة مًعا. افتحوا كتاب الرياضيات 

للتاميذ على صفحة الدرس 29: التطبيق. وانظروا إلى مسألة املثال األول.

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

يقول املعلم ما يلي: إن رسم الصور طريقة فعالة حلل املسائل. عندما نرسم الصور في الرياضيات، تكون الرسومات وسيلة سريعة 
تساعدنا في توضيح أفكارنا. الرسم مثل "عاِلم الرياضيات" يختلف عن الرسم مثل الفنان. حان وقت احلل السريع بالرسم. 

ارسموا صورة حلل هذه املسألة: حتاج كل قطة إلى سمكتن للغداء. ما عدد القطط التي نستطيع أن نطعمها 12 سمكة?

يقوم التاميذ ما يلي: رسم صورة حل املسألة.

يقوم املعلم ما يلي: التجول في أرجاء الفصل وماحظة كيف يحل التاميذ املسألة. ماحظة ما إذا كان التاميذ حلوا املسألة بطرق 
مختلفة أم ا.

يقول املعلم ما يلي: رأيت الكثير من الرسومات املختلفة في جميع أنحاء الفصل. الرجاء رفع أيديكم إذا كنتم تريدون مشاركة 
طريقتكم ورسوماتكم مع الفصل.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم رسوماتهم ويشرحون أفكارهم. 
وإذا كان ذلك مكنًـا، يرسم التاميذ احل على السبورة.

2. يقول املعلم ما يلي: اليوم ستتدربون على حل مسائل القسمة بالتجميع في كتاب التلميذ. سأوفر لكم مساحة لرسم الصور من 
أجل شرح أفكاركم. مكنكم أيًضا استخدام مجموعة من عناصر العّد إذا كنتم في حاجة إليها. ستحتاجون إلى مشاركة مجموعة 

رجى فتح كتبكم والبدء. تأكدوا من رسم الصور لتوضيح  عناصر العّد مع زميلكم املجاور، ولكن يوجد ما يكفي لكل منكما. يُـ
عملكم.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل بشكل فردي حل مسائل القسمة الكامية املوجودة في كتاب التلميذ.

؟ أيّـ من  يقوم املعلم ما يلي: التجول في أرجاء الفصل وماحظة كيف يحل التاميذ املسائل. أيّـ من التاميذ يستخدم عناصر العدّـ
 التاميذ يحل بطريقة التخمني والتحقق (جربة عدد والتحقق من صحته)؟

 ما ااستراتيجيات األخرى التي يستخدمها التاميذ؟ عندما يتبقى حوالي 5 دقائق في جزئية "تعلم" خال احصة، استخدم إشارة جذب 
ا. اانتباه استعادة انتباه التاميذ مجددًـ

يقول املعلم ما يلي: لقد رأيت اليوم بعًضا من طرق احلل املمتازة والنمذجة حلل املسائل. دعونا نشارك اإجابات لكل مسألة 
بسرعة ثم نتحدث عن كيفية حل هذه املسائل.

يقوم املعلم ما يلي: مراجعة كل حل للمسألة واإلجابة مع التاميذ. مناقشة أي مسائل اختلفت إجابات التاميذ عليها. مساعدة التاميذ 
على حليل األخطاء وحديد سوء الفهم.

يقوم التاميذ ما يلي: مشاركة اإلجابات بشكل جماعي بناء على طلب املعلم. حديد اإلجابات غير الدقيقة واملفاهيم اخطأ. 
العمل مع املعلم وزمائهم لتصحيح األخطاء.

69الصف الثالث اابتدائي

املثال رقم 1: 

اإرشادات: ارسم صورة رياضية ملساعدتك على احلل.

الدرس 29: التطبيق

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

اإرشادات: حل مسائل التجميع التالية ملعرفة عدد احليوانات التي مكن إطعامها. مكنك استخدام عناصر العّد ملساعدتك. الرجاء 
رسم وتوضيح جميع خطوات احلل. 

1. يأكل طائر أبو منجل 3 ديدان. ولدينا 18 دودة. فما عدد طيور أبو منجل التي مكننا إطعامها؟ 

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات
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1. يقول املعلم ما يلي: أحسنتم عمًا اليوم في حل مسائل التجميع. تذكروا: في مسألة التجميع أنتم تعرفون عدد األشياء التي 
تريدون تخصيصها لكل مجموعة، لكنكم جهلون عدد املجموعات التي ستكونونها. الرجاء االتفات إلى زمائكم املجاورين 

ومشاركة ما سار بشكٍل جيد معكم اليوم وما استغرق منكم بعض الوقت مع تكرار احملاولة.

يقوم التاميذ ما يلي: مشاركة التفكير مع الزميل اجاور.

يقول املعلم ما يلي: ما املقصود باملثابرة? ملاذا من املهم املثابرة عندما نواجه مسائل صعبة? أشيروا لي بأيديكم إذا رغبتم في 
مشاركة أفكاركم.

يقوم التاميذ ما يلي: اإلشارة باليد للمعلم للمشاركة التطوعية.

يقوم املعلم ما يلي: ااستماع إلى مناقشة التاميذ ومساعدتهم في تصحيح املفاهيم اخطأ، إذا لزم األمر.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم في التفكير مثل علماء الرياضيات. في بعض األحيان، تسير األمور بشكل جيد وأحياًنا نحتاج إلى 
تكرار احملاولة وعدم اليأس. املثابرة في حل املسائل هي ما يرتقي مستوى علماء الرياضيات ليصبحوا عظماء، وجميعكم علماء 

رياضيات مجتهدون.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

تعلم (من  إلى  دقيقة)
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نظرة عامة الدرس 30

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقوم املعلم ما يلي: كتابة املسألة التالية على السبورة:اإلرشادات

لدى سحر 18 زهرة، وتريد وضع 5 زهور في كل وعاء. فما عدد األوعية التي ستحتاج إليها سحر؟

يقول املعلم ما يلي: في حصتي الرياضيات السابقتن، شاركنا األشياء وكّونا مجموعات من األشياء. اقرأوا املسألة التي على 
السبورة ثم حدثوا إلى زميلكم املجاور عن كيف مكنك حل هذه املسألة إيجاد حاصل القسمة. ارفعوا اإبهام إلى أعلى عند 

ااستعداد للمشاركة.

يقوم التاميذ ما يلي: قراءة املسألة ومناقشة طريقة احل مع الزميل اجاور. رفع اإبهام إلى أعلى عند ااستعداد. مشاركة 
التاميذ اإلجابات وشرح األفكار، إذا م اختيارهم.

ماحظة للمعلم: من احتمل أن يكون هناك بعض التباس نتيجة وجود زهور إضافية.

يقوم املعلم ما يلي: طرح أسئلة ملساعدة التاميذ على فهم كيفية التفكير في املسائل التي ا تنقسم إلى مجموعات متساوية. أمثلة: ماذا 
يجب أن نفعل بالزهور اإلضافية؟ هل نحن بحاجة إلى وعاء إضافي؟ السماح للتاميذ مناقشة األفكار حول الزهور اإلضافية. هناك العديد 

من ااحتماات اختلفة، لذلك اسمح لكل ذلك. استدعاء عدة تاميذ ملشاركة أفكارهم. في هذا النوع من املسائل، ليس من الضروري 
استخدام كلمة "الباقي".

يقول املعلم ما يلي: لديكم الكثير من األفكار الرائعة. مكن لسحر أن متأ 3 أوعية وتأخذ ما تبقى من األزهار. في بعض 
األحيان، عندما نشارك أو جّمع األشياء، ا يكون املقدار متساوًيا دائًما. لذا عليكم أن تقرروا ما يجب القيام به مع الباقي.

املواد

في الدرس األخير من هذا الفصل واحور، يستكشف التاميذ 
فون مثلثات احقائق  العاقة بني الضرب والقسمة. ويتعرّـ

الرياضية ويدرسون كيف تنطبق حقائق الضرب والقسمة على 
مسألة من عاملني وحاصل الضرب. كما يستخدم التاميذ رمز 

القسمة لكتابة مسائل القسمة ألول مرة.

سيقوم التاميذ ما يلي:
وصف العاقة بني عوامل املسائل وحاصل ضربها.• 
استخدام رمز عملية القسمة.• 
استخدام العاقة بني الضرب والقسمة لتحديد • 

احقائق الرياضية.
حل مسائل القسمة مع قيمة مجهولة واحدة.• 

ا حاجة لتحضير جديد.

القسمة• 
احقائق الرياضية• 
الرمز• 

اخطط الرئيس: "التفكير مثل عاِلم • 
الرياضيات"

مجموعات من 50 عنصر عدّـ • 
(مجموعة واحدة للمعلم ومجموعة 

واحدة لكل تلميذ)
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 

رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقوم املعلم ما يلي: رسم ما يلي على السبورة:

يقول املعلم ما يلي: اليوم، سنكتشف شيًئا جديًدا. يوجد نوعان من املثلثات على السبورة. يتضمن كل مثلث ثاثة أعداد. بالنظر 
إلى مثلث واحد في كل مرة، ما العاقة بن هذه األرقام الثاثة? ما العاقة بن األرقام 16 و 8 و 2؛ واألعداد 30 و 10 و 3? فكروا 

بصمت وارفعوا اإبهام إلى أعلى عندما يكون لديكم فكرة.

يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ حوالي دقيقة واحدة للتفكير في املسألة. استدعاء التاميذ ملشاركة أفكارهم. تسجيل األفكار على 
السبورة.

ماحظة للمعلم: قد يكون من األسهل على التاميذ أن يروا أن العددين في األسفل هما عامان للعدد الذي في األعلى لتشكيل مسألة 
قَسم إلى مجموعتني من 8. ا أن العدد 16 مُـ الضرب؛ x 8 2 = 16. ومع ذلك، قد ا يرون أيضًـ

2. يقوم املعلم ما يلي: إعطاء عناصر عدّـ إلى التاميذ.

يقول املعلم ما يلي: لنَر ما مكننا اكتشافه عن العاقة بن هذه األعداد. اعملوا مع الزماء املجاورين  لعد 16 عنصر عّد.

. يقوم التاميذ ما يلي: عدّـ عناصر العدّـ

يقول املعلم ما يلي: ضعوا عناصر العّد البالغ عددها 16 في مجموعات من 2.

يقوم التاميذ ما يلي: تكوين 8 مجموعات من 2.

يقول املعلم ما يلي: ما عدد املجموعات من 2 املوجودة في العدد 16? أروني اإجابة بأصابعكم.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع 8 أصابع.

يقول املعلم ما يلي: هذه املرة كونوا مجموعات من 8 من الـ 16 عنصر عّد. يجب أن حتوي كل مجموعة على 8 عناصر عّد.

يقوم التاميذ ما يلي: تكوين مجموعتني من 8.

يقول املعلم ما يلي: ما عدد املجموعات من 8 املوجودة في العدد 16? هل تستطيعون توضيح اإجابة بأصابعكم?

يقوم التاميذ ما يلي: رفع إصبعني.

يقول املعلم ما يلي: انظروا إلى مثلثنا السابق، هل لديكم ماحظات عن العاقة بن األعداد الثاثة?

يقوم املعلم ما يلي: استدعاء عدة تاميذ ملشاركة أفكارهم. في هذه املرحلة، يجب أن يبدأ التاميذ في فهم أنهم يحصلون على العدد 
الثالث عند قسمة العدد العلوي على أحد العاملني. قد ا يستخدمون هذه املفردات، ولكن قد يقولون "اجموعة"، "مشاركة"، "أصغر عدد"، 

وما إلى ذلك. ساعد التاميذ على استخدام مصطلحات الرياضيات املناسبة.

يقول املعلم ما يلي: إن 2 و 8 عامان للعدد 16. نحن نسمي هذه األعداد الثاثة "حقائق رياضية" ألنها مرتبطة ببعضها البعض. 
وهي حقائق رياضية للضرب ألننا نحصل على حاصل الضرب 16 عند ضرب الرقمن 2 و 8. و 2 و 8 عامان للعدد 16. وبالتالي 

هذه األعداد أيًضا حقائق رياضية للقسمة. إذا أخذت 16 عنصر عّد ووضعتها في مجموعتن، يصبح لدي 8 عناصر عّد في كل 
مجموعة. وإذا أخذت 16 عنصر عّد ووضعتها في 8 مجموعات، يصبح لدي عدد متساٍو من عناصر العّد؛ اثنان من عناصر العّد 

في كل مجموعة. لذا فإن هناك عاقة تربط بن هذه األرقام. لنجرب ذلك مع 30 عنصر عّد.

16 30

8 102 3

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

اربط ( إلى  دقيقة)
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يقوم املعلم ما يلي: اطلب من التاميذ تقسيم عناصر العدّـ إلى مجموعات من 10 عناصر ومجموعات من 3 عناصر. في كل مرة، يجب 
عليهم حساب عدد عناصر العدّـ في كل مجموعة وإدراك أنهم قد حددوا حقائق رياضية في النهاية.

. تقسيم عناصر العدّـ إلى 3 مجموعات من 10 عناصر، و10 مجموعات  يقوم التاميذ ما يلي: تكوين مجموعة من 30 عنصر عدّـ
من 3 عناصر.

يقول املعلم ما يلي: إذن، هذه األعداد الثاثة على املثلث ترتبط ببعضها البعض. فهي تشكل حقائق رياضية للضرب والقسمة. في 
الدرسن األخيرين، كنا جري القسمة باملشاركة وتكوين أنصبة متساوية. عندما نقسم، نحن نعرف املجموع 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 املعلم ما يلي: تسجيل رمز القسمة (÷) على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: يستخدم علماء الرياضيات هذا الرمز عندما يوجد عدد إجمالي من األشياء واملطلوب تقسيمه إلى أنصبة 
أو مجموعات. حتوي العامة على خط في الوسط، مثل رمز الطرح، ونقطة في األعلى ونقطة في األسفل. ارسموا رمز القسمة 

بأيديكم في الهواء.

يقوم التاميذ ما يلي: ارسموا رمز القسمة بأيديكم في الهواء.

يقول املعلم ما يلي: مكننا كتابة مسألتي ضرب، ومسألتي قسمة لكل حقيقة رياضية. التفتوا إلى زمائكم املجاورين وناقشوا 
كيف مكن كتابة هذه املسائل األربع لكل مثلث. ارفعوا اإبهام إلى أعلى عند ااستعداد للمشاركة.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث إلى الزميل اجاور عن املسائل األربع. رفع اإبهام إلى أعلى عند ااستعداد. يشارك التاميذ 
الذين يختارهم املعلم مسائلهم ويكتبوها على السبورة.

يقوم املعلم ما يلي: استدعاء التاميذ للمشاركة، وإذا لزم األمر، توجيه التاميذ لتسجيل املسائل: x 2 8 = 16 و x 8 2 = 16 و 16 ÷ 2 = 8 
و 16 ÷ 8 = 2 و x 3 10 = 30 و x 10 3 = 30 و 30 ÷ 10 = 3 و 30 ÷ 3 = 10. حتاج مسائل القسمة إلى بذل جهد أكبر. مكن للتاميذ 

ح أنهم يقسمون العدد األكبر إلى مجموعات أصغر، لذا يجب كتابة العدد األكبر أواًـ. كتابة 2 ÷ 16 = 8. وضّـ

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. هذه املثلثات تظهر لنا ثاثة أعداد والتي تكّون حقيقة رياضية. حان اآلن دوركم في التدريب على 
بعض مثلثات حقائق الرياضية. سيقوم كل واحد منكم بتكوين أربع حقائق رياضية في صفحة الدرس 30 في كتاب الرياضيات 

للتلميذ اخاص بكم: التطبيق. انتقلوا إلى تلك الصفحة اآلن.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 30: التطبيق في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: سترون في الصفحة أن كل املثلثات يوجد بها املجموع في األعلى. هذا هو عدد عناصر العّد التي ستأخذونها. 
ثم سترون أيًضا أن أحد العوامل في الزاوية السفلية موجود، ولكن اآلخر مفقود. هناك دائرة فارغة حيث يجب أن يكون العامل 

اآلخر من احلقيقة الرياضية. ضعوا أصابعكم على الدائرة الفارغة في املسألة األولى.

يقوم التاميذ ما يلي: وضع أصابعهم على الدائرة الفارغة.

يقوم املعلم ما يلي: التحقق للتأكد من متابعة التاميذ.

يقول املعلم ما يلي: العامل الذي ترونه باألسفل هو عدد املجموعات التي ستكونها. يتمثل التحدي في أن تعملوا مع زميلكم 
املجاور إيجاد العامل املفقود وكتابته في الدائرة. مجرد إيجاد العامل املفقود، اكتبوا املسائل األربع للحقيقة الرياضية كما فعلنا 
مًعا. مكنكم استخدام عناصر العد أو أي استراتيجيات أخرى قد حتاجون إليها إيجاد العوامل املفقودة. إذا انتهيتم من حل هذه 

املسائل سريًعا، فحاولوا حل مسائل التحدي. ما األسئلة التي لديكم?

يقوم التاميذ ما يلي: طرح أسئلة استيضاحية عند احاجة. العمل مع زمائهم إليجاد العامل املفقود في كل حقيقة رياضية، 
ا العمل على مسألتي التحدي. ثم كتابة أربع مسائل لكل حقيقة رياضية. مكن للتاميذ الذين انتهوا مبكرًـ

71الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: أوجد العامل املفقود في املثلثات باألسفل. ثم اكتب املسائل األربع التي تتوافق مع حقائق العائلة املوضحة في املثلثات. 
استخدم عناصر العّد ملساعدتك.

الدرس 30: التطبيق
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1. يقول املعلم 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.

ل بهدوء في سؤال املعلّـم. يقوم التاميذ ما يلي: التأمّـ

يقوم املعلم ما يلي: استخدام عصّي األسماء أو استراتيجية أخرى استدعاء التاميذ ملشاركة أفكارهم.

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم أفكارهم أو يطلبوا املساعدة من زميل.

يقوم املعلم ما يلي: ااستماع اجيد إلى إجابات التاميذ ومساعدتهم في توضيح النقاط، إذا لزم األمر. اطلب من التاميذ دعم اإلجابات 
مع األدلة 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 املفاهيم.

ا ألن هذا املفهوم جديد، فقد يحتاج بعض التاميذ إلى تكرار احاولة وعدم اليأس من أجل الربط بني الضرب والقسمة. ومع  ماحظة للمعلم: نظرًـ
ذلك، هذه محادثة مهمة ستوفر معلومات مفيدة للتقييم التكويني. دِون ماحظات حول التاميذ الذين قد يحتاجون إلى املزيد من التدريب والدعم. 

حدد التاميذ الذين لديهم فهم أقوى للمهارات واملفاهيم والذين قد يكونون قادرين على أن يشاركوا التاميذ الذين يحتاجون إلى املساعدة.

يقول املعلم ما يلي: سنستمر في التدريب على احلقائق الرياضية للضرب والقسمة، لكننا نتعلم دائًما الكثير عندما نشارك 
أفكارنا مع بعضنا البعض. شكًرا لكم على مشاركتكم في مناقشة جزئية تأمل هذا اليوم. أنا فخور جًدا بالعمل الذي تقومون به 

لتعلم هذه املفاهيم التي حتاج إلى تكرار احملاولة وعدم اليأس. حّيوا بعضكم البعض.

يقوم التاميذ ما يلي: حية بعضهم البعض.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل وماحظة التاميذ وتقدم املساعدة عند احاجة. عند اقتراب نهاية وقت "تعلم"، استخدم إشارة 
ا. جذب اانتباه استعادة تركيز جميع التاميذ مجددًـ

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم عمًا في حديد وكتابة احلقائق الرياضية. لقد رأيت وسمعت الكثير من التفكير الرياضي هذا اليوم.

يقوم التاميذ ما يلي: وضع األدوات وكتاب التلميذ في أماكنها اخصصة.



الصف الثالث اابتدائي
الرياضيات

العالم من حولنا

ااهتمام بعاملنا

الفصل 4

الدروس من 31 إلى 40
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نظرة عامة على الفصل:

سيراجع التاميذ في هذا الفصل فهمهم لأشكال ثنائية األبعاد ويوسعونه ويتعمقون أكثر في عملية الضرب. وسيتعلمون في الدروس القليلة 
األولى من هذا الفصل عن أشكال متوازيات األضاع ومجموعة األشكال الرباعية. وسيقارنون األشكال بناءًـ على خواصها. وفي الدروس القليلة 

ون فهمهم للمساحة. وباانتقال من تركيب ماذج محسوسة لهذه األشكال  التالية، سيركز التاميذ على أشكال املربعات واملستطيات بينما ينمّـ
ا بأن املساحة تأ اجزء الداخلي ألشكال املضلعات.  ن التاميذ فهمًـ بواسطة املكعبات، إلى مقارنتها باملصفوفات، ثم حساب املكعبات املفقودة، يكوّـ

وسَيستخدم التاميذ وحدات قياس غير مرجعية مللء األشكال ويشيرون إليها بالوحدات املربعة. وسيراجع التاميذ خاصية اإلبدال في الضرب، 
ويحددون في الوقت نفسه أن مساحة املستطيل تبقى نفسها بغض النظر عن اجاهه، سواء كان رأسيًـا أو أفقيًـا. واملفهوم التالي الذي سيستكشفه 
التاميذ في هذا الفصل هو خاصية التجميع في الضرب. وسوف يحدد التاميذ باستخدام املساحة واملصفوفات كيفية تقسيم مصفوفة كبيرة إلى 

أجزاء مكن التعامل معها بحيث تساعدهم في إيجاد اجموع.

نظرة عامة على محور الدروس

الفصل 4: الدروس من 31 إلى 40

خال هذا النشاط اليومي، يكتسب التاميذ الطاقة في املهارات التي سبق اربط
ا وما سيتعلمونه في اجزء اخاص بـ  سبقًـ تعلمها، ويقومون بالربط ما تعلموه مُـ
"تعلم" ويناقشون املفاهيم الرياضية. وقد يتعرف التاميذ مسائل رياضية متعة 

من العالم الواقعي حفزهم لتعلم مهارة أو مفهوم جديد.

10 إلى 15 دقيقة

خال هذا النشاط اليومي، يتعلم التاميذ ويطبقون مهارات ومفاهيم الرياضيات تعلم
اختلفة. يشارك التاميذ في ااستكشاف والتجريب وحل املسائل والتعاون 
واملناقشة استيعاب وتطبيق املهارات واملفاهيم اجديدة والربط ما تعلموه 

ا. يتعلم التاميذ التفكير واحل مثل "عاِلم الرياضيات" واملثابرة في تطوير  سابقًـ
الفهم التأسيسي للمهارات واملفاهيم الصعبة.

35 إلى 45 دقيقة

ر التاميذ قدرتهم على التعبير عن أفكار تأمل خال هذا النشاط اليومي، يطوّـ
الرياضيات بالتحدث عما اكتشفوه في الدرس، وذلك باستخدام مفردات 

الرياضيات، وطرح األسئلة لفهم أنشطة التعلّـم، وتوضيح املفاهيم اخطأ، وتعلَم 
رؤية األشياء من منظور أقرانهم.

5 إلى 10 دقائق

الدروسالوصفاملكِون
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مؤشرات التعُلم

التفكير احاسوبي

سيعمل التاميذ، خال الدروس من 31 إلى 40، وفق مؤشرات التعلّـم التالية:

ب- العمليات والتفكير اجبري:
2.أ- تطبيق خواص العمليات باعتبارها استراتيجيات لعمليات الضرب 

والقسمة، ما في ذلك:
1) خاصية اإلبدال في الضرب

ا.•  إذا كانت  x 4 3 = 12 معروفة، فإن  x 3 4 = 12 معروفة أيضًـ
3( خاصية التجميع في الضرب

 •.2 x 3 + 4 x 3  (4 + 2)  على أنها x 3  مكن حل املسألة

د- القياس والبيانات:
4.أ- جمع وتنظيم وتثيل البيانات العددية على مخطط التمثيل بالنقاط.

5.أ- حديد املساحة كخاصية من خواص األشكال الهندسية.
5.ب- استخدام قياسات غير مرجعية حساب مساحة الشكل (باألعداد 

الصحيحة).
5.جـ- تطبيق مفاهيم قياس املساحة:

1) املربع الذي يبلغ طول ضلعه وحدةًـ واحدة تكون مساحته"وحدة مربعة واحدة". 
وهذه الوحدة مكن استخدامها لقياس املساحة.

5.د- قياس املساحات (باألعداد الصحيحة) من خال عدّـ الوحدات املربعة.

هـ. الهندسة
1.أ- معرفة أشكال املعينات واملستطيات واملربعات باعتبارها أمثلة لأشكال 

الرباعية، ورسم أمثلة ألشكال رباعية ا تنتمي إلى أي من هذه الفئات الفرعية.

سيعمل التاميذ، خال الدروس من 31 إلى 40، وفق مؤشرات التعلّـم التالية:

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
1.جـ- حديد األماط العددية ما في ذلك التي تتضمن حقائق اجمع والضرب.

د. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
1.جـ- حل املسائل الكامية وحليل البيانات املعروضة على مخطط التمثيل 

بالنقاط.
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أهداف التعُلمالدرس

سيقوم التاميذ ما يلي:31
تعرّـف خواص األشكال ثنائية األبعاد.• 
حديد الفئات بناءًـ على اخواص.• 
تصنيف األشكال ثنائية األبعاد بناءًـ على خواصها.• 
حديد شكل املضلع ومتوازي األضاع.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:32
وصف خواص األشكال الرباعية.• 
مقارنة أوجه تشابه األشكال الرباعية وأوجه اختافها.• 
تصنيف أشكال رباعية باستخدام مخطط ڤن.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:33
تطبيق قواعد لتصنيف األشكال الرباعية.• 
جميع أشكال رباعية إلنشاء صورة.• 
إنشاء تثيل بياني باألعمدة مثل أشكااًـ رباعيةًـ بغرض إنشاء صورة.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:34
استخدام اجسمات إلنشاء مستطيات لها أبعاد محددة.• 
حساب مساحة مستطيات بوحدات مربعة.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:35
ايجاد مساحة مستطيات باستخدام استراتيجيات مرتبطة بعملية الضرب.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:36
إنشاء العديد من املستطيات املتساوية في املساحة ووصفها.• 
شرح خاصية اإلبدال في الضرب ومذجتها.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:37
تعريف املساحة بأساليبهم.• 
تطبيق استراتيجيات معينة لقياس املساحة.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:38
تقسيم مصفوفات إلى مصفوفات أصغر حل مسائل الضرب.• 
ل حل مسائل الضرب.•  شرح السبب في أن تقسيم املصفوفات يُـسهّـ

سيقوم التاميذ ما يلي:39
مذجة خاصية التجميع في الضرب باستخدام املصفوفات.• 
تطبيق خاصية التوزيع حل مسائل الضرب.• 
شرح خاصية التجميع في الضرب.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:40
تطبيق خاصية التوزيع حل مسائل الضرب.• 
ل فْهم الضرب وخاصية التجميع في الضرب.•  تأمّـ

اخريطة الزمنية للتدريس الفصل 4
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جهيزات املعلم للفصل
الدرس 31:

ا لأشكال التالية: املربع واملستطيل واملثلث واملعنيّـ •  ا بعنوان "األشكال ثنائية األبعاد". أضف إلى اخطط صورًـ ا رئيسًـ أنشئ مخططًـ
ومتوازي األضاع وثماني األضاع وسداسي األضاع وشبه املنحرف، وا تسِمها. سيساعدك التاميذ في تسمية األشكال أثناء 

الدرس.

الدرس 32:
ز مجموعات من بطاقات األعداد أو أحجار نرد لنشاط اربط.•  جهّـ

مكنك استخدام حجر نرد واحد للتدريب على حقائق الضرب إلى 6 أو بطاقات أعداد حتى العدد 12 إذا كان التاميذ • 
يجيدون بالفعل حقائق األعداد 0 إلى 6.

بالنسبة لبطاقات األعداد، راجع النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم لبطاقات األعداد 0 - 12.• 
أنشئ ملصقًـا خطط ڤن لأشكال الرباعية كما هو موضح باألسفل.• 

الدرس 33:
ى للصور/األشكال (ورقة واحدة لكل تلميذين).•  ا مقوّـ اجمع ورقًـ
ا إلى مقص ولصق وأدوات تلوين.•  سيحتاج التاميذ أيضًـ

الدرس 34:
ا لكل تلميذين). راجع النماذج •  اطبع وقص مجموعات مربعات صغيرة أبعادها 2 سم x  2 سم (مجموعة واحدة من 40 مربعًـ

املتضمنة في نهاية دليل املعلم لشبكة املربعات قياس 2 سم.
ر في أن تطلب منهم قص املربعات قبل الدرس 34.•  إذا كان تاميذك ماهرين في استخدام املقص، ففكّـ
ضع مجموعات املربعات في أكياس باستيكية أو ورقية استخدامها في الدروس التالية.• 

الدرس 35:
قبل الدرس، ارسم نسخة كبيرة من صفحة الدرس 35: اربط (في كتاب التلميذ) على السبورة.• 
قبل الدرس، ارسم مصفوفة كبيرة أبعادها  x 6 8 (مع إظهار جميع املربعات) على السبورة. ا تقم بتسمية األبعاد.• 

الدرس 36:
ا نسخة كبيرة من •  قبل الدرس، اكتب على السبورة املسألة الكامية الواردة في الدرس 36: اربط (في كتاب التلميذ). وارسم أيضًـ

صفحة الدرس 36: اربط (في كتاب التلميذ) على السبورة.

الدرس 37:
جهز مجموعات من بطاقات األعداد من 1 إلى 10 للتاميذ (مجموعة واحدة لكل تلميذ). راجع النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم • 

من بطاقات األعداد من 0 إلى 12.
قبل الدرس، ارسم الشكل التالي على السبورة.• 

مخطط ڤن لأشكال الرباعية

أشكال ذات 4 أضاع متساوية

؟

أشكال ذات أربعة أضاع وأربع رؤوس متشابهة
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الدرس 38:
قبل الدرس، اكتب املسألة الكامية التالية على السبورة:• 

ينشئ أدهم شكل مستطيل مساحته 6 سنتيمترات مربعة. وينشئ سليمان شكل مستطيل مساحته 6 مليمترات مربعة. هل • 
للمستطيلني املساحة نفسها؟ لَم نعم أو لَم ا؟

قبل الدرس، ارسم املصفوفات التالية على السبورة:• 

الدرس 39:
قبل الدرس، ارسم مصفوفة أبعادها  x 5 6 على السبورة.• 

الدرس 40:
قبل الدرس، اكتب املسألة التالية على السبورة:• 

إذا أردُت حل املسألة  x 6 9، فأي ما يلي لن يساعدني في ذلك. وملاذا؟
 • (3 x 6) + (6 x 6) 
 • (4 x 6) + (4 x 6) 
 • (2 x 6) + (7 x 6) 

2

6

4

6

6

6

املواد املستخدمة

مقصحجر نردقلم رصاصكتاب التلميذ

أقام تلوينأقام تلوين خشبورق مقوّـىصمغ

بطاقات األعدادمسطرةأكياس باستيكيةورق

مربعات سنتيمتريةملصق مخطط فن لأشكال الرباعية
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نظرة عامة الدرس 31

املواد

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقوم املعلم ما يلي: عرض اخطط الرئيس لأشكال ثنائية األبعاد.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: سنراجع اليوم بعض األشكال التي تعلمناها العام املاضي. انظروا إلى األشكال على السبورة. سأضع جمة 
بجوار بعضها. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون اخاصية التي تتشارك فيها جميع هذه األشكال.

يقوم املعلم ما يلي: وضع جمة بجوار جميع أشكال املضلعات (وليس الدائرة أو املكعب).

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون أفكارهم.

ماحظة للمعلم: على التاميذ أن يدركوا أن األشكال املوضوع بجوارها جمة لها أضاع مستقيمة. وإذا لم يدركوا ذلك، فاطرح أسئلة 
ملساعدتهم في استيعاب ذلك.

يقول املعلم ما يلي: جميع هذه األشكال ثنائيةُـ األبعاد ولها أضاع مستقيمة. َمن مكنه أن يخبرني عن سبب عدم انتماء املكعب 
والدائرة إلى هذه املجموعة? ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون أفكارهم.

يقوم املعلم ما يلي: تأكيد اإلجابات الصحيحة: املكعب شكل ثاثي األبعاد، والدائرة ليست لها أضاع مستقيمة.

يقول املعلم ما يلي: في درس اليوم ودرسي الرياضيات التالين، سنركز على األشكال ثنائية األبعاد التي لها خاصية األضاع 
سمى املضلعات. جميع املضلعات أضاع  املستقيمة. جميع هذه األشكال اسم محدد ولكنها أيًضا جزء من مجموعة أكبر تُـ

مستقيمة وهي أشكال مغلقة. والشكل املغلق هو شكل ا توجد أي فراغات بن اخطوط التي تكّونه.

في هذا الدرس، يراجع التاميذ األشكال ثنائية 
األبعاد. وضمن هذه املراجعة، يصنّـف التاميذ األشكال 

ف  ا إلى خواصها املعطاة. ويتعرّـ ويطابقونها استنادًـ
ا، وهو متوازي األضاع، ويحددون  التاميذ شكاًـ جديدًـ

كيفية ارتباطه باألشكال التي يعرفونها بالفعل. وهذه 
املراجعة ضرورية لضمان جاهزية التاميذ لتعلّـم مفاهيم 

ا. هندسية أكثر تعقيدًـ

سيقوم التاميذ ما يلي:
تعرّـف خواص األشكال ثنائية األبعاد.• 
حديد الفئات بناءًـ على اخواص.• 
تصنيف األشكال ثنائية األبعاد بناءًـ على • 

خواصها.
حديد شكل املضلع ومتوازي األضاع.• 

ا بعنوان "األشكال ثنائية •  ا رئيسًـ أنشئ مخططًـ
األبعاد". انظر إلى التفاصيل في جهيزات 

املعلم للفصل في الدرس 31.
ارسم نسخة كبيرة من صفحة "التطبيق" على • 

السبورة قبل الدرس.

اخاصية• 
شكل مغلق• 
مكعب• 
سداسي أضاع• 
ثماني أضاع• 
متواٍز• 
متوازي أضاع• 
مضلع• 
شكل رباعي• 
معنيّـ• 
شبه منحرف• 
رأس• 
رؤوس• 

اخطط الرئيس لأشكال ثنائية األبعاد• 
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم رصاص• 

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقول املعلم ما يلي: لنتحدث أكثر عن كل هذه األشكال. افتحوا كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 31: التطبيق. 
في هذه الصفحة، سترون مجموعة أشكال تشبه األشكال املرسومة على السبورة. ناقشنا بالفعل أن معظم هذه األشكال تنتمي 

إلى مجموعة املضلعات، ولكن لنتأكد من أننا نعرف األسماء احملددة لهذه األشكال. ليلتفت كل منكم إلى زميله املجاور ويذكر اسم 
كل شكل. وإذا لم تكونوا متأكدين من ااسم، فضعوا عامة استفهام بجوار الشكل وسنناقشه كلنا مًعا. ا يلزم أن تكتبوا شيًئا في 

الوقت احلالي ما لم تكونوا بحاجة إلى كتابة عامة استفهام.

يقوم التاميذ ما يلي: االتفات إلى زمائهم والتحدث عن األشكال، وذلك بذكر ااسم ووضع عامة استفهام إذا لم يكن ااسم 
ا. معروفًـ

يقوم املعلم ما يلي: السماح للتاميذ بالتحدث عن أسماء كل األشكال. ثم مناقشة أسماء األشكال التي ا يعرفها التاميذ. مراجعة 
املصطلحني "رأس" و"رؤوس"، واستخدام هذين املصطلحني عند مناقشة اخواص. في الوقت احالي، ا يحتاج التاميذ إلى استخدام 

مصطلح "زوايا"، ولكنهم قد يدركون أن بعض األشكال لها زوايا داخلية متساوية (مثل املربع)، وأن البعض اآخر ليست له زوايا داخلية 
متساوية (مثل شبه املنحرف).

يقول املعلم ما يلي: لقد تذكرم الكثير من أسماء األشكال. من األسماء التي لم يعرفها الكثير منا "متوازي األضاع". رددوا هذه 
الكلمة معي.

يقوم التاميذ ما يلي: ترديد كلمة "متوازي األضاع" مع املعلم.

يقول املعلم ما يلي: في مصطلح "متوازي األضاع"، نرى الكلمة "متوازي". تصف كلمة "متوازي" أشياء متقابلة، كاخطوط، والتي 
ا تلتقي مهما امتدت. تبدو اخطوط املتوازية كشريطي السكة احلديد (أو مكنك استخدام مثال آخر مألوٍف بالنسبة للتاميذ).

يقوم املعلم ما يلي: رسم مثاٍل عن خطوط متوازية على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: متوازي األضاع شكل رباعي (شكل له أربعة أضاع) كل ضلعن متقابلن فيه متوازيان. على كل منكم أن ينظر 
مع زميله املجاور إن كان بإمكانه حديد األشكال متوازية األضاع في كتاب التلميذ.

يقوم التاميذ ما يلي: التعاون مع زمائهم املجاورين لإشارة إلى جميع األشكال متوازية األضاع.

ا أمثلة على متوازيات األضاع، واإلشارة إلى  يقوم املعلم ما يلي: التأكد من أن التاميذ ياحظون أن أشكال املستطيات واملربعات أيضًـ
ذلك عند احاجة.

يقول املعلم ما يلي: رائع. بعد أن أصبحنا متأكدين من أسماء كل هذه األشكال، لنفكر في الفئات التي مكننا تصنيفها ضمنها. 
ناقشنا أن املكعب والدائرة ا ينتميان إلى مجموعة املضلعات، ولكن ثمة طرق أخرى كثيرة لتصنيف هذه األشكال.

على كل منكم أن يحدد مع زميله املجاور كيف مكن تصنيف هذه األشكال إلى فئات بالنظر إلى خواصها. اخواص هي سمات 
أو مواصفات شيء ما. على سبيل املثال، مكن أن أنظر إلى املربع واملستطيل (الشكان 2 و3) وأفكر في: "لهذين الشكلن أربعة 
رؤوس. وهذه إحدى اخواص التي يتشارك فيها هذان الشكان." ولهذا، سأسمي هذه املجموعة "أربعة رؤوس". بعد ذلك، سأكتب 

أسماء هذه األشكال أو أعدادها أو أرسمها. هذا املثال محلول لكم. ما األسئلة التي لديكم عن ذلك اجزء من اإرشادات?

يقوم املعلم ما يلي: لفت انتباه التاميذ إلى املثال في كتاب التلميذ.

يقوم التاميذ ما يلي: النظر إلى املثال في الكتاب. طرح أسئلة استيضاحية عند احاجة.

الصف الثالث اابتدائي 74

اإرشادات: اتبع التعليمات التالية:

بالتعاون مع زميلك، حّدد أوًا اسم كل شكل.

ثّم صّنف األشكال باألسفل إلى مجموعات. 	 

اكتب اسم لكل مجموعة.	 

اكتب رقم األشكال التي تنتمي إلى املجموعة أو ارسمها.	 

الدرس 31: التطبيق
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تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

يقوم املعلم ما يلي: عند الضرورة، رسم بعض األمثلة عن أشكال مفتوحة.

يقول املعلم ما يلي: الدائرة شكل مغلق، ولكنها ليست مضلًعا ألنها ا تضم خطوًطا مستقيمة.

الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: تأَمل ما تعلمته. اشرح بأسلوبك املقصود بكل من: املضلع ومتوازي األضاع وارسم مثالن لكل منهما.

: كراس الرياضيات الدرس 
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يقوم املعلم ما يلي: التأكد من فهم التاميذ لإرشادات قبل املتابعة.

يقول املعلم ما يلي: قد تكون لديكم أشكال تناسب أكثر من مجموعة واحدة، أو أشكال ا تناسب أي مجموعة، هذا مقبول. وليس 
من الضروري أيًضا أن تكون لديكم ست فئات، ولكن يجب أن تكون لديكم فئتان على األقل. إذا انتهيتم من حل هذه املسائل سريًعا، 

فحاولوا حل مسألة التحدي.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل مع زمائهم لتصنيف األشكال إلى فئات استنادًـا إلى خواصها. رسم األشكال أو تسميتها أو 
كتابة عدد األشكال في كل مجموعة.

ا إلى خواصها. التجول وماحظة كيفية  يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ 15 دقيقة لتصنيف األشكال إلى فئات من اختيارهم استنادًـ
تصنيف التاميذ لأشكال واألشكال التي فيها التباس. بعد أن ينتهي معظم التاميذ، أو بعد مضي 15 دقيقة، استدعاء انتباه الفصل معه 

ا. مجددًـ

يقول املعلم ما يلي: لنناقش كيف صنفتم هذه األشكال. تأكدوا من ذكر اسم الشكل وفئته.

يقوم املعلم ما يلي: استخدام عصّي األسماء اختيار أربعة أو خمسة زماء ليشاركوا الفئات التي اختاروها. بعد املشاركة، السؤال عما 
إذا كان أي شخص معه مجموعة مشابهة أم ا. كتابة الفئات على السبورة.

يقوم التاميذ ما يلي: الزماء اختارون يشاركون الفئات، واألشكال التي تناسب اجموعة.

يقول املعلم ما يلي: لقد وجدم الكثير من الطرق لتصنيف األشكال. هل كان مع أي منكم شكل لم يستطع وضعه مع شكل آخر 
لتكوين مجموعة? هل كانت هناك أي أشكال يبدو أنها ا تنتمي ألي مجموعة? وملاذا? ارفعوا اإبهام إلى أعلى للمشاركة.

ع باإلجابة. يناقش التاميذ اختارون األشكال التي لم يستطيعوا تصنيفها  يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى للتطوّـ
ويشرحون السبب.

ا إلى النقاش الذي جرى خال اجزء اخاص بـ "اربط"، ولكن مكن السماح  ا استنادًـ يقوم املعلم ما يلي: مكن ذكر الدائرة واملكعب مجددًـ
مناقشة أي أشكال إذا كان بإمكان التاميذ شرح أفكارهم. يجب أن يكون هذا النشاط بصيغة مناقشة، ومكن للتاميذ أا يوافقوا وأن 
يشرحوا أفكارهم لدعم األفكار. استخدم املكعب للمساعدة في توجيه التاميذ لفهم األشكال ثنائية األبعاد مقابل األشكال ثاثية األبعاد.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع في تصنيف هذه األشكال والتفكير في خواصها. أبقوا كتاب التلميذ للجزء اخاص بـ 
"تأمل".

1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 31: كراس الرياضيات.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 31: كراس الرياضيات.

يقول املعلم ما يلي: فكروا فيما تعلمتموه. ثم اشرحوا بأساليبكم ما املقصود باملضلع. وارسموا مثالن للمضلع. ثم اشرحوا 
بأساليبكم ما املقصود متوازي األضاع. وارسموا مثالن ملتوازي األضاع.

يقوم التاميذ ما يلي: اإلجابة عن السؤال في كراس الرياضيات.

يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ من دقيقة إلى دقيقتني إلجاز العمل. إذا سمح الوقت، اختيار بعض التاميذ ملشاركة إجابتهم.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

الصف الثالث اابتدائي 76

اإرشادات: تأَمل ما تعلمته. اشرح بأسلوبك املقصود بكل من: املضلع ومتوازي األضاع وارسم مثالن لكل منهما.

الدرس 31: كراس الرياضيات

تعلم (من  إلى  دقيقة)

الصف الثالث اابتدائي 76

اإرشادات: تأَمل ما تعلمته. اشرح بأسلوبك املقصود بكل من: املضلع ومتوازي األضاع وارسم مثالن لكل منهما.

الدرس 31: كراس الرياضيات
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نظرة عامة الدرس 32

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
ماحظة للمعلم: مكنك استخدام حجر نرد واحد للتدريب على حقائق الضرب إلى 6 أو بطاقات أعداد حتى العدد 12 إذا كان التاميذ اإلرشادات

يجيدون بالفعل حقائق األعداد 0 إلى 6.

1. يقول املعلم ما يلي: اليوم سنتعلم لعبة سريعة اسمها "لغز الضرب". أخرجوا كتاب الرياضيات للتاميذ وانتقلوا إلى صفحة 
الدرس 32: اربط.

ما الذي تاحظونه بشأن مسائل الضرب في هذه الصفحة? ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم فكرة تريدون مشاركتها.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون أفكارهم. يجب أن ياحظ التاميذ أن 
املسائل غير مكتملة.

يقول املعلم ما يلي: هذه مسائل عن ألغاز عن عملية الضرب. وينقصها عامل واحد لتكتمل املسألة. يجب عليكم حديد ذلك 
العامل املفقود من خال سحب بطاقة أعداد أو رمي حجر نرد. مكنكم حل أي من هذه املسائل. على سبيل املثال، إذا كان العامل 

الثاني يساوي 1 وأردم استخدام ذلك العامل حلل املسألة  x 12 ___=___ ، فا بأس في ذلك. اكتبوا العدد 1 في الفراغ ثم 
اضربوا العددين للحصول على حاصل الضرب. واصلوا احلل ملدة 5 دقائق تقريًبا حلل أكبر عدد مكن من املسائل. استخدموا 

مكان احلل للعد بالقفز، أو ارسموا مصفوفة، أو استخدموا اجمع املتكرر أو أي طريقة تناسبكم حلل املسائل. على كل منكم 
مشاركة حجر نرد (أو بطاقات أعداد) مع زميله املجاور.

يقوم املعلم ما يلي: عند الضرورة، عرض صفحة اجزء اخاص بـ "اربط" ومذجة كيفية لعب اللعبة بسرعة. التجول في أرجاء الفصل 
ا. وماحظة كيفية حلهم املسائل. بعد حوالي 5 دقائق، استدعاء انتباه الفصل مجددًـ

يقوم التاميذ ما يلي: التعاون مع زمائهم املجاورين للعب لعبة "لغز الضرب".

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع في التدريب على حقائق الضرب. انظروا إلى املسائل التي قمتم بحلها، وضعوا دوائر 
حول املسائل التي كان حلها أسهل من غيرها.

يقوم التاميذ ما يلي: وضع دوائر حول املسائل سهلة احل.

املواد

يبدأ التاميذ الدرس بلعب لعبة اكتساب الطاقة في 
الضرب. ويكررون لعب هذه اللعبة للمراجعة في درس 
احق. ثم يراجع التاميذ األشكال الرباعية ويتعرفون 

على خواصها عند مقارنة أشكال رباعية مختلفة 
باستخدام مخطط ڤن.

سيقوم التاميذ ما يلي:
وصف خواص األشكال الرباعية.• 
مقارنة أوجه تشابه األشكال الرباعية وأوجه • 

اختافها.
تصنيف أشكال رباعية باستخدام مخطط ڤن.• 

ز مجموعات من بطاقات األعداد أو أحجار نرد لنشاط اربط. انظر جهيزات املعلم للفصل للدرس 32 ملعرفة •  جهّـ
التفاصيل.

ز ملصق مخطط ڤن لأشكال الرباعية. انظر جهيزات املعلم للفصل للدرس 32 ملعرفة التفاصيل.•  جهّـ

مراجعة املفردات عند احاجة.• 

بطاقات األعداد من 0 إلى 12 أو • 
حجر نرد واحد لكل مجموعة من 

الزماء
ملصق مخطط ڤن لأشكال الرباعية• 
مقص• 
لصق لكل مجموعة زماء• 
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 

رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

77الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: أوجد العامل املجهول عن طريق رمي حجر النرد أو اختيار بطاقة أعداد. ثم أوجد حاصل الضرب.

الدرس 32: اربط
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تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
1. يقوم املعلم ما يلي: رسم شكل مربع ومستطيل ومتوازي أضاع وشبه منحرف ومعني على السبورة.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: خال درس الرياضيات السابق، كتبنا خواص هذه األشكال على السبورة. ارفعوا اإبهام إلى أعلى ملشاركة 
اخواص التي تعتقدون أنها مشتركة بن هذه األشكال.

ع باإلجابة. يشارك التاميذ اختارون أفكارهم مع الفصل. يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى للتطوّـ

يقوم املعلم ما يلي: اختيار تلميذين إلى أربعة تاميذ ملشاركة اخواص وكتابتها.

يقوم املعلم ما يلي: عند الضرورة، تذكير التاميذ أن كل األشكال لها أربعة أضاع مستقيمة وأربعة رؤوس وجميعها أشكال مغلقة، ولذلك 
ا. فإنها مضلعات جميعًـ

سمى األشكال الرباعية. كلمة  يقول املعلم ما يلي: يصّنف علماء الرياضيات كل هذه املضلعات ضمن مجموعة خاصة أخرى تُـ
"رباعي" تعني أربعة، وهذا يساعدنا أن نتذكر أن هذه األشكال لها أربعة أضاع. وعلى الرغم من أن جميع هذه املضلعات هي أشكال 

رباعية، فهي ليست متماثلة متاًما. ما أوجه تشابهها? وما أوجه ااختاف بينها? أريد من كل منكم االتفات إلى زميله املجاور 
ومشاركة ماحظاته معه. ارفعوا اإبهام إلى أعلى عندما تكونون مستعدين ملشاركة أفكاركم.

يقوم التاميذ ما يلي: مناقشة أوجه التشابه وااختاف مع زمائهم. رفع اإبهام إلى أعلى لإشارة إلى استعدادهم 
ف التاميذ اختارون أوجه التشابه وااختاف. للمشاركة. يتعرّـ

يقوم املعلم ما يلي: كتابة أفكار التاميذ على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: تفكير رائع. هذه أشكال مضلعات رباعية األضاع، ولكن هناك اختافات بينها. ستصنفون اليوم األشكال 
الرباعية فقط ولكن بطريقة خاصة.

يقوم املعلم ما يلي: عرض ملصق مخطط ڤن لأشكال الرباعية.

سمى هذا الشكل مخطط ڤن، وقد استخدمتموه من قبل. يقول املعلم ما يلي: ترون في هذا امللصق دائرتن متصلتن. يُـ

يقوم املعلم ما يلي: قراءة األوصاف فوق كل دائرة.

يقول املعلم ما يلي: برأيكم، ما األشكال التي مكن أن توضع في اجزء املشترك بن الدائرتن? حدثوا إلى زمائكم املجاورين.

يقوم التاميذ ما يلي: مشاركة األفكار مع زمائهم املجاورين.

يقول املعلم 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.

يقوم املعلم ما يلي: اإلشارة إلى تلك املنطقة على اخطط على السبورة.

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

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

يقول املعلم ما يلي: في هذه الصفحة، يوجد مخطط ڤن يشبه املخطط املوجود على السبورة، ولكنه دون تسميات. وتوجد أيًضا 
صفحة حتوي أشكاًا رباعية. اكتبوا اسم ملخطط ڤن لديكم بطريقة تشبه املخطط على السبورة، ثم قّصوا األشكال. على كل 

منكم العمل مع زميله ومناقشة بعضكما البعض بشأن أفكاركم عن مكان وضع كل شكل. ولكن، عليكم إكمال أشكالكم في مخطط 
ا من الدائرتن أو التقاطع، مكنكم وضعها خارج مخطط ڤن. ما األسئلة التي  ڤن في كتبكم. وإذا لم تكن األشكال تناسب أًيّ

لديكم?

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. تأكدوا من التدريب على حقائق الضرب التي لم تضعوا دوائر حولها. أبقوا كتاب التلميذ للجزء 
اخاص بـ "تعلم".

الصف الثالث اابتدائي 78

ط ڤن لأشكال الرباعية
مخط

اإرشادات: باستخدام صفحة األشكال الرباعية، قص األشكال وضعها في املكان املناسب لها في مخطط ڤن. اكتب اسم كل دائرة ومنطقة 
التقاطع.

الدرس 32: التطبيق

اربط ( إلى  دقيقة)
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يقوم التاميذ ما يلي: طرح أسئلة استيضاحية عند احاجة.

يقوم املعلم ما يلي: استخدام رفع األيدي وتكوين ثنائيات (أو استراتيجية أخرى) لتحديد الزماء.

يقوم التاميذ ما يلي: مناقشة وضع األشكال مع زمائهم، ثم قص األشكال الرباعية ولصقها على مخطط ڤن.

يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل ملاحظة التاميذ أثناء عملهم. طرح أسئلة استقصائية، مثل:

ما الشكل أو األشكال التي ا تناسب اخطط؟ وملاذا؟• 
ملاذا يناسب شكل املربع جزء التقاطع بني الدائرتني؟• 
وهل مكنكم التفكير في شكل رباعي آخر ا يوجد في صفحة األشكال هذه؟ كيف يبدو هذا الشكل؟• 

ا. عندما تتبقى 5 دقائق في وقت "تعلم"، استخدم إشارة جذب اانتباه استدعاء انتباه التاميذ مجددًـ

هم أن  يقول املعلم ما يلي: لنناقش ما قمتم به. سأستخدم عصّي األسماء اختيار بعض منكم. وعلى التاميذ الذين أختارُـ
يخبرونا باسم شكل واحد رباعي األضاع، واملكان الذي وضعوه فيه، وسبب وضعه هناك.

يقوم التاميذ ما يلي: يِصفُـ التاميذ اختارون املكان الذي وضعوا فيه كل شكل رباعي في مخطط ڤن ويشرحون أفكارهم. 
وبإمكان التاميذ أصحاب اإلجابات الصحيحة رسم األشكال وتسميتها على مخطط ڤن الكبير على السبورة.

يقوم املعلم ما يلي: طرح األسئلة التي سألها أثناء التجول في أرجاء الفصل، ولكن على الفصل كله. إن مناقشة التاميذ لسبب عدم 
مناسبة األشكال مع اجموعة ا يقل أهمية عن مناقشة سبب مناسبة األشكال مع اجموعة.

يقوم التاميذ ما يلي: استخدام ما تعلموه عن األشكال الرباعية لشرح أفكارهم وتبريرها.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم يا تاميذي األعزاء. دائًما ما أتعلم الكثير بااستماع إلى أفكاركم، وأستمتع حن أستمع إليكم وأنتم 
تستخدمون مفردات الرياضيات. ضعوا ادواتكم في أماكنها للجزء اخاص بـ "تأمل".

سمى األشكال الرباعية. في اجزء اخاص بـ "تأمل"  1. يقول املعلم ما يلي: َنَظْرنا اليوم إلى مجموعة من األشكال ثنائية األبعاد تُـ
اليوم، فكروا فيما تعلمتموه عن األشكال الرباعية. اقضوا دقيقة وانظروا في أرجاء الفصل. هل ترون أمثلة عن أشكال رباعية? 

سنقوم باملشاركة السريعة ملشاركة األماكن التي نرى فيها أشكاًا رباعية.

يقوم املعلم ما يلي: منح دقيقة واحدة للتاميذ للنظر في أرجاء الفصل. عند الضرورة، مراجعة املشاركة السريعة. السماح ألكبر عدد من 
التاميذ مشاركة األشكال الرباعية التي يرونها في الفصل.

يقوم التاميذ ما يلي: املشاركة السريعة ملشاركة األشكال الرباعية التي يرونها في الفصل، مع ذكر اسم الشيء ونوع الشكل 
رباعي األضاع.

يقول املعلم ما يلي: لقد عملتم جميًعا بجد هذا اليوم. تابعوا ماحظة األشكال حولكم جميًعا، حتى في املنزل.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 33:

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: لقد راجعنا األشكال ثنائية األبعاد مًعا، ونظرنا في درس الرياضيات األخير على األشكال الرباعية فقط. اإلرشادات

رجى فتح كتاب الرياضيات للتاميذ على صفحة الدرس 33: اربط. يُـ

يقوم التاميذ ما يلي: فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 33: اربط.

يقول املعلم ما يلي: في هذه الصفحة، توجد أشكال شبه منحرف على جانب وأشكال ليست شبه منحرف على اجانب اآلخر. 
انظروا إلى الصور وحاولوا كتابة تعريف لشبه املنحرف بأسلوبكم. ثم قارنوا ما كتبتموه مع زمائكم املجاورين. بعد بضع دقائق، 

سأستخدم عصّي األسماء اختيار بعضكم ملشاركة أفكارهم مع الفصل.

يقوم التاميذ ما يلي: استخدام الصور في كتاب التلميذ لكتابة تعريف لشبه املنحرف. مشاركة التعريفات مع زمائهم 
املجاورين. يشارك التاميذ اختارون أفكارهم مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: سمعتُـ الكثير من األفكار الرياضية الرائعة ضمن تعاريفكم. شبه املنحرف شكل رباعي ألن له أربعة أضاع، 
ولكن اثنن من أضاعه فقط متوازيان. أروني بأذرعكم كيف يبدو اخطان املتوازيان.

يقوم التاميذ ما يلي: مدّـ أذرعهم في شكل متواٍز أمامهم أو في شكل مستقيم إلى األعلى واألسفل.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. تذكروا أنه ا يشترط أن تكون أضاع األشكال الرباعية متساوية في الطول. لننظر إلى األشكال 
الرباعية بطريقة مختلفة.

املواد

في هذا الدرس، ينشئ التاميذ صورة باستخدام أشكال 
رباعية ثم مثّـلون الكمية التي استخدموها من كل شكل 

بيانيًـا. يسمح هذا النشاط للتاميذ بالتأكد من فهمهم 
لأشكال الرباعية والتدريب على مهارات التمثيل البياني 

ا. ومكن أن يعمل التاميذ في  التي تعلموها مسبقًـ
مجموعات أو أن يعمل كل تلميذ مع زميله أو أن يعمل كل 
ا على حجم الفصل واملواد واملتاحة.  تلميذ مفرده اعتمادًـ

اإلرشادات مكتوبة للتاميذ، ومكنك تعديلها لتناسب 
طريقة عمل التاميذ.

سيقوم التاميذ ما يلي:
تطبيق قواعد لتصنيف األشكال الرباعية.• 
جميع أشكال رباعية إلنشاء صورة.• 
إنشاء تثيل بياني باألعمدة مثل أشكااًـ رباعيةًـ • 

بغرض إنشاء صورة.

ى للصور/األشكال (ورقة واحدة •  ا مقوّـ اجمع ورقًـ
لكل تلميذين).

مراجعة املفردات عند احاجة.• 

ى (ورقة واحدة لكل •  ورق مقوّـ
تلميذين)

مقص• 
صمغ• 
أقام رصاص ألوان أو أقام تلوين• 
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 

رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

81الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: اكتب تعريًفا لشبه املنحرف بأسلوبك. وقارن تعريفك مع تعريف زميلك.

الدرس 33: اربط

هذه ليست أشكال شبه منحرف.هذه أشكال شبه منحرف.
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تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
نشئ مع زميله صورة لتوضيح فهمكم لأشكال الرباعية. ويجب أن تتضمن كل اإلرشادات 1. يقول املعلم ما يلي: اليوم، على كل منكم أن يُـ

صورة على األقل 12 شكًا رباعًيا ونوًعا واحًدا على األقل من كل األنواع التي ناقشناها منذ بضع أيام. وعندما تنتهون، عليكم 
إنشاء متثيل بياني باألعمدة لتوضيح عدد كل نوع من أنواع األشكال الرباعية التي استخدمتموها في تصميمكم. لنستعد بإجراء 

مراجعة سريعة. سأعطيكم تلميحات عن شكل رباعي، وعليكم امليل والهمس باسم الشكل الرباعي إلى زميل مجاور.

يقوم املعلم ما يلي: إعطاء تلميحات عن شكل رباعي، مثل:

لهذا الشكل الرباعي أربعة أضاع وجميع أضاعه مكن أن تكون مختلفة في الطول. (شبه املنحرف)• 
ا. •  لهذا الشكل الرباعي أربعة أضاع مائلة (كل ضلعني فيه متوازيان)، وله رأسان متماثان ورأسان آخران متماثان أيضًـ

( (متوازي األضاع أو رما املعنيّـ
 •( جميع أضاع هذا الشكل الرباعي متساوية. (املربع أو املعنيّـ

ماحظة للمعلم: ا داعي ملراجعة جميع األشكال الرباعية، ولكن متوازي األضاع شكل جديد بالنسبة إليهم، لذا تأكد من مراجعة ذلك 
الشكل الرباعي. امنح التاميذ وقتًـا للهمس لزمائهم ثم تأكيد اسم الشكل مع الفصل بأكمله. وإذا سمح الوقت، فاطلب من أحد التاميذ 

نه زماؤه. إعطاء تلميح عن شكل رباعي كي يخمّـ

يقوم التاميذ ما يلي: امليل والهمس إلى زميل باسم الشكل الرباعي. يعطي التاميذ اختارون تلميحات عن أشكال رباعية 
للمجموعة بالكامل.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. اآلن، حان الوقت لتنشئوا صور أشكالكم الرباعية. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة الدرس 33: 
التطبيق.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 33: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: على كل منكم قطع هذه الصفحة. وسيعمل كل منكم مع زميل مجاور له إنشاء صورة، وعليكم العمل مًعا 
ّصوا األشكال  لتحديد الصورة وأي األشكال التي ستستخدمونها. مكنكم استخدام كلتا صفحتيكم أو صفحة واحدة فقط. قُـ
التي ستستخدمونها وألصقوها على قطعة من الورق املقوى إنشاء الصورة. عليكم أن تستخدموا على األقل 12 شكًا، ونوًعا 

واحًدا على األقل من األشكال الرباعية التي تعّلمتموها. وبعد أن تنتهوا من لصق أشكالكم، لّونوها وأضيفوا تفاصيل إليها إكمال 
الصورة. وأخيًرا، احسبوا عدد قطع كل شكل استخدمتموه في صوركم. ثم اكتبوا النتائج على التمثيل البياني باألعمدة في كتاب 

التلميذ في صفحة الدرس 33: التطبيق. انظروا إلى الصفحة اآلن وارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم أسئلة عن النشاط.

يقوم التاميذ ما يلي: ماحظة صفحة التمثيل البياني باألعمدة ورفع األيدي لطرح أسئلة عند الضرورة. بدء العمل مع الزميل 
اجاور.

يقوم املعلم ما يلي: توزيع ورق مقوى على كل مجموعة من التاميذ. أثناء عمل التاميذ، التجول في أرجاء الفصل ملاحظة كيفية عمل 
ا إلنشاء الصورة والتمثيل البياني باألعمدة. تذكير التاميذ متطلبات النشاط عند الضرورة. التاميذ معًـ

يقوم التاميذ ما يلي: إنشاء صورة شكل رباعي مع زمائهم. وعند إكمال الصورة، إنشاء تثيل بياني باألعمدة لتوضيح عدد 
ا إضافة تفاصيل إلى الصورة. القطع التي استُـخدمت من كل شكل رباعي في الصورة. بإمكان الزماء الذين ينتهون مبكرًـ

يقول املعلم ما يلي: رأيتُـ الكثير من الصور املختلفة اليوم، وجميعها بها أشكال رباعية. أعيدوا جميع األدوات إلى أماكنها 
وأحضروا صوركم إلّي كي أعرضها في الفصل.

83الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: اقطع هذه الصفحة وقص األشكال الرباعية لتستخدمها في إنشاء صورة األشكال الرباعية.

الدرس 33: التطبيق
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1. يقول املعلم ما يلي: تبدو صور األشكال الرباعية التي أعددمتوها رائعة. رجاء، انتقلوا إلى صفحة الدرس 33: كراس 
الرياضيات في كتاب التلميذ. فلينظر كل منكم إلى متثيله البياني باألعمدة. ثم اكتبوا عبارتن عن البيانات في متثياتكم 

البيانية باألعمدة. ثم اكتبوا سؤاًا واحًدا مكن اإجابة عليه باستخدام بيانات متثياتكم البيانية.

ا على استعداد التاميذ، اطلب منهم العمل كل مفرده أو مع زميل. ماحظة للمعلم: اعتمادًـ

يقوم التاميذ ما يلي: اإلجابة عن السؤال في صفحة كراس الرياضيات.

يقوم املعلم ما يلي: إعطاء التاميذ من دقيقتني إلى 3 دقائق للكتابة عن التمثيل البياني. التأكد من جمع كتب التاميذ ومراجعة حلولهم. 
مهم. مكن أن يوفر التمثيل البياني وصفحة كراس الرياضيات معلومات مهمة عن مدى فهم التاميذ ومستوى تقدّـ

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

الصف الثالث اابتدائي 88

اإرشادات: تأَمل ما تعلمته. اكتب عبارتن عن البيانات في متثيلك البياني باألعمدة. ثم اكتب سؤاًا واحًدا مكن اإجابة عنه باستخدام 
متثيلك البياني.

الدرس 33: كراس الرياضيات

تعلم (من  إلى  دقيقة)
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نظرة عامة الدرس 34:

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: سنلعب اليوم لعبة "لغز الضرب" مرة أخرى لنتدرب على عمليات الرياضيات التي ندرسها. أخرجوا كتاب اإلرشادات

الرياضيات للتاميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 34: اربط. العبوا اللعبة كما لعبتموها سابًقا. ارموا حجر النرد أو اسحبوا 
بطاقة لتحديد العامل الناقص وكتابته ثم إيجاد حاصل الضرب.

يقوم املعلم ما يلي: إعطاء حجر نرد واحد أو مجموعة من بطاقات األعداد إلى كل زميلن متجاورين من أجل املشاركة، ومنح الزماء 
املتجاورين 5 دقائق ليلعبوا اللعبة. التجول وماحظة املسائل التي تُـعد أسهل في احل بالنسبة للتاميذ باملقارنة مع مسائل أخرى. بعد 5 

ا. دقائق، استدعاء انتباه جميع التاميذ مجددًـ

يقوم التاميذ ما يلي: رمي حجر النرد، وكتابة العامل الناقص، وإيجاد حاصل الضرب. تكرار اخطوات مع بقية املسائل. إذا 
أكمل التاميذ جميع املسائل وتبقى املزيد من الوقت، فاطلب منهم ترتيب حواصل الضرب من األصغر إلى األكبر أو من األكبر 

إلى األصغر.

2. يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع في التدريب على حقائق الضرب. انظروا إلى املسائل التي قمتم بحلها، ارسموا شكل 
معّن حول أصعب مسألة ضرب قمتم بحلها اليوم، وضعوا شكل شبه منحرف حول أسهل مسألة ضرب قمتم بحلها اليوم.

يقوم التاميذ ما يلي: رسم شكل معنيّـ أو شبه منحرف حول املسائل األسهل واألصعب.

املواد

يستكشف التاميذ في هذا الدرس مفهوم املساحة 
بتصميم مخطط حديقة باستخدام مربعات صغيرة. ثم 
ا مفهوم املساحة ما تعلّـموه عن الضرب. يربطون احقًـ

سيقوم التاميذ ما يلي:
استخدام اجسمات إلنشاء مستطيات لها • 

أبعاد محددة.
حساب مساحة مستطيات بوحدات مربعة.• 

ز مجموعات مربعات صغيرة أبعادها 2 سم x  2 سم  جهّـ
ا لكل تلميذين). راجع النماذج  (مجموعة واحدة من 40 مربعًـ

املتضمنة في نهاية دليل املعلم لورق الرسم البياني الذي 
أبعاد مربعاته 2 سم. انظر جهيزات املعلم للفصل للدرس 

34 ملعرفة تفاصيل إضافية.

املساحة• 
مصفوفة• 
األبعاد• 
وحدة مربعة• 

بطاقات األعداد من 0 إلى 12 أو • 
حجر نرد واحد لكل مجموعة من 

الزماء
مجموعات من املربعات التي طول • 

ضلع كل منها سنتيمتران (2 سم) 
(مجموعة واحدة لكل تلميذْين)

مقص (اختياري)• 
أكياس ورقية أو باستيكية (لتخزين • 

اجموعات)
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 

رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

89الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: أوجد العامل املجهول عن طريق رمي حجر النرد أو اختيار بطاقة أعداد. ثم أوجد حاصل الضرب. وارسم شكل معّن حول 
العملية األصعب، وشكل شبه منحرف حول العملية األسهل.

الدرس 34: اربط

1X=2X=3X=

7X=8X=9X=

4X=5X=6X=

10X=11X=12X=

لغز الضرب

احلل: 
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1. يقوم املعلم ما يلي: إعطاء كل زميلن متجاورين مجموعة من املربعات التي طول ضلع كل منها 2 سم.

يقول املعلم ما يلي: خال درسي الرياضيات املاضين، استكشفنا األشكال الرباعية. واليوم، سنستخدم اثنن من هذه األشكال 
استكشاف مفهوم رياضي جديد، وهو املساحة. على كل منكم استخدام املربعات الصغيرة لتكوين مستطيل مع زميله املجاور. ا 

داعي استخدام جميع املربعات. عندما تنتهون من ذلك، ارفعوا اإبهام إلى أعلى.

يقوم التاميذ ما يلي: التعاون مع زمائهم إلنشاء مستطيل كبير باستخدام املربعات الصغيرة. رفع اإبهام إلى أعلى عند 
اانتهاء.

يقول املعلم ما يلي: أرى الكثير من املستطيات املختلفة. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تريدون وصف مستطياتكم ورسمها على 
السبورة.

يقوم املعلم ما يلي: اختيار مجموعتني أو ثاث مجموعات من الزماء الذين أنشأوا مستطيات مختلفة.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشرح الزماء اختارون شكل املستطيل، وَيذكرون العدد اإلجمالي 
للصفوف واألعمدة واملربعات، ويرسمون شكل املستطيل على السبورة. تسمية الصفوف واألعمدة ومجموعهما.

يقوم املعلم ما يلي: مساعدة التاميذ عند الضرورة.

يقول املعلم ما يلي: توجد ثاثة مستطيات مختلفة مرسومة على السبورة. كتبنا العدد اإجمالي للمربعات في كل منها. وكتبنا 
ذّكركم هذه املستطيات بأي شيء تعلمناه في  أيًضا أبعادها، أو عدد الصفوف وعدد األعمدة. (يوجد مثال موضح باألسفل.) هل تُـ

الرياضيات مؤخرًا?  أودّ من كل منكم التحدث بهدوء إلى زميله املجاور ومشاركة األفكار معه.

يقوم التاميذ ما يلي: مشاركة األفكار مع زمائهم املجاورين.

يقوم املعلم ما يلي: إذا لم ميّـز التاميذ أي مصفوفات في املستطيات، فاطرح أسئلة ملساعدتهم في الربط بني املعلومات أو اشرحه لهم 
(لعدم إهدار وقت الدرس).

يقول املعلم ما يلي: املستطيات التي أنشأمتوها من مربعات صغيرة تشبه املصفوفات. استخَدم _____ (اسم التلميذ) 
_____ مربعات إنشاء شكل مستطيل. تساعدنا الصفوف واألعمدة في حساب عدد املربعات في املستطيل. والصفوف 

واألعمدة متثل عاملي مسألة الضرب. يطلق علماء الرياضيات على عدد املربعات التي توجد في منطقة ما اسم "املساحة". ونسمي 
كل مربع داخل املستطيل "وحدة مربعة".

يقوم املعلم ما يلي: رسم خط عريض حول املستطيات. شرح أن املكان داخل املربع هو "املساحة". ثم اإلشارة إلى أحد املستطيات 
واستخدامه للمساعدة في شرح "املساحة".

يقول املعلم ما يلي: إذا عددتُـ املربعات داخل مستطيل _____ (اسم التلميذ)، فسأرى أن املساحة تساوي _____ وحدة 
مربعة.

يقوم املعلم ما يلي: استخدام عصّي األسماء اختيار تاميذ إليجاد مساحة أحد املستطيلني اآخرين.

يقوم التاميذ ما يلي: يعمل التاميذ اختارون على إيجاد مساحة املستطيات على السبورة.

ماحظة للمعلم: قد يدرك بعض التاميذ أن املساحة تساوي عدد الصفوف مضروبًـا في عدد األعمدة. اسمح ألولئك التاميذ بشرح أفكارهم 
ا لأطفال، كما مكن أن يكسبهم الثقة حني يؤدون دور املعلم. وتوضيحها على السبورة. غالبًـا، يكون شرح املفاهيم من ِقبل التاميذ مفيدًـ

6

3

مجموع عدد املربعات = 18

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

اربط ( إلى  دقيقة)
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يقول املعلم ما يلي: لنلِق نظرة على هذه املسألة:
تريد سارة إنشاء حديقة لزراعة نبات القْرع. وحتاج كل نبتة قرع مساحة قدرها وحدة مرّبعة واحدة.  تريد سارة أن جعل احلديقة 

عبارة عن 5 صفوف، وفي كل صف منها 3 نباتات من نبات القْرع.

يقوم املعلم ما يلي: يكتب على السبورة: 5 صفوف من نبات القْرع. 3 نباتات قْرع في كل صف. نبات قْرع واحد في كل وحدة مربعة.

يقول املعلم ما يلي: ليعمل كل منكم مع زميل مجاور ويستخدم املربعات إنشاء مخطط حلديقة سارة. ارفعوا اإبهام إلى أعلى  
عند اانتهاء.

يقوم التاميذ ما يلي: يعمل كل منهم مع زميل مجاور استخدام املربعات إلنشاء مخطط للحديقة حسب البيانات املوضحة. 
رفع اإبهام إلى أعلى عند اانتهاء.

يقول املعلم ما يلي: أنشأم جميًعا حديقة مستطيلة فيها 5 صفوف، وفي كل صف 3 نباتات من نبات القْرع. عليكم اآلن امليل 
والهمس بعدد املربعات التي استخدمتموها إجماًا. وما عدد نباتات القْرع التي سوف توَجد في حديقة سارة?

يقوم التاميذ ما يلي: امليل والهمس

يقول املعلم ما يلي: استخدمتم 15 مربًعا إنشاء كل مستطيل، ولذلك سيوجد 15 نباًتا من نبات القْرع في حديقة سارة. مساحة 
هذه احلديقة تساوي 15 ألن اجزء الداخلي من املستطيل فيه 15 وحدة مربعة. ستعملون اآلن على إنشاء املزيد من مخططات 

احلدائق باستخدام مربعاتكم وبعض الشبكات. يرجى فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 34: التطبيق.

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

يقول املعلم ما يلي: سَتَروَن بعض املسائل الكامية في هذه الصفحة عن مخططات احلدائق. توجد شبكات على الصفحتن 
التاليتن تطابق مربعاتكم. لنراجع اإرشادات مًعا.

يقوم املعلم ما يلي: قراءة اإلرشادات بصوت عاٍل. اإلجابة عن أي أسئلة يطرحها التاميذ بشأن نشاط تعلم.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل مع زميل مجاور لقراءة املسائل وإنشاء املستطيات باستخدام املربعات الصغيرة ثم رسم 
ا العمل على حل مسائل التحدي. إزالة املربعات حني  املستطيات في الشبكة وكتابة املساحة. مكن للتاميذ الذين انتهوا مبكرًـ

ينتهي الوقت.

ل في الفصل وماحظة التاميذ وهم يُـنشئون أشكال املستطيات ويوجدون مقدار املساحة. ماحظة التاميذ  يقوم املعلم ما يلي: التجوّـ
الذين قد يحتاجون للمزيد من املساعدة في إنشاء أشكال املستطيات أو حديد مقدار املساحة.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع في إنشاء مخططات حلدائق مستطيلة، وإيجاد مساحة كل مخطط مستطيل. أبقوا 
كتاب التلميذ للجزء اخاص بـ "تأمل".

1. يقول املعلم ما يلي: استكشفنا اليوم كيفية إنشاء مستطيات من مربعات صغيرة ثم حددنا مقدار املساحة. فّكروا ملدة دقيقة واحدة 
في العاقة التي تربط بن إيجاد مساحة املستطيات وعملية الضرب. اكتبوا إجابتكم في اإطار املوجود في صفحة الدرس 34: 

كراس الرياضيات. ومكنكم إضافة رسومات إلى إجاباتكم ملساعدتكم في شرح أفكاركم.

يقوم التاميذ ما يلي: كتابة إجابة للسؤال.

يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ من دقيقتني إلى 3 دقائق ليكتبوا إجابة عن السؤال. جْمع كل كتب التاميذ ومراجعة إجاباتهم،  وتدوين 
ا للعاقة بني املساحة واملصفوفات والضرب، والتاميذ الذين قد يحتاجون إلى املزيد من  ماحظات عن التاميذ الذين يُـبدون بالفعل فهمًـ

ااستكشاف والتوجيه.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

الصف الثالث اابتدائي 90

اإرشادات: اّتبع اخطوات التالية.

1. اقرأ املسألة ثم ارسم مخطط احلديقة باستخدام املربعات الصغيرة.

2. ارسم مخطط احلديقة على صفحة الرسم البياني (الشبكة). (مكنك وضع مربعاتك على الشبكة ملساعدتك في رسم اخطوط 
اخارجية ملخطط احلديقة.)

3. أوجد املساحة الكلية ملخطط احلديقة (املصفوفة).

4. كّرر اخطوات مع جميع مخططات احلدائق.

الدرس 34: التطبيق

اإلجاباتمسائل مخططات احدائق

مخطط احلديقة رقم 1: تزرع جنى نبات الَقْرع. وحتاج كل نبتة قرع مساحة قدرها وحدة مربّـعة واحدة.  تريد 
جنى أن جعل احديقة عبارة عن صفّـني في كل منهما 9 وحدات مربعة. ما عدد نباتات القرع التي مكن زراعتها 

في احديقة؟ وما مساحة حديقتها بالوحدات املربعة؟

مخطط احلديقة رقم 2: يريد عمر أن يزرع نبات الذرة. وحتاج نبتة الذرة الواحدة إلى مساحة وحدة مربّـعة 
واحدة. ويريد أن يجعل احديقة عبارة عن 3 صفوف، وفي كل صف 7 وحدات مربعة. ما عدد نباتات الذرة التي 

مكن زراعتها في حديقة عمر؟ وما مساحة حديقته بالوحدات املربعة؟

مخطط احلديقة رقم 3: يحب يوسف البطيخ ويريد زراعته في حديقته. وحتاج كل نبتة بطيخ مساحة وحدة 
مربّـعة واحدة. ويريد يوسف أن يجعل احديقة عبارة عن 4 صفوف، وفي كل صف 4 وحدات مربعة. ما عدد 

نباتات البطيخ التي مكن زراعتها في حديقته؟ وما مساحة حديقته بالوحدات املربعة؟

مخطط احلديقة رقم 4: تريد نادية أن تزرع نبات الكوسا. وحتاج كل نبتة كوسا مساحة وحدة مربّـعة واحدة. 
وتريد أن جعل احديقة عبارة عن 3 صفوف، وفي كل صف 4 وحدات مربعة. ما عدد نباتات الكوسا التي مكن 

زراعتها في حديقة نادية؟ وما مساحة حديقتها بالوحدات املربعة؟

مخطط احلديقة رقم 5: تريد آية أن تزرع نبات اخس. وحتاج كل نبتة خس مساحة وحدة مربّـعة واحدة. 
وتريد أن جعل احديقة عبارة عن 5 صفوف، وفي كل صف 8 وحدات مربعة. ما عدد نباتات اخس التي مكن 

زراعتها في حديقة آية؟ وما مساحة حديقتها بالوحدات املربعة؟

الصف الثالث اابتدائي 96

اإرشادات: تأَمل ما تعلمته. ما وجه التشابه بن طريقة إيجاد مساحة مخططات احلدائق وطريقة حل مسائل الضرب? اشرح 
أفكارك في املربع التالي. مكنك أيًضا استخدام صور لتوضيح أفكارك.

الدرس 34: كراس الرياضيات
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نظرة عامة الدرس 35:

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
اإلرشادات

رجى فتح كتاب الرياضيات للتاميذ على صفحة  1. يقول املعلم ما يلي: لننظر إلى لغز هندسي يسّمى "املستطيات املتداخلة". يُـ
الدرس 35: اربط.

يقوم التاميذ ما يلي: فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 35: اربط.

يقول املعلم ما يلي: انظروا إلى عدد املستطيات التي مكنكم إيجادها في الصورة في كتابكم. خال بضع دقائق، ستشاركون 
أفكاركم مع زميلكم املجاور.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل فرديًـا على إكمال النشاط.

يقوم املعلم ما يلي: إعطاء التاميذ حوالي 3 دقائق حل اللغز. استخدام عصّي األسماء اختيار أحد التاميذ ملشاركة أفكاره.

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ اختارون النتائج التي يتوصلون إليها ويوضحون املستطيات التي توصلوا إليها على 
السبورة.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. أبقوا كتاب التلميذ لدرس اليوم.

املواد

ا مساحة مجموعة  في هذا الدرس، يحدد التاميذ مجددًـ
ا  من املستطيات. ولكن هذه املرة، لن يستخدموا موذجًـ

ماديًـا لوحدات من املربعات. إذا وجدَت أن بعض التاميذ 
بحاجة إلى املزيد من ااستكشاف والتدريب، فيمكنك 

إحضار مجموعات املربعات املستخدمة في الدرس 34.

سيقوم التاميذ ما يلي:
ايجاد مساحة مستطيات باستخدام • 

استراتيجيات مرتبطة بعملية الضرب.

ارسم نسخة كبيرة من صفحة الدرس 35: اربط (في كتاب التلميذ) على السبورة قبل الدرس.• 
قبل الدرس، ارسم مصفوفة كبيرة أبعادها x  6 8 (مع إظهار جميع املربعات) على السبورة. ا تقم بتسمية األبعاد.• 

املساحة• 
مصفوفة• 
حاصل الضرب• 
وحدة مربعة• 

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

كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 
رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

97الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: انظر إلى اللغز التالي. ما عدد املستطيات التي مكنك إيجادها? مكنك تلوينها أو ترقيمها (أو استخدام طريقة أخرى) 
ملساعدتك في حساب عددها.

الدرس 35: اربط
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1. يقوم املعلم ما يلي: اإلشارة إلى املصفوفة التي رسمها على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: تعلمتم في درس الرياضيات األخير كلمة رياضية جديدة، وهي "املساحة". ارفعوا اإبهام إلى أعلى  إذا كنتم 
تتذكرون ما تعنيه املساحة في الرياضيات.

ع باإلجابة. يشارك التاميذ اختارون تعريفهم للمساحة. يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى للتطوّـ

يقول املعلم ما يلي: املساحة تعني عدد الوحدات املربعة املوجودة في مكان ما. في درسنا األخير، استخدمنا مربعات لتكوين حدائق 
مستطيلة وإيجاد مساحات تلك احلدائق. واليوم، سنعمل على إيجاد مساحة مخطط حديقة مرسوم بالفعل. لنلِق نظرة على 

ه على السبورة. املخطط الذي رسمتُـ

يقوم املعلم ما يلي: اإلشارة إلى املصفوفة الكبيرة التي أبعادها x  6 8 على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: هذا الشكل هو مخطط حديقة، ويحتوي على الكثير من املربعات خضراواتنا. َمن مكنه أن يذكرني بطريقة 
إيجاد مساحة مخطط احلديقة هذا? ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون أفكارهم.

يقوم املعلم ما يلي: قبول جميع اإلجابات املنطقية (مثل: عدّـ املربّـعات، ضرب الصفوف في األعمدة، العدّـ بالقفز مقدار 6، وما إلى ذلك).

يقول املعلم ما يلي: اعملوا مع زمائكم املجاورين ايجاد مساحة هذا املستطيل. ارفعوا اإبهام إلى أعلى  عندما تعرفون اإجابة.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل مع زمائهم اجاورين إليجاد مساحة املستطيل. رفع اإبهام إلى أعلى عند اانتهاء. يشارك 
الزماء اختارون إجاباتهم.

يقوم املعلم ما يلي: اختيار زماء ملشاركة إجاباتهم باإلضافة إلى الطريقة التي استخدموها لتحديد املساحة. حاول حديد اجموعات 
ا مختلفة. واسمح للعديد من اجموعات الثنائية من التاميذ مشاركة طرقهم في احل وكتابة  الثنائية من التاميذ الذين استخدموا طرقًـ

أفكارهم ليراها اآخرون.

يقول املعلم ما يلي: يوجد الكثير من الطرق املختلفة حلساب مساحة املستطيات. بعض هذه الطرق سريع وبعضها يستغرق وقًتا 
أطول. سنعمل اليوم على إيجاد مساحة مستطيات. مكنكم فعل ذلك باستخدام أي طريقة تفهمونها، ولكن عليكم شرح طريقة 

حّلكم للمسألة. أخرجوا كتاب التلميذ وافتحوا صفحة الدرس 35: التطبيق.

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

يقول املعلم ما يلي: استخدموا مكان احلل املوجود بجوار كل مستطيل لتوضيح أفكاركم. تأكدوا من كتابة إجاباتكم أيًضا.

يقوم التاميذ ما يلي: قضاء ما تبقى من وقت اجزء اخاص بـ "تعلم" في إيجاد مساحات مستطيات، وكتابة اإلجابات، 
ي. ا حل مسألة التحدّـ وشرح طرق احل التي استخدموها. مكن للتاميذ الذين انتهوا مبكرًـ

ا أقل كفاءة  يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل ملاحظة التاميذ أثناء عملهم. ماحظة التاميذ الذين قد ا يزالون يستخدمون طرقًـ
(ولكنها دقيقة)، مثل عدّـ كل مربع تلو اآخر. عندما يقارب وقت "تعلم" من اانتهاء، استخدم إشارة جذب اانتباه استدعاء انتباه التاميذ 

ا. اجمع كتب التاميذ للتأكد من فهم التاميذ وااطاع على طرق احل التي يستخدمونها. مجددًـ

يقول املعلم ما يلي: أثناء جّولي في الفصل، رأيت أنكم استخدمتم العديد من طرق احلل املختلفة. قمتم بعمل رائع اليوم. أرجو 
أن تغلقوا كتاب التلميذ.

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات
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اإرشادات: أوجد مساحة كل مستطيل. اشرح الطريقة التي استخدمتها بجوار كل شكل ثم اكتب اإجابة.

الدرس 35: التطبيق

املستطيل 1:

املستطيل 2:

املستطيل 3:

املستطيل 1:

املستطيل 2:

املستطيل 3:

وحدة مربعة=املساحة الكلية 

وحدة مربعة=املساحة الكلية 

وحدة مربعة=املساحة الكلية 

احلل
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1. يقول املعلم ما يلي: عملتم اليوم على إيجاد مساحات عدة أشكال. ليلتفت كل منكم إلى زميله املجاور وليشرح الطريقة التي 
استخدمها إيجاد املساحات اإجمالية للمستطيات. وإذا جربتم أكثر من طريقة، فتأكدوا من شرحها لزمائكم.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث إلى زمائهم بشأن الطرق التي استخدموها إليجاد املساحة.

يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ بضع دقائق للمشاركة مع زمائهم. استخدام عصّي األسماء اختيار بعض التاميذ للمشاركة.

ص وقتًـا للتحدث  ماحظة للمعلم: أثناء مراجعتك لكتب التاميذ، احظ أي تاميذ حاولوا إكمال مسائل التحدي أو أكملوها بالفعل. وخصّـ
إليهم عن الطرق التي استخدموها وسماع أفكارهم بشأن كيفية محاولتهم حل املسائل.

يقول املعلم ما يلي: خال درسنا التالي، سنواصل استكشاف املساحة. أحسنتم اليوم يا تاميذي األعزاء. ليلِق كل منكم التحية 
على زميله املجاور.

يقوم التاميذ ما يلي: حية زمائهم املجاورين.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

تعلم (من  إلى  دقيقة)
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نظرة عامة الدرس 36

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
رجى فتح كتاب الرياضيات للتاميذ على صفحة الدرس 36: اربط. اقرأوا املسألة وحّلوها.اإلرشادات 1. يقول املعلم ما يلي: يُـ

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 36: اربط. العمل مفردهم حل املسألة.

يقوم املعلم ما يلي: اختيار العديد من التاميذ وماحظة طرقهم في احل وكيفية شرحهم لها. هل استخدموا الرسومات أم العدّـ بالقفز؟

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم اإلجابات ويشرحون أفكارهم.

يقوم املعلم ما يلي: مذجة كيفية تقسيم مربع إلى جزأين متساويني برسم خط قُـطري إذا لم يقم أي تلميذ بذلك.

يقول املعلم ما يلي: ما عدد املثلثات التي على مرم أن ترسمها لتكوين 10 مربعات? التفتوا وحدثوا إلى زمائكم املجاورين.

يقوم التاميذ ما يلي: مناقشة السؤال مع زمائهم املجاورين.

يقوم املعلم ما يلي: اختيار عدة تاميذ ملشاركة أفكارهم. التأكد ملعرفة ما إذا كان التاميذ يدركون أن عدد املثلثات يساوي ضعف عدد 
املربعات. إن أمكن، السماح لتلميذ بشرح املفهوم لبقية الفصل.

املواد

في هذا الدرس، يُـنشئ التاميذ مستطيات مختلفة 
األبعاد ومتساوية املساحة ويصفونها. ويتدربون على 
تطبيق خاصية اإلبدال ليشرحوا كيف أنه مكن كتابة 

عاملي مسألة الضرب بطريقتني، إليجاد مقدار املساحة.

سيقوم التاميذ ما يلي:
إنشاء العديد من املستطيات املتساوية في • 

املساحة ووصفها.
شرح خاصية اإلبدال في الضرب ومذجتها.• 

ا •  قبل الدرس، اكتب على السبورة املسألة الكامية الواردة في الدرس 36: اربط (في كتاب التلميذ). وارسم أيضًـ
نسخة كبيرة من الشكل املعروض في صفحة الدرس 36: اربط (في كتاب التلميذ) على السبورة.

املساحة• 
أعمدة• 
خاصية اإلبدال• 
العوامل• 
صفوف• 
وحدة مربعة• 

كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 
رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

101الصف الثالث اابتدائي

نى الشكل نفسه ولكن باستخدام مثلثات. إذا علمت أننا  اإرشادات: حل املسألة التالية: رسم محمد شكًا باستخدام 5 مربعات. ورسمت مُـ
نحتاج إلى مثلثن لتكوين مربع واحد. فما عدد املثلثات التي رسمتها منى?

الدرس 36: اربط

اشرح طريقة حلك. 
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1. يقوم املعلم ما يلي: رسم املستطيلني التاليني على السبورة (مستطيل له 4 صفوف و3 أعمدة، ومستطيل له 3 صفوف و4 أعمدة).

يقول املعلم ما يلي: يوجد مستطيان على السبورة. اهمسوا لزمائكم املجاورين مساحة كل مستطيل.

يقوم التاميذ ما يلي: الهمس باإلجابة.

يقول املعلم ما يلي: كل مستطيل به 12 وحدة مربعة. ولكنهما ليسا متماثلْن متاًما. فكيف مكن ذلك?

يقوم املعلم ما يلي: استخدام عصّي األسماء اختيار التاميذ.

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ اختارون أفكارهم.

ر  يقوم املعلم ما يلي: عند الضرورة، شرح أن املستطيلني لهما نفس العددين اللذين مثان أبعادهما. ولكن م عكسهما فحسب. ذكّـ
التاميذ بأنهم رأوا ذلك عندما أوجدوا جميع طرق ترتيب 12 كرسيًـّـا في لعبة ترتيب الكراسي.

يقول املعلم ما يلي: امليل والهمس مسائل الضرب التي مكن أن تتوافق مع كلتا املصفوفتن.

يقوم التاميذ ما يلي: الهمس باإلجابة.

يقول املعلم ما يلي: لكلتا املسألتن نفس العاملن، وهما 3 و4. مكن كتابة مسألتن، وهما " x 3 4" و" x 4 3"، وسنحصل 
على حاصل الضرب نفسه. ا يهم الترتيب. ارفعوا أيديكم إذا كان بإمكانكم تذّكر اسم تلك اخاصية.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون إجاباتهم.

يقوم املعلم ما يلي: التأكد من فهم التاميذ أنه بغض النظر عن ترتيب عاملي مسألة الضرب، فسيكون حاصل الضرب هو نفسه، وهذا 
هو املقصود بخاصية اإلبدال في الضرب.

رجى فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 36: التطبيق. واقرأوا اإرشادات في صمت. يقول املعلم ما يلي: يُـ

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 36: التطبيق. وقراءة اإلرشادات بصمت.

نشئون اليوم مستطيات مختلفة في الشكل ولكنها متماثلة في املساحة. يجب أن تساوي مساحة كل  يقول املعلم ما يلي: ستُـ
مستطيل 18 وحدة مرّبعة.

يقوم املعلم ما يلي: إن أمكن، ربط النشاط مهنة أو مفهوم تعلّـمه التاميذ من قبل. على سبيل املثال، تُـستخدم املساحة في أعمال احدائق 
اد وما إلى ذلك. وتبليط األرضيات وطاء اجدران وشراء السجّـ

يقول املعلم ما يلي: تذكروا أن مهّمتكم هي معرفة عدد املستطيات املختلفة التي مكن إنشاؤها بهذه املساحة. وبعد أن ترسموا كل 
مستطياتكم، اكتبوا املسائل التي متثل كًا منها. َمن مكنه أن يخبرني عن كيفية فعل ذلك? ارفعوا أيديكم.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشرح التاميذ اختارون كيفية استخدام أبعاد املستطيات لتحديد 
عاملي الضرب في مسائل الضرب.

3

3 4

4

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات
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عدي املستطيات التي ترسمها. ثم  اإرشادات: ارسم على الشبكة أكبر عدد مكن من املستطيات مساحة 18 وحدة مربعة مع كتابة بُـ
اكتب مسائل الضرب التي تتوافق مع مستطياتك.

الدرس 36: التطبيق

اربط ( إلى  دقيقة)
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يقول املعلم ما يلي: شرح رائع. مكنكم بدء النشاط. وإذا انتهيتم مبكًرا، مكنكم محاولة حل أسئلة التحدي في أسفل الصفحة.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل فرديًـا على إكمال نشاط "التطبيق".

يقوم املعلم ما يلي: التجول في أرجاء الفصل أثناء عمل التاميذ وماحظة الطرق التي يستخدمونها حل املسائل. ماحظة التاميذ 
القادرين على تطبيق خاصية اإلبدال على الفور إلنشاء مستطيات وحديد األبعاد/عاملي الضرب. على سبيل املثال، عندما ينشئون 

ا رسم مستطيل مساحة  x 3 6، أم أنهم ا يزالون يحتاجون املزيد من التفكير؟ مستطياًـ مساحة  x 6 3، هل ياحظون أنه مكنهم أيضًـ

ا. استخدم هذا الوقت  قبل نهاية اجزء اخاص بـ "تعلم"، استخدم إشارة جذب اانتباه استدعاء انتباه التاميذ ومراجعة اإلجابات معًـ
لتعزيز فهم خاصية اإلبدال بالطلب من التاميذ أن ينظروا إلى مستطيلني لهما املساحة نفسها ولكن عددي الصفوف واألعمدة فيهما 

معكوسان، مثال على ذلك مستطيل مساحة  x 3 4 ومستطيل آخر مساحة  x 4 3. اطرح أسئلة ملساعدة التاميذ في إدراك الرابط بني 
هذا النشاط ولعبة ترتيب الكراسي في "احور 1".

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتهم بعمل رائع في إنشاء مصفوفات مختلفة لها جميًعا املساحة نفسها. من فضلكم، ضعوا أدواتكم في 
أماكنها للجزء اخاص بـ "تأمل"، واحتفظوا بكتاب التلميذ.

يقوم التاميذ ما يلي: وضع املواد في أماكنها للجزء اخاص بـ "تأمل".

1. يقول املعلم ما يلي: يرجى فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 36: كراس الرياضيات.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 36: كراس الرياضيات.

يقوم املعلم ما يلي: عند الضرورة، قراءة السؤال في "كراس الرياضيات" بصوٍت عاٍل أو اختيار تلميذ لقراءته.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل كل مفرده لإجابة عن السؤال في "كراس الرياضيات".

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم اليوم في حل مسائل إيجاد املساحة. املساحة جزء من حياتنا اليومية. إذا أردنا شراء سجادة أو بناء 
ملعب كرة قدم أو خياطة بطانية أو طاء جدار أو إنشاء حديقة أو تبليط أرضية، فعلينا فْهم "املساحة".

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات
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اإرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن املساحة واملصفوفات والضرب.

الدرس 36: كراس الرياضيات

زرع عمر منطقتني باألزهار. مساحة إحداهما  x 3 4 ومساحة األخرى  x 2 6. فهل للمنطقتني نفس املساحة؟ وكيف تعرف ذلك؟ اشرح أفكارك 
باستخدام األعداد والصور. 
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نظرة عامة الدرس 37:

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
رجى فتح كتاب الرياضيات اإلرشادات 1. يقول املعلم ما يلي: بالنسبة للجزء اخاص بـ "اربط" لهذا اليوم، سنلعب لعبة "لغز الضرب". يُـ

للتاميذ على صفحة الدرس 37: اربط. بدًا من حديد عامل واحد، سنحدد كا العاملن بقلب بطاقتن من بطاقات األعداد.

يقوم املعلم ما يلي: مذجة كيفية لعب اللعبة. قلب بطاقتني وحديد العاملني، ورسم املصفوفة، وكتابة املسألة، وحلّـ املسألة. على 
سبيل املثال: إذا كانت إحدى البطاقتني حمل العدد 3 واألخرى حمل العدد 5، فيجب مذجة كيفية رسم املصفوفة على السبورة على 
نحو  x 3 5 أو  x 5 3، وكتابة املسألة  x 3 5 = ______، ثم مذجة عدّـ املربعات أو العد بالقفز مقدار 5 إليجاد حاصل 

ا، كتابة املسألة  x 3 5 = 15 على السبورة. واطلب من التاميذ بدء النشاط. الضرب. وأخيرًـ

يقوم التاميذ ما يلي: العمل كٌل مفرده في الكتاب.

يقوم املعلم ما يلي: الطلب من التاميذ في نهاية وقت اجزء اخاص بـ "اربط" أن يشارك كل منهم طريقة واحدة على األقل تعلمها حل 
مسائل إيجاد املساحة مع زميل مجاور.

يقوم التاميذ ما يلي: وصف طريقة واحدة على األقل استخدموها لكل مسائل املساحة لزميل مجاور.

املواد

ق التاميذ فهمهم للمساحة باستكشاف املستطيات واملربعات بها شبكات ا َتظهر أجزاء  في هذا الدرس، يعمّـ
منها، واستكشاف كيف مكن أن يساعد أبعاد الشكل في حديد املساحة. سيُـحددون املساحة بأساليبهم، 

وسيفكرون في تطبيقات من احياة اليومية استخدام املساحة.
ا صعبًـا على الكثير من التاميذ، وا سيما أولئك الذين يعتمدون على  يعدّـ حديد املساحة دون شبكات نشاطًـ

عدّـ كل مربع تلو اآخر. ولكن إزالة جزء من املصفوفة تدفع التاميذ إلى التفكير في أبعاد الشكل وكيفية 
تثيل تلك األعداد جموع املربعات في الصفوف واألعمدة. ا بأس إن كان التاميذ ا يزالون بحاجة لرسم 

ا ضرب الطول في العرض إليجاد املساحة ويتطور  كل املربعات، ولكن بعض التاميذ قد يستوعبون سريعًـ
لديهم فهم صيغة إيجاد مساحة املربع أو املستطيل. واكتساب فهم أساسي دقيق، مّـ تدريج النشاط، بحيث 

ون املربّـعات، ثم يحسبون املساحة بغياب بعض املربعات. يستخدم التاميذ أواًـ مربعات حقيقية، ثم يعدّـ

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

جهز مجموعات من بطاقات األعداد من 1 إلى 10 للتاميذ (مجموعة واحدة لكل تلميذ). راجع النماذج 
املتضمنة في نهاية دليل املعلم من بطاقات األعداد من 0 إلى 12.

قبل الدرس، ارسم مستطياًـ على السبورة بحيث يُـظهر فقط بعض املربعات. انظر جهيزات املعلم للفصل 
للدرس 37 للحصول على تعليمات مفصلة.

املساحة• 
أعمدة• 
خاصية اإلبدال• 
األبعاد• 
صفوف• 

بطاقات أعداد من 1 إلى 10• 
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم رصاص• 

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

105الصف الثالث اابتدائي

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

الدرس 37: اربط
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1. يقوم املعلم ما يلي: رسم شكل املستطيل التالي على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: في درسنا األخير، نظرنا إلى مستطيات لها املساحة نفسها. وهدفنا اليوم أن نتمكن من شرح املساحة 
بأساليبنا ومعرفة كيفية ايجاد مساحة أي مستطيل. حتى اآلن، استطعتم استخدام الشبكات أو املربعات ملساعدتكم في حساب 

املساحة، ولكن ماذا لو أن املستطيل يبدو كاملستطيل املرسوم على السبورة? ليلتفت كل منكم إلى زميله املجاور ويناقش كيفية 
ايجاد مساحة املستطيل بأكمله. ارفعوا اإبهام إلى أعلى ملشاركة طريقة احلل وإجابتكم.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث إلى زميل مجاور عن كيفية حديد املساحة. يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم اإلجابات 
ويشرحون أفكارهم.

يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ من دقيقتني إلى 3 دقائق لشرح طرقهم في احل. ثم اختيار تلميذين أو ثاثة ملشاركة طرقهم في احل 
وإجاباتهم وشرح أفكارهم. السماح للتاميذ برسم املستطيل على السبورة عند الضرورة. ثم طرح أسئلة ملساعدة التاميذ في إدراك أنه 

مكنهم حديد أبعاد شكل املستطيل باستخدام عدد الصفوف واألعمدة.

ا الطرق اختلفة لتحديد املساحة.  يقوم املعلم ما يلي: تلخيص شرح التاميذ للتأكد من أنهم يفهمون جميعًـ

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. حتى إذا لم تكن جميع املربعات موجودة، مكننا استخدام أبعاد املستطيل - عدد الصفوف واألعمدة 
- حلساب املساحة. يرجى فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 37: التطبيق. واقرأوا اإرشادات في صمت.

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

يقول املعلم ما يلي: سترون في هذه الصفحة مستطيات تشبه الشكل الذي عملنا عليه مًعا منذ قليل. على كل منكم العمل مع 
زميله املجاور لتحديد املساحة اإجمالية لكل من هذه األشكال. مكنكم الرسم في صفحتكم أو استخدام أي طريقة جّربناها مع 

املثال املوجود على السبورة. إذا انتهيتم من حل هذه املسائل سريًعا، فحاولوا حل مسائل التحدي.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل مع زميل مجاور لتحديد املساحات اإلجمالية لأشكال املوجودة في كتاب التلميذ. مكن للتاميذ 
ا العمل على مسائل التحدي. الذين انتهوا مبكرًـ

يقوم املعلم ما يلي: التجول في أرجاء الفصل أثناء عمل التاميذ ملاحظة الطرق التي يستخدمونها حل املسائل. ااستماع إلى احادثات 
التي يجريها التاميذ مع زمائهم. هذا النشاط من أنشطة التعلّـم يُـعد فرصة رائعة لتحديد التاميذ الذين يحتاجون إلى املزيد من التدريس 

والتدريب. اطرح أسئلة كالسؤالني التاليني لتعزيز تفكير التاميذ:

كيف مكن أن يساعدنا العددان املوجودان على جانبي الشكل (البُـعدان) في معرفة عدد املربعات املوجودة داخل الشكل، وبالتالي • 
إيجاد املساحة؟

هل مكنكم حديد عدد املربعات املوجودة داخل الشكل دون رسمها؟• 

ا. عندما يقارب وقت "تعلم" من اانتهاء، استخدم إشارة جذب اانتباه استدعاء انتباه التاميذ مجددًـ

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع في إيجاد مساحات هذه األشكال. لقد استمتعتُـ بسماع أفكاركم الرياضية أثناء جولي 
في أرجاء الفصل. أبقوا كتبكم أمامكم.

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

الصف الثالث اابتدائي 106

اإرشادات: أوجد املساحة الكلية لكل شكل.

الدرس 37: التطبيق

املستطيل 1:

املستطيل 2:

املستطيل 3:

وحدة مربعة=املساحة الكلية 

وحدة مربعة=املساحة الكلية 

وحدة مربعة=املساحة الكلية 
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1. يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة الدرس 37: كراس الرياضيات.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 37: كراس الرياضيات.

يقوم املعلم ما يلي: اختيار تاميذ لقراءة كل سؤال بصوت عاٍل.

يقوم التاميذ ما يلي: يقرأ التاميذ اختارون األسئلة بصوٍت عاٍل. يجيب كل التاميذ عن األسئلة.

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

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم اليوم. أحضروا كتاب التلميذ إلّي وأعيدوا أي أدوات إلى أماكنها. ثم حّيوا أنفسكم.

يقوم التاميذ ما يلي: إعطاء كتاب التلميذ للمعلّـم، وحيّـة أنفسهم.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

109الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: تأّمل ما تعلمته عن املساحة. ثم أجب عن األسئلة التالية باستخدام الكلمات والصور.

الدرس 37: كراس الرياضيات

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

د مساحة املستطيل؟ اكتب إجابتك. كيف حدّـ

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

تعلم (من  إلى  دقيقة)
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نظرة عامة الدرس 38:

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقوم املعلم ما يلي: توجيه انتباه التاميذ إلى املسألة الكامية التي على السبورة. الطلب من تلميذ قراءة املسألة بصوٍت عاٍل. تقدم اإلرشادات

املساعدة عند احاجة.

يقوم التاميذ ما يلي: يقرأ التاميذ اختارون املسألة بصوٍت عاٍل.

يقول املعلم ما يلي: هل للمستطيلن املساحة نفسها? لَم نعم أو لَم ا? ستكون لديكم دقيقة واحدة للتفكير في املسألة، ثم دقيقة 
واحدة ملشاركة أفكاركم مع زمائكم املجاورين. سأستخدم عصّي األسماء ألسمع بعًضا منكم.

يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ دقيقة واحدة للتفكير بصمت، ثم دقيقة أخرى للتحدث إلى زمائهم املجاورين.

يقوم التاميذ ما يلي: التفكير بصمت في مسألة املساحة ثم مشاركة أفكارهم مع زمائهم اجاورين. يشارك التاميذ 
اختارون األفكار مع اجموعة بالكامل.

يقول املعلم ما يلي: لنتأكد مرة ثانية من تفكيرنا باستخدام املسطرة لرسم كا املستطيلن. ارفعوا أيديكم إذا كان بإمكانكم 
إخباري بعاملي ضرب مكن من خالهما إنشاء مستطيل مساحته 6 وحدات مربعة.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون عوامل الضرب ثم يرسمون املستطيات على 
السبورة بالسنتيمتر (سم) واملليمتر (م).

ماحظة للمعلم: هذه فرصة جيدة جعل التاميذ يربطوا بني هذا النشاط من أنشطة التعلّـم وما تعلّـموه عن قياس الطول. ا تقِض أكثر من 
دقيقتني في السؤال التالي، ولكن اسمح للتاميذ مناقشة صعوبات رسم املستطيات باملليمتر (حتى إذا كانوا قادرين على القيام بذلك).

املواد

في هذا الدرس، يستكشف التاميذ خاصية التجميع في الضرب. ويتعلمون كيف مكنهم تقسيم املصفوفات 
الكبيرة إلى مصفوفات أصغر جعل استخدامها أسهل. يبقي التاميذ في هذا الدرس أحد بُـعَدي املصفوفة 

 دون تغيير ويقسمون البُـعد اآخر. على سبيل املثال، مكن أن تصبح مصفوفة بعداها  x 6 7 بالصيغة 
( 7 x 5) + (x 1 7) أو ( 7 x 3) + (x 3 7). يبدأ التاميذ بااستكشاف باستخدام ماذج مرئية، ولكنهم 

ا مثابة أداة ذهنية حل مسائل أصعب إليجاد املساحة. سيستخدمون هذه الطريقة احقًـ
ماحظة للمعلم: يركز هذا الدرس على مفهوم التفكير احاسوبي للتحليل، والذي يتمحور حول حليل 

البيانات أو العمليات أو املسائل إلى أجزاء أصغر مكن التعامل معها.

سيقوم التاميذ ما يلي:
تقسيم مصفوفات إلى مصفوفات أصغر حل • 

مسائل الضرب.
ل •  شرح السبب في أن تقسيم املصفوفات يُـسهّـ

حل مسائل الضرب.

إحضار مسطرة ليستخدمها املعلم خال اجزء اخاص بـ "اربط".• 
قبل الدرس، اكتب املسألة الكامية التالية على السبورة:• 

ينشئ أدهم شكل مستطيل مساحته 6 سنتيمترات مربعة. وينشئ سليمان شكل مستطيل • 
مساحته 6 مليمترات مربعة. هل للمستطيلني املساحة نفسها؟ لَم نعم أو لَم ا؟

قبل الدرس، ارسم مصفوفات على السبورة. انظر جهيزات املعلم للفصل للدرس 38 ملعرفة التفاصيل.• 

املصفوفات• 
أعمدة• 
العوامل• 
صفوف• 

مسطرة واحدة• 
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم رصاص• 

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقول املعلم ما يلي: سنتعلم اليوم طريقة لتقسيم املصفوفات إيجاد املساحة، 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. 

توجد أكثر من طريقة صحيحة واحدة لتقسيم املصفوفات. على السبورة مصفوفة  x 6 6 وفيها 36 وحدة مربعة. لنلِق نظرة 
على إحدى طرق تقسيم هذه املصفوفة إلى مسألتن إيجاد املساحة بحيث يكونان أسهل في احلل.

يقوم املعلم ما يلي: توجيه انتباه التاميذ إلى املصفوفة  x 6 6 على السبورة. رسم خط بعد عمود املربعات الرابع في املصفوفة األولى. 
اإلشارة إلى األجزاء اختلفة للمصفوفة.

يقول املعلم ما يلي: لدينا اآلن مصفوفتان - مصفوفة  x 6 4 ومصفوفة  x 6 2. إذا حللتُـ مسألتّي الضرب للمصفوفتن 
اجديدتن، ثم جمعت حاصلّي الضرب مًعا، فهل سأحصل على 36 وحدة مربعة، أي مساحة املصفوفة األصلية? ارفعوا أيديكم 

ملشاركة أفكاركم.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون أفكارهم ويشرحون كيف يعرفون أن 
املساحة اإلجمالية هي نفسها.

يقول املعلم ما يلي: إًذا، إذا لم أكن متأكًدا من إجابة مسألة الضرب  x 6 6، مكنني تقسيمها إلى مسألتي ضرب أسهل ثم أجمع 
حاصلي الضرب مًعا إيجاد حاصل ضرب  x 6 6. لننظر كيف يبدو ذلك بصيغة مسائل الضرب.

يقوم املعلم ما يلي: كتابة ما يلي على السبورة:  ( 4 x 6) + (x 6 2) = 36. شرح وجه التطابق بني املسألة والصورة التي على 
السبورة.

يقول املعلم ما يلي: هل مكنكم التفكير في طريقة أخرى لتقسيم مصفوفة مقاسها  x 6 6? ما املكان اآلخر الذي مكننا رسم 
هذا اخط فيه? التفتوا وحدثوا إلى زمائكم املجاورين. ارفعوا اإبهام إلى أعلى  عندما تكونون مستعدين.

6

6

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: ما وحدة القياس التي كان استخدامها أسهل? وملاذا?

يقوم املعلم ما يلي: استخدام عصّي األسماء اختيار أحد التاميذ ملشاركة أفكاره. على التاميذ أن ياحظوا أن رسم املستطيات 
ا. باملليمتر أصعب ألن هذه الوحدة صغيرة جدًـ

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ اختارون أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: في العالم الواقعي، يقيس الناس مساحة املستطيل باستخدام الوحدات املرجعية املربعة للقياس مثل املليمتر 
املربع أو السنتيمتر املربع أو املتر املربع. ومكننا كذلك قياسُـ مساحات األماكن الكبيرة جًدا باستخدام الكيلومتر املربع. من 

املهم حديد واستخدام الوحدات الصحيحة. فّكروا للحظة إذا أردنا تغطية أرضية الفصل بأكمله بالسجاد. وتخيلوا أن املساحة 
اإجمالية تساوي 36 وحدة مربعة. فهل تعتقدون أنه يجب علينا قياس املساحة بالسنتيمتر (سم) أم املتر (م)? وملاذا? ما الذي 

سيحدث إن لم نكن متأكدين وكنا نحاول مّد السّجاد على األرضية? ليتحدث كل منكم مع زميله للحظة. وارفعوا أيديكم إذا كانت 
لديكم فكرة تريدون مشاركتها وكنتم تستطيعون شرح أفكاركم.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يجيب التاميذ اختارون عن السؤال ويشرحون أفكارهم.

يقوم املعلم ما يلي: اختيار بعض التاميذ ملشاركة إجاباتهم وشرح أفكارهم. إذا سمح الوقت، الطلب من التاميذ تقدم أمثلة أخرى عن 
حاات تكون فيها وحدات املساحة مهمة.

اربط ( إلى  دقيقة)
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يقوم التاميذ ما يلي: التحدث إلى الزميل اجاور عن املسألة. رفع اإبهام إلى أعلى عندما يكونون مستعدين. يشارك 
ا على السبورة لتوضيح إجاباتهم. التاميذ اختارون أفكارهم ويرسمون خطوطًـ

يقوم املعلم ما يلي: مساعدة التاميذ في حديد ما يلي مثابة خيارات مكنة:

يقول املعلم ما يلي: ما الطريقة األخرى التي ستستخدمونها إيجاد املساحة? وما الطريقة التي تسّهل احلل? ارفعوا اإبهام 
ألعلى إذا كانت لديكم فكرة.

ع باإلجابة. يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم أفكارهم ويشرحون  يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى للتطوّـ
السبب.

يقوم املعلم ما يلي: ماحظة التاميذ الذين يدركون أن تقسيم املصفوفة إلى نصفني يعني أنه عليهم حل مسألة ضرب واحدة فقط.

رجى فتح كتاب الرياضيات للتاميذ على صفحة الدرس 38: التطبيق. ستجدون في كتابكم ثاث  يقول املعلم ما يلي: يُـ
مصفوفات كبيرة. وعليكم تقسيمها إلى مصفوفات أصغر جعل حّلها أسهل. تأكدوا من كتابة عاملي الضرب. ما األسئلة التي 

لديكم?

يقوم التاميذ ما يلي: طرح األسئلة إذا احتاجوا لذلك. العمل كٌل مفرده في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم ما يلي: التجول في أرجاء الفصل أثناء عمل التاميذ ملعرفة ما إذا كان بإمكانهم تقسيم املصفوفات الكبيرة إلى مصفوفات 
أصغر. ماحظة التاميذ الذين يقسمون املصفوفات نفسها إلى أبعاد مختلفة. على سبيل املثال، قد يقسم أحد التاميذ املصفوفة األولى 

إلى " x 4 4" و" x 4 4"، بينما قد يقسم تلميذ آخر املصفوفة نفسها إلى " x 4 6" و" x 4 2". طرح أسئلة على التاميذ لتعزيز التفكير 
واملناقشة الرياضية، مثل:

كيف قررم تقسيم مصفوفتكم؟• 
هل استخدمتم حقائق الضرب ملساعدتكم في أن تقرروا مكان تقسيم املصفوفات؟• 
هل مكنكم التفكير في طريقة أخرى لتقسيم هذه املصفوفة؟• 

يقول املعلم ما يلي: لنراجع بعض الطرق التي اتبعتموها لتقسيم مصفوفاتكم الكبيرة. اتركوا حلولكم على طاواتكم وسنجري 
جولة في املعرض ملشاركة حلولنا. أثناء نظركم إلى حلول زمائكم، احظوا إن كانوا قد قسموا مصفوفاتهم بطريقتكم نفسها أو 

بطريقة أخرى.

ا ومقارنتها. يقوم التاميذ ما يلي: إجراء جولة في املعرض لرؤية حلول بعضهم بعضًـ

يقوم املعلم ما يلي: اختيار حلول العديد من التاميذ لعرضها ومشاركتها مع الفصل. اطلب من التاميذ توضيح الطريقة التي اتبعوها 
لتقسيم مصفوفاتهم باستخدام العبارة "لدي مصفوفة __ x __"، وهكذا. ثم اطرح أسئلة استقصائية على التاميذ عن كيف مكن أن 

تساعد طريقة تقسيم املصفوفات في حل املسألة. على سبيل املثال، هل استخدموا العدد 2 مثابة عامل ضرب ألنهم يعرفون حقائق الضرب 
الرياضية للعدد 2؟ كيف تساعدهم معرفة حقائق الضرب في حل مسائل املصفوفات؟

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم احل ويشرحون أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع في تقسيم املصفوفات إلى أجزاء أصغر من األسهل حّلها. يرجى إبقاء كتاب التلميذ باخارج 
للجزء اخاص بـ "تأمل".

66 66

66 66

الصف الثالث اابتدائي 110

55

33

اإرشادات: قّسم كًا من املصفوفات باألسفل إلى مصفوفتن على األقل. واكتب عوامل الضرب لكل جزء. فيما يلي مثال توضيحي.

الدرس 38: التطبيق

مثال

املسألة 1

املسألة 2

املسألة 3
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1. يقول املعلم ما يلي: كيف مكن أن يساعد تقسيم املصفوفات في إيجاد حاصل الضرب بطريقة أسهل? التفتوا وحدثوا إلى 
زمائكم املجاورين عن الطرق املناسبة التي ساعدتكم اليوم عند تقسيم املصفوفات. اشرحوا أفكاركم باستخدام حلولكم في كتاب 

التلميذ. سأمنحكم من دقيقتن إلى 3 دقائق. ثم سأستخدم عصّي األسماء اختيار بعضكم ملشاركة أفكارهم.

يقوم التاميذ ما يلي: مشاركة أفكارهم فيما بينهم. يصف التاميذ اختارون للفصل كله الطريقة التي ساعدتهم ويشرحون 
أفكارهم باستخدام أمثلة ملزيٍد من التوضيح.

يقوم املعلم ما يلي: التأكد ملعرفة ما إذا كان التاميذ قد بدأوا في العثور على طرق مناسبة لهم. على سبيل املثال، إذا كان استخدام 
حقائق الضرب الرياضية للعدد 2 الطريقة األكثر راحة بالنسبة لهم، فهل يقسمون املصفوفات بطرق تساعدهم في ذلك؟

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم اليوم. كنتم تستخدمون اليوم خاصية أخرى من خواص عمليات الضرب، ورما لم تكونوا تعرفون 
ذلك. وسنتعّلم املزيد عنها في درس الرياضيات التالي. رجاًء، ضعوا املواد في أماكنها.

يقوم التاميذ ما يلي: وضع املواد في أماكنها.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 39:

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 39: "اربط" في كتاب الرياضيات للتاميذ واقرأوا اإرشادات بصمت.اإلرشادات

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 39: "اربط" وقراءة اإلرشادات بصمت.

يقوم املعلم 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 املصفوفات.

يقوم املعلم ما يلي: بعد 10 دقائق تقريبًـا، الطلب من التاميذ التوقف عن اللعب وإعادة بطاقات األعداد.

املواد

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

سيقوم التاميذ ما يلي:
مذجة خاصية التجميع في الضرب باستخدام • 

املصفوفات.
تطبيق خاصية التوزيع حل مسائل الضرب.• 
شرح خاصية التجميع في الضرب.• 

أحضر مجموعات من بطاقات األعداد من 1 إلى 10 (مجموعة واحدة لكل تلميذ).• 
قبل الدرس، ارسم مصفوفة أبعادها  x 5 6 على السبورة.• 

خاصية التوزيع• 

بطاقات أعداد من 1 إلى 10 (مجموعة • 
واحدة لكل ِتلميذْين)

كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 
رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

1. يقول املعلم ما يلي: تدربنا أمس على تقسيم املصفوفات إلى أجزاء أصغر. إذا أخذنا مصفوفة وقسمناها إلى جزأين أصغر، 
فسيصبح من األسهل معرفة عدد املربعات في املصفوفة. ويفيدنا ذلك بفضل خاصية التجميع في الضرب. لنلِق نظرة على كيفية 

عمل خاصية التجميع في الضرب.

يقوم املعلم ما يلي: توجيه انتباه التاميذ إلى املصفوفتني على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كان بإمكانكم إخباري بأبعاد هاتن املصفوفتن.

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

111الصف الثالث اابتدائي

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

الدرس 39: اربط
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يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون إجاباتهم.

يقول املعلم ما يلي: كا هذين املستطيلن يحتوي على 5 صفوف و6 أعمدة. مكننا أن نقول إن بعدي كل منهما هما 5 في 6. ما 
عدد املربعات في املصفوفة األولى? ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون اإلجابة.

يقوم املعلم ما يلي: كتابة  x 5 6 = 30 حت املصفوفة األولى.

يقول املعلم ما يلي: مكننا أيًضا استخدام خاصية التجميع في الضرب ملعرفة عدد املربعات املوجودة في مصفوفة، وخاصة إذا 
كانت مصفوفة كبيرة. ارفعوا اإبهام إلى أعلى إذا كانت لديكم فكرة عن مكان تقسيم هذه املصفوفة الثانية إلى مصفوفتن أصغر. 

أين مكننا رسم خط?

ا لتقسيم املصفوفة الثانية. ع باإلجابة. يرسم التلميذ الذي م اختياره خطًـ يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى للتطوّـ

يقوم املعلم ما يلي: الطلب من التاميذ املساعدة في حديد أبعاد املصفوفتني اجديدتني األصغر. كتابة مسألتي الضرب اجديدتني 
حت املصفوفة الثانية (أو الطلب من تاميذ متطوعني فعل ذلك). على سبيل املثال، إذا قُـسمت املصفوفة كما هو موضح باألسفل، 

فسنكتب "3×5 و3×5 أو 5×3 و 5×3".

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون حاصل الضرب في املسألة األولى.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يكتب التلميذ الذي م اختياره إجابته على سبورة.

يقوم املعلم ما يلي: تكرار ذلك في املسألة الثانية. 

يقول املعلم ما يلي: نعرف اآلن حاصلي ضرب املصفوفتن األصغر، ولكننا إذا أردنا معرفة حاصل ضرب املصفوفة ككل، فعلينا 
جمع حاصلي الضرب مًعا. ارفعوا اإبهام إلى أعلى إذا كان بإمكانكم فعل ذلك.

ع باإلجابة. يكتب التلميذ الذي م اختياره مجموع حاصلي الضرب على السبورة. يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى للتطوّـ

يقوم املعلم ما يلي: مذجة كيفية كتابة املسائل كما يلي (تأكد من استخدام األعداد التي استخدمها التاميذ):
 • (3 x 5) + (3 x 5) 
 •30 = (15) + (15)
 •30 = 6 x 5 

يقول املعلم ما يلي: مجموع حاصلي الضرب يساوي 30 (باستخدام أمثلة املصفوفات السابقة). هل يطابق ذلك ما كتبناه بالنسبة 
للمصفوفة األولى?

يقوم التاميذ ما يلي: ذكر اإلجابة.

يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. تخبرنا خاصية التوزيع أنه بإمكاننا تقسيم مسألة الضرب إلى مسألتن أصغر، وجمع حاصلي 
الضرب في املسألتن، واحلصول على اإجابة النهائية. لنتدرب على ذلك أكثر مًعا.

يقوم املعلم ما يلي: الطلب من التاميذ العمل مع الزماء املجاورين حل املسائل في كتاب التلميذ إذا كانوا يعرفون كيفية كتابة املسألة. 
مواصلة العمل بصورة جماعية حل املسائل 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 املسألة أم ا واستمع 
بانتباه للمحادثات التي يجرونها مع زمائهم بشأن احل. اختتم الدرس بالطلب من التاميذ شرح خاصية التجميع في الضرب بأسلوبهم.

اربط ( إلى  دقيقة)

تعلم (من  إلى  دقيقة)
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1. يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع اليوم في استكشاف خاصية التجميع في الضرب. بالنسبة للجزء اخاص بـ "تأمل"، يرجى 
اانتقال إلى صفحة الدرس 39: كراس الرياضيات. واإجابة عن األسئلة في صمت. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تريدون قراءة أحد 

األسئلة بصوٍت عاٍل.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 39: كراس الرياضيات. رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يقرأ التاميذ 
اختارون أسئلة كراس الرياضيات بصوٍت عاٍل. يسجل جميع التاميذ أفكارهم في "كراس الرياضيات".

يقوم املعلم ما يلي: جمع حلول التاميذ في نهاية الدرس وقراءة احلول في الكراس لتقييم مستوى فهم التاميذ احالي خاصية التجميع 
في الضرب. التأكد من معاجة املفاهيم اخطأ وسوء الفهم خال اجزء اخاص بـ "اربط" في درس الرياضيات التالي.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

يقوم التاميذ ما يلي: يشرح التاميذ اختارون خاصية التجميع في الضرب بأسلوبهم.

الصف الثالث اابتدائي ١١٤

اإرشادات: تأّمل ما تعلمته في هذا الدرس. وأجب عن األسئلة.

الدرس 39: كراس الرياضيات

ما املقصود بخاصية التوزيع في الضرب؟ اشرح هذه اخاصية بأسلوبك. مكنك استخدام رسومات وأعداد لشرح أفكارك. 
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نظرة عامة الدرس 40:

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقوم املعلم ما يلي: قراءة املسألة التالية بصوٍت عاٍل.اإلرشادات

إذا أردُت حل املسألة  x 6 9، فأي ما يلي لن يساعدني في ذلك. وملاذا؟
 • (3 x 6) + (6 x 6) 
 • (4 x 6) + (4 x 6) 
 • (2 x 6) + (7 x 6) 

رجى استخدام ما تعرفونه عن خاصية التجميع في الضرب لإجابة عن املسألة املكتوبة على السبورة.  يقول املعلم ما يلي: يُـ
احتفظوا بإجاباتكم ألنفسكم اآلن.

يقوم التاميذ ما يلي: قراءة املسألة وحلّـها في صمت.

يقوم املعلم ما يلي: استخدام إشارة جذب اانتباه ثم الطلب من التاميذ مشاركة أفكارهم مع زمائهم املجاورين.

يقوم التاميذ ما يلي: مشاركة األفكار مع زمائهم املجاورين.

يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ من دقيقة إلى دقيقتني ملناقشة املسألة ثم اختيار تلميٍذ للمشاركة. هذه مسألة حدى لتحليل اخطأ.

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ اختارون إجاباتهم ويشرحون أفكارهم، مع رسم مصفوفات ومذجة املسألة عند 
احاجة.

املواد

في درس اليوم، يقسم التاميذ مصفوفات بطرق مختلفة. 
في هذا الدرس، يُـطلب من التاميذ استخدام مهارة 

"إدراك ما وراء املعرفة (أو التأمل في املعرفة)" - 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.• 
ل فْهم الضرب وخاصية التجميع في •  تأمّـ

الضرب.

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

ز أقام رصاص ألوان أو أقام تلوين (يحتاج •  جهّـ
ة ألوان مختلفة). كل تلميذ لعدّـ

املصفوفات• 
خاصية التوزيع• 
ما وراء املعرفة• 

أقام رصاص ألوان أو أقام • 
ة ألوان  تلوين (يحتاج كل تلميذ لعدّـ

مختلفة)
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 

رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقول املعلم ما يلي: سنأخذ اليوم كل ما تعرفونه عن خاصية التوزيع واملصفوفات ونطّبقه بطرق مختلفة لنرى كيف مكن أن 
رجى فتح كتاب الرياضيات للتاميذ على صفحة الدرس 40: التطبيق. يساعدكم ذلك في حل مسائل الضرب. يُـ

يقوم التاميذ ما يلي: فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 40: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: في كتاب التلميذ، توجد بعض املصفوفات التي تتكون من صور حيوانات. التحّدي بالنسبة لكم هو تقسيم هذه 
املصفوفات بأكبر عدد مكنكم التفكير فيه من الطرق. كلما رسمتم خًطا إنشاء مصفوفتن جديدتن، استخدموا لوًنا مختلًفا، 

حيث سيساعدكم هذا في تّتبعهما. وحن تنتهون من تقسيم املصفوفات، فكروا في املصفوفة اجديدة األكثر فائدًة بالنسبة لكم. وبعد 
 "8 x 8" أن تقرروا املصفوفة األفضل بالنسبة لكم، اكتبوا املسائل إلى جانب املصفوفة. على سبيل املثال، مكن أن أقسم مصفوفة

أوًا إلى مصفوفة "x 4 8" ومصفوفة "x 4 8" أوًا، ثم مكن أن أقسمها إلى مصفوفة "x 6 8" ومصفوفة "x 2 8". بالنسبة لي، 
."8 x 4" 8" أكثر ألني أحتاج فقط إلى حل مسألة ضرب واحدة، وألني أعرف اإجابة عن x 4" تساعدني املصفوفة

يقوم املعلم ما يلي: مذجة املثال 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 اإلرشادات.

يقوم التاميذ ما يلي: طرح أسئلة استيضاحية عند احاجة.

رجى البدء. يقول املعلم ما يلي: يُـ

يقوم التاميذ ما يلي: العمل كٌل مفرده حل املسائل. تطبيق فهمهم خاصية التجميع في الضرب حل مسائل الضرب املعقدة. 
حديد الطرق األفضل بالنسبة لهم.

يقوم املعلم ما يلي: التجول في أرجاء الفصل ملعرفة كيف يحل التاميذ املسائل. ماحظة ما إذا كان بإمكانهم التوصل إلى طرق مختلفة 
ا بشأن الطريقة التي كانت أكثر فائدة؟ استخدام إشارة جذب  لتقسيم املصفوفات وسؤالهم عن املسائل التي يكتبونها. وكيف اتخذوا قرارًـ

اانتباه في نهاية اجزء اخاص بـ "تعلم".

يقول املعلم ما يلي: أثناء جّولي في أرجاء الفصل اليوم، رأيت العديد من طرق احلل املثيرة لاهتمام. كم أحب سماع كيف 
تطبقون ما تتعّلمون. رجاًء، أبقوا كتاب التلميذ للجزء اخاص بـ "تأمل".

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

1. يقول املعلم ما يلي: الرجاء، انتقلوا إلى صفحة الدرس 40: كراس الرياضيات. وقراءة األسئلة في صمت.

يقوم التاميذ ما يلي: فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 40: كراس الرياضيات. وقراءة األسئلة في صمت.

يقوم املعلم ما يلي: استخدام عصي األسماء اختيار تاميذ لقراءة األسئلة بصوت عاٍل.

يقوم التاميذ ما يلي: يقرأ التاميذ اختارون األسئلة في "كراس الرياضيات" بصوٍت عاٍل. يعمل جميع التاميذ كٌل مفرده 
لإجابة عن األسئلة.

يقوم املعلم ما يلي: في نهاية اجزء اخاص بـ "تأمل"، استدعاء انتباه التاميذ معه.

عد مهارة "إدراك  يقول املعلم ما يلي: إن اتباع طرق للمساعدة في تقسيم مسائل الضرب إلى حقائق تعرفونها هو طريقة فّعالة. وتُـ
ما وراء املعرفة" أداة فّعالة أيًضا. "إدراك ما وراء املعرفة" هو التفكير في أفكاركم اخاصة. ويعني ذلك أنه بإمكانكم فهم السبب في 

اختيار حل املسائل باستخدام طريقة معّينة. ومكن أن يعني أيًضا معرفة األشياء التي تعرفونها واألشياء التي ما زلتم بحاجة 
إلى التدريب عليها. أحسنتم اليوم.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

مسائل الضرب:

مسائل الضرب:

115الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات:

قّسم املصفوفات التالية بأكبر عدد مكن من الطرق املختلفة.  	

واستخدم ألواًنا مختلفة لتتمكن من متييز وحساب عدد مصفوفاتك املختلفة.  	

ثم اختر الطريقة األكثر فائدة لك باعتبارك "عاِلم رياضيات"، واكتب مسائل الضرب املطابقة لها بجوارها. 	

الدرس 40: التطبيق

الصف الثالث اابتدائي 118

اإرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن خاصية التوزيع. أجب عن األسئلة التالية باستخدام كلمات أو صور لشرح أفكارك. 

الدرس 40: كراس الرياضيات 

ملاذا كان حل بعض مسائل املصفوفات أسهل من حل غيرها؟

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

ا في أنك تستطيع حلها؟ وما عمليات الضرب التي تثق قلياًـ في أنك تستطيع حلها؟ ماذا ستفعل لتحسني طريقة  ما عمليات الضرب التي تثق كثيرًـ
حلّـك لعمليات الضرب األصعب؟
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تعلم (من  إلى  دقيقة)



الصف الثالث اابتدائي
الرياضيات

العالم من حولنا

ااهتمام بعاملنا

الفصل 5

الدروس من 41 إلى 50
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نظرة عامة على الفصل:

في احور 2، تركز أنشطة "اربط" أكثر على التدريب على الطاقة. كما سيتاح للتاميذ املزيد من الفرص للتدريب على املهارات احسابية وإتقان 
حقائق الرياضيات. ولتسهيل هذه التدريبات، م تضمني قائمة باألنشطة املمكن مارستها. وعلى الرغم من أن جزئية اربط تتضمن بعض األلعاب 

املوصى بها أو أنشطة تكسب التاميذ الطاقة، إا أننا نُـشجعك على اختيار األنشطة 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 األماط وتكوين 
الروابط. وتُـقدم هذه األنشطة أو املسائل عادةًـ في الدروس التي تتطلب املزيد من الوقت استكشاف املفهوم الذي يتم تدريسه في جزئية "تعلم".

يتمثل احور الرئيس لهذا الفصل في محيط ومساحة املضلعات. حيث سيتعلم التاميذ التفريق بني احيط كقياس خطي واملساحة كقياس غير خطي 
(أو مربع). وسيحسب التاميذ القياسات بااستعانة مجموعة متنوعة من ااستراتيجيات كما يقارنون األشكال التي تتماثل في احيط وتختلف في 

املساحة وكذلك األشكال التي تختلف في احيط وتتماثل في املساحة. بينما يواصل التاميذ العمل بهذه القياسات، فإن الهدف من ذلك هو تطوير فهم 
راسخ لكيفية إيجاد املساحة. قد يستمر بعض التاميذ في ااعتماد على حساب املربعات داخل املضلع بينما سيجرب البعض اآخر اجمع املتكرر. 
ا فهم وطاقة التاميذ فيما يتعلق بحقائق الضرب. في الدرس األخير من هذا الفصل، يعود التاميذ  ستطور التدريبات اإلضافية على املساحة أيضًـ

إلى دراسة أماط الضرب. فيجرون عمليات ضرب في مضاعفات العدد 10 استمراراًـ لدراسة هذه املوضوعات في الفصل الثالث.

نظرة عامة على محور الدروس

الفصل 5: الدروس من 41 إلى 50

خال هذا النشاط اليومي، يكتسب التاميذ الطاقة في املهارات التي سبق اربط
ا وما سيتعلمونه في اجزء اخاص بـ  سبقًـ تعلمها، ويقومون بالربط ما تعلموه مُـ
"تعلم" ويناقشون املفاهيم الرياضية. وقد يتعرف التاميذ مسائل رياضية متعة 

من العالم الواقعي حفزهم لتعلم مهارة أو مفهوم جديد.

10 إلى 15 دقيقة

خال هذا النشاط اليومي، يتعلم التاميذ ويطبقون مهارات ومفاهيم الرياضيات تعلم
اختلفة. يشارك التاميذ في ااستكشاف والتجريب وحل املسائل والتعاون 
واملناقشة استيعاب وتطبيق املهارات واملفاهيم اجديدة والربط ما تعلموه 

ا. يتعلم التاميذ التفكير واحل مثل "عاِلم الرياضيات" واملثابرة في تطوير  سابقًـ
الفهم التأسيسي للمهارات واملفاهيم الصعبة.

35 إلى 45 دقيقة

ر التاميذ قدرتهم على التعبير عن أفكار تأمل خال هذا النشاط اليومي، يطوّـ
الرياضيات بالتحدث عما اكتشفوه في الدرس، وذلك باستخدام مفردات 

الرياضيات، وطرح األسئلة لفهم أنشطة التعلّـم، وتوضيح املفاهيم اخطأ، وتعلَم 
رؤية األشياء من منظور أقرانهم.

5 إلى 10 دقائق

الدروسالوصفاملكِون
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مؤشرات التعُلم

التفكير احاسوبي

سيعمل التاميذ، خال الدروس من 41 إلى 50، وفق مؤشرات التعلّـم التالية:

ب- العمليات والتفكير اجبري:
1.جـ- الضرب والقسمة في حدود العدد 100.

1.د- استخدام استراتيجيات حل مسائل الضرب والقسمة، ما في ذلك:
1) اليدويات/احسوسات

2) الرسومات
3) املصفوفات

4) العاقة بني الضرب والقسمة

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
2.ب- ضرب األعداد الصحيحة املكونة من رقم واحد في مضاعفات العدد 10 
في احدود من 10 إلى 90 (على سبيل املثال، 3 × 50، 6 × 30) باستخدام 

استراتيجيات مستندةًـ إلى القيمة املكانية وخواص العمليات.

د- القياس والبيانات:
5.أ- حديد املساحة كخاصية من خواص األشكال الهندسية.

5.ب- استخدام القياسات غير املرجعية حساب مساحة الشكل باألعداد 
الصحيحة.

5.جـ- تطبيق مفاهيم قياس املساحة:
1) املربع الذي يبلغ طول ضلعه وحدةًـ واحدة تكون مساحته"وحدة مربعة 

واحدة". وهذه الوحدة مكن استخدامها لقياس املساحة.
5.هـ- ربط املساحة بعمليات الضرب واجمع املتكرر:

1) إيجاد مساحة مستطيل له العدد ن من الوحدات املربعة.
2) إيجاد مساحة مستطيل طول ضلعيه لهما عدد صحيح باستخدام ماذج 

ملموسة.
3) إيجاد مساحة مستطيل طول ضلعيه لهما عدد صحيح عن طريق ضرب 

طول الضلعني، في سياق حل مسائل رياضية ومسائل من العالم الواقعي.
5.و- حل مسائل رياضية من العالم الواقعي تتضمن محيط األشكال املضلعة، 

ما في ذلك:
1) إيجاد احيط معلومية أطوال األضاع املُـعطاة.

2) رسم مستطيات على شبكة تربيعية لها نفس احيط ومختلفة في املساحة أو 
لها نفس املساحة ومختلفة في احيط.

سيعمل التاميذ، خال الدروس من 41 إلى 50، وفق مؤشرات التعلّـم التالية:

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
1.جـ- حديد األماط العددية ما في ذلك التي تتضمن حقائق اجمع والضرب.

د. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
4.هـ- ربط املساحة بعمليات الضرب واجمع املتكرر.

5.و- حل مسائل رياضية من العالم الواقعي تتضمن محيط األشكال املضلعة.
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أهداف التعُلمالدرس

سيقوم التاميذ ما يلي:41
قياس أطوال أضاع املضلعات بالسنتيمتر (سم). •
تعريف احيط. •
حساب محيط املضلعات بالسنتيمتر (سم). •
ا خطيًـا. • شرح ملاذا يعد احيط قياسًـ

سيقوم التاميذ ما يلي:42
التمييز بني املضلعات وغير املضلعات. •
حساب محيط املضلعات بالسنتيمتر (سم). •
وصف التطبيقات العملية لقياس احيط. •

سيقوم التاميذ ما يلي:43
تقدير محيط املضلعات بالسنتيمتر (سم). •
قياس أطوال أضاع املضلعات بالسنتيمتر (سم). •
حساب محيط املضلعات بالسنتيمتر (سم). •
شرح كيفية حساب محيط املضلعات. •

سيقوم التاميذ ما يلي:44
شرح ااختاف بني احيط واملساحة. •
حساب محيط ومساحة املصفوفات املُـعطاة وبها بعض الوحدات املفقودة. •

سيقوم التاميذ ما يلي:45
ا غير خطي. • شرح ملاذا تعد املساحة قياسًـ
حساب مساحة املستطيل معلومية طوله وعرضه. •
وصف استراتيجيات حل املسائل التي استخدموها حل مسائل املساحة. •

سيقوم التاميذ ما يلي:46
تطبيق استراتيجيات مختلفة حل مسائل املساحة. •
شرح ااستراتيجيات التي استخدموها حل مسائل املساحة. •

سيقوم التاميذ ما يلي:47
إنشاء مستطيات مختلفة لها املساحة نفسها. •
مقارنة قياسات محيط املستطيات التي لها املساحة نفسها ولكن بأبعاد مختلفة. •

سيقوم التاميذ ما يلي:48
إنشاء مستطيات مختلفة لها احيط نفسه. •
مقارنة مساحة املستطيات التي لها احيط نفسه ولكن بأبعاد مختلفة. •

سيقوم التاميذ ما يلي:49
تطبيق استراتيجيات حل مسائل املساحة واحيط من العالم الواقعي. •
تطبيق فهمهم للمساحة واحيط لكتابة مسائل كامية. •

سيقوم التاميذ ما يلي:50
الضرب فى مضاعفات العدد 10. •
حديد وشرح األماط التي تت ماحظتها عند الضرب في مضاعفات العدد 10. •

اخريطة الزمنية للتدريس الفصل 5
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جهيزات املعلم للفصل
الدرس 41:

قص قطع خيوط طولها 30 سم (أربعة خيوط لكل تلميذين). •
جهز مساطر سنتيمترية ومقصات (مجموعة واحدة على األقل لكل تلميذين). •
قبل الدرس، ارسم نسخة كبيرة من صفحة "التطبيق" على السبورة أو على ورق كبير احجم. •
قبل الدرس، اكتب تلميحات "لغز املضلع" املوجودة باألسفل على السبورة أو على ورق كبير احجم. •

لغز املضلع 1
لدي أربع زوايا (رؤوس).

لدي أربعة أضاع.
اثنان من أضاعي أطول من الضلعن اآلخرين.

أي شكل مضلع أكون?

لغز املضلع 2
لدي أربعة أضاع.

واحد من أضاعي أطول من األضاع الثاثة األخرى.
اثنتان من زواياي (رؤوسي) ضيقتان واثنتان واسعتان.

أي شكل مضلع أكون?

الدرس 42:
قبل الدرس، ارسم على السبورة أو على ورق كبير احجم األشكال املوجودة في صفحة الدرس 42: اربط في كتاب الرياضيات  •

للتاميذ.
احضر أنبوبة صمغ (واحدة لكل تلميذين). •

ا إلى املساطر السنتيمترية واملقصات التي استخدموها في الدرس 41. • سيحتاج التاميذ أيضًـ

الدرس 43:
قبل الدرس، ارسم الشكلني التاليني على السبورة. •

خماسي األضاع: يجب أن يكون قياس كل ضلع 10 سم. •
متوازي األضاع: يجب أن يبلغ طول الضلعني الطويلني 20 سم، وطول الضلعني القصيرين 8 سم. •
ا تكتب أطوال األضاع. •

جهز مجموعات من بطاقات األعداد من 0 إلى 12 للتاميذ (مجموعة واحدة لكل تلميذ) •

الدرس 44:
قبل الدرس، ارسم مصفوفة 4 × 6 على السبورة. •

اجعل احواف اخارجية أغمق قلياًـ من اخطوط الداخلية إلظهار محيط الشكل. •

الدرس 45:
قبل الدرس، ارسم على السبورة مستطياًـ 4 × 7 ومستطياًـ آخر 5 × 7. •

لكل مستطيل، اكتب طول ضلع طويل واحد وضلع قصير واحد. •
ا داخل املستطيلني. • ا ترسم خطوطًـ

الدرس 47:
حضر مجموعات عناصر عد تضم اجموعة منها 50 عنصر عد ( مجموعة واحدة لكل تلميذ). تشمل أمثلة عناصر العدّـ حبوب  •

بّـ أو عناصر عدّـ ذات وجهني أو قطع مكرونة مجففة. الفاصوليا اجففة أو األحجار الصغيرة أو عناصر عدّـ على شكل دُـ
اطبع أربع نسخ من النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم ملربعات احيط واملساحة (مجموع املربعات 32). أو بداًـ من ذلك،  •

ها. ا بأضاع ا تقل عن 8 سم وقصّـ ارسم 32 مربعًـ



مقصخيطقلم رصاصكتاب التلميذ

بطاقات أعدادعناصر عدّـصمغمسطرة

مخطط "التفكير مثل عاِلم رياضيات"مربعاتمخطط 120

املواد املستخدمة
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نظرة عامة الدرس 41

املواد

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: ما املقصود باملضلع? التفتوا وحدثوا مع زميلكم املجاور، وعندما يكون لديكم تعريف جيد، ارفعوا اإبهام اإلرشادات

إلى أعلى.

يقوم التاميذ ما يلي: االتفات إلى زمائهم املجاورين ومشاركة تعريفهم للمضلع. رفع اإبهام إلى أعلى عند ااستعداد.

يقوم املعلم ما يلي: استدعاء عدة تاميذ لتعريف املضلع. والتكرار حسب احاجة أن الشكل املضلع هو شكل ثنائي األبعاد بأضاع 
مستقيمة.

يقول املعلم ما يلي: يوجد على السبورة خواص سترشدنا اكتشاف املضلعن املجهولن في "لغز املضلع 1" و"لغز املضلع 2". 
التفتوا إلى زميلكم املجاور واستخدموا التلميحات لتحديد كا املضلعن. ارفعوا اإبهام إلى أعلى عند اانتهاء.

يقوم التاميذ ما يلي: قراءة كل مجموعة من التلميحات والتحدث مع زمائهم اجاورين لتحديد املضلعني في "لغز املضلع". 
رفع اإبهام إلى أعلى عند اانتهاء.

يقوم املعلم ما يلي: استخدام عصّي األسماء أو طريقة أخرى اختيار التاميذ بشكل عشوائي ملشاركة اإلجابات. والطلب من التاميذ 
مشاركة أفكارهم. مكنك طرح أسئلة، مثل:

يبدأ التاميذ هذا الدرس بحل مسألة "لغز املضلع" 
ملساعدتهم على مراجعة خواص املضلعات. أثناء جزئية 
"تعلم"، يراجع التاميذ القياس اخطي عن طريق قياس 
أطوال األضاع جموعة مختلفة من األشكال الرباعية 

بالسنتيمترات (سم). يتعرف التاميذ مفهوم احيط 
ويستخدمون قطعة خيط لفهم احيط كمقياس خطي.

سيقوم التاميذ ما يلي:
قياس أطوال أضاع املضلعات بالسنتيمتر (سم). •
تعريف احيط. •
حساب محيط املضلعات بالسنتيمتر (سم). •
ا خطيًـا. • شرح ملاذا يعد احيط قياسًـ

قص قطع خيط طولها 30 سم (قطعتان لكل تلميذين). •
جهز مساطر سنتيمترية ومقصات (مجموعة واحدة على األقل لكل تلميذين). •
قبل الدرس، ارسم نسخة كبيرة من صفحة "التطبيق" على السبورة أو على ورق كبير احجم. •
قبل الدرس، اكتب تلميحات اللغز على السبورة أو على ورق كبير احجم حتى يتمكن التاميذ من رؤيتها. انظر  •

جهيزات املعلم للفصل للدرس 41 ملعرفة التفاصيل.

اخواص •
سنتيمتر •
سم •
اارتفاع •
الطول •
خطي •
قياس •
محيط •
مضلع •
شكل رباعي •
العرض •

مخطط "التفكير مثل عاِلم  •
الرياضيات"

مجموعات من أجزاء اخيط  •
(مجموعة واحدة لكل تلميذ)

مقص (واحد لكل تلميذين). •
مساطر سنتيمترية (مسطره لكل  •

تلميذ)
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقوم املعلم ما يلي: رفع املسطرة السنتيمترية.

يقول املعلم ما يلي: أنا أرفع أداة نستخدمها في الفصل ملادة الرياضيات ومواد دراسية أخرى. ليلتفت كل منكم إلى زميله املجاور 
ويناقشه عما يعرفه عن هذه األداة. مثًا، كيف تنقسم املسطرة إلى أجزاء أصغر? ما نوع القياس الذي مكنكم إجراؤه باستخدام 

هذه األداة? ما نوع القياس الذي ا مكنكم إجراؤه باستخدام هذه األداة? ارفعوا اإبهام إلى أعلى عند ااستعداد للمشاركة.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث مع زمائهم اجاورين من دقيقة إلى دقيقتني حول ما يعرفونه عن املساطر السنتيمترية، وكيف 
مكنهم استخدامها ومتى ا مكنهم استخدامها للقياس. رفع اإبهام إلى أعلى للمشاركة. يشارك التاميذ اختارون أفكارهم.

يقوم املعلم ما يلي: توجيه املناقشة باألسئلة أو ذكر هذه النقاط بنفسك لضمان تذكر التاميذ:

املسطرة مقسمة إلى وحدات من السنتيمتر (سم) بحجم عرض إصبع اخنصر للطفل تقريبًـا. •
ينقسم السنتيمتر إلى 10 مليمترات (م). املليمتر أصغر من السنتيمتر بكثير. •
نستخدم املسطرة لقياس طول أو ارتفاع األشياء، مثل املسافة من أسفل أقدامنا إلى أعلى رأسنا أو من طرف الشيء إلى طرفه  •

اآخر.
ا مكننا استخدام املسطرة لقياس وزن أو كتلة أو سعة األشياء. يحتاج علماء الرياضيات إلى استخدام األداة املناسبة للمهمة،  •

وبالنسبة للقياس اخطي، فإن املساطر وأشرطة القياس والعصي املترية هي األدوات املناسبة.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. مكننا استخدام املسطرة أو العصا املترية أو شريط القياس عندما نرغب في قياس الطول أو 
العرض أو اارتفاع أو املسافة بن نقطتن. وهذه القياسات التي جريها اسمها قياسات خطية. القياس اخطي هو قياس امتداد 

الشيء من أحد طرفيه إلى الطرف اآلخر. ويحتاج علماء الرياضيات إلى استخدام األداة املناسبة لهذه املهمة. دعونا نِضف "علماء 
الرياضيات يستخدمون األدوات الصحيحة" إلى مخطط "التفكير مثل عاِلم الرياضيات".

يقوم املعلم ما يلي: كتابة "علماء الرياضيات يستخدمون األدوات الصحيحة" على مخطط "التفكير مثل عاِلم الرياضيات".

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

يقوم التاميذ ما يلي: فتح كتاب التلميذ واانتقال إلى صفحة الدرس 41: التطبيق.

يقول املعلم ما يلي: يوجد في كتابكم أربعة أشكال رباعية. مهمتكم هي قياس أضاع كل شكل رباعي وتسجيل هذه القياسات. 
وألننا نقيس بالسنتيمترات، فسنقوم بكتابة هذه الوحدة بجانب القياس. مكننا استخدام (سم) كاختصار للسنتيمتر. ملاذا من 

املهم كتابة وحدات قياساتنا? شاركوا أفكاركم مع زمائكم املجاورين. ارفعوا أيديكم إذا كنتم مستعدين للمشاركة مع الفصل.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث مع الزميل اجاور حول أهمية كتابة الوحدات املستخدمة في القياس. رفع األيدي للمشاركة 
التطوعية. يشارك التاميذ اختارون أفكارهم.

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

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

يقول املعلم ما يلي: عمل جيد. جميع اإجابات احملتملة هي أشكال رباعية. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تستطيعون تعريف الشكل 
الرباعي.

ف التاميذ الذين م اختيارهم الشكل الرباعي. يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يعرّـ

يقوم املعلم ما يلي: تصحيح املفاهيم اخطأ أو األخطاء التي لدى التاميذ، إذا لزم األمر.

يقول املعلم ما يلي: اليوم سنقيس أطوال أضاع املضلعات ونتحدث عن مفهوم رياضي جديد.

119الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: لكل شكل من األشكال باألسفل، اتبع التعليمات التالية:

أوجد جميع أطوال أضاع األشكال الرباعية باستخدام املسطرة ثم سجلها.	 

اكتب الوحدات.	 

إرشادات اجزء 2: اختر 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 متاًما مع محيط الشكل.	 

الدرس 41: التطبيق

احيط: 

احيط: 
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يقوم املعلم ما يلي: إذا لزم األمر، توضيح أن ِذكر الوحدة يقلل من احيرة ويخبر اآخرين بالوحدة املستخدمة في القياس. باإلضافة إلى 
ذلك، راجع كيفية استخدام املسطرة للقياس؛ أي وضع طرف املسطرة عند الرقم 0 بالتوازي مع أحد طرفي ضلع الشكل املضلع، وقراءة 

الرقم املقابل للطرف اآخر للضلع.

يقول املعلم ما يلي: لنبدأ. ستتشاركون املسطرة مع زمائكم املجاورين، لكن تبادلوا األدوار إجراء القياس وتأكدوا من أن كًا منكم 
يسجل اإجابات في كتابه. وسنناقش مًعا بعد 5 إلى 10 دقائق اخطوات التالية.

يقوم املعلم ما يلي: توزيع مسطرة واحدة على كل تلميذين.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل مع الزميل املجاور  لقياس جميع أضاع األشكال الرباعية األربعة، وتسجيل طول كل ضلع 
بالسنتيمتر (سم).

يقوم املعلم 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 األخير، استخدم إشارة جذب اانتباه والفت انتباه التاميذ إلى النسخة الكبيرة التي رسمتها 

للشكل املستطيل من صفحة "التطبيق".

يقول املعلم ما يلي: دعونا نتوقف قليًا. لقد رسمت نسخة كبيرة من صفحة "التطبيق" على السبورة. األشكال التي رسمتها أكبر 
بكثير من األشكال املوجودة في كتابكم حتى أتأكد من أننا نستطيع رؤية األشكال وقياسات أطول األضاع. لنتحدث عن الشكل 

األول، وهو املستطيل. ارفعوا أيديكم ملشاركة قياسات أضاع املستطيل لديكم. سأسجلها على السبورة حتى نتمكن من التحقق من 
دقتها مًعا. سنفعل ذلك لكل شكل.

يقوم املعلم ما يلي: استدعاء عدة تاميذ ملشاركة قياساتهم. وإذا كان ذلك مكنًـا، اطلب من التاميذ تسجيل القياسات على السبورة. في 
حالة اختاف القياسات، شارك التاميذ في مذجة القياس ثم اطلب منهم تصحيح إجاباتهم في كتاب التلميذ.

لب منهم. يجري جميع  يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم قياساتهم ويسجلونها على السبورة إذا طُـ
التاميذ تصحيحات في الكتب، إذا لزم األمر.

يقول املعلم ما يلي: أريد قص قطعة من اخيط وأستخدمها لتتبع اخطوط حول هذا املستطيل. كيف مكنني استخدام 
القياسات التي سجلناها اآلن للتأكد من أن اخيط بنفس طول جميع األضاع? شاركوا أفكاركم مع زمائكم املجاورين. ارفعوا 

اإبهام إلى أعلى عندما تكونون مستعدين ملشاركة أفكاركم.

يقوم التاميذ ما يلي: املناقشة ملدة دقيقة عن كيفية حديد طول اخيط. يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم أفكارهم.

ا للحصول على مجموع الطول احيط بالشكل، ثم قص قطعة من  يقوم املعلم ما يلي: شرح أنه مكنهم جمع أطوال األضاع األربعة معًـ
هذا اخيط بهذا الطول، إذا لم يقترح التاميذ هذا بالفعل.

يقول املعلم ما يلي: دعوني أحاول مساعدتكم.

يقوم املعلم ما يلي: اختيار تلميذ للقدوم ومعه كتاب التلميذ.

يقوم التاميذ ما يلي: يحسب التلميذ الذي يختاره املعلم مجموع أطوال أضاع املستطيل في صفحة "التطبيق" ثم يقيس 
ويقص قطعة من اخيط بهذا الطول.

يقول املعلم ما يلي: اآلن لدينا قطعة طويلة من اخيط. مكننا وضع اخيط حول املستطيل ويجب أن يكون بنفس قياس محيطه 
متاًما.

يقوم املعلم ما يلي: رفع كتاب التلميذ املتطوع ألعلى أثناء حديد املستطيل باخيط. اطلب من التلميذ استخدام اللصق لتثبيت اخيط في 
ا. مكانه، إذا كان ذلك مفيدًـ

يقوم التاميذ ما يلي: يضع التلميذ الذي وقع عليه ااختيار اخيط على املستطيل.

يقول املعلم ما يلي: أحسنت عمًا يا_____ (اسم التلميذ) إن طول اخيط يساوي طول األضاع األربعة مًعا. لدى علماء 
الرياضيات كلمة متثل طول هي "احمليط". قولوا "احمليط"

يقوم التاميذ ما يلي: قول "احيط" بصوت مرتفع.

تعلم (من  إلى  دقيقة)
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1. يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة الدرس 41: كراس الرياضيات. فكروا في ماتعلمناه اليوم عن األشكال 
املضلعة والقياسات اخطية وكيف قمنا بأيجاد محيط هذه األشكال. تذكروا أن القياس اخطي هو املسافة بن نقطتن. ملاذا يعد 

احمليط قياًسا خطًيا، مثل الطول أو اارتفاع أو العرض?

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 41: كراس الرياضيات واإلجابة على األسئلة.

يقوم املعلم ما يلي: جميع كتب التاميذ ومراجعة إجابات كراسات الرياضيات جمع بيانات التقييم التكويني حول فهم التاميذ املبدئي 
للمحيط والقياس اخطي.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: عندما نوجد احمليط، فإننا نوجد املسافة حول الشكل بأكمله. يبلغ محيط هذا املستطيل 22 سم. وقد جمعنا 
وضح لنا قطعة اخيط طول احمليط. جميع األطوال للحصول على قياس خطي واحد للمسافة احمليطة بالشكل. تُـ

يقوم املعلم ما يلي: رفع قطعة اخيط، الذي يجب أن يكون طوله 22 سم.

يقول املعلم ما يلي: التحدي بالنسبة لكم اآلن هو اختيار شكلن غير املستطيل وقص قطعة من اخيط متثل محيط كل شكل. 
تذكروا أن محيط الشكل هو مجموع أطوال األضاع. حافظوا على قطعتي اخيط على مقاعدكم، ثم سنقارن قياسات احمليط في 

نهاية احلصة. ما األسئلة التي لديكم?

يقوم املعلم ما يلي: توزيع مجموعات اخيوط واملقصات على كل ِتلميذْين. تشجيع التاميذ إلنهاء قياس أطوال أضاع الشكلني إذا لم 
ينتهوا من اجزء األول من النشاط.

يقوم التاميذ ما يلي: طرح أسئلة استيضاحية عند احاجة. قضاء ما تبقى من جزئية "تعلم" إلنهاء القياس، وإيجاد محيط 
الشكلني، وقص قطع خيط تساوي طول محيط كل شكل.

يقوم املعلم ما يلي: التجول وماحظة التاميذ وهم يعملون. عندما تضي 5 دقائق في جزئية "تعلم"، استخدم إشارة جذب اانتباه 
ا. استعادة تركيز جميع التاميذ مجددًـ

يقول املعلم 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 ألحد الشكلن محيط أكبر بدون قياس? وكيف?

يقوم املعلم ما يلي: امنح التاميذ دقيقة واحدة ملاحظة أجزاء اخيط لديهم والتفكير. ثم استدعاء التاميذ ملشاركة أفكارهم.

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم أفكارهم حول توقع احيط وقياسه.

يقول املعلم ما يلي: تعلمنا اليوم كلمة رياضية جديدة رائعة وهي "احمليط"، وتدربنا على القياس بالسنتيمترات (سم). أبقوا كتب 
التلميذ للجزء اخاص بـ "تأمل".

121الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن محيط األشكال. فّكر في كيفية إيجاد محيط األشكال. وملاذا يعتبر احمليط قياًسا خطًيا? اكتب أفكارك.

الدرس 41: كراس الرياضيات
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نظرة عامة الدرس 42: 

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقوم املعلم ما يلي: عرض النسخة الكبيرة من صفحة الدرس 42: اربط على السبورة أو ورق كبير احجم.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: اليوم سنبدأ بنشاط تصنيف سريع. من فضلكم، أخرجوا كتاب الرياضيات للتاميذ وانتقلوا إلى صفحة 
الدرس 42: اربط وانظروا إلى األشكال املوضحة على الصفحة.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 42: اربط في كتاب التلميذ والنظر إلى األشكال.

يقول املعلم ما يلي: في هذه الصفحة، سترون أشكاًا تشبه األشكال املرسومة على السبورة. بعضها أشكال مضلعة والبعض اآلخر 
ليس كذلك. فكروا للحظة ثم ضعوا دائرة حول جميع األشكال املضلعة، واشطبوا على األشكال غير املضلعة. ثم حققوا ما إذا 

كان بإمكانكم كتابة التعريف اخاص بكم للشكل املضلع في األسفل. عند اانتهاء، قارنوا إجابتكم مع زميلكم املجاور ثم سنتناقش 
كلنا سوًيا. سأمنحكم من دقيقتن إلى 3 دقائق.

يقوم التاميذ ما يلي: وضع دائرة حول األشكال املضلعة وشطب غير املضلعات. ثم كتابة تعريف الشكل املضلع. مشاركة 
العمل مع زميل. يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم اإلجابات مع الفصل، ويشرحون أفكارهم، ويوضحون طريقة عملهم على 

السبورة.

يقوم املعلم ما يلي: املناقشة والتوضيح إذا كان هناك التباس.

يقول املعلم ما يلي: عمل جيد. تأكد من أن تعريفك للمضلع ينص على أنه شكل مغلق يتكون من ثاثة خطوط مستقيمة على 
األقل، وأن أضاعه ا تتقاطع. أبقوا كتاب التلميذ للجزء اخاص بـ "تعلم".

املواد

يبدأ هذا الدرس بتصنيف سريع لأشكال ملراجعة 
األشكال املضلعة مقابل األشكال غير املضلعة. أثناء 

جزئية تعلم، يقص التاميذ املضلعات اختلفة، ويقيسون 
أطوال األضاع، ويجدون محيط األشكال. وفي جزئية 

تأمل، يضعون في اعتبارهم ملاذا احيط هو قياس خاص 
باملضلعات.

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

قبل الدرس، ارسم على السبورة أو على ورق كبير  •
احجم األشكال املوجودة في صفحة الدرس 42: 

اربط في كتاب الرياضيات للتاميذ.

شكل مغلق •
شكل مفتوح •
مضلع •

صمغ (واحدة لكل تلميذين) •
مقص (واحد لكل تلميذين) •
املساطر السنتيمترية (مسطره لكل  •

تلميذ)
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

تعريفي للشكل املضلع:

123الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: انظر إلى األشكال باألسفل. ارسم دائرة حول األشكال املضلعة واشطب األشكال غير املضلعة.

الدرس 42: اربط

احيط: 



194 الفصل 5

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: في حصتنا السابقة، تعلمنا مصطلح رياضى جديد وهو "احمليط". التفتوا إلى زميلكم املجاور وناقشوا ما اإلرشادات

معنى احمليط. ارفعوا اإبهام إلى أعلى إذا كنتم تريدون حديد ما يعنيه احمليط للفصل.

يقوم التاميذ ما يلي: مشاركة األفكار مع زمائهم املجاورين. يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم تعريفاتهم ويقدمون أمثلة 
عند سؤالهم.

ر التاميذ -إذا تطلب األمر- أن احيط هو الطول اإلجمالي للخطوط اخارجية للشكل. يقوم املعلم ما يلي: ذكّـ

يقول املعلم ما يلي: في حصتنا السابقة، قمنا بقياس أطوال جميع أضاع األشكال الرباعية ثم قص أجزاء اخيط لتمثيل 
احمليط؛ أي مجموع أطوال جميع األضاع. واليوم ستعملون مفردكم إيجاد محيط مضلعن. عندما تنتهي أنت وزميلك املجاور، 

مكنكما التحقق من إجابات بعضكما البعض. انتقلوا إلى صفحة الدرس 42: التطبيق في كتاب التلميذ.

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

يقوم املعلم ما يلي: قراءة اإلرشادات بصوت مرتفع للتاميذ، والتوقف عند كل خطوة للتأكد من فهمهم لها، واإلجابة عن أي أسئلة لدى 
التاميذ. توزيع املساطر واملقصات وأنابيب الصمغ وتوجيه التاميذ إلى مشاركة األدوات مع الزميل املجاور.

يقوم التاميذ ما يلي: قضاء وقت جزئية "تعلم" استكمال نشاط محيط املضلع في كتاب التلميذ. عند اانتهاء، يتبادلون الكتاب 
مع زمائهم املجاورين ويتحققون من عمل بعضهم البعض. ثم يضعون املواد في أماكنها عند اانتقال إلى جزئية "تأمل".

يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل ملاحظة التاميذ أثناء تأديتهم للنشاط، وتقدم املساعدة عند احاجة. ماحظة التاميذ الذين 
يحتاجون إلى توجيه إضافي وتقدم الدعم في قياس و/أو حساب احيط.

يقول املعلم ما يلي: أسعدني كثيًرا ماحظة استخدامكم ألدوات الرياضيات لقياس وحساب احمليط. ضعوا جميع األدوات وكتبكم 
في أماكنها.

1. يقول املعلم ما يلي: في آخر درسن من مادة الرياضيات استكشفنا احمليط، وناقشنا كيف أن احمليط قياس خطي. تخبرنا 
القياسات اخطية باملسافة بن نقطتن. واليوم، أريد منكم أن تتأملوا في سؤالن. متى قد نحتاج إلى إيجاد محيط شيء أكبر أو 
مساحة أكبر? ومتى يكون قياس احمليط مفيًدا? فكروا بهدوٍء ملدة دقيقة، ثم شاركوا أفكاركم مع زمائكم املجاورين. بعد دقيقتن 

إلى 3 دقائق، سأستدعي بعضكم ملشاركة أفكارهم مع الفصل.

يقوم التاميذ ما يلي: التفكير بهدوء في األسئلة. عندما يكونون جاهزين، يشاركون األفكار مع الزميل املجاور. يشارك 
التاميذ الذين وقع عليهم ااختيار األفكار مع الفصل بالكامل.

يقوم املعلم ما يلي: التعبير عن إعجابه باإلجابات الصحيحة واإلبداعية. وماحظة التاميذ الذين يبدو أنهم يجدون صعوبة في فهم 
احيط.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا اليوم. حيوا أنفسكم.

يقوم التاميذ ما يلي: حيّـة أنفسهم.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

125الصف الثالث اابتدائي

املضلع 1: 

املضلع 2: 

اإرشادات: 

1. اختر مضلعن من صفحة "اربط" وقصهما بعناية.

2. ألصق الشكلن باألسفل.

3. اكتب اسم كل مضلع.

4. قم بقياس وتسجيل طول كل ضلع من أضاع املضلع 1، وتأكد من كتابة وحدة القياس.

5. أوجد محيط املضلع 1، واكتبه في اجدول في الصفحة التالية.

6. كرر اخطوتن 4 و 5 للمضلع 2.

7. أوجد الفرق بن محيط املضلعن. وضح طريقة حّلك.

الدرس 42: التطبيق
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نظرة عامة الدرس 43

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
ماحظة للمعلم: إذا كان يتعسر على بعض التاميذ استخدام حقائق الضرب بطاقة، فاطلب منهم ااكتفاء ببطاقات األعداد من 0 إلى 6 اإلرشادات

فقط. ومكن للتاميذ األكثر ثقة استخدام بطاقات األعداد من 0 إلى 12.

1. يقوم املعلم ما يلي: توزيع مجموعات بطاقات األعداد على كل تلميذ.

سمى هذه اللعبة "معركة األعداد"  يقول املعلم ما يلي: دعونا نبدأ حصة الرياضيات اليوم بتدريب سريع على حقائق الضرب. تُـ
وتتطلب اثنن للعبها. سيحصل كل اعب منكما على مجموعة من بطاقات األعداد. وستضعون بطاقات األعداد ووجهها ألسفل 

أمامكم. اقلبوا البطاقتن اللتن باألعلى واضربوا عددي البطاقتن إيجاد حاصل الضرب. من يكون لديه الناج األكبر يأخذ 
جميع البطاقات األربع. 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 األعداد" مع الزميل املجاور ملدة 5 دقائق.

يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ من 5 إلى 7 دقائق للعب "معركة األعداد"، ثم استعادة انتباه جميع التاميذ مرة أخرى.

يقول املعلم ما يلي: سأستخدم عصّي األسماء ألسمع بعًضا منكم. إذا استدعيت أحًدا منكم، فيرجى مشاركة حقيقة ضرب تعرف 
حلها على الفور وواحدة كانت أكثر صعوبة في حلها. ويرجى إخباري عن ااستراتيجية التي ستستخدمها لتعلم وتذكر هذه 

احلقيقة 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.

املواد

يتعلم التاميذ في هذا الدرس لعبة جديدة تُـسمى 
"معركة األعداد". مكن لعب هذه اللعبة على مدار السنة 

الدراسية ملراجعة جدول الضرب. في جزئية "تعلم"، 
يقوم التاميذ بتقدير وحساب ومقارنة محيط املضلعات 

ليا تكن التاميذ  اختلفة. التقدير هو مهارة تفكير عُـ
من حديد سبب منطقية إجاباتهم وهي مهارة مهمة في 

احياة اليومية.

سيقوم التاميذ ما يلي:
تقدير محيط املضلعات بالسنتيمتر (سم). •
قياس أطوال أضاع املضلعات بالسنتيمتر  •

(سم).
حساب محيط املضلعات بالسنتيمتر (سم). •
شرح كيفية حساب محيط املضلعات. •

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

مفصلة.
جهز مجموعات من بطاقات األعداد من 0 إلى 12  •

(مجموعة واحدة لكل تلميذ)

الفعلي •
التقدير •

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

مساطر سنتيمترية (مسطره لكل  •
تلميذ)

كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم  •
رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

تعلم (من  إلى  دقيقة)
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تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: في حصص الرياضيات السابقة، استكشفنا محيط املضلعات. واليوم سنفعل ذلك مرة أخرى، لكننا سنتدرب أيًضا اإلرشادات

على التقدير. تعلمتم مهارة التقدير في الصف الثاني اابتدائي. ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم فكرة وتستطيعون مشاركتنا مثال.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشرح التلميذ الذي يختاره املعلم تعريف التقدير ويقدم أمثلة.

يقول املعلم ما يلي: التقدير يعنى التفكير فى قيمة الناج الفعلى بدون إجراء عملية حسابية. ملاذا من املفيد أن نستطيع 
التقدير? ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم فكرة ومكنكم مشاركة مثال.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يوضح التلميذ الذي يختاره املعلم ملاذا من املهم أن نكون قادرين على 
التقدير ويشارك مثال.

يقوم املعلم ما يلي: إذا كان التاميذ غير قادرين على شرح سبب أهمية التقدير، فشارك النقطتني التاليتني (إلى جانب أي أمثلة أخرى 
جدها ذات صلة ومثيرة اهتمام التاميذ):

يساعدنا التقدير على تأكيد ما إذا كانت إجابتنا النهائية صحيحة أم ا. فمثاًـ، إذا جمعت 47 و 21، مكنني تقدير اجموع من  •
خال التفكير في 47 كـ 50 و 21 كـ 20. 50 زائد 20 تساوي 70، لذا أنا أعلم أن الناج الفعلي يجب أن يكون حوالي 70. فإذا 

حصلت على 80، أعلم أنني قد قمت بشيء خطأ.
يساعدنا التقدير على التوقع والتخطيط دون احاجة إلى إجراء عمليات حسابية فعلية. •

يقول املعلم ما يلي: رسمت على اللوحة متوازي أضاع وشكل خماسي. خذوا حلظة إلقاء نظرة على كليهما، وفكروا في الشكل 
الذي قد يكون له محيط أكبر وقدروا قيمة محيط كل شكل. حدثوا مع زميلكم املجاور وناقشوه. عندما تعتقدون أن لديكم بعض 

األفكار، فارفعوا اإبهام إلى أعلى

يقوم التاميذ ما يلي: تقدير محيط متوازي األضاع وخماسي األضاع على السبورة. ومشاركة أفكارهم مع الزميل اجاور. 
ع باإلجابة. يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم تقديراتهم وكيف توصلوا إليها. رفع اإبهام إلى أعلى للتطوّـ

يقوم املعلم ما يلي: تسجيل أفكار التاميذ على السبورة. ثم الطلب من كل تلميذ أن يشرح كيف توصل إلى تقديره. فمثاًـ، هل لديهم 
نوا، وما إلى ذلك. ثم اطلب من التاميذ توضيح سبب اعتقادهم  مرجع لشيء يعرفون قياسه، أم هل تخيلوا املساطر السنتيمترية، أم خمّـ

بأن الشكل اخماسي أو متوازي األضاع له محيط أكبر / أصغر. مكن أن تتضمن اإلجابات أن الشكل اخماسي له أضاع أكثر، أو أن 
متوازي األضاع له أضاع أطول. تقبّـل جميع اإلجابات املعقولة والتي مكن للتاميذ تبريرها.

يقول املعلم ما يلي: يساعدنا إيجاد التقدير في قياس قيمة تقريبية إجابتنا وحديد ما إذا كانت إجابتنا النهائية معقولة أم ا. 
اآلن لدينا بعض التقديرات واآلراء 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 األيدي للمشاركة التطوعية. يقوم التاميذ الذين يختارهم املعلم بقياس طول كل ضلع ثم إيجاد 
ا. إجمالي محيط كل شكل. مكن للطاب العمل بشكل فردي أو معًـ

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. توصلنا إلى تقدير بناًء على ما نعرفه من احلصص السابقة والقياس. اآلن مكننا أن نرى أي شكل 
مضلع بالفعل له محيط أكبر. ميلوا واهمسوا بالفرق بن محيط الشكلن املضلعن.

يقوم التاميذ ما يلي: امليل والهمس بالفرق.

يقول املعلم ما يلي: الفرق هو 6 سم. اآلن حان دوركم لتقدير وقياس محيط األشكال املضلعة. ستعملون مع زمائكم املجاورين. 
من فضلكم، اخرجوا كتاب الرياضيات وانتقلوا إلى صفحة الدرس 43: التطبيق. خذوا حلظة لقراءة اإرشادات.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 43: التطبيق في الكتاب. قراءة اإلرشادات بصمت.
127الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: استخدم األشكال الهندسية  التي أمامك  واتبع اخطوات التالية.

الدرس 43: التطبيق
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يقوم املعلم ما يلي: قراءة اإلرشادات بصوت مرتفع على التاميذ، والتأكد من فهمهم لكل خطوة.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل مع زمائهم املجاورين إلكمال نشاط القياس في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل وماحظة التاميذ أثناء عملهم. ماحظة التاميذ الذين ا يزالون يواجهون صعوبة في القياس 
باستخدام املسطرة السنتيمترية و / أو حساب احيط. التوقف والطلب من بعض التاميذ شرح سبب تقديراتهم، وعندما يجدون احيط 

ا. الفعلي، اطلب منهم مناقشة ما فاجأهم. عند انتهاء وقت "تعلم"، استخدم إشارة جذب اانتباه  استعادة انتباه جميع التاميذ مجددًـ

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم عمًا 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 مختلفني.

يقول املعلم ما يلي: ا بأس من ذلك فهذا ااختاف مقبول. التفكير مثل "عاِلم رياضيات" يعني التفكير بجد في مسألة ما 
وااستعانة ما تعرفونه، واستخدام األداة املناسبة لذلك، والتحقق من دقة القيمة عند اانتهاء. جميعكم علماء رياضيات 

مجتهدون.

1. يقول املعلم ما يلي: اليوم عليكم إيجاد محيط أشكال مضلعة مختلفة. التفتوا وحدثوا مع زميلكم املجاور عن كيف مكنكم 
الشرح لشخص آخر كيفية إيجاد محيط أي مضلع. بعد دقيقة أو دقيقتن، سأستخدم عصّي األسماء استدعاء بعضكم ملشاركة 

أفكارهم.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث إلى الزميل اجاور عن كيفية إيجاد احيط. ثم يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم أفكارهم 
مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا هذا اليوم. ليلِق كل منكم التحية على زميله املجاور.

يقوم التاميذ ما يلي: حية زمائهم املجاورين.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

تعلم (من  إلى  دقيقة)
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نظرة عامة الدرس 44

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: تخيلوا أن املصفوفة املوجودة على السبورة هي إسطبل خيول في مزرعة، يبلغ عرضها 4 أمتار (م) وطولها اإلرشادات

6 أمتار (م). أحتاج إلى وضع سياج حول اإسطبل. إذن، يجب علي حديد احمليط حتى أعرف طول السياج الذي يتوجب علّي 
شراؤه. وعرض علّي صديق مساعدتي وأخبرني أنني سأحتاج إلى 24 متًرا (م) من السياج لوضعها حول اإسطبل. هل تتفقون مع 

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 ألسفل لإجابة.

2. يقول املعلم ما يلي: ليلتفت كل منكم إلى زميله املجاور واشرحوا سبب موافقتكم أو عدم موافقتكم مع صديقي أن محيط هذا 
اإسطبل املستطيل يبلغ 24 م. ارفعوا أيديكم ملشاركة إجابتكم مع الفصل.

يقوم التاميذ ما يلي: مشاركة األفكار مع زمائهم املجاورين. رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ الذين 
يختارهم املعلم األفكار وااستنتاجات مع الفصل ويجيبون على أي أسئلة يطرحها املعلم.

يقوم املعلم ما يلي: السماح للتاميذ الذين يوافقون ويعارضون املشاركة وشرح أفكارهم. اطرح األسئلة التالية:

هل مكنكم إظهار أين سيوضع السياج على هذا اإلسطبل؟ (مكن للتاميذ القدوم واإلشارة على املصفوفة). •
كيف مكننا حديد عدد األمتار من السياج على كل جانب من جوانب اإلسطبل؟ (استخدم شبكة الرسم البياني لتوضيح أن هناك  •

6 أمتار (م) من جهة و 4 أمتار (م) من جهة أخرى).
ا من السياج؟ (كان الصديق يفكر في املساحة بداًـ من احيط). • ملاذا تعتقدون أن صديقي يعتقد أننا بحاجة إلى 24 مترًـ

املواد

يبدأ هذا الدرس مسألة حليل أخطاء عن احيط. يعدّـ حليل األخطاء مهارة تفكير حاسوبي مهمة. ومن املهم 
ا  للتاميذ أن يتعلموا أن كل شخص يرتكب أخطاء وأن األخطاء تعلمنا الكثير. قد يكون إيجاد األخطاء أمرًـ

صعبًـا ولكنه يؤدي إلى تعُلم عميق للمفاهيم واملهارات الرياضية.
في جزئية "تعلم"، يوسع التاميذ آفاق فهمهم للمحيط من خال التطبيق الواقعي. ويستكمل هذا الدرس ما 

تعلموه في الفصل الثاني، حني استكشف التاميذ املساحة مع عدم ظهور جزء من املصفوفة. قد ياحظ 
التاميذ أنه مكنهم العثور على املساحة بضرب األبعاد (فهم مجرد). وقد يحتاج تاميذ آخرين إلى وسائل 
دعم ملموسة، مثل رؤية مربعات الشبكة أو الرسم عليها إليجاد املساحة (فهم ملموس أكثر). عندما يشارك 
التاميذ احلول أو األفكار، اسمح لهم بتقدم استراتيجيات متعددة. حيث سيستفيد التاميذ وتُـبنى لديهم 

مهارة التفكير املرن من خال سماع ورؤية استراتيجيات مختلفة. ومع استمرار ااطاع والتدريب بوسائل 
الدعم امللموسة، مكن للتاميذ اانتقال من الفهم امللموس إلى الفهم اجرد حساب املساحة.

سيقوم التاميذ ما يلي:
شرح ااختاف بني احيط واملساحة. •
حساب محيط ومساحة املصفوفات املُـعطاة وبها  •

بعض الوحدات املفقودة.

قبل الدرس، ارسم مصفوفة 4 × 6 على السبورة. انظر جهيزات املعلم للفصل للدرس 44 ملعرفة تفاصيل 
إضافية.

مساحة •
مصفوفة •
محيط •
وحدة مربعة •

كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم رصاص •

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقول املعلم ما يلي: دعونا نلِق نظرة أقرب إلى هذا اإسطبل. احمليط هو احلدود اخارجية لإسطبل. السياج هو الذي يحيط 
باإسطبل، وليس األرض التي داخل اإسطبل. في حصتنا األخيرة، وجدم محيط األشكال املضلعة عن طريق قياس أطوال أضاع 
الشكل املضلع وجمعها. لكننا نعتقد أن صديقي رما كان يفكر في املساحة بدًا من احمليط عندما أعطاني اإجابة: 24 متًرا (م). 

ارفعوا أيديكم إذا كان بإمكانكم تذكيرنا بتعريف املساحة وكيف نحسبها.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ الذين وقع عليهم ااختيار تعريفهم للمساحة ويشرحون 
كيفية حسابها.

يقول املعلم ما يلي: مساحة الشكل هي املساحة التي تكون بداخل الشكل، وهي تتكون من وحدات مربعة. مساحة إسطبل األحصنة 
هي 24 متًرا مربًعا.

يقوم املعلم ما يلي: إذا لزم األمر، قضاء بضع دقائق للتأكد من فهم التاميذ للفرق بني املساحة واحيط.

يقول املعلم ما يلي: اليوم سنلقي نظرة على كِل من هذين القياسن؛ املساحة واحمليط. للقيام بذلك، سنلقي نظرة على بعض 
اإسطبات أو احلظائر في مزرعة. من فضلكم، أخرجوا كتاب الرياضيات للتاميذ وافتحوا صفحة الدرس 44: التطبيق. ألقوا 

نظرة سريعة على الصفحة بينما تنتظرون أن ينتقل زماؤكم إلى الصفحة الصحيحة.

يقوم التاميذ ما يلي: فتح كتاب التلميذ والنظر في صفحة الدرس 44: التطبيق.

يقوم املعلم ما يلي: الرسم على السبورة أو على ورق كبير احجم نسخ كبيرة من املصفوفتني 4 × 3 و 5 × 3 املوضحتني في صفحة 
الدرس 44: التطبيق في كتاب التلميذ.

يقول املعلم ما يلي: لقد رسمت حظيرتن على السبورة تشبهان متاًما هاتن املوجودتن في كتاب التلميذ. احلظيرة األولى للماعز 
واحلظيرة الثانية للدجاج. لدينا مهمتان: مهمتنا األولى هي حديد طول السياج الذي سنحتاج إلى شرائه لكل حظيرة. ومهمتنا 
الثانية هي حديد املساحة التي سيتجول فيها املاعز والدجاج. ليعمل كل منكم مع زميله املجاور لتحديد محيط ومساحة حظيرة 

املاعز، وسجلوا اإجابات في كتبكم. ثم ارفعوا اإبهام إلى أعلى  عند اانتهاء.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل مع الزميل اجاور إليجاد محيط ومساحة حظيرة املاعز. ورفع اإبهام إلى أعلى عند اانتهاء. 
يشارك التاميذ اختارون إجاباتهم واستراتيجيات حل املسألة.

يقوم املعلم ما يلي: التسجيل والنمذجة بينما يشارك التاميذ اإلجابات واستراتيجيات احل حتى يتمكن اآخرون من رؤية 
استراتيجياتهم. إن أمكن، فحدد التاميذ الذين استخدموا استراتيجيات مختلفة حل املسألة، ألن تقدم استراتيجيات متعددة من شأنها 

إفادة جميع التاميذ.

يقول املعلم ما يلي: سيكون لدى املاعز مساحة 12 متًرا مربًعا للتجوال، كما أننا بحاجة إلى سياج بطول 14 متًرا (م) إحاطة 
احلظيرة. واآلن، لنلِق نظرة على حظيرة الدجاج. ا يظهر هذا الرسم التوضيحي جميع األمتار املربعة داخل احلظيرة. اعملوا 
مع زميلكم املجاور إيجاد محيط ومساحة حظيرة الدجاج. وفكروا في كيفية إيجاد املساحة إذا لم تظهر أمامكم بعض من هذه 

املربعات. ارفعوا اإبهام إلى أعلى للمشاركة إذا كنتم جاهزين أنتم وزماؤكم.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل مع الزماء املجاورين حل املسألة الثانية إليجاد احيط واملساحة. ورفع اإبهام إلى أعلى عند 
اانتهاء. يشارك التاميذ اختارون إجاباتهم ويشرحون استراتيجيات حل املسائل.

يقوم املعلم ما يلي: التسجيل والنمذجة بينما يشارك التاميذ اإلجابات واستراتيجيات احل حتى يتمكن اآخرون من رؤية 
استراتيجياتهم.

 يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. سيكون لدى الدجاج مساحة 15 متًرا مربًعا للتجوال، كما أننا بحاجة إلى سياج بطول
16 متًرا (م) إحاطة احلظيرة. لقد سِعدت بسماع استراتيجياتكم املختلفة حلل املسائل. فهي تساعدنا جميًعا على التعلم عندما 

نتحدث مًعا عن كيفية حل املسائل. حان دوركم اآلن في العمل على املزيد من املسائل املرتبطة بحظائر احليوانات بأنفسكم. إذا 
انتهيتم من حل هذه املسائل سريًعا، فحاولوا حل مسائل التحدي.

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

الصف الثالث اابتدائي 130

اإرشادات: اعمل مع زميلك املجاور لك على حل مسائل احمليط واملساحة. سيعطيك معلمك إرشادات إضافية.

الدرس 44: التطبيق

حظيرة املاعز

حظيرة الدجاج

ا �احيط  مترًـ

ا �احيط  مترًـ

4 أمتار

5 أمتار

4 أمتار

5 أمتار

تار
 أم

3
تار

 أم
3

3 أمتار

3 أمتار

ا�املساحة ا مربعًـ  مترًـ

ا �املساحة ا مربعًـ  مترًـ

احلل

احلل

اربط ( إلى  دقيقة)
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يقوم املعلم ما يلي: راجع اإلرشادات مع التاميذ، وتأكد من أنهم يفهمون نشاط التعلم، فهو نفس النشاط الذي أكملوه سويًـا.

ا، فيمكنهم العمل على مسألة  يقوم التاميذ ما يلي: العمل بشكل فردي حل مسائل احيط واملساحة املتبقية. إذا انتهوا مبكرًـ
"التحدي".

يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل وماحظة التاميذ أثناء عملهم. ماحظة ااستراتيجيات التي يستخدمونها حل املسائل وكذلك 
التاميذ الذين قد يكونون بحاجة إلى دعم إضافي في وقت احق. عند اقتراب موعد اانتهاء من جزئية "تعلم"، استخدم إشارة جذب 

اانتباه.

يقول املعلم ما يلي: عمل جيد اليوم في إيجاد كٍل من احمليط واملساحة حلظائر احليوانات التي لدينا. أبقوا كتب التلميذ للجزء 
اخاص بـ "تأمل".

1. يقول املعلم ما يلي: اليوم قمنا بحل مسائل تتعلق باحمليط واملساحة. إذا توجب عليكم شرح ااختاف بن احمليط واملساحة 
لتلميذ الصف الثاني اابتدائي، فكيف ستفعلون ذلك? اكتبوا إجابتكم في اإطار املوجود في صفحة الدرس 44: كراس 

الرياضيات. استخدموا األعداد والصور والكلمات لشرح ااختاف.

يقوم التاميذ ما يلي: كتابة إجابة سؤال "كراس الرياضيات".

يقوم املعلم ما يلي: جميع كتب التاميذ لقراءة إجاباتهم. ستوفر إدخااتهم بيانات تقييم تكويني قيّـمة حول مستوى فهمهم احالي 
للمساحة واحيط.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

133الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: كيف تشرح الفرق بن احمليط واملساحة لزميلك في الصف الثاني اابتدائي? اكتب شرحك. استخدم األعداد، والصور، 
والكلمات لشرح ااختاف.

الدرس 44: كراس الرياضيات
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نظرة عامة الدرس 45 

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: ملاذا املساحة ليست قياًسا خطًيا بينما احمليط قياس خطي? فكروا ملدة دقيقة ثم التفتوا وحدثوا مع اإلرشادات

زمائكم املجاورين. خال بضع دقائق، ستشاركون أفكاركم مع الفصل.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث مع الزميل املجاور عن أسئلة املُـعلم.

يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ من دقيقة إلى دقيقتني للتحدث عن األسئلة ثم استخدام عصّي األسماء اختيار التاميذ ملشاركة 
أفكارهم. يجب أن يفهم التاميذ ما يلي:

القياس اخطي هو املسافة بني نقطتني. •
ا (كما فعلوا بقطعة اخيط في الدرس 41). • ا واحدًـ احيط هو قياس خطي ألنه مكن أن متد ليصبح خطًـ
املساحة هى حيز مظلل داخل املضلع وليست قياسا خطيا بني نقطتني أو عدة نقاط. •

ا مظلاًـ داخل الشكل  ا للمسافة حول شيء ما وأنه مكن تديده، وإظهار املساحة باعتبارها حيّـزًـ م لهم أمثلة إلظهار احيط باعتباره قياسًـ قدّـ
املضلع.

يقول املعلم ما يلي: املساحة هي قياس للحّيز وليست خًطا يحيط باحليز. اليوم، سنكتشف املساحة فقط.

املواد

في هذا الدرس، يناقش التاميذ ملاذا املساحة ا تعد 
ا خطيًـا، ثم يحلون مسائل لتحديد أفضل حظيرة  قياسًـ

حيوان معني بناءًـ على املساحة التي يتطلبها هذا 
احيوان. يواجه التاميذ حديًـا في ايجاد مساحة حظائر 

احيوانات املستطيلة املعلوم منها بُـعدا ضلعني فقط، 
الة يعرفونها  وبإمكانهم استخدام أي استراتيجية فعّـ

لتحديد املساحة.

سيقوم التاميذ ما يلي:
ا غير خطي. • شرح ملاذا تعد املساحة قياسًـ
حساب مساحة املستطيل معلومية طوله  •

وعرضه.
وصف استراتيجيات حل املسائل التي  •

استخدموها حل مسائل املساحة.

ارسم على السبورة مستطياًـ له 7 أعمدة و 4 صفوف ومستطياًـ له 7 أعمدة و 5 صفوف. لكل مستطيل، أوضح بُـعد  •
ا داخل املستطيلني. ضلع طويل وضلع قصير باألمتار (م). ا ترسم خطوطًـ

مساحة •
األبعاد •
الطول •
قياس خطي •
حاصل الضرب •
وحدة مربعة •
العرض •

مساطر سنتيمترية (للتاميذ الذين  •
يحلّـون مسألة "التحدي")

كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم  •
رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقول املعلم ما يلي: يوجد على السبورة مستطيان مثان حظيرتن في املزرعة. يحتاج املزارع إلى اختيار حظيرة للماعز. 
ويحتاج املاعز إلى حظيرة مساحة أكبر من 30 متًرا مربًعا للتجول فيها.

ا على السبورة. ا مربعًـ يقوم املعلم ما يلي: كتابة: املاعز < 30 مترًـ

يقول املعلم ما يلي: ا تظهر هاتن احلظيرتن صفوًفا أو أعمدة، بل نرى فقط أبعاد الطول والعرض. حدثوا مع زمائكم 
املجاورين عن مساحة كٍل من هذين املستطيلن وأّيا من هاتن احلظيرتن مكن أن تناسب املاعز. ارفعوا اإبهام إلى أعلى عندما 

تكون لديك إجابة وشرح لها.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث إلى الزميل اجاور حول مساحة كل حظيرة وأيّـ منهما ستكون مناسبة للماعز. رفع اإبهام 
ع باإلجابة. يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم اإلجابات ويشرحون إجاباتهم. إلى أعلى للتطوّـ

يقوم املعلم ما يلي: يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم استراتيجياتهم ويسجلونها على السبورة. إذا لم يشارك أي تلميذ فكرة 
ضرب ضلعيّـ املستطيل، فوِجه التاميذ ملعرفة أن األبعاد هي عدد الصفوف واألعمدة حتى إن لم تكن ظاهرة؛ لذلك يجب استخدام 

الصيغة الرياضية "الطول في العرض" إليجاد املساحة. عند هذه النقطة، يجب فقط مناقشة الصيغة الرياضية مع عدم تسجيلها على 
أنها "املساحة � الطول × العرض" حيث قد يكون للتاميذ قدرات مختلفة في الفهم. ستُـقدم هذه الصيغة الرياضية بشكل واضح في 

الدروس الاحقة.

2. يقول املعلم ما يلي: يحتاج املاعز إلى الذهاب إلى احلظيرة التي أبعادها 7 م × 5 م. ناقشنا أن 7 × 5 = 35 تبلغ مساحة 
املستطيل اآلخر 28 متًرا مربًعا ما أن 7 × 4 = 28. من استراتيجيات حل املسائل التي شاركتموها، نعلم أنه يجب علينا استخدام 
األبعاد إيجاد املساحة. مكننا ضرب الطول في العرض إيجاد احليز داخل املستطيل. افتحوا كتاب الرياضيات للتاميذ وانتقلوا 

إلى صفحة الدرس 45: التطبيق. انظر إلى احليوانات وأبعاد احلظائر في الصفحة األولى.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 45: التطبيق في الكتاب. إلقاء نظرة على احيوانات وقراءة متطلبات أبعاد 
احظائر لكل حيوان.

يقوم املعلم ما يلي: اختيار تاميذ لقراءة أبعاد احظائر لكل حيوان بصوت مرتفع. التأكد من فهم التاميذ ملعنى عامة "أكبر من" 
وتأثيرها في حجم احظائر.

يقول املعلم ما يلي: يتمثل التحدي أمامكم في حديد مساحة كل حظيرة مستطيلة ثم احليوان/احليوانات املناسب ملساحة كل 
حظيرة. قد يكون هناك أكثر من حظيرة لبعض احليوانات. اليوم ستعملون مفردكم. عند اانتهاء، ابحثوا عن تلميذ آخر، وقارنوا 

اإجابات، وانظروا إذا كنتم توافقون على اختياركم للحظائر التي تناسب كل حيوان. إذا انتهيتم من حل هذه املسائل سريًعا، 
فحاولوا حل مسألة "التحدي".

يقوم التاميذ ما يلي: العمل مفردهم إليجاد 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 املعلم ما يلي: التجول في الفصل ملاحظة التاميذ أثناء عملهم. تقدم املساعدة للتاميذ الذين يجدون صعوبة في حساب املساحة 
بدون مربعات الرسم البياني (الشبكة). مكن للتاميذ الرسم في املربعات إذا لزم األمر، ولكن ا ينبغي لك تشجيعهم على جربة ذلك 

كاستراتيجية أولية. عند اقتراب موعد اانتهاء من جزئية "تعلم"، استخدم إشارة جذب اانتباه.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم عمًا في إيجاد مساحة هذه املستطيات دون تصور مربعات الشبكة. لقد استمتعت برؤية 
ااستراتيجيات املختلفة التي تستخدمونها. يا لكم من مفكرين رياضين عظماء. ضعوا الكتاب مكانه من أجل جزئية "تأمل".

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات
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اإرشادات:احظ املساحة املطلوبة لكل نوع من أنواع احليوانات باألسفل. ثم حدد أي حظيرة سيستخدمها كل نوع من أنواع 
احليوانات. اكتب مساحة كل حظيرة واسم احليوان الذي تناسبه احلظيرة. قد تكون بعض احلظائر مناسبة ألكثر من حيوان واحد.

الدرس 45: التطبيق

ا ا مربعًـ مساحة حظيرة املاعز < 30 مترًـ

ا ا مربعًـ مساحة حظيرة املاشية < 39 مترًـ

ا ا مربعًـ مساحة حظيرة الدجاج > 20 مترًـ

ا ا مربعًـ ا ولكن < 24 مترًـ ا مربعًـ مساحة حظيرة األغنام > 30 مترًـ

احلظيرة رقم 1

احيوان الذي تناسبه احظيرة: 

6 أمتار

تار
 أم

6

ا       �املساحة ا مربعًـ  مترًـ

حظائر احليوانات
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1. يقول املعلم ما يلي: عملتم اليوم على إيجاد مساحات عدة مستطيات. التفتوا الى زمائكم املجاورين و شاركوا أمًرا واجهتكم 
صعوبة فيه أثناء محاولة إيجاد املساحة هذا اليوم. وحدثوا عن ااستراتيجيات التي استخدمتموها حملاولة حل املسألة. عندما 

تكونون مستعدين، ارفعوا أيديكم.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث مع الزميل املجاور عن التحديات التي واجهوها أثناء حل مسائل املساحة، ووصف 
ااستراتيجيات التي استخدموها. ثم رفع أيديهم عند ااستعداد. يشارك التاميذ اختارون التحديات واستراتيجيات حل املسائل 

مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. لقد اكتشفنا اليوم كيفية إيجاد مساحة املستطيات معلومية الطول والعرض فقط. فليحّي كل 
منكم زميله املجاور.

يقوم التاميذ ما يلي: تقدم التحية لزمائهم.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

تعلم (من  إلى  دقيقة)
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نظرة عامة الدرس 46

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
رجى فتح كتاب الرياضيات للتاميذ على صفحة الدرس 46: اربط والنظر إلى املصفوفة املوضحة على اإلرشادات 1. يقول املعلم ما يلي: يُـ

الصفحة.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 46: اربط والنظر إلى املصفوفة.

يقول املعلم ما يلي: قال صديق لي إن مساحة هذا املربع هي 8 وحدات مربعة. هل توافقونه القول أم ا? اشرحوا أفكاركم 
باستخدام الكلمات أو الصور أو األعداد.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل مفردهم حل مسألة "اربط". شرح األفكار باستخدام الكلمات أو الصور أو األعداد.

يقوم املعلم ما يلي: استدعاء عدة تاميذ للمشاركة وشرح أفكارهم. طرح األسئلة كالتالي:
ما اخطأ الذي وقع صديقي فيه؟ •
كم تبلغ املساحة الصحيحة؟ •
هل استخدمتم اجمع املتكرر حل املسألة أم الضرب؟ •

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ اختارون أفكارهم.

املواد

هذا الدرس مثابة تتويج جهود التاميذ فيما تعلموه عن 
املساحة حتى اآن. حيث ستُـدعم عملية التعلم بوسائل 
دعم ملموسة حل مسائل املساحة باستخدام مربعات 
الشبكة، وباستخدام القياسات املُـعطاة، 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 ملواصلة تطوير 
مهارات ما وراء املعرفة. وإدراك ما وراء املعرفة هو قدرة 

التاميذ على التأمل في أفكارهم.

سيقوم التاميذ ما يلي:
تطبيق استراتيجيات مختلفة حل مسائل  •

املساحة.
شرح ااستراتيجيات التي استخدموها حل  •

مسائل املساحة.

ا حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس. •

مساحة •
العوامل •
ما وراء املعرفة •
وحدة مربعة •

مساطر سنتيمترية •
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

137الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: قال أحد األصدقاء إن مساحة املربع املوضح باألسفل تساوي 8 وحدات مربعة. هل تتفق معه أم ا? وضح رأيك مستخدًما 
الصور أو األعداد أو الكلمات. 

4

4

الدرس 46: اربط
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1. يقول املعلم ما يلي: هدفكم اليوم هو شرح كيفية حساب مساحة املستطيات. هناك عدة طرق مكننا من خالها فعل ذلك. 
ستظهرون اليوم ما تعرفونه وتتأملون أًيا من ااستراتيجيات مناسبة لكم وأًيا منها أكثر صعوبة بالنسبة لكم حتى اآلن. عندما 

سمى ما وراء املعرفة. مكن أن تساعدكم مهارة إدراك "ما وراء املعرفة" في حسن قدرتكم على التعلم.  تتأملون في أفكاركم فهذا يُـ
اانتقال إلى صفحة الدرس 46: التطبيق.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 46: التطبيق في الكتاب.

يقوم املعلم ما يلي: قراءة اإلرشادات بصوت مرتفع على التاميذ. التأكد من فهم التاميذ كيفية إكمال النشاط. إذا لزم األمر، فاطلب من 
التاميذ شرح عدة استراتيجيات إليجاد املساحة، ويتضمن ذلك استخدام اجمع والضرب.

ا حتى تفهموا التوقعات. يقول املعلم ما يلي: لنحل مسألة سوّيً

يقوم املعلم ما يلي: رسم مصفوفة 7 × 3 على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: ما إحدى الطرق التي مكن استخدامها إيجاد مساحة هذا املستطيل? ارفعوا أيديكم للمشاركة.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون استراتيجيات حساب مساحة املستطيل.

يقوم املعلم ما يلي: اختيار التاميذ الذين يستخدمون استراتيجيات مختلفة. إذا لم يقم التاميذ بذكر ااستراتيجيات التالية، فتأكد من 
مذجتها:

جمع 7 + 7 + 7 أو 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3. •
عدّـ جميع املربعات في املصفوفة. •
ضرب 7 × 3 أو 3 × 7. •
تقسيم املصفوفة إلى مصفوفتني أصغر، وحل كلتيهما، ثم جمع حاصلي جمع املصفوفتني. •

يقول املعلم ما يلي: مهمتكم اآلن أن تفعلوا الشيء ذاته. سأنبهر حًقا إذا توصلتم إلى املزيد من ااستراتيجيات إيجاد مساحة 
املستطيات. ما األسئلة التي لديكم?

يقوم التاميذ ما يلي: طرح األسئلة إذا احتاجوا لذلك. العمل بشكل فردي حل مسألتي املساحة باستخدام استراتيجيتني 
مختلفتني لكٍل منهما.

يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل ملاحظة التاميذ أثناء حل املسألتني. التحقق ملعرفة كيف يتعامل التاميذ مع املسألتني. 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 السؤالني في الصفحة التالية من كتاب التلميذ عن ااستراتيجيات التي يفضلون استخدامها وتلك التي ا 

يفضلونها. شجع التاميذ على التفكير مليًـا في اإلجابات ألنها ستساعدهم على تطوير التأمل الذاتي حول ما تعلموه.

يقول املعلم ما يلي: شكًرا لكم على مشاركة جميع أفكاركم وفهمكم. يرجى إبقاء كتاب التلميذ أمامكم جزئية "تأمل".

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات
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وضح طريقة احل هنا:

وضح طريقة احل هنا:

.1

.2

اإرشادات: اختر مسألتن من املسائل باألسفل لتوضيح ااستراتيجيات اخاصة بإيجاد مساحة املستطيات. لكل مسألة، اعرض طريقتنطريقتن 
إيجاد املساحة. اشرح أفكارك باستخدام الصور أو األعداد أو الكلمات. تذكر أن تكتب أبعاد املصفوفات التي ترسمها والوحدات املُـستخدمة.

الدرس 46: التطبيق

3 وحدات

6 وحدات

اربط ( إلى  دقيقة)
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1. يقول املعلم ما يلي: سنستخدم رفع األيدي وتكوين ثنائيات للعثور على زميل لكل منكم. ثم سنفعل ذلك مرة أخرى حتى 
تتمكنوا من تكوين مجموعات من أربعة تاميذ.

يقوم املعلم ما يلي: استخدام استراتيجية رفع األيدي وتكوين ثنائيات لتكوين مجموعات من 4 تاميذ.

رجى مشاركة إجاباتكم فيما بينكم وماحظة ما إذا كان زماؤكم اآلخرون قد استخدموا  يقول املعلم ما يلي: في مجموعاتكم، يُـ
استراتيجيات مختلفة حلل املسائل. هل حصلتم على اإجابات ذاتها? فّكروا فيما مكنكم تعلمه من بعضكم البعض.

يقوم التاميذ ما يلي: مشاركة اإلجابات مع أقرانهم. مقارنة ااستراتيجيات املستخدمة واإلجابات النهائية.

يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ من 3 إلى 4 دقائق ملاحظة إجابات بعضهم البعض.

يقول املعلم 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 املعلم ما يلي: استدعاء عدة تاميذ ملشاركة الطرق اختلفة التي حلوا بها املسائل. تسجيل ااستراتيجيات التي استخدموها على 
السبورة. من املهم للتاميذ أن يفهموا أن هناك عدة طرق مختلفة حل املسائل في الرياضيات وأن التفكير فيما يعرفونه وفيما يحتاجون إلى 

تعلمه مكن أن يساعدهم على حسني مستوى تعلمهم.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 47

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقوم املعلم ما يلي: توزيع مجموعات عناصر العد على التاميذ.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتاب الرياضيات للتاميذ على صفحة الدرس 47: اربط. انظروا إلى املسائل الثاث املكتوبة في 
الصفحة.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 47: اربط في كتاب التلميذ. النظر إلى مسائل القسمة الثاث.

يقول املعلم ما يلي: اليوم في جزئية "اربط" سنستخدم عناصر العّد ملراجعة القسمة. استخدموا عناصر العد حلل مسائل 
القسمة. ثم لكل مسألة، ارسموا صورة لتوضيح حلكم.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل بشكل فردي حل مسائل القسمة وإنشاء رسم توضيحي حلولهم.

يقوم املعلم ما يلي: مراجعة اإلجابات مع الفصل في نهاية جزئية "اربط". إذا سمح الوقت، اطلب من التاميذ املتطوعني مشاركة 
اإلجابات، وشرح كيف حلوا املسائل، وإنشاء رسم توضيحي لتمثيل حلولهم.

املواد

في هذا الدرس، يستخدم التاميذ عناصر العدّـ ملراجعة 
القسمة. لهذا الدرس، املعادات مكتوبة في كتاب 

الرياضيات للتلميذ، ولكن في املستقبل مكنك كتابة 
املعادات على السبورة. يركز جزء "تعلم" على فهم أن 

املستطيات مكن أن يكون لها نفس املساحة 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 واملقارنة بني قياس محيط كل منها.

سيقوم التاميذ ما يلي:
إنشاء مستطيات مختلفة لها املساحة نفسها. •
مقارنة قياسات محيط املستطيات التي لها  •

املساحة نفسها ولكن بأبعاد مختلفة.

حضر مجموعات عناصر عد تضم اجموعة  •
منها 50 عنصر عد (مجموعة واحدة لكل تلميذ) 
انظر جهيزات املعلم للفصل للدرس 47 ملعرفة 

التفاصيل.
اطبع أربع نسخ من النماذج املتضمنة في نهاية  •

دليل املعلم ملربعات احيط واملساحة (مجموع 
ا  املربعات 32). أو بداًـ من ذلك، ارسم 32 مربعًـ

ها. بأضاع ا تقل عن 8 سم وقصّـ

مساحة •
محيط •
حاصل القسمة •

مجموعات عناصر عدّـ تضم  •
اجموعة منها 50 عنصر عدّـ 

(مجموعة واحدة لكل تلميذ)
ا بقياس 8 سم × 8 سم • 32 مربعًـ

كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم  •
رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

١٤١الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: استخدم عناصر العّد حلل مسائل القسمة باألسفل. ولكل مسألة، ارسم صورة لتوضيح حلك.

الدرس 47: اربط

 � 6 ÷ 36 (1

 � 3 ÷ 21 (2

 � 12 ÷ 48 (3
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 1. يقول املعلم ما يلي: يتمثل هدفكم اليوم في إنشاء أشكال لها محيط مختلف ولكن لها نفس املساحة. لدي مجموعات من
8 أوراق، كل ورقة متثل وحدة مربعة واحدة. ما الطريقة التي مكننا من خالها ترتيب 8 أوراق لتكوين مستطيل? ارفعوا أيديكم 

إذا كنتم ترغبون في املجيء وعرض الطريقة على الفصل.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون أفكارهم عن طريق لصق األوراق على شكل 
مستطيل على السبورة.

يقوم املعلم ما يلي: استدعاء عدة تاميذ ملشاركة األفكار حتى يكون لديك مستطيات بأبعاد 4 × 2 و 2 × 4 و 8 × 1 و 1 × 8 على 
ل الرجوع إليها. السبورة. ترقيم املستطيات من 1 إلى 4 حتى َيسهُـ

يقول املعلم ما يلي: ما مساحة املستطيل األول? اذكروا إجابتكم.

يقوم التاميذ ما يلي: ذكر اإلجابة.

يقول املعلم ما يلي: مساحة املستطيل األول هي 8 وحدات مربعة. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون مساحة املستطيات الثاثة 
األخرى.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم اإلجابات ويشرحون إجاباتهم.

ا ألن كل مستطيل يتكون من 8 مربعات، فإن مساحة كل مستطيل هي 8 وحدات  يقوم املعلم ما يلي: يجب أن يدرك التاميذ أنه نظرًـ
مربعة. إذا لم يشرح التلميذ املتطوع هذه النقطة، فتأكد من توضيحها للتاميذ.

يقول املعلم ما يلي: لنفكر في احمليط اآلن. إذا كانت حافة كل ورقة متثل وحدًة واحدة، فما محيط املستطيل األول? التفتوا 
وحدثوا إلى زمائكم املجاورين. عندما تتفقون أنتم وزماؤكم املجاورون على احمليط، ارفعوا اإبهام إلى أعلى.

يقوم التاميذ ما يلي: مناقشة املسألة مع زمائهم املجاورين ثم رفع اإبهام إلى أعلى عند ااتفاق على اإلجابة. يشارك 
التاميذ الذين يختارهم املعلم اإلجابات ويشرحون أفكارهم.

يقوم املعلم ما يلي: اطلب من التاميذ مذجة اإلجابات على السبورة وتسجيل محيط كل مستطيل. ثم تكرار ذلك مع املستطيات الثاثة 
املتبقية.

2. يقول املعلم ما يلي: يرجى فتح كتاب التلميذ اخاص بكم على صفحة الدرس 47: التطبيق. واقرأوا ألنفسكم املسائل 
واإرشادات في اجزء 1.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 47: التطبيق. وقراءة املسائل واإلرشادات في اجزء 1 بصمت.

يقول املعلم ما يلي: هذه املسألة تشبه تلك التي قمنا بها مًعا في جزئية "اربط" بـ 8 أوراق. مهمتكم هي إنشاء جداول مساحة 24 
وحدة مربعة. ارسموا املصفوفات واكتبوا األبعاد عليها ثم اكتبوا مسائل مساحة ومحيط كل جدول. م رسم جدول كمثال لكم. 

يبلغ عرض اجدول وحدة واحدة فقط وطوله 24 وحدة. وتبلغ مساحته 24 وحدة مربعة ومحيطه 50 وحدة. ارفعوا أيديكم إذا 
كنتم تريدون طرح أي أسئلة عن إرشادات اجزء 1.

يقوم التاميذ ما يلي: طرح األسئلة إذا احتاجوا لذلك.

يقوم املعلم ما يلي: مراجعة إرشادات اجزء 2. التأكد من فهم التاميذ قبل بداية احل.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل بشكل فردي في كتاب التلميذ حل مسائل احيط واملساحة الكامية.

يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل ملاحظة التاميذ أثناء عملهم. استخدام إشارة جذب اانتباه عندما ينتهي التاميذ. استخلص 
معلومات حول النشاط بطرح أسئلة مثل ما يلي:

هل جميع املستطيات املساحة نفسها؟ •
هل جميع املستطيات احيط نفسه؟ •

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

24

الصف الثالث اابتدائي 142

دعا وليد أصدقاءه للعب بألعاب لوحية. وكان لديه 24 طاولة مربعة صغيرة يريد ترتيبها لصنع طاولة أكبر مستطيلة.

الدرس 47: التطبيق

إرشادات اجزء 1: في مربعات الشبكة باألسفل، ارسم أكبر عدد مكن من اجداول املستطيلة. اكتب العرض والطول، ثم اكتب مسألة إليجاد املساحة 
ومسألة أخرى إليجاد احيط. كما في املثال املوضح.

24

11

املساحة: 24 × 1 � 24 وحدة مربعة
احيط: 1 + 1 + 24 + 24 � 50 وحدة
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ا (نفس املساحة ولكن محيط مختلف)؟ • كيف مكن أن يكون ذلك صحيحًـ
اختر جدواًـ. كيف مكن املقارنة بني محيط ومساحة ذلك اجدول؟ •

يقوم التاميذ ما يلي: اإلجابة عن أسئلة املعلم حول محيط ومساحة اجداول التي رسموها. وطلب املساعدة من الزماء، إذا 
لزم األمر.

يقول املعلم ما يلي: من الرائع رؤيتكم وأنتم تتعلمون الكثير عن املفاهيم الرياضية املعقدة مثل املساحة واحمليط.

1. يقول املعلم ما يلي: جزئية "تأمل" هذا اليوم، التفتوا وحدثوا إلى زمائكم املجاورين. قارنوا بن جداولكم وشاركوا ما 
تاحظونه. هل ترون أي أمناط 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 اإلجابات 
واألفكار وااستراتيجيات.

يقوم املعلم ما يلي: بعد دقيقتني إلى 3 دقائق، استدعاء بعض التاميذ ملشاركة أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم صنًعا يا تاميذي األعزاء. ستواصلون استكشاف هذه املفاهيم في درس الرياضيات املقبل.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

تعلم (من  إلى  دقيقة)
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نظرة عامة الدرس 48

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقوم املعلم ما يلي: توزيع املساطر على التاميذ.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتاب الرياضيات للتاميذ على صفحة الدرس 48: اربط. واقرأوا السؤال في أعلى الصفحة بصمت.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 48: "اربط" بالكتاب، وقراءة السؤال في أعلى الصفحة بصمت.

يقول املعلم ما يلي: في درس الرياضيات األخير، نظرنا إلى مستطيات لها املساحة نفسها. فكروا في العمل الذي قمتم به في 
هذا الدرس، وتأملوا السؤال، "هل املستطيان اللذان لهما نفس املساحة يكون لهما نفس احمليط دائًما?" استخدموا املسطرة لرسم 

مستطيلن مختلفن لهما املساحة 6 سنتيمترات مربعة ثم استخدموا الكلمات واألعداد ملقارنة محيطهما. ارفعوا اإبهام إلى 
أعلى عندما تكونون مستعدين ملشاركة أفكاركم.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل بشكل فردي لرسم مستطيلني مختلفني مساحة كل منهما 6 سنتيمترات مربعة ثم املقارنة بني 
محيطي املستطيلني وشرح أفكارهم باستخدام الكلمات واألعداد. رفع اإبهام إلى أعلى عندما يكونون مستعدين للمشاركة.  

يشارك التاميذ اختارون ماحظاتهم وشرحهم مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: هل املستطيان اللذان لهما نفس املساحة يجب أن يكون لهما نفس احمليط?

يقوم التاميذ ما يلي: ذكر اإلجابات.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. من خال عملكم في درسنا األخير وهذا اليوم، أثبتم أن املستطيلن املختلفن اللذين لهما نفس 
املساحة ليس بالضرورة أن يكون لهما نفس احمليط.

املواد

في هذا الدرس، ينشئ التاميذ مستطيات لها نفس 
احيط ولكن مساحة مختلفة. هذا التدريب هو تطبيق 
آخر ملعيار التفكير احاسوبي مهارة التحليل. يتطلب 

ليا، حيث يجب على التاميذ  هذا الدرس مهارات تفكير عُـ
استخدام العديد من املهارات الرياضية اختلفة للتعامل 

مع املسائل.

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

نفسه ولكن بأبعاد مختلفة.

ا حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس. •

مساحة •
محيط •

مساطر سنتيمترية (مسطره لكل  •
تلميذ)

كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم  •
رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

الصف الثالث اابتدائي 144

هل املستطيان اللذان لهما نفس املساحة يكون لهما دائما نفس احمليط?

اإرشادات: أكمل اخطوات التالية.

1. استخدم املسطرة لرسم مستطيلن مختلفن مساحة 6 سم مربع. 

2. اكتب أطوال أضاع كل مستطيل مع ذكر وحدات القياس.

3. احسب محيط كل مستطيل.

4. قارن بن احمليطن واشرح ماحظاتك باستخدام الكلمات أو األعداد. 

الدرس 48: اربط
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1. يقول املعلم ما يلي: اليوم سنجرب حدًيا جديًدا. هل مكنكم إنشاء مستطيلن على األقل لهما نفس احمليط، ولكن مساحة 
مختلفة? فكروا للحظة عما يطلبه هذا السؤال، وتخيلوا أنه يجب عليكم إنشاء مستطيلن مختلفن محيط كل منهما 20 

ا وعندما تكون لديكم إجابة، شاركوا  وحدة. ما الشرط الذي يجب أن يتحقق ليكون ملستطيلن مختلفن نفس احمليط? فّكروا ملّيً
أفكاركم مع زميلكم املجاور. عندما تكونون على استعداد أنتم وزماؤكم املجاورون ملشاركة أفكاركم مع الفصل، ارفعوا أيديكم.

يقوم التاميذ ما يلي: التفكير بهدوء في سؤال املعلّـم. وعندما يكونون جاهزين، يشاركون األفكار مع الزميل املجاور. رفع 
أيديهم للمشاركة مع الفصل بأكمله. يشرح التاميذ الذين يختارهم املعلم أفكارهم مع الفصل.

يقوم املعلم ما يلي: إذا لم يذكر التاميذ العاقة بني طول األضاع واحيط، فتأكد من شرحها: ليكون للمستطيلني نفس احيط، يجب أن 
يتطابق حاصل جمع أطوال األضاع في كل منهما.

يقول املعلم ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 48: التطبيق في كتاب التلميذ واقرأوا اإرشادات بصمت.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 48: التطبيق. وقراءة اإلرشادات بصمت.

يقوم املعلم ما يلي: قراءة اإلرشادات بصوت مرتفع على التاميذ، والتأكد من فهم التاميذ لكل خطوة في اإلرشادات قبل أن يبدأوا 
العمل.

يقول املعلم ما يلي: اعملوا مفردكم لإجابة على هذا النشاط. وإذا انتهيتم من حله سريًعا، فيمكنك حل مسألة "التحدي". 
التحدي هنا يتمثل في معرفة األشكال املضلعة األخرى غير املستطيات التي مكنكم إنشاؤها ويكون لها نفس احمليط.

ا احاولة في  يقوم التاميذ ما يلي: العمل بشكل فردي إلكمال نشاط تعلم في كتاب التلميذ. ومكن للتاميذ الذين انتهوا مبكرًـ
مسألة "التحدي".

يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل وماحظة التاميذ أثناء حل املسائل. التوقف وسؤال التاميذ عن ااستراتيجيات التي 
يستخدمونها. تدوين ماحظات عن التاميذ الذين يواجهون صعوبة في هذا النشاط.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع بالتفكير في كيفية رسم األشكال املضلعة التي لها نفس احمليط وتختلف في املساحة. 
يرجى إبقاء كتاب التلميذ أمامكم جزئية "تأمل".

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

1. يقول املعلم ما يلي: بالنسبة لـجزء "تأمل"، فكروا في ااستراتيجية التي استخدمتموها اليوم ملساعدتكم في رسم األشكال 
املضلعة التي لها نفس احمليط. اشرحوا استراتيجيتكم في كتاب الرياضيات للتاميذ على صفحة الدرس 48: كراس الرياضيات. 

مكنكم استخدام الكلمات أو الصور أو األعداد.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 48: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ. شرح ااستراتيجيات التي 
استخدموها باستخدام الكلمات أو الصور أو األعداد.

يقوم املعلم ما يلي: جمع كتب التاميذ في نهاية احصة وقراءة إجاباتهم. مكن أن تكون هذه مسألة يصعب إدراك مفهومها، سواء من 
ا وما إذا كانوا يكتبون استراتيجيات دقيقة  ا ومتسقًـ حيث حلها أو شرحها بالكلمات. لذا حقق ملعرفة ما إذا كان ما كتبه التاميذ واضحًـ

الة أم ا. وفعّـ

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

145الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: أكمل اخطوات التالية.

1. استخدم املسطرة لرسم مستطيلن مختلفن محيط 20 سم. 

2. اكتب أطوال أضاع كل مستطيل مع ذكر وحدات القياس.

3. احسب مساحة كل مستطيل.

4. قارن بن املساحتن واشرح ماحظاتك باستخدام الكلمات أو األعداد. 

الدرس 48: التطبيق

التحدي: 

هل مكنك رسم نوع مختلف من املضلعات محيط 20 سم؟ (ليس عليك إيجاد املساحة). استخدم املسطرة لرسم أكبر عدد مكن من املضلعات 
باألسفل. 

الصف الثالث اابتدائي ١٤6

اإرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن مساحة ومحيط األشكال. اشرح ااستراتيجية التي استخدمتها حلل مسألة التطبيق لدرس اليوم. مكنك 
استخدام الصور أو األعداد أو الكلمات.

الدرس ٤8: كراس الرياضيات

اربط ( إلى  دقيقة)
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نظرة عامة الدرس 49

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقوم املعلم ما يلي: توزيع مجموعات من عناصر العد على كل تلميذ. اطلب من التاميذ فتح كتاب الرياضيات للتاميذ على صفحة اإلرشادات

الدرس 49: اربط وبدء العمل على نشاط مراجعة القسمة.

يقوم التاميذ ما يلي: فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 49: اربط والعمل بشكل فردي حل مسائل القسمة.

يقوم املعلم ما يلي: مراجعة اإلجابات مع الفصل في نهاية جزئية "اربط". ثم اختيار تاميذ لشرح استراتيجيات حل املسائل وتوضيح 
أفكارهم لكل مسألة.

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ اختارون إجاباتهم ويشرحون استراتيجيات حل املسائل ويوضحون أفكارهم.

املواد

في درس اليوم، يحل التاميذ مسائل كامية عن املساحة 
واحيط. ثم يطبقون ما تعلموه عن املساحة واحيط 
لتأليف املسائل الكامية اخاصة بهم وحل املسائل 
الكامية التي أنشأها تاميذ آخرون. تتطلب كتابة 

ا للمفاهيم وكذلك  ا عميقًـ املسائل الكامية القابلة للحل فهمًـ
استراتيجيات دقيقة حل املسائل.

سيقوم التاميذ ما يلي:
تطبيق استراتيجيات حل مسائل املساحة  •

واحيط من العالم الواقعي.
تطبيق فهمهم للمساحة واحيط لكتابة مسائل  •

كامية.

ا حاجة لتحضير إضافي لهذا الدرس.

مراجعة املفردات السابقة عند  •
احاجة.

مجموعات عناصر عدّـ تضم  •
اجموعة منها 50 عنصر عدّـ 

(مجموعة واحدة لكل تلميذ)
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

1. يقوم املعلم ما يلي: كتابة املسألة الكامية التالية على السبورة:

ا حول حظيرة املاعز. يبلغ طول احظيرة 5 أمتار (م) وعرضها 6 أمتار (م). فما طول السياج الذي حتاجه عائشة؟ تبني عائشة سياجًـ

يقول املعلم ما يلي: اليوم هدفنا هو حل املسائل الكامية باستخدام املساحة واحمليط. لننظر معًا إلى املسألة املكتوبة على السبورة 
مًعا. يرجى رفع أيديكم إذا كنتم ترغبون في قراءة املسألة على الفصل.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يقرأ التاميذ الذين وقع ااختيار عليهم املسألة بصوت مرتفع.

يقول املعلم ما يلي: كيف مكنكم حل هذه املسألة? التفتوا وحدثوا إلى زمائكم املجاورين.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث مع الزميل اجاور عن ااستراتيجية التي سيستخدمونها حل املسألة.

يقوم املعلم ما يلي: الطلب من التاميذ شرح كيف سيحلون املسألة. الطلب من أحد التاميذ اجيء إلى السبورة وإنشاء رسم مثل 
املسألة. كرر ما سبق أعاه، ولكن في هذه املرة ستكتب املسألة التالية على السبورة:

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

147الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: استخدم عناصر العّد حلل مسائل القسمة باألسفل. ارسم صورة لكل مسألة لتوضيح حلك.

الدرس 49: اربط

 � 3 ÷ 27 (1

 � 11 ÷ 44 (2

 � 9 ÷ 36 (3
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1. يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع هذا اليوم حلل مسائل كامية عن املساحة واحمليط. حتى أنكم تصرفتم كمعلمن 
وكتبتم مسائل كامية خاصة بكم. جزئية "تأمل" هذا اليوم، أود منكم تبادل الكتب مع زمائكم املجاورين ومعرفة إذا كان 

بإمكانهم حل مسائلكم. وسيتحقق زميلك أيًضا للتأكد من أن املسائل التي كتبتها منطقية.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل على حل املسائل الكامية لبعضهم البعض، ثم التحقق من إجابات بعضهم البعض.

يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ حوالي 5 دقائق لإجابة والتحقق من إجابات بعضهم البعض. طرح األسئلة التالية إذا سمح الوقت:

هل من األسهل حل أم كتابة مسائل املساحة واحيط الكامية؟ في رأيكم، ما السبب في ذلك؟ •
ما الذي يجب أن تعرفوه أو أن تكونوا قادرين على فعله لكتابة مسائل املساحة واحيط الكامية؟ •

في نهاية الفصل، اجمع كتب التاميذ واقرأ املسائل التي كتبوها. إن القدرة على إنشاء مسألة كامية من تأليفهم هي مهارة توضح مستوى 
ا كتدريبات خال العام للمراجعة. سيكون التأثير  فهٍم عاليًـا ملفهوم احيط واملساحة، كما مكن استخدام بعض مسائل التاميذ الكامية احقًـ

إيجابيًـا بشدة إذا رأى التاميذ عملهم وهو يُـستخدم كنموذج.

يقول املعلم ما يلي: تتطلب كتابة املسائل الكامية مستوى عالًيا من الفهم للمساحة واحمليط. فهي حٍد كبير. أهنئكم على 
محاولتكم املتكررة وعدم اليأس حلل مسائل تشكل حدًيا بالنسبة لكم.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

يضع أحمد سجادة في احجرة. ويبلغ طول احجرة 8 أمتار (م) وعرضها 6 أمتار (م). فما عدد أمتار السجاد التى يحتاج أحمد شراءها؟

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث مع الزميل اجاور عن ااستراتيجية التي سيستخدمونها حل املسألة. يشرح التاميذ 
لب منهم. ا يوضح حلهم إذا طُـ اختارون كيف سيحلون املسألة وينشئون رسمًـ

يقول املعلم ما يلي: كيف حددم ما إذا كانت هذه مسألة محيط أم مسألة مساحة?

يقوم املعلم ما يلي: استخدام عصّي األسماء اختيار أحد التاميذ ملشاركة أفكاره.

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ اختارون في التفكير في كيفية حديد ما إذا كانت املسألة الكامية تشتمل على محيط 
أم مساحة. مكن أن يطلب التلميذ املساعدة من زميل آخر، إذا لزم األمر.

يقول املعلم ما يلي: حان الوقت اآلن للعمل على مسائل كامية ماثلة. الرجاء، انتقلوا إلى صفحة الدرس 49: التطبيق في كتاب 
التلميذ واقرأوا إرشادات اجزء 1 واجزء 2.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 49: التطبيق في كتاب التلميذ واقرأوا اإلرشادات بصمت.

يقوم املعلم ما يلي: التأكد من فهم التاميذ لإرشادات لكا جزئي النشاط. ثم اإلجابة عن أي أسئلة لدى التاميذ.

يقوم التاميذ ما يلي: طرح أسئلة عن اإلرشادات عند احاجة. العمل بشكل فردي حل مسائل احيط واملساحة الكامية 
املوجودة في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل وماحظة التاميذ أثناء حل املسائل. ماحظة ااستراتيجيات التي يستخدمها التاميذ حل املسائل 
وما إذا كانوا قادرين على حديد ما إذا كانت املسألة تتضمن احيط أم املساحة. حديد أي سوء فهم يتطلب إعادة الشرح. استخدام 

إشارة جذب اانتباه في نهاية اجزء اخاص بـ "تعلم".

يقول املعلم ما يلي: يرجى إبقاء كتبكم أمامكم للجزء اخاص بـ "تأمل".

الصف الثالث اابتدائي 148

إرشادات اجزء 1: حل املسائل الكامية التالية، مع إنشاء رسمة وكتابة مسألة حسابية لكل مسألة. تأكد من كتابة األبعاد والوحدات املُـستخدمة 
عند اإجابة. 

الدرس 49: التطبيق

ا (سم). فكم سيكون طول احواف؟  ا (سم) وعرضها 45 سنتيمترًـ 1. تخيط شيماء حواف بطانية أطفال مربعة. يبلغ طول البطانية 45 سنتيمترًـ

2. يبني فاروق فناءًـ. ويريد أن يبلغ طول الفناء 7 باطات وعرضه 6 باطات. فما عدد الباطات التي سيستخدمها في بناء الفناء؟ 

اربط ( إلى  دقيقة)

تعلم (من  إلى  دقيقة)
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نظرة عامة الدرس 50

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقوم املعلم ما يلي: عرض مخطط "التفكير مثل عاِلم الرياضيات" ومخطط 120 إذا لم يكونا معروضني بالفعل.اإلرشادات

يقول املعلم ما يلي: اليوم سنحّول تركيزنا إلى الضرب ونستكشف أمناًطا عند الضرب فى مضاعفات العدد 10. البحث عن األمناط 
هو شيء يفعله علماء الرياضيات املاهرون. سنبدأ بالضرب في 10 من خال لعب لعبًة حقائق الضرب السريعة. أنا سأقول حقيقة 

الضرب وأنتم تقولون اإجابة. مستعدون?

يقوم املعلم ما يلي: ذكر مجموعة متنوعة من حقائق الضرب في العدد 10، مع تبديل ترتيب املضاعفات. على سبيل املثال: 4 × 10؛ 10 × 
5؛ 1 × 10؛ وهكذا.

يقوم التاميذ ما يلي: ذكر إجابات كل مسألة.

يقول املعلم ما يلي: بينما كنا نلعب لعبة حقائق الضرب السريعة هذه، ما الذي احظتموه بشأن الضرب في العدد 10؟ التفتوا 
وحدثوا إلى زمائكم املجاورين. بعد بضع دقائق، سأستخدم عصّي األسماء ألستمع إلى بعض منكم.

يقوم التاميذ ما يلي: مناقشة األماط التي احظوها مع زمائهم املجاورين. ثم يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم 
أفكارهم مع الفصل.

ا في 10، يبقى الرقم كما هو ولكن  يقوم املعلم ما يلي: استخدام األسئلة أو التلميحات للتأكد من فهم التاميذ أنه عندما نضرب رقمًـ
يُـضاف صفر إلى خانة اآحاد.

املواد

في درس اليوم، يحول التاميذ تركيزهم إلى الضرب من 
أجل حسني الطاقة بحقائق مضاعفات العدد 10، ما في 

ذلك  الضرب فى مضاعفات العدد 10.

سيقوم التاميذ ما يلي:
 الضرب فى مضاعفات العدد 10. •
حديد وشرح األماط التي تت ماحظتها عند  •

الضرب في مضاعفات العدد 10.

قبل الدرس، اكتب مسائل الضرب التالية على السبورة: 
 × 80 ،100 � 50 × 2 ،300 � 60 × 5 ،120 � 40× 3

.160 � 2

مضاعف العدد •
مط •
استراتيجية •

مخطط "التفكير مثل عاِلم  •
الرياضيات"

مخطط 120 •
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم  •

رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

1. يقول املعلم ما يلي: هدفنا التالي لهذا اليوم هو الضرب في مضاعفات العدد 10. ما مضاعفات العدد 10? دعونا نعد بالقفز 
مقدار 10 مًعا لنذكر أنفسنا.

يقوم التاميذ ما يلي: العدّـ 10، 20، 30، 40، وهكذا.

يقول املعلم ما يلي: رائع، أنتم جميًعا تعرفون كيفية العّد بالقفز مقدار 10.

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات
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يقوم املعلم ما يلي: توجيه انتباه التاميذ إلى املسائل التي قام بكتابتها على السبورة.

ها على السبورة. أوّد من كل منكم االتفات إلى زميله املجاور ومناقشة أّي أمناط  يقول املعلم ما يلي: انظروا إلى املسائل التي كتبتُـ
يراها.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث إلى الزماء املجاورين عن األماط التي احظوها في املسائل املكتوبة على السبورة.

يقوم املعلم ما يلي: بعد دقيقتني إلى 3 دقائق، استدعاء التاميذ ملشاركة أفكارهم مع الفصل. قد يقول التاميذ إنهم يرون املسألة 
األصغر داخل املسألة األكبر. على سبيل املثال: مكنني رؤية املسألة 2 × 5 � 10 في 2 × 50 � 100. ويوجد صفر إضافي في خانة اآحاد 

على كا طرفي عامة "يساوي".

2. يقول املعلم ما يلي: اليوم ستتعلمون استراتيجيات حلل هذه األنواع من املسائل. لنجرب حل مسألة مًعا.

يقوم املعلم ما يلي: كتابة 2 × 40 على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: تتمثل إحدى هذه ااستراتيجيات في إنشاء رسم سريع ملكعبات نظام العد العشري. تذكروا أننا استخدمناها 
عندما عملنا على القيمة املكانية. يتكون عمود العشرات من 10 مكعبات آحاد.

يقوم املعلم ما يلي: رسم عمود العشرات على السبّـورة كما هو موضح باألسفل.

يقول املعلم ما يلي: يستغرق األمر وقًتا طويًا لرسم عمود العشرات الذي يوضح جميع اآلحاد. لذلك عندما نرسمه ملساعدتنا في 
استكشاف مضاعفات العدد 10، سنرسم خًطا مستقيًما واحًدا مثل هذا.

يقوم املعلم ما يلي: رسم خط رأسي على السبورة مثل املوضح باألسفل.

يقول املعلم ما يلي: سنستخدم خًطا واحًدا لتمثيل العدد 10 ونرسم املسألة األصغر املوجودة داخل املسألة األكبر. توضح لنا املسألة 
أننا بحاجة لرسم مجموعتن من 4 عشرات. فكروا للحظة عما قد يبدو عليه ذلك.

يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ دقيقة واحدة للتفكير ثم رسم التالي على السبورة:

يقول املعلم ما يلي: اآلن لدينا مجموعتان من العدد 40 مرسومتان على السبورة مكننا أن نعّد بالقفز مقدار 10 حلل املسألة. 
عّدوا معي وأنا أملس كل خط.

يقوم املعلم ما يلي: ملس كل خط أثناء عدّـ التاميذ بصوت مرتفع 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80.

يقوم التاميذ ما يلي: العدّـ بصوت مرتفع مع املعلم.

يقول املعلم ما يلي: اآلن حان دوركم لتجربة استراتيجية رسم صور القيمة املكانية حلل املسائل عند استخدام مضاعفات العدد 10. 
افتحوا كتاب الرياضيات للتاميذ على صفحة الدرس 50. التطبيق. وقراءة اإرشادات بصمت. 151الصف الثالث اابتدائي

ثل مجموعات من 10 ملساعدتك في حل املسائل التالية. اإرشادات: ارسم خطوًطا متُـ

الدرس 50: التطبيق

� 70 × 3

� 40 × 8

� 90 × 6

اربط ( إلى  دقيقة)

تعلم (من  إلى  دقيقة)
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يقوم التاميذ ما يلي: فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 50: التطبيق. وقراءة اإلرشادات بصمت.

يقوم املعلم ما يلي: التأكد من فهم التاميذ إلرشادات نشاط تعلم.

يقول املعلم ما يلي: لكل سؤال، ستستخدمون الرسم ملساعدتكم في حل املسألة. إذا انتهيتم من حل هذه املسائل سريًعا، مكنكم 
رجى البدء. محاولة حل مسألة "التحدي". يُـ

يقوم التاميذ ما يلي: العمل بشكل فردي حل مسائل الضرب املوجودة في كتب التاميذ.

يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل ملاحظة التاميذ أثناء حل املسائل. التحقق ملعرفة ما إذا كان التاميذ قادرين على رسم تثيل 
للمسألة. إذا كان التاميذ يواجهون صعوبة في العدّـ بالقفز مقدار 10، فذكرهم باستخدام مخطط 120 املعروض في الفصل.

يقول املعلم ما يلي: يرجى إبقاء كتاب التلميذ أمامكم للجزء اخاص بـ "تأمل".

1. يقول املعلم ما يلي: الرجاء، انتقلوا إلى صفحة الدرس 50: كراس الرياضيات في كتاب التلميذ واقرأوا اإرشادات والسؤال 
بصمت.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 50: في كراس الرياضيات في كتاب التلميذ وقراءة اإلرشادات والسؤال 
بصمت.

يقوم املعلم ما يلي: التأكد من فهم التاميذ لإرشادات قبل أن يبدأوا العمل.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل بشكل فردي لإجابة على السؤال املوجود في صفحة كراس الرياضيات.

يقوم املعلم ما يلي: بعد حوالي 3 دقائق، اختيار تاميذ ملشاركة إجابات كراسات الرياضيات مع الفصل. تسجيل أفكار التاميذ على 
السبورة وطرح أسئلة ملساعدتهم على فهم وشرح مط الضرب في مضاعفات العدد 100. إذا سمح الوقت، فاسأل التاميذ عما إذا كان 

بإمكانهم التفكير في كيفية تثيل هذا النمط برسم. من املمكن ربط ذلك بعملهم على مكعبات نظام العد العشري (مكن للتاميذ رسم مربع 
لتمثيل العدد 100). هذا نشاط إثراء ملعرفة ما إذا كان بإمكانهم استخدام األماط الرياضية واملعرفة السابقة حل املسائل. إنها التجربة 

األولى وليست شيئًـا بحاجة إلى إتقانه في هذا الوقت.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم عمًا اليوم في فهم كيف أن األمناط تساعدنا في احلل عند الضرب فى مضاعفات العدد 10.

يقوم املعلم ما يلي: جميع كتب التاميذ وقراءة مدخاتهم لتقييم املستوى احالي لفهمهم للضرب فى مضاعفات العدد 10.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

الصف الثالث اابتدائي 154

اإرشادات: أجب عن السؤال التالي، واشرح طريقة حلك.

الدرس 50: كراس الرياضيات

ا في أحد مضاعفات العدد 100، مثل 2 × 300 أو 4 × 500؟ بناءًـ على ما تعرفه عن مضاعفات العدد 10، ماذا تتوقع أن يحدث عندما تضرب عددًـ





الصف الثالث اابتدائي
الرياضيات

العالم من حولنا

ااهتمام بعاملنا

الفصل 6

الدروس 51 إلى 60
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نظرة عامة على الفصل:

في الفصل األخير من هذا احور، يستكشف التاميذ األماط والعاقات ملساعدتهم في اكتساب الطاقة والتلقائية في حل احقائق الرياضية. يبدأ 
ا إلى فهم هذه األماط والروابط بالتحديد،  هذا الفصل بأماط مسائل الضرب، وا سيما الضرب في مضاعفات العدد 10 والضرب في 9. واستنادًـ
ن التاميذ من تقدم شرح أدق لكيف تساعدهم األماط والروابط في تطوير استراتيجيات سريعة وفعالة حل حقائق اجمع والطرح والضرب.  يتمكّـ

وينتقل التاميذ بعد ذلك إلى حديد األماط في نظام العد العشري باستخدام القيمة املكانية. ويستخدمون هذا الفهم من أجل اجمع والطرح 
باستخدام مجموعة متنوعة من ااستراتيجيات. ويُـختتم الفصل بدروس عن سعة السوائل، حيث يدرس التاميذ العاقة بني املليلتر (ملل) واللتر (ل)، 

ويتدربون على قراءة قياسات السعة على عبوات قياسية عليها ملصقات حدد سعة العبوة.

وجدر اإلشارة إلى أن حديد األماط، وتطبيق استراتيجيات مختلفة حل املسائل، واستكشاف الكميات واملعنى من خال القيمة املكانية، يساعد 
التاميذ في فْهم أن العديد من مهارات ومفاهيم الرياضيات مرتبطة ومترابطة فيما بينها. وبالنسبة للكثير من التاميذ، مكن أن يساعد ذلك الفهمُـ في 
التقليل من رهبة الرياضيات مجرد أن يروا كيف أن تعلّـم أحد مفاهيم أو مهارات الرياضيات مكن أن يساعدهم في تعلّـم مفاهيم أو مهارات أخرى. 
دة أكثر من كونها "أشياء منفصلة  ل التعامل مع املسائل املعقّـ ، تصبح الرياضيات بالنسبة لهم أقرب إلى نسيج مترابط من املفاهيم التي تسهّـ ومن ثمّـ

يجب تعلّـمها وحفظها".

نظرة عامة على محور الدروس

الفصل 6: الدروس 51 إلى 60

خال هذا النشاط اليومي، يكتسب التاميذ الطاقة في املهارات التي سبق اربط
ا وما سيتعلمونه في اجزء اخاص  سبقًـ تعلمها، ويقومون بالربط ما تعلموه مُـ
بـ "تعلم" ويناقشون املفاهيم الرياضية. وقد يتعرف التاميذ مسائل رياضية 

متعة من العالم الواقعي حفزهم لتعلم مهارة أو مفهوم جديد.

10 إلى 15 دقيقة

خال هذا النشاط اليومي، يتعلم التاميذ ويطبقون مهارات ومفاهيم تعلم
الرياضيات اختلفة. يشارك التاميذ في ااستكشاف والتجريب وحل املسائل 

والتعاون واملناقشة استيعاب وتطبيق املهارات واملفاهيم اجديدة والربط 
ا. كما يتعلم التاميذ التفكير واحل مثل "عاِلم الرياضيات"  ما تعلموه سابقًـ

واملثابرة في تطوير الفهم التأسيسي للمهارات واملفاهيم الصعبة.

35 إلى 45 دقيقة

ر التاميذ قدرتهم على التعبير عن أفكار تأمل خال هذا النشاط اليومي، يطوّـ
الرياضيات بالتحدث عما اكتشفوه في الدرس، وذلك باستخدام مفردات 

الرياضيات، وطرح األسئلة لفهم أنشطة التعلّـم، وتوضيح املفاهيم اخطأ، 
وتعلَم رؤية األشياء من منظور أقرانهم.

5 إلى 10 دقائق

الدروسالوصفاملكِون
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مؤشرات التعُلم

التفكير احاسوبي

سيعمل التاميذ، خال الدروس من 51 إلى60، وفق مؤشرات التعلّـم التالية:

ب- العمليات والتفكير اجبري:
1.جـ- الضرب والقسمة في حدود العدد 100.

1.د- استخدام استراتيجيات حل مسائل الضرب والقسمة، ما في ذلك:
1) اليدويات/احسوسات

2) الرسومات
3) املصفوفات

4) العاقة بني الضرب والقسمة

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
1.أ- قراءة وكتابة األعداد حتى 100000 بالصيغة الرمزية والصيغة املمتدة.

1.ب- ترتيب مجموعة تصل إلى خمسة أعداد في حدود 100000 من األصغر إلى 
األكبر أو من األكبر إلى األصغر.

1.جـ- حديد األماط العددية ما في ذلك التي تتضمن حقائق اجمع والضرب.
2.أ- جمع وطرح عددين يتكون أي منهما من أربعة أرقام باستخدام مجموعة 

متنوعة من استراتيجيات احل، مثل:
1) مفاهيم القيمة املكانية وإعادة التجميع.

2) خواص العمليات احسابية.

3) العاقة بني اجمع والطرح.
2.ب- ضرب األعداد الصحيحة املكونة من رقم واحد في مضاعفات العدد 10 
في احدود من 10 إلى 90 (على سبيل املثال، x 6 ،50   x 3   30) باستخدام 

استراتيجيات مستندةًـ إلى القيمة املكانية وخواص العمليات.

د- القياس والبيانات:
1.جـ- قراءة قياسات السعة باملليلتر (ملل) واللتر (ل) على عبوة قياسية عليها 

ملصق يوضح سعتها.
1.د- تقدير قياسات السعة باملليلتر (ملل) واللتر (ل).

1.هـ- شرح فهمهم للعاقة بني املليلتر (ملل) واللتر (ل).

سيعمل التاميذ، خال الدروس من 51 إلى60، وفق مؤشرات التعلّـم التالية:

جـ. األعداد والعمليات في نظام العد العشري:
1.جـ- حديد األماط العددية ما في ذلك التي تتضمن حقائق اجمع والضرب.
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أهداف التعُلمالدرس

سيقوم التاميذ ما يلي:51
شرح األماط التي ياحظونها عند الضرب في مضاعفات العدد 10.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:52
دراسة وتطبيق األماط وااستراتيجيات عند الضرب في 9.• 
تعليم تاميذ آخرين استراتيجية واحدة للضرب في 9.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:53
حديد األماط في حقائق الضرب واجمع.• 
شرح كيف أن األماط املاحظة في حقائق الضرب واجمع مكن أن تكون مفيدة عند حل املسائل.• 
ة.•  تطبيق استراتيجيات حل مسائل اجمع والضرب بسرعة ودقّـ

سيقوم التاميذ ما يلي:54
حديد ووصف األماط في نظام القيمة املكانية حتى خانة مئات اآاف.• 
تطبيق استراتيجيات ترتيب األعداد.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:55
تطبيق مجموعة من ااستراتيجيات حل مسائل اجمع.• 
شرح أهمية تعلّـم استراتيجيات مختلفة حل املسائل.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:56
تقدير مجموع عددين مكونني من 3 أرقام.• 
تطبيق مجموعة متنوعة من ااستراتيجيات جمع عددين كل منهما حتى أربعة أرقام.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:57
شرح العاقة بني اجمع والطرح.• 
تطبيق استراتيجيات لطرح عددين كل منهما حتى أربعة أرقام.• 
استخدام اجمع للتأكد من إجابات مسائل الطرح.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:58
تطبيق استراتيجيات حل مسائل اجمع والطرح الكامية.• 
ل ما تعلّـموه لتحديد نقاط القوة وفرص النمو.•  تأمّـ

سيقوم التاميذ ما يلي:59
تعريف حجم السوائل على أنه قياس لسعة العبوات.• 
شرح العاقة بني املليلتر (ملل) واللتر (ل).• 
تقدير سعة مليلتر (ملل) من املاء.• 
حديد أفضل وحدة لقياس سعة عبوة محددة.• 

سيقوم التاميذ ما يلي:60
قراءة قياسات السعة على عبوة قياسية عليها ملصق يوضح سعتها.• 
كتابة ما تعلّـموه عن قياس السعة.• 

اخريطة الزمنية للتدريس الفصل 6
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جهيزات املعلم للفصل
ة  ا بجمع عدّـ ماحظة للمعلم: في الدرس 60، سيتدرب التاميذ على قراءة قياسات السعة على العبوات. وقد يكون من املفيد البدء مسبقًـ

عبوات عليها ملصقات قياسات باملليلتر (ملل) و/أو اللتر (ل). من األمثلة على ذلك، علب احساء، وأواني الطبخ، وعبوات أو زجاجات املياه 
الغازية، وزجاجات أو أباريق املياه، وعبوات منظف األطباق 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:
ب لعبة خدعة األصابع الـ 9 (إذا لم تكن تعرفها بالفعل)، واستعد لتعليمها جموعة صغيرة من •  قبل تدريس هذا الدرس، تعلّـم وجرّـ

التاميذ.
ارفع يديك أمامك. في املثال التالي، نضرب 9 في 4.• 
عدّـ حتى اإلصبع الرابع واثنِه كما هو موضح باألسفل.• 

ِثل خانة العشرات، وبالتالي لدينا 3 عشرات أو 30 في هذا املثال.•  األصابع املوجودة إلى يسار اإلصبع املثني تُـ
ِثل خانة اآحاد، وبالتالي لدينا 6 في هذا املثال.•  واألصابع املوجودة إلى مني اإلصبع املثني تُـ
ثلها األصابع من اليسار إلى اليمني، الناج يساوي 36.•  بقراءة األعداد التي تُـ
ماحظة: ا تصلح هذه الطريقة إا مع حقائق العدد 9.• 

د كيف ستقسم التاميذ إلى أربع مجموعات من أجل نشاط األحجية. مكن أن تتضمن اخيارات ما يلي:•  قبل الدرس، حدّـ
اطلب من التاميذ العدّـ املتتالي حتى 4 بصوت مرتفع. بحيث يصبح كل التاميذ الذين يرددون العدد 1 مجموعة، والتاميذ • 

الذين يرددون العدد 2 مجموعة أخرى، وهكذا.
قم بتقسيم الفصل إلى أربعة أقسام متساوية.• 
ع التاميذ على كٍلّـ منها.•  ا ووزّـ د اجموعات مسبقًـ حدّـ
ضع ما يلي في احسبان عند تكوين مجموعات التاميذ:• 

ستعمل مباشرةًـ مع اجموعة التي تتعلم استراتيجية خدعة األصابع.  
استراتيجية املسائل واستراتيجية مخطط 120 بسيطتان نسبيًـا.  
استراتيجية العشرات أعقد قلياًـ.  

الدرس 54:
ر •  ا في حال توفّـ أحِضر للتاميذ ساعة تعليمية كبيرة ذات عقربني مكن حريكهما وساعات صغيرة ذات عقارب مكن حريكها أيضًـ

ذلك (ساعة لكل تلميذ أو تلميذين). أو بداًـ من ذلك مكنك استخدام "وجه الساعة ذات العقارب-سعة كبيرة" إلنشاء ساعة تعليمية، 
و"وجه الساعة ذات العقارب-سعة صغيرة" إلنشاء ساعات للتاميذ من النماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم.

أنشئ مخططًـا رئيسًـا كبيرًـا للقيمة املكانية مثل اجدول املوضح باألسفل.• 
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الدرس 59:
أحضر قطعة كبيرة من الورق كبير السعة ليكتب التاميذ أفكارهم عن السعة عليها.• 
ات (مقص لكل تلميذ) وصمغ (عبوة واحدة لكل تلميذ).•  أحضر مقصّـ
ا كفايةًـ لوضع كوب باستيكي •  ا ذا عشر خانات على ورق كبير السعة. ويجب أن يكون كل مربع في اإلطار كبيرًـ ا كبيرًـ أنشئ إطارًـ

صغير شفاف فيه.

اجمع 10 أكواب باستيكية شفافة.• 
ضع عامة مقياس 100 مليلتر عل كل كوب.• 
ا عند أعلى مستوى للماء.•  ِقس 100 مليلتر من املاء. اسكب املاء في كل كوب وارسم خطًـ
يجب أن تكون األكواب فارغة للدرس.• 

أحضر وعاءًـ سعته لتر واحد.• 
ا من املاء.•  امأ الوعاء بلتر واحد تامًـ

الدرس 60:
ة عبوات عليها ملصقات قياسات باملليلتر (ملل) و/أو اللتر (ل). من األمثلة على ذلك، علب احساء، وأواني •  قبل الدرس، اجمع عدّـ

الطبخ، وعبوات أو زجاجات املياه الغازية، وزجاجات أو أباريق املياه، وعبوات منظف األطباق 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.• 

أكواب شفافةورق كبير السعةقلم رصاصكتاب التلميذ

ساعة تعليمية كبيرة وعاء سعة 1 لترصمغمقص

مخطط "التفكير مثل عاِلم رياضيات" إطار اخانات العشر على ورق كبير السعة
اخطط الرئيس للقيمة املكانيةالرئيس

املواد املستخدمة
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نظرة عامة الدرس 51

املواد

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
رجى فتح كتاب الرياضيات للتاميذ على صفحة الدرس 51: اربط. ارفعوا أيديكم إذا كنتم ترغبون في اإلرشادات 1. يقول املعلم ما يلي: يُـ

قراءة املسألة أمام الفصل.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يقرأ التاميذ اختارون املسألة بصوٍت عاٍل.

يقول املعلم ما يلي: مكنكم استخدام أي طريقة، ما في ذلك الطريقة التي استخدمناها من قبل عندما رسمنا خًطا لتمثيل 
رجى البدء. عمود العشرات. يُـ

يقوم التاميذ ما يلي: العمل كٌل مفرده في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل وماحظة كيف يحل التاميذ املسألة. وفي نهاية اجزء اخاص بـ "اربط"، اختيار عدة تاميذ 
ملشاركة حلولهم.

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ اختارون أفكارهم و تفسيراتهم مع الفصل. ومكن أن يطلبوا املساعدة أو الدعم من 
آخرين عند الضرورة.

يقوم املعلم ما يلي: كتابة أفكار التاميذ على السبورة. رما يعرفون أن x 8  5 = 40 وبالتالي x 8  50 = 400، أو مكن أن يرسموا 
ا لتمثيل العدد 10، أو مكن أن يستخدموا طريقة أخرى. وإذا لم يتذكروا كيفية رسم خط لتمثيل عمود العشرات، فراجع ذلك اآن  خطوطًـ

برسم ما يلي على السبورة:

ا. واشرح للتاميذ كيف مكنهم العد بالقفز مقدار 10 أو جميع مجموعات الـ 50  اشرح أن هذا الرسم به 8 مجموعات في كل منها 50 خطًـ
لتكوين مئات.

مر. يعّد حديد األخطاء وتصحيحها مهارة تفكير مهمة لعلماء  يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع في التأكد من حل عُـ
الرياضيات. وإننا نتعلم الكثير من أخطائنا إذا حّرينا الدقة وفّكرنا ملًيا وحددنا سبب اخطأ.

في هذا الدرس، يبدأ التاميذ بعملية حليل لأخطاء 
من أجل مراجعة مسائل مضاعفات العدد 10. يعدّـ 

حليل األخطاء مهارة تفكير حاسوبي مهمة. وعليهم 
أن يدركوا أن اجميع يقع في أخطاء، وأن األخطاء 

ا رائعةًـ للتعلّـم إذا قضينا الوقت املناسب في  ر فرصًـ توفّـ
ا  د التاميذ أيضًـ حديد األسباب التي أدت لذلك. يحدّـ
ا في مضاعفات العدد  األماط عندما يضربون أعدادًـ
10، ويقسمون مسائل الضرب باستخدام األقواس - 

وباستخدام خاصية التجميع في الضرب - لتسهيل حلّـ 
هذا النوع من املسائل.

سيقوم التاميذ ما يلي:
شرح األماط التي ياحظونها عند الضرب في • 

مضاعفات العدد 10.

ا حاجة لتحضير جديد.• 

عامل الضرب• 
مضاعف العدد• 
أقواس• 

كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 
رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

155الصف الثالث اابتدائي

مر أن مجموع عدد الكراسي هو 450 كرسًيا. فهل  اإرشادات: يوجد 8 صفوف من الكراسي في قاعة كبيرة. في كل صف 50 كرسًيا. يعتقد عُـ
هذا صحيح? مكنك استخدام كلمات وصور وأعداد لشرح أفكارك.   

الدرس 51: اربط
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1. يقوم املعلم 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 x 10  3 أيضًـا:

ها  يقول املعلم ما يلي: هدف التعُلم اليوم هو شرح منط  الضرب فى مضاعفات العدد 10. رجاًء، ألقوا نظرة على املسائل التي كتبتُـ
على السبورة. ما النمط الذي تاحظونه? التفتوا وحدثوا إلى زمائكم املجاورين عما ترونه. وارفعوا أيديكم إذا كنتم مستعدين 

ملشاركة أفكاركم.

ا ومناقشة األماط التي يرونها. رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك  ث إلى بعضهم بعضًـ يقوم التاميذ ما يلي: التحدّـ
التاميذ الذين وقع ااختيار عليهم ماحظاتهم مع الفصل.

ا ثم تضيف نفس عدد األصفار." ماحظة للمعلم: مكن أن يقول التاميذ شيئًـا مثل: "تضرب أول رقمني معًـ

يقوم املعلم ما يلي: بعد أن يشارك التاميذ، اكتب ما يلي على السبورة:
15 = 3  x 5

____  = 30  x 5
1500 = 300  x 5

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كان بإمكانكم حل املسألة على السبورة.

. يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم أفكارهم. يقوم التاميذ ما يلي: رفع اليد ملشاركة احلّـ

يقول املعلم ما يلي: كيف مكنكم استخدام هذه األمناط - إضافًة إلى حقائق الضرب - ملساعدتكم عند الضرب في العدد 10 أو 
مضاعفاته، مثل العدد 30 أو 50? حدثوا إلى زمائكم املجاورين. ارفعوا اإبهام إلى أعلى  عندما تكونون مستعدين.

يقوم التاميذ ما يلي: مشاركة األفكار مع زمائهم املجاورين. رفع اإبهام إلى أعلى عند ااستعداد. يشرح التاميذ 
اختارون كيف مكنهم استخدام األماط التي احظوها حل مسائل الضرب.

يقوم املعلم ما يلي: استخدام أمثلة ملساعدة التاميذ في فهم كيفية استخدام حقائق الضرب واألماط للضرب في مضاعفات العدد 10 بسهولة.

يقول املعلم ما يلي: رجاًء، اهمسوا في أيديكم بعدد العشرات التي توجد في العدد 30.

يقوم التاميذ ما يلي: الهمس: 3.

يقول املعلم ما يلي: تطلب مني هذه املسألة أن أضرب 5 في 3 عشرات. وما أن كًا من 3 و10 عامان للعدد 30، فمن الطرق 
.10  x 3  x 5 :األخرى لكتابة هذه املسألة

يقوم املعلم ما يلي: كتابة x 3  x 5  10 على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: لنتدرب على هذا النمط بسرعة قبل أن نتحدث عن مسألة الضرب x 3  x 5  10. سأقول عدًدا، وعندما 
تعرفون زوج عامل الضرب اآلخر مع 10، ارفعوا أيديكم.

يقوم املعلم ما يلي: َقول أعداد مثل 50 و20 و40 ورؤية ما إن كان التاميذ يستطيعون تقسيمها إلى 5 و10، و2 و10، و4 و10 على الترتيب 
أم ا. مكن رسم مصفوفات أو أشجار أعداد لكل عدد على السبّـورة إذا كانوا بحاجة إلى مراجعة إضافية.

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات
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يقوم التاميذ ما يلي: رفع أيديهم ملشاركة أزواج عوامل الضرب لكل عدد يقوله املعلم.

يقول املعلم ما يلي: لنلِق نظرة على املسألة األولى التي حدثنا عنها )x 3  x 5  10(. مكننا في احلقيقة ضرب هذه األعداد بأي 
ترتيب. سنترك العدد 10 كما هو اآلن، ونضرب العددين اآلخرين أوًا.

.10  x )3  x 5( :3 بحيث تبدو املسألة اآن بهذا الشكل  x 5 يقوم املعلم ما يلي: رسم قوسني حول

ستخدم األقواس في الرياضيات ملساعدتنا في تقسيم مسائل الرياضيات إلى  سمى هاتان العامتان "قوسن". وتُـ يقول املعلم ما يلي: تُـ
أجزاء أصغر بحيث يصبح حّلها أسهل. وتخبرنا األقواس أيًضا باجزء الذي يجب حّله أوًا من املسألة. ما حاصل ضرب x 5  3؟ 

رّددوا اإجابة.

يقوم التاميذ ما يلي: ترديد اإلجابة.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، مكننا أخذ حاصل الضرب األول، 15، وتطبيق النمط الذي وجدناه من قبل. حدثوا إلى زمائكم 
املجاورين عن ماذا سيكون حاصل الضرب النهائي عندما نضرب 15 في 10. وكيف تعرف ذلك?

ث لتحديد أن اإلجابة تساوي 150. شرح كيف عرفوا أن اإلجابة هي 150. ثم يشارك  يقوم التاميذ ما يلي: االتفات والتحدّـ
التاميذ الذين يختارهم املعلم أفكارهم مع الفصل.

يقوم املعلم ما يلي: مراجعة املزيد من املسائل عند الضرورة، مثل x 6  20 وx 7  30 وx 40  5. في كل مرة، تقسيم مضاعف 10 إلى 
.10  x (5  x 4)10، و  x (3  x 7)10، و  x (2  x 6) :الرقم 10 وعامل الضرب اآخر واستخدام األقواس. على سبيل املثال

يقول املعلم ما يلي: ستتدربون اليوم على هذه الطريقة مفردكم في كتاب التلميذ، حيث ستقسمون مضاعفات الرقم 10 إلى الرقم 
رجى فتح كتاب التلميذ على  10 وعامل الضرب اآلخر. ومكنكم أيًضا استخدام طريقة رسم خطوٍط لتمثيل أعمدة العشرات. يُـ

صفحة الدرس 51: التطبيق. وابدأوا احلل. إذا انتهيتم من حل هذه املسائل سريًعا، فحاولوا حل مسألة "التحدي".

ي" إذا انتهوا. يقوم التاميذ ما يلي: العمل كٌل مفرده للتدريب على الضرب في مضاعفات العدد 10. العمل على مسألة "التحدّـ

يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل ملاحظة التاميذ أثناء تأديتهم للنشاط. وماحظة ااستراتيجيات التي يستخدمونها وما إذا كانوا 
يستطيعون استخدام استراتيجيات الرياضيات الذهنية حل املسائل أم ا. ثم استخدام إشارة جذب اانتباه عندما تتبقى بضع دقائق.

يقول املعلم ما يلي: ليتحدث كل منكم إلى زميله املجاور اآلن ملعرفة ما إذا كنتم متفقن على اإجابات أم ا. رجاًء، ضعوا دوائر 
حول اإجابات التي ا تتفقان بشأنها وسنراجعها مًعا.

يقوم التاميذ ما يلي: مراجعة اإلجابات مع زمائهم املجاورين، ثم املناقشة مع الفصل إن كان هناك عدم اتفاق بشأن أي 
إجابات.

ل كل التاميذ إلى اإلجابة الصحيحة، وفهمهم بوضوح لكيفية  يقوم املعلم ما يلي: مراجعة أي مسائل بحاجة إلى املراجعة لضمان توصّـ
استخدام ما يعرفونه عن حقائق الضرب والضرب في مضاعفات العدد 10 حل املسائل.

1. يقول املعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ اآلن على صفحة الدرس 51: كراس الرياضيات. تأّملوا ما توصلتم إليه اليوم. 
واشرحوا في مكان احلل النمط الذي احظتموه عند ضرب رقٍم واحٍد في مضاعفات العدد 10. مكنكم استخدام كلمات وصور 

وأعداد لشرح أفكاركم.

اس الرياضيات. يقوم التاميذ ما يلي: اإلجابة في كتاب التلميذ عن سؤال كرّـ

اس الرياضيات لتحديد التاميذ  يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ بضع دقائق لإجابة عن السؤال. جمع كتب التاميذ ومراجعة إجابات كرّـ
ر في ضم هؤاء التاميذ إلى مجموعات بها تاميذ لديهم فهم قوي استراتيجية احل. الذين يحتاجون إلى املزيد من التدريس والتدريب. وفكّـ

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

الصف الثالث اابتدائي 156

اإرشادات: حل املسائل التالية. قّسم مضاعفات العدد 10 إلى العدد 10 مضروًبا في العامل اآلخر. على سبيل املثال، ينقسم العدد 40 إلى 
العاملن 10 و4.

الدرس 51: التطبيق

مثال:

40   x 8

320 = 10  x (4  x 8)

90  x 380  x 4

20  x 930  x 6

50  x 830  x 7

70  x 640  x 5

التحدي: اشترى مالك علبة بطاقات. داخل العلبة، توجد 6 علب أصغر، وفي كل علبة صغيرة توجد 6 مجموعات في كل منها 10 بطاقات. إليجاد العدد 
اإلجمالي من البطاقات التي اشتراها مالك، كتب مالك املسألة التالية: x 6  60 = 360. فهل هذا صحيح؟ اشرح كيف عرفت ذلك.

)x(x10=

)x(x10=

)x(x10=

)x(x10=

)x(x10=

)x(x10=

)x(x10=

)x(x10=

157الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن الضرب في أحد مضاعفات العدد 10. اشرح األمناط التي احظتها عند ضرب رقٍم واحٍد في أحد مضاعفات 
العدد 10. مكنك استخدام كلمات وصور وأعداد لشرح أفكارك.

الدرس 51: كراس الرياضيات

تعلم (من  إلى  دقيقة)
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نظرة عامة الدرس 52

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقوم املعلم ما يلي: اختيار أحد األنشطة التالية للعمل عليه خال وقت اجزء اخاص بـ "اربط".اإلرشادات

لغز الضرب — يخبر املعلم الفصل بأحد عاملي مسألة الضرب. بعد ذلك، يرمي التاميذ حجر نرٍد أو يختارون بطاقة أعداد، ثم • 
يضربون الرقم الذي قاله املعلم في الرقم الظاهر عند رمي حجر النرد أو اختيار بطاقة األعداد. مثال: العامل اختار هو 4 والرقم 

.5  x 4 الظاهر على حجر النرد هو 5. يحلّـ التاميذ املسألة
ا مرتني أو •  رمي حجر النرد ورسم املصفوفات - (يجب توفير أوراق للرسم البياني (شبكة)) يرمي التاميذ حجر نرد واحدًـ

يسحبون بطاقتي أعداد. ثم يرسم التاميذ مصفوفةًـ تتوافق مع حقيقة الضرب، ويحلّـون املسألة، ويكتبون حاصل الضرب.
مشاركة عناصر العّد - يكتب املعلم ثاث مسائل قسمة على السبورة. ويستخدم التاميذ عناصر العدّـ حل املسألة، ثم يكتبون • 

ا لتوضيح حاصل القسمة. املسألة ويرسمون رسمًـ
ا حلّـها. املسائل مكن •  لغز املسائل الكامية - يكتب املعلم مسألتني أو ثاث من املسائل الكامية على السبورة ويعمل التاميذ معًـ

ا بينهما. أن تكون كلها مسائل ضرب أو قسمة أو مزيجًـ

يقوم التاميذ ما يلي: التدريب على النشاط الذي اختاره املعلم خال وقت اجزء اخاص بـ "اربط" (كل مفرده أو مع زميل).

املواد

ز التاميذ طاقتهم في حل مسائل  في هذا الدرس، يعزّـ
ا على نشاط  عن حقائق الضرب أو القسمة (اعتمادًـ

املراجعة الذي اخترته). ثم يستكشف التاميذ مجموعة 
من األماط وااستراتيجيات للضرب في العدد 9. يعمل 
التاميذ في مجموعات أصغر إلنشاء أحجية. وستصبح 
" في استراتيجية واحدة سيُـعلّـمونها  كل مجموعة "خبيرةًـ

بعد ذلك لبقية تاميذ الفصل. وهذا سيمنح التاميذ 
الفرصة للتعلّـم من بعضهم البعض، وهذا من شأنه أن 
يساعد في بناء ثقة التاميذ مستوى فهمهم وقدراتهم.

سيقوم التاميذ ما يلي:
دراسة وتطبيق األماط وااستراتيجيات عند • 

الضرب في 9.
تعليم تاميذ آخرين استراتيجية واحدة للضرب • 

في 9.

قبل الدرس، يجب التحضير لنشاط األحجية. • 
انظر جهيزات املعلم للفصل للدرس 52 للحصول 

على تعليمات واقتراحات مفصلة.

مراجعة املفردات عند احاجة.• 

كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 
رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: سنجّرب اليوم طريقة جديدة للتعليم والتعّلم اسمها األحجية. ستنقسمون بعد قليل إلى أربع مجموعات. اإلرشادات

وكل مجموعة ستتعلم استراتيجية واحدة للضرب في 9 وتتدرب عليها. ستتعّلم كل مجموعة طريقة مختلفة. بعد ذلك، ستكون 
كل مجموعة مسؤولة عن تعليم استراتيجيتها لبقية تاميذ الفصل. في البداية، سأخبركم قليًا عن كل استراتيجية.

ستتعلم املجموعة 1 كيفية الضرب في 9 باستخدام األصابع. وسَتدرس املجموعة 2 أمناًطا بالنظر إلى أول 10 حواصل ضرب عند 
الضرب في 9. وسَتستخدم املجموعة 3 مخطط 120 إيجاد األمناط عند الضرب في 9. وسَتدرس املجموعة 4 الكيفية التي 

مكننا من خالها استخدام استراتيجية حقائق الضرب في 10 ملساعدتنا في حل مسائل الضرب في 9.
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وتذكروا أن كل فرد في املجموعة يجب أن يتدّرب على استراتيجية تلك املجموعة 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 املجموعات?

يقوم التاميذ ما يلي: طرح األسئلة إذا احتاجوا لذلك.

يقوم املعلم ما يلي: تقسيم التاميذ إلى أربع مجموعات بالطريقة األفضل بالنسبة له.

ده املعلّـم. يقوم التاميذ ما يلي: تكوين مجموعات وفق ما يحدّـ

يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 52: التطبيق، في كتاب الرياضيات للتاميذ واعرفوا رقم مجموعتكم. اقرأوا 
اإرشادات مع مجموعتكم وابدأوا بتعّلم استراتيجية مجموعتكم للضرب في 9. ابحثوا عن األمناط التي مكن أن تساعدكم في أن 

تتذّكروا حقائق الضرب في 9، وساعدوا بعضكم بعًضا. وإذا انتهيتم مبكًرا، فحاولوا حل مسألة "التحدي" اخاصة مجموعتكم.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 52: التطبيق، وإيجاد رقم مجموعتهم. العمل مع مجموعتهم على 
ا. ي" إذا انتهوا مبكرًـ ااستراتيجية احددة. ثم حل مسألة "التحدّـ

ل في الفصل للتأكد من فهم التاميذ في كل مجموعة ملا هو متوقع منهم. العمل  يقوم املعلم ما يلي: قبل البدء بالعمل مع اجموعة 1، التجوّـ
مع تاميذ اجموعة 1 لتعليمهم استراتيجية لعبة خدعة األصابع. استخدام إشارة جذب اانتباه بعد 10 إلى 15 دقيقة تقريبًـا.

2. يقول املعلم ما يلي: سننقسم اآلن إلى مجموعات جديدة. وكل مجموعة سيكون فيها تلميذ واحد من املجموعة 1، وتلميذ آخر 
من املجموعة 2، وتلميذ آخر من املجموعة 3، وتلميذ آخر من املجموعة 4.

ا. تكرار ذلك  يقوم املعلم ما يلي: اختيار تلميذ واحد من كل مجموعة لتكوين مجموعة جديدة من أربعة تاميذ. إرشاد التاميذ للجلوس معًـ
ا" باستراتيجية واحدة محددة. ا "خبيرًـ ا واحدًـ حتى يكتمل تكوين كل اجموعات اجديدة. يجب أن تضم كل مجموعة تلميذًـ

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال للجلوس مع مجموعتهم اجديدة.

عِلموا بعضكم بعًضا  يقول املعلم ما يلي: لدينا اآلن تلميذ واحد "خبير" بكل استراتيجية في كل مجموعة. هدفكم هو أن تُـ
ااستراتيجيات التي تعّلمتموها أو األمناط التي احظتموها عند الضرب في 9. ما األسئلة التي لديكم?

يقوم التاميذ ما يلي: طرح أسئلة استيضاحية عند احاجة.

3. يقول املعلم ما يلي: سأعطي كًا منكم 5 دقائق تقريًبا لتعليم مجموعته اجديدة الطريقة التي َتعّلمها. شّجعوا "زماءكم" 
على كتابة ماحظات في كتاب التلميذ في صفحة مجموعة كل منكم. وسأعطيكم إشارة عندما يأتي الوقت لانتقال إلى 

ااستراتيجية اجديدة. ابدأوا باستراتيجية "املجموعة 1".

يقوم التاميذ ما يلي: تعليم التاميذ اآخرين في اجموعة كيفية تطبيق ااستراتيجية التي تعلّـموها في مجموعتهم األصلية. 
كتابة ماحظات وأمثلة على ااستراتيجيات الثاث األخرى التي تعلّـموها.

ا. هل يستطيعون تطبيق ااستراتيجية التي تعلّـموها؟ ما األسئلة  يقوم املعلم ما يلي: التجول وماحظة التاميذ وهم يُـعلِمون بعضهم بعضًـ
ا. والطلب من أولئك التاميذ مراجعة إحدى  التي ما زالت لديهم؟ ماحظة التاميذ الذين يُـجيدون تعليم اآخرين الطريقة التي يعرفونها جيدًـ

ااستراتيجيات للفصل بأكمله إذا سمح الوقت بذلك.

يقوم التاميذ ما يلي: يراجع التاميذ اختارون استراتيجيات الضرب للفصل بأكمله.

ماحظة للمعلم: تأكد من فهم التاميذ ملا يلي لكل استراتيجية:
استراتيجية خدعة األصابع: تأكد من أن التاميذ يفهمون كيفية رفع أيديهم، وَثْني اإلصبع 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 • 

ون من 0 (رغم أنه غير مكتوب) إلى 9 في خانة  في كل مرة. وإذا نظروا خال قائمة حواصل الضرب، يجب أن يروا أنهم يعدّـ
العشرات، ومن 9 إلى 0 في خانة اآحاد. وإذا أكملوا مسألة "التحدي"، فعليهم أن ياحظوا أن مجموع رقمي خانة العشرات 

 وخانة اآحاد في كل حاصل ضرب يساوي 9. على سبيل املثال، في املسألة x 9  3 = 27، 2 + 7 يساوي 9، وفي املسألة 
x 9  6 = 54، 5 + 4 يساوي 9، وهكذا.

ا في 9.•  ا قُـطريًـا يتشكل ويتواصل في كل مرة يضربون فيها رقمًـ استراتيجية مخطط 120: يجب أن ياحظ التاميذ أن مطًـ

الصف الثالث اابتدائي 158

املجموعة 1: استراتيجية خدعة األصابع

بعد أن تتدرب على هذه ااستراتيجية، ارسم مثاًا باألسفل واستخدم الكلمات لشرح كيفية إجراء هذا املثال. 

الدرس 52: التطبيق

التحدي: ملاذا تعتقد أن هذه ااستراتيجية ناجحة؟

اربط ( إلى  دقيقة)

تعلم (من  إلى  دقيقة)



230 الفصل 6

1. يقول املعلم ما يلي: في اجزء اخاص بـ"تأمل" اليوم، على كل منكم العمل مع زميله املجاور ملشاركة ما كتبتموه عن جميع 
ااستراتيجيات األربع، ومناقشة أفكاركم، ثم حديد ااستراتيجية األنسب لكم اليوم. سأعطي كًا منكم دقيقة واحدة تقريًبا 

للمشاركة، وبالتالي الوقت املتاح لكل مجموعة من تلميذين هو دقيقتان.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث إلى زمائهم املجاورين، ومشاركة املاحظات واألفكار وحديد ااستراتيجية األكثر فاعلية 
بالنسبة لهم.

يقول املعلم ما يلي: أريد أن أعرف ااستراتيجيات التي أعجبتكم. قفوا إذا أعجبتكم استراتيجية لعبة خدعة األصابع أكثر من 
باقي ااستراتيجيات األخرى اليوم.

يقوم التاميذ ما يلي: الوقوف لإجابة.

يقوم املعلم ما يلي: اختيار تلميذ أو اثنني ليشاركا السبب في أن هذه ااستراتيجية كانت املفضلة لهما اليوم. تشجيع التاميذ على 
رها وتطبيقها، وسهولة استخدامها ذهنيًـا، وما إلى ذلك) وليس  وصف األسباب الرياضية اختيار تلك ااستراتيجية (مثل سهولة تذكّـ

األسباب الشخصية املتصلة بإعجاب التلميذ بااستراتيجية فحسب. تكرار ذلك لكل من ااستراتيجيات األربع.

يقول املعلم ما يلي: لقد تعلمنا بعض ااستراتيجيات الرائعة وتدربنا عليها اليوم. قد جدون أن استراتيجيتكم املفضلة تغيرت، 
أو رما جدون أن ااستراتيجية التي تستخدمونها أكثر من غيرها مختلفة عن التي اخترمتوها اليوم. حّيوا أنفسكم ألنكم كنتم 

معلمن ومتعلمن رائعن اليوم.

يقوم التاميذ ما يلي: يحيون أنفسهم.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

ا في 9 بسرعة. •  حقائق الضرب في 10: على التاميذ أن يدركوا أنه بإمكانهم استخدام حقائق الضرب في 10 ليضربوا رقمًـ
على سبيل املثال، في املسألة x 9  5 = ؟، مكنهم التفكير في املسألة على أنها x 10  5، أو 10 خمسات (50)، ثم طرح إحدى 

اخمسات للحصول على 45. وتأكد من فهم التاميذ أنه عليهم أا يطرحوا 9 (إا إذا كانوا يضربون x 9  9، ففي هذه احالة كا 
العاملني يكون 9).

يقول املعلم ما يلي: لقد أديتم جميًعا عمًا رائًعا في تعّلم استراتيجيات الضرب في 9 وتعليمها لبعضكم بعًضا. أبقوا كتب 
التلميذ باخارج للجزء اخاص بـ "التأّمل" بحيث مكنكم تأّمل ما تعّلمتموه للتو.
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نظرة عامة الدرس 53

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
اإلرشادات

1. يقول املعلم ما يلي: خال أول دقيقتن من درس اليوم، سنحّل أكبر عدد مكن من مسائل الضرب التي حتوي على حقائق 
الضرب في 9. مكنكم استخدام أي من ااستراتيجيات التي تعلمتموها خال درس الرياضيات األخير. وبعد دقيقتن، سنتحقق 

من اإجابات مًعا. افتحوا كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 53: اربط، وانتظروني حتى أقول: "ابدأوا". وعندما أقول 
"توّقفوا"، ضعوا األقام أمامكم فوًرا.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 53: اربط، في الكتاب، وانتظار املعلم حتى يعطي إشارة البدء. حلّـ أكبر 
عدد مكن من مسائل الضرب في 9 خال دقيقتني. والتوقف عندما يعطي املعلم اإلشارة.

يقوم املعلم ما يلي: إعطاء إشارة التوقف جميع التاميذ بعد دقيقتني. التأكد من وضع كل تلميذ قلمه أمامه.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، على كل منكم أن يتبادل كتابه مع زميله املجاور ليتأكد كل زميلن من إجابات بعضهما. إذا أعطى أحد 
الزميلن إجابة صحيحة عن إحدى املسائل، فعلى الزميل اآلخر وضع عامة صواب بجوارها. أما إذا كانت اإجابة خطأ، فعليه أن 

جب التلميذ، يجب عدم كتابة أي شيء. يضع عامة خطأ "x"  بجوار اإجابة. وإذا لم يُـ

يقوم التاميذ ما يلي: تبادل كتبهم مع زمائهم املجاورين والتأكد من حلول بعضهم البعض بينما يقرأ املعلم املسائل ويجيب 
عنها بصوٍت مرتفع.

ّدوا املسائل التي قمتم بحلها بشكل صحيح، واملسائل التي لم حلوها بشكل صحيح،  يقول املعلم ما يلي: أعيدوا كتب زمائكم. وعُـ
واملسائل التي لم جيبوا عنها، ثم اكتبوا هذه األعداد. وَضَعوا عامة صواب بجانب ااستراتيجية التي استخدمتموها أكثر اليوم، 
وأجيبوا عن السؤالن: هل تعتقد أن هذه ااستراتيجية كانت مفيدة لك? لَم نعم أو لَم ا? سنجّرب هذه ااستراتيجية مرة أخرى 

في يوم آخر كي نعرف إن كان بإمكاننا أن نتحسن.

يقوم التاميذ ما يلي: كتابة كيفية حلهم وااستراتيجية التي استخدموها أكثر من غيرها.

املواد

خال اجزء اخاص بـ "اربط"، يطبق التاميذ 
استراتيجيات الضرب في 9 التي تعلموها في درس 

الرياضيات السابق. ويحلون أكبر عدد مكن من املسائل 
خال دقيقتني، ثم يتأكدون من إجاباتهم، ويتأملون 

مدى تيز أدائهم وااستراتيجية (أو ااستراتيجيات) 
التي جربوها. في اجزء اخاص بـ "تعلم"، يدرس 

التاميذ األماط في حقائق الضرب واجمع ويحددونها 
ويستخدمونها. وسيحلّـون مسائل عن حقائق رياضية 

مفردهم ثم يحددون األماط التي تساعدهم في احل. 
وستتاح للتاميذ فرصة حسني تلقائيتهم في حل احقائق 

الرياضية.

سيقوم التاميذ ما يلي:
حديد األماط في حقائق الضرب واجمع.• 
شرح كيف أن األماط املاحظة في حقائق • 

الضرب واجمع مكن أن تكون مفيدة عند حل 
املسائل.

تطبيق استراتيجيات حل مسائل اجمع • 
ة. والضرب بسرعة ودقّـ

ا حاجة لتحضير جديد.• 

حقائق اجمع• 
التلقائية• 
حقائق الضرب• 

كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 
رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

163الصف الثالث اابتدائي

ّل أكبر عدد مكن من املسائل خال دقيقتن. واستخدم ااستراتيجية التي تعّلمتها في الدرس 52. اإرشادات: عندما يعطي املعلم اإشارة، حُـ

الدرس 53: اربط

9x2=4x9=9x1=

1x9=9x0=6x9=

3x9=9x5=9x0=

9x5=9x8=2x9=

9x8=9x6=4x9=

9x0=9x10=9x2=

9x4=9x2=9x10=

9x7=9x9=8x9=

9x6=1x9=9x3=

10x9=9x7=9x0=

عدد املسائل التي أجبت عنها بشكل صحيح:

عدد املسائل التي لم جب عنها بشكل صحيح: 

عدد املسائل التي لم حلها: 

ضع عامة صح أمام الطريقة التي استخدمتها أكثر اليوم. 

 استراتيجية خدعة األصابع

 استراتيجية قائمة مسائل الضرب

 استراتيجية مخطط 120

 استراتيجية حقائق الضرب في 10

 طرق أخرى

هل تعتقد أن هذه ااستراتيجية كانت مفيدة لك؟ لَم أو لَم ا؟
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تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: ماذا نقصد عندما نتحدث عن احلقائق الرياضية? ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون.اإلرشادات

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون أفكارهم.

يقوم املعلم ما يلي: إذا لم يستطع التاميذ اإلجابة عن السؤال، فاشرح أن احقائق الرياضية هي اإلجابات التي نحصل عليها عندما 
مها. جمع األعداد من 0 إلى 10 أو نطرحها أو نضربها أو نقسّـ

يقول املعلم ما يلي: عندما نتذكر احلقائق الرياضية، يصبح من األسهل بكثير علينا حل مسائل أصعب. ولهذا السبب نتدرب 
كثيًرا، فالتدريب يساعدنا في أن نصبح سريعن ودقيقن في الوقت نفسه. من املهم أن نحل مسائل احلقائق الرياضية بتلقائية، 

أو دون استغراق وقٍت طويل في التفكير بها. ومكن أن يساعدنا ذلك أيًضا في احلياة خارج املدرسة. فّكروا في وقت اضطررم فيه 
حلل مسألة رياضيات في احلياة الواقعية، ولكن لم يكن بإمكانكم وقتها رسم صورة أو استخدام مناذج تساعدكم. ارفعوا اإبهام إلى 

أعلى إذا كنتم ترغبون في املشاركة.

ع باإلجابة. يصف التاميذ اختارون حاات اضطروا فيها إلى استخدام  يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى للتطوّـ
احقائق الرياضية حل مسألة بسرعة في احياة اليومية.

2. يقول املعلم ما يلي: سنحّدد اليوم ونستخدم استراتيجيات مكن أن تساعدنا في اكتساب التلقائية في حل مسائل الرياضيات. 
وسنفعل شيًئا يشبه ما فعلناه في اجزء اخاص بـ "اربط" اليوم بعد حلظات. سأمنحكم دقيقتن كي حّلوا أكبر عدد مكن من 
مسائل احلقائق الرياضية في كتاب التلميذ. ولكن، هناك مسائل عن اجمع والضرب هذه املرة. انتبهوا جيًدا إلى الرموز أثناء 

احلل. انتقلوا إلى صفحة الدرس 53: التطبيق، وانتظروا إشارتي للبدء. وعندما أقول "توّقفوا"، ضعوا األقام أمامكم.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 53: التطبيق. عندما يعطي املعلم اإلشارة، َحلّـ أكبر عدد مكن من 
املسائل خال دقيقتني. والتوقف عندما يعطي املعلم اإلشارة.

د من وضع جميع التاميذ أقامهم أمامهم. يقوم املعلم ما يلي: إعطاء إشارة التوقف جميع التاميذ بعد دقيقتني. التأكّـ

ّدوا املسائل التي قمتم بحلها واكتبوا عددها. 3. يقول املعلم ما يلي: رجاًء، عُـ

يقوم التاميذ ما يلي: عدّـ املسائل التي أجابوا عنها وكتابة عددها.

يقول املعلم ما يلي: لن نتحقق من إجاباتنا اآلن ألننا سنعمل على هذه الصفحة مًعا لبعض الوقت. وأنا مهتم بسماع 
ااستراتيجيات التي استخدمتموها اليوم. رجاًء، ارفعوا أيديكم لوصف استراتيجية واحدة استخدمتموها لإجابة عن هذه 

املسائل بسرعة وبشكل صحيح.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يصف التاميذ اختارون الطرق التي استخدموها حل املسائل.

يقوم املعلم ما يلي: استخدام األسئلة لتحفيز التاميذ على التفكير واملناقشة، مثل األسئلة التالية. بعد أن يجيب أحد التاميذ، املتابعة 
بطرح السؤال: "كيف مكننا استخدام تلك املعلومة ملساعدتنا 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 بني ِ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 بني الضرب في 2 والضرب في 4؟• 
ما الرابط بني الضرب في 5 والضرب في 10؟• 
كيف تساعدنا خاصية اإلبدال في اجمع وخاصية اإلبدال في الضرب في زيادة تلقائيتنا في حل املسائل؟• 
ما الروابط أو األماط األخرى التي احظتموها في احقائق الرياضية؟• 
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الدرس 53: التطبيق

7x2=3x9=10+1=

4x8=2x10=0+4=

1+9=9x9=6+5=

10x0=5x10=6+2=

3+9=6+5=0+10=

3x3=5x10=5+5=

9x6=6+6=2x6=

5x8=2x3=4+4=

10x8=2x10=0+4=

0x8=9x10=10+4=

6x0=4x3=2x3=

1x1=6+1=8x8=

2x4=4x2=3+10=

2+9=0+10=1x2=

1x7=9+9=8x0=

6x1=9x6=9x0=

3+9=3+3=7+3=

8+9=9+6=6x7=

3+9=9+10=6x0=

2x5=1+10=4x2=
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يقول املعلم ما يلي: لقد استخدمتم بعض ااستراتيجيات الرائعة. واآلن، أريد منكم أن تفكروا في ااستراتيجيات التي سمعتموها 
ّلوا جميع مسائل احلقائق الرياضية في هذه الصفحة، ولكن حاولوا استخدام استراتيجية سمعتم عنها. أمامكم أكثر  منذ قليل. حُـ

من دقيقتن. انتبهوا إلى ااستراتيجيات التي تستخدمونها ألنكم ستكتبونها في اجدول في الصفحة التالية. على سبيل املثال، 
عندما أحل مثل هذه املسألة، أحب أن أجيب عن املسائل األسهل أوًا. املسائل األسهل بالنسبة لي هي الضرب في 0 و1 و10 أو اجمع 
معها. الضرب في 4 أصعب بالنسبة لي، ولذلك أحب أن أفكر في تلك املسائل على أنها مسائل مضاعفات عندما أضرب في 2 على 

سبيل املثال، إذا كانت املسألة هي x 7   4، فإني سأفكر فيها على أنها عملية ضرب لـ x 7   2 مرتن. مكنكم البدء.

يقوم التاميذ ما يلي: حلّـ جميع املسائل في هذه الصفحة، مع كتابة ماحظات عن ااستراتيجيات التي يستخدمونها في 
الصفحة التالية.

يقوم املعلم ما يلي: عندما تتبقى بضع دقائق في اجزء اخاص بـ "تعلم"، استخدام إشارة جذب اانتباه.

يقول املعلم ما يلي: أبقوا كتبكم مفتوحة على جدول استراتيجيات احلل الذي أنشأمتوه للجزء اخاص بـ "تأمل".

1. يقول املعلم ما يلي: في اجزء اخاص بـ"التأّمل" اليوم، على كل منكم العمل مع زميله املجاور ملشاركة ما كتبه عن جدول 
استراتيجيات احلل، ومناقشة استراتيجيات احلل التي استخدمها، ثم حديد ااستراتيجية - أو ااستراتيجيات - األنسب له 

اليوم.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث مع زمائهم ومشاركة ااستراتيجيات التي استخدموها اليوم. وحديد ااستراتيجية األنسب 
بالنسبة لهم.

يقول املعلم ما يلي: أريد أن أسمع استراتيجيات احلل التي كانت األفضل بالنسبة لكم. وسأستخدم عصّي األسماء اختيار تاميذ 
ألسمع إجابات بعض منكم.

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم ماحظاتهم.

يقوم املعلم ما يلي: تشجيع التاميذ على أن يشرحوا كيف أن إحدى استراتيجيات احل كانت أفضل بالنسبة لهم أو شرح سبب ذلك.

يقول املعلم ما يلي: لقد جربتم الكثير من ااستراتيجيات اليوم وأصبحتم قادرين على حل احلقائق الرياضية بتلقائية أكبر. 
حّيوا بعضكم وواصلوا التدريب.

يقوم التاميذ ما يلي: حية بعضهم البعض.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

تعلم (من  إلى  دقيقة)
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نظرة عامة الدرس 54

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: ننظر إلى الساعة ونعرف الوقت من خالها كل يوم، ولكننا لم نتدرب حًقا على حديد الوقت مًعا منذ فترة. اإلرشادات

لنراجع ذلك اآلن في بضع دقائق. أخبروا زماءكم املجاورين بكل ما تتذكرونه عن حديد الوقت.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث إلى الزميل املجاور عما يعرفونه عن حديد الوقت.

يقول املعلم ما يلي: َمن يريد مشاركة شيء قاله واحد منكم أو زميله? ارفعوا أيديكم.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: لقد تذّكرم الكثير. لنتدرب على حديد الوقت اآلن. سأستخدم عصّي األسماء اختيار تاميذ منكم. على 
التلميذ األول الذي سأختار اسمه احلضور وحريك العقربن على الساعة. وعلى التلميذ الثاني الذي سأختار اسمه أن يقرأ 

الوقت بصوٍت مرتفع.

يقوم املعلم ما يلي: اختيار تلميذين في كل مرة. أثناء عمل التلميذين، التأكد من وضع التلميذ األول لعقرب الساعات في املوضع الصحيح 
بناءًـ على موضع عقرب الدقائق (على سبيل املثال: في املنتصف بني العدد 1 والعدد 2 لإشارة إلى أن الساعة هي 1:30). ثم الطلب من 

التاميذ قراءة الوقت بطريقة أخرى إذا كان ذلك مناسبًـا (مثل 3:15: الثالثة وخمس عشرة دقيقة - الثالثة والربع).

املواد

ا عن الوقت والقيمة املكانية حتى خانة مئات  في درس اليوم، ستُـراجع املفاهيم التي تعلمها التاميذ سابقًـ
اآاف. وهذه املراجعة ستساعد التاميذ في ااستعداد حل مسائل أصعب. فقد يكون التعامل مع أعداد 

ا. ولدعم هذا  ا عميقًـ كبيرة صعبًـا على التاميذ الصغار، ولذلك خذ وقتك للتأكد من أنهم يفهمون املعلومات فهمًـ
الفهم، يوجد التاميذ األماط في جدول القيمة املكانية وِقيم األعداد.

من املفاهيم اخطأ الشائعة لدى التاميذ الذين يواجهون صعوبة في فهم القيمة املكانية أن الرقم األول في 
أي عدد يحدد قيمة العدد بالكامل. معنى آخر، رما يظنون أن العدد 90 أكبر من العدد 125 ألن العدد 90 

يبدأ بـ 9 والعدد 125 يبدأ بـ 1 في اجزء اخاص بـ "تعلم" اليوم، يدرس التاميذ ويشرحون سبب شيوع هذا 
املفهوم اخطأ وكيفية التصرف بداًـ من ذلك.

سيقوم التاميذ ما يلي:
حديد ووصف األماط في نظام القيمة املكانية • 

حتى خانة مئات اآاف.
تطبيق استراتيجيات ترتيب األعداد.• 

أحضر ساعة تعليمية كبيرة ذات عقربني مكن • 
حريكهما، وساعات صغيرة ذات عقارب مكن 

ر هذه  ا للتاميذ. وإذا لم تتوفّـ حريكها أيضًـ
الساعات، فاستخدم النماذج املتضمنة في نهاية 

دليل املعلم للساعة ذات العقارب إلنشاء ساعة 
تعليمية، والنماذج املتضمنة في نهاية دليل املعلم 

للساعة ذات العقارب إلنشاء ساعات للتاميذ.
ا للقيمة املكانية كما هو •  ا رئيسًـ أنشئ مخططًـ

موضح في جهيزات املعلم للفصل للدرس 54 
ستتم مراجعة هذا اجدول مع التاميذ ثم عرضه 

للرجوع إليه خال ما تبقى من العام الدراسي.

مقارنة• 
رقم• 
يساوي• 
أكبر من• 
خانة مئات اآاف• 
خانة املئات• 
أصغر من• 
خانة اآحاد• 
ترتيب• 
القيمة املكانية• 
خانة عشرات اآاف• 
خانة العشرات• 
خانة اآاف• 
القيمة• 

ساعة تعليمية كبيرة ذات عقارب • 
وساعات صغيرة للتاميذ ذات 

عقارب
جدول القيمة املكانية• 
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 

رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقوم املعلم ما يلي: عرض اجدول الرئيس للقيمة املكانية في مكان يستطيع جميع التاميذ رؤيته فيه. وكتابة األعداد التالية على 
السبورة:

 •1312

 •23406

 •451234

يقول املعلم ما يلي: توجد ثاثة أعداد كبيرة على السبورة. على كل منكم قراءة كل عدد بصوٍت مرتفع لزميله املجاور ثم مناقشة 
اختاف كل عدد عن اآلخر. ارفعوا اإبهام إلى أعلى عند ااستعداد للمشاركة.

يقوم التاميذ ما يلي: مناقشة املاحظات عن األعداد الثاثة مع الزماء املجاورين. رفع اإبهام إلى أعلى عندما يكونون 
مستعدين للمشاركة.  يشارك التاميذ الذين وقع ااختيار عليهم ماحظاتهم مع الفصل.

ن العدد 1312 من  يقوم املعلم ما يلي: إرشاد التاميذ إلى استخدام تعبيرات القيمة املكانية عند وصف كل عدد، على سبيل املثال: يتكوّـ
ن العدد 23406 من خمسة أرقام ولكن فيه رقم في خانة عشرات اآاف، ولذلك فإنه أكبر من  أربعة أرقام ومتد حتى خانة اآاف، ويتكوّـ

العدد 1312، وهكذا.

يقول املعلم ما يلي: لنلِق نظرة على هذا اجدول. ارفعوا اإبهام إلى أعلى إذا كنتم تعرفون هذه املعلومات. سأختار بعًضا منكم 
ملشاركة شيء يتذكرونه عن القيمة املكانية وجدول القيمة املكانية.

ع باإلجابة. يشارك التاميذ اختارون ما يتذكرونه عن القيمة املكانية. يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى للتطوّـ

يقوم املعلم ما يلي: التأكد من سماع التاميذ ما يلي (من زمائهم أو منك):

لأرقام قيمّـ مختلفة.• 
األرقام من 0 إلى 9 وتُـستخدم لتكوين أعداد أكبر.• 
د مدى ِكَبر األعداد من خال قيمها.•  نحدّـ
نة من أكثر من رقم، يأتي كل رقم في خانة محددة، وهذه اخانة لها قيمة محددة. نطلق على هذه القيمة اسم •  في األعداد املكوّـ

القيمة املكانية. (أشر إلى تعريف كل من "اخانة" و"القيمة" على اخطط.)

يقول املعلم ما يلي: تفكير رائع. لنعمل اليوم على إيجاد األمناط في جدول القيمة املكانية. إذا كان الرقم 1 في خانة اآلحاد، فما 
قيمته? اهمسوا لي بإجاباتكم.

يقوم التاميذ ما يلي: الهمس باإلجابة.

يقول املعلم ما يلي: قيمته 1 ماذا لو أن الرقم 1 يوجد في خانة العشرات? ما قيمته? اهمسوا لي بإجاباتكم.

يقوم التاميذ ما يلي: الهمس باإلجابة.

يقول املعلم ما يلي: قيمته 10. بكم تزيد خانة العشرات عن خانة اآلحاد? فليتحدث كل منكم مع زميله املجاور عن هذا السؤال. 
ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون اإجابة.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث إلى زميل مجاور. رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون أفكارهم.

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

ك التلميذ األول العقربني لعرض وقٍت ما على الساعة. ويقرأ التلميذ الثاني الوقت بصوٍت مرتفع. يقوم التاميذ ما يلي: يحرّـ

يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع في املراجعة اليوم. سنواصل التدريب كل يوم حتى خارج حصة الرياضيات.

اربط ( إلى  دقيقة)
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يقول املعلم ما يلي: مكننا كتابة ذلك في شكل مسألة أيًضا.

يقوم املعلم ما يلي: كتابة x 1   _____ = 10 على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: ما العدد الذي إذا ضربناه في 1 كانت اإجابة 10? أروني باستخدام أصابعكم.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األصابع لتوضيح اإلجابة.

يقوم املعلم ما يلي: تأكيد اإلجابة الصحيحة وكتابة 10 في الفراغ.

يقول املعلم ما يلي: هل تصّح هذه القاعدة عند مقارنة كل قيمة مكانية بالقيمة املكانية التي بعدها? بكم ضعًفا تزيد خانة 
املئات عن خانة العشرات? بكم ضعًفا تزيد خانة اآلاف عن خانة املئات? فكروا قليًا، ثم شاركوا أفكاركم مع زمائكم املجاورين. 

سأستخدم عصّي األسماء ألسمع بعًضا منكم.

يقوم التاميذ ما يلي: التفكير بصمت في السؤال ثم مشاركة أفكارهم مع زمائهم اجاورين. يناقش التاميذ اختارون 
أفكارهم مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: تزيد كل من هذه اخانات 10 أضعاف عن اخانة السابقة لها. ماذا نستطيع أن نكّون بـ 10 آحاد? أجيبوا بصوت 
مرتفع إذا كنتم تعرفون.

يقوم التاميذ ما يلي: ذكر اإلجابات.

يقول املعلم ما يلي: نستطيع أن نكّون عشرة واحدة باستخدام 10 آحاد. ماذا نستطيع أن نكّون بـ 10 عشرات? أجيبوا بصوت مرتفع 
إذا كنتم تعرفون.

يقوم التاميذ ما يلي: ذكر اإلجابات.

يقول املعلم ما يلي: نستطيع أن نكّون مائة واحدة باستخدام 10 عشرات. ماذا نستطيع أن نكّون بـ 10 مئات? أجيبوا بصوت مرتفع 
إذا كنتم تعرفون.

يقوم التاميذ ما يلي: ذكر اإلجابات.

يقول املعلم ما يلي: سأقول السؤال بطريقة مختلفة. كم ألًفا نحتاج لتكوين عشرة آاف واحدة? أجيبوا بصوت مرتفع إذا كنتم 
تعرفون.

يقوم التاميذ ما يلي: ذكر اإلجابات.

يقول املعلم ما يلي: كم عشرة آاف نحتاج لتكوين مائة ألف واحدة? أجيبوا بصوت مرتفع إذا كنتم تعرفون.

يقوم التاميذ ما يلي: ذكر اإلجابات.

يقول املعلم ما يلي: يعتمد نظام القيمة املكانية على العشرات. حيث تزيد كل خانة مقدار 10 أضعاف عن اخانة السابقة لها. 
لنربط هذه الفكرة اآلن مقارنة األعداد وترتيبها. افتحوا كتاب الرياضيات للتلميذ على صفحة الدرس 54: التطبيق. َمن يريد 

قراءة املسألة بصوت مرتفع?

يقوم التاميذ ما يلي: قراءة املسألة بصوٍت مرتفٍع إذا اختارهم املعلم.

يقول املعلم ما يلي: ليتعاون كل منكم مع زميله املجاور حلّل املسألة. وتأكدا من توافق إجابتيكما. وعندما تنتهيان من التأكد من 
حّل املسألة األولى، على كل منكما العمل مفرده حلل بقية املسائل في هذا القسم.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل مع زميل مجاور حل املسألة األولى ثم العمل مفردهم حل بقية املسائل.

يقوم املعلم ما يلي: مراجعة اإلجابات عن ألغاز القيمة املكانية مع التاميذ عندما تتبقى 5 دقائق من وقت اجزء اخاص بـ "تعلم". 
السماح لهم بتصحيح اإلجابات غير الصحيحة إذا لزم األمر.

الصف الثالث اابتدائي 166

ّل املسألة التالية مع زميلك. اإرشادات: حُـ

الدرس 54: التطبيق

قالت جميلة إنه ما أن الرقم 9 هو الرقم األكبر قيمةًـ، فإن العدد 999 أكبر من العدد 1000. هل تتفق معها أم ا؟ وملاذا؟

اللغز 1:

يحتوي هذا العدد على: 5 آاف و7 مئات و6 عشرات و4 آحاد. فما هذا العدد؟

اللغز 3:

اكتب العدد التالي بالصيغة الرمزية. وانتبه إلى القيمة املكانية.

= 2 + 300 + 40 + 50000 + 6000

اللغز 2:

يحتوي هذا العدد على: 12 مائة و15 عشرة و6 آحاد. فما هذا العدد؟

اللغز 4:

اكتب العدد التالي بالصيغة املمتدة.

 = 3509

ّل بقية هذه املسائل مفردك. اإرشادات: حُـ
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1. يقوم املعلم ما يلي: عند انتهاء وقت اجزء اخاص بـ "تعلم"، استخدام إشارة جذب اانتباه.

د إلى السؤال األول ونتأّمل ما نعرفه اآلن ونفهمه. قفوا إذا كنتم تتفقون مع جميلة. يقول املعلم ما يلي: لَنعُـ

يقوم التاميذ ما يلي: عندما يختارهم املعلم، الوقوف إذا كانوا يوافقونها وشرح إجابتهم.

يقوم املعلم ما يلي: الطلب من تلميذ واحد م اختياره على األقل لشرح إجابته. الطلب من التاميذ الواقفني اجلوس، والطلب من التاميذ 
الوقوف إذا لم يكونوا يتفقون مع جميلة.

يقوم التاميذ ما يلي: عندما يختارهم املعلم، الوقوف إذا كانوا ا يوافقونها وشرح إجابتهم.

يقوم املعلم ما يلي: الطلب من تلميذ واحد م اختياره على األقل 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 1000 متد إلى خانة 

اآاف وأن العدد 999 متد إلى خانة املئات.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 55

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقوم املعلم ما يلي: كتابة ما يلي على السبورة:اإلرشادات

0 + 60 + 300 + 5000 + 1000 = 15360 -1

352 + 234 -2

559 = (2 + 50 + 300) + (4 + 3 + 200)

يقول املعلم ما يلي: توجد على السبورة مسألتان. في املسألة األولى، كتب تلميذ العدد 15360 بالصيغة املمتدة. ارفعوا اإبهام 
إلى أعلى إذا كنتم توافقون على احلل 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 ألسفل لعدم املوافقة. يشرح التاميذ الذين يختارهم 
املعلم األسباب املنطقية.

يقوم املعلم ما يلي: اختيار بعض التاميذ املوافقني للمشاركة بحيث مكنهم التفكير في أفكار عن القيمة املكانية وتتاح لهم فرص 
التصحيح ألنفسهم. اختيار بعض التاميذ غير املوافقني ملشاركة أفكارهم.

يقول املعلم ما يلي: في املسألة الثانية، َجَمَع تلميذ هذين العددين مًعا. وقرر أن يحلل كل عدد إلى الصيغة املمتدة جمع املئات ثم 
العشرات ثم اآلحاد. انظروا إلى احلل وارفعوا اإبهام إلى أعلى إذا كنتم موافقن على هذه الفكرة، أو اخفضوا اإبهام إلى أسفل إذا 

كنتم غير موافقن عليها. سأستدعي البعض منكم ملشاركة أفكارهم.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى للموافقة أو خفض اإبهام ألسفل لعدم املوافقة. يشرح التاميذ الذين يختارهم 
املعلم األسباب املنطقية.

املواد

يبدأ التاميذ هذا الدرس بنشاط حليل أخطاء القيمة 
املكانية. في اجزء اخاص بـ "تعلم"، يراجع التاميذ 

اجمع ويتدربون عليه باستخدام مثل صور القيمة املكانية 
و/أو خطوط األعداد و/أو تقسيم األعداد و/أو الطرق 

القياسية (اخوارزميات). اسمح للتاميذ باستخدام 
الطريقة األجح واألكثر راحة بالنسبة لهم إضافةًـ إلى 

التعلّـم من زمائهم عن طرق أخرى مكنهم جربتها. إن 
خ فيها الفهم  احوارات الرياضية هي النقطة التي يترسّـ
العميق، لذلك حَل بالصبر وشجع التاميذ على التفكير 

بطريقة ناقدة في ااستراتيجيات واحلول.
تُـناقش الدروس 55 إلى 57 استراتيجيات اجمع 

والطرح التي تساعد في انخراط التاميذ في مهارة 
التحليل ضمن التفكير احاسوبي. والتحليل هو 

استراتيجية يُـقسم فيها عدد أو مسألة أو نشاط صعب 
إلى أجزاء أصغر بحيث يسهل حلّـها.

سيقوم التاميذ ما يلي:
تطبيق مجموعة من ااستراتيجيات حل مسائل • 

اجمع.
شرح أهمية تعلّـم استراتيجيات مختلفة حل • 

املسائل.

ا حاجة لتحضير جديد.• 

اجمع• 
التحليل• 
خط األعداد• 
القيمة املكانية• 
إعادة التجميع• 
استراتيجية• 
حاصل اجمع• 

كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 
رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية



الفصل 6 239

1- يقوم املعلم ما يلي: كتابة 742 + 239 و 809 + 135 على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: في الدروس القليلة املتبقية، سنراجع استراتيجيات اجمع والطرح ونتدرب عليها. تذكروا أن الهدف هو 
استخدام استراتيجية تتقنوها وتساعدكم على الوصول إلى اإجابة الصحيحة. ومكن أن يتفاوت ذلك بن األشخاص وبن 

املسائل املختلفة. لذلك من املهم أن تكون "عاِلم رياضيات" يتمتع باملرونة، ويعني ذلك أن تنظر إلى املسألة وحدد أفضل طريقة 
تناسب املوقف. كما أننا نتعلم الكثير من خال ااستماع لغيرنا من "علماء الرياضيات" واستراتيجياتهم في احلل.

يقوم املعلم ما يلي: توجيه انتباه التاميذ إلى املسائل التي على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: سأستخدم استراتيجيتن مختلفتن حلل هذه املسائل. رما تتذكرون هذه ااستراتيجيات من الصف الثاني 
اابتدائي، لذا شاهدوا واستمعوا بتركيز. رّما تكون لديكم استراتيجية مختلفة، وأوّد أن أسمعها بعد أن انتهي من الشرح. بالنسبة 

للمسألة األولى، سأستخدم رسًما للقيمة املكانية حللها. بينما سأستخدم خط األعداد حلل املسألة الثانية.

يقوم املعلم ما يلي: شرح عملية جمع 742 + 239 باستخدام استراتيجية القيمة املكانية عن طريق رسم جدول للعدد 742 به ثاثة 
أعمدة لآحاد والعشرات واملئات كما هو موضح باألسفل. استخدم مربعات أكبر لتمثيل املئات، ومستطيات رفيعة لتمثيل العشرات، 

ومربعات صغيرة لتمثيل اآحاد. وعلى نفس النحو ارسم العدد 239 حته مباشرةًـ كما هو موضح باألسفل. مذج كيفية جمع كل خانة 
بدءًـا بخانة اآحاد مع إعادة التجميع عند احاجة. كتابة حاصل اجمع.

يقول املعلم ما يلي: حدثوا إلى زمائكم املجاورين عما احظتموني أفعله وعن السبب في ذلك برأيكم.

يقوم التاميذ ما يلي: مشاركة األفكار مع زمائهم املجاورين.

يقول املعلم ما يلي: سأستخدم عصّي األسماء ألسمع إجابات من ثاثة تاميذ. رجاًء، شاركوا ما احظتموه إن اخترتكم للمشاركة.

يقوم التاميذ ما يلي: يقول كل تلميذ م اختياره ماحظة واحدة.

يقوم املعلم ما يلي: تصحيح أي مفاهيم خطأ رئيسة لدى التاميذ عن استخدام هذه ااستراتيجية للجمع أو عن إعادة التجميع.

يقول املعلم ما يلي: اآلن، أريد أن أجمع العددين 809 و135 باستخدام خط أعداد. كيف مكنني إجراء قفزات سهلة من العدد 
809 ألجمع إليه العدد 135? معنى آخر، كيف مكنني تقسيم العدد 135 إلى أجزاء أصغر لتسهيل القفز على خط األعداد? 

رجاًء، ناقشوا هذا مع زمائكم املجاورين.

مئات عشرات آحاد

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

يقوم املعلم ما يلي: تكرار عملية املشاركة عند حل املسألة الثانية.

يقول املعلم ما يلي: استمتعت بسماع أفكاركم. نقع جميًعا في أخطاء، والقدرة على إيجادها وتصحيحها تساعدنا في التعّلم. في 
الواقع، نتعّلم من األخطاء غالًبا ما هو أكثر بكثير ما نتعلمه عند فعل األشياء بشكٍل صحيح من أول مرة. سنراجع اليوم بعض 

ااستراتيجيات التي نتبعها في عملية اجمع.

اربط ( إلى  دقيقة)
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يقوم التاميذ ما يلي: مناقشة زمائهم اجاورين بشأن طرق تقسيم العدد 135 إلى أجزاء أسهل بحيث مكنهم استخدام 
خط أعداد للجمع.

نة  يقوم املعلم ما يلي: اختيار عدة تاميذ لسماع اقتراحاتهم. اإلشارة إلى أن إحدى الطرق السهلة لذلك تعتمد على تقسيم األعداد املكوّـ
من ثاثة أرقام إلى آحاد وعشرات ومئات إن لم يقترح أي من التاميذ ذلك. شرح أنه مكن تقسيم العدد 135 إلى 100 + 30 + 5 من أجل 

إجراء "قفزات" على طول خط األعداد. توضيح "القفز" بدءًـا من العدد 809 على اجانب األيسر من خط أعداد فارغ مرسوم على السبورة 
(كما هو موضح باألسفل). رسم قفزة نصف دائرية من العدد 809 إلى العدد 909 بجمع مائة واحدة. كتابة العدد 100 في أعلى القفزة 

نصف الدائرية من أجل تتبّـع األجزاء. ثم إضافة 30 للقفز إلى العدد 939 وأخيرًـا، إجراء قفزة أخيرة مقدار 5 للوصول إلى العدد 944.

يقول املعلم ما يلي: بعد أن اّطلعتم على استراتيجيتن جمع األعداد الكبيرة، َمن لديه استراتيجية مختلفة يريد مشاركتها? 
ارفعوا اإبهام إلى أعلى.

ع باإلجابة. ينمذج التاميذ اختارون استراتيجيتهم في احل ويشرحونها  يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى للتطوّـ
على السبورة.

يقوم املعلم ما يلي: كتابة ااستراتيجيات التي يشاركها التاميذ. رما يكون من املفيد 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 األخرى التي مكن مشاركتها حليل األعداد إلى آحاد وعشرات ومئات دون رسم صور للقيمة املكانية - وذلك بكتابة 
األعداد 700 + 40 + 2 و 200 + 30 + 9 ثم دمج اآحاد والعشرات واملئات إليجاد اجموع.

ف التاميذ على هذه ااستراتيجية وتدربوا عليها في الصف الثاني اابتدائي، ولكنهم رما يحتاجون إلى تنشيط ذاكرتهم، وا سيما  تعرّـ
رهم باإلبقاء على محاذاة اآحاد والعشرات واملئات والبدء بجمع اآحاد  فيما يخص إعادة التجميع. إذا كان التاميذ ينمذجون الطريقة، فذكّـ

ا. واانتقال يسارًـ

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. لديكم الكثير من ااستراتيجيات املختلفة حلل مسائل اجمع. افتحوا كتاب الرياضيات للتاميذ 
وانتقلوا إلى صفحة الدرس 55: التطبيق. اقرأوا اإرشادات بصمت.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 55: التطبيق، في كتاب التلميذ وقراءة اإلرشادات بصمت.

يقول املعلم ما يلي: اعملوا مفردكم حلل كل من هذه املسائل باستخدام إحدى استراتيجيات اجمع التي تناسبكم. واشرحوا احلل 
في اإطار بحيث يتمكن التاميذ اآلخرون من رؤية أفكاركم بوضوح. ثم اختاروا مسألتن وحّلوهما مجدًدا باستخدام استراتيجية 

مختلفة. وإذا لم حصلوا على اإجابة نفسها، فقد حتاجون إلى جريب استراتيجية ثالثة. إذا انتهيتم من حل هذه املسائل 
سريًعا، فحاولوا حل مسائل التحدي.

ا باستخدام  يقوم التاميذ ما يلي: العمل كٌل مفرده حل مسائل اجمع. عند اانتهاء، اختيار مسألتني وحلهما مجددًـ
ي" إذا سمح الوقت. استراتيجية مختلفة. العمل على مسائل "التحدّـ

يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل ملاحظة التاميذ أثناء عملهم، وماحظة ااستراتيجيات التي يبدو أن التاميذ يستخدمونها أكثر. 
تقدم املساعدة 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 املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع في التدريب على مراجعة عمليات اجمع. لقد استمتعت برؤية جميع استراتيجيات احلل 
املختلفة التي تستخدمونها. ضعوا كتبكم في مكانها من أجل اجزء اخاص بـ "تأمل"، ودعونا نفّكر في استراتيجيات حل املسائل 

لبضع دقائق.

100+ 30+ 5+

809

=135 + 809

909 939 944

الصف الثالث اابتدائي 168

ّل مسائل اجمع التالية باستخدام استراتيجية مكنك استخدامها بكفاءة. وعندما تنتهي، اختر مسألتن وحقق من  اإرشادات: حُـ
إجابتك باستخدام استراتيجية جمع مختلفة. أعد كتابة املسألتن في اجدول بالصفحة التالية، واشرح طريقة حّلك باستخدام 

ااستراتيجية اجديدة.

الدرس 55: التطبيق

حاصل اجمعاحللاملسألة

184 + 97

201 + 483

262 + 823

233 + 677

337 + 865
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1- يقول املعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة الدرس 55: كراس الرياضيات، في كتاب التلميذ، واقرأوا سؤال كّراس الرياضيات 

بصمت.

اس الرياضيات، وقراءة السؤال املوجود فيه بصمت. يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 55: كرّـ

يقول املعلم ما يلي: ملاذا من املهم تعّلم استراتيجيات مختلفة حلل مسائل اجمع? اكتبوا أفكاركم في كتبكم واستخدموا أمثلًة 
لدعم إجابتكم.

اس الرياضيات. يقوم التاميذ ما يلي: العمل مفردهم لإجابة في كتاب التلميذ عن سؤال كرّـ

ر هذه اإلجابات واألمثلة معلومات  اس الرياضيات. تُـوفّـ يقوم املعلم ما يلي: جمع كتب التاميذ في نهاية درس الرياضيات لقراءة إجابات كرّـ
قيّـمة عن الفهم احالي ألهمية التعلّـم واستخدام الطرق اختلفة حل املسائل.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

الصف الثالث اابتدائي 170

اإرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن استراتيجيات اجمع. ملاذا يجب تعّلم استراتيجيات مختلفة حلل مسائل اجمع? اكتب أفكارك واستخدم 
أمثلًة لدعم إجابتك.

الدرس 55: كراس الرياضيات
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نظرة عامة الدرس 56

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
رجى فتح كتاب الرياضيات للتاميذ على صفحة الدرس 56: اربط، وقراءة املسألة املوجودة في الصفحة اإلرشادات 1- يقول املعلم ما يلي: يُـ

بصمت.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 56: اربط، وقراءة املسألة بصمت.

يقوم املعلم ما يلي: التأكد من فهم التاميذ لإرشادات، وا سيما إرشادات احل من خال التقدير.

يقول املعلم ما يلي: استخدموا اجدول لتقدير الصفن اللذين قرءا 600 كتاب. واكتبوا أفكاركم. وعندما تنتهون من ذلك، على كل 
منكم مقارنة إجابته مع إجابة زميله املجاور.  ارفعوا اإبهام إلى أعلى عندما تكونون مستعدين ملشاركة أفكاركم.

ا. رفع اإبهام إلى أعلى عند ااستعداد. يشارك التاميذ  يقوم التاميذ ما يلي: تقدير الصفني اللذين قرءا 600 كتاب تقريبًـا معًـ
اختارون تقديراتهم ويشرحون استراتيجيات احل التي استخدموها.

يقوم املعلم ما يلي: طرح أسئلة ملساعدة التاميذ في شرح أفكارهم، مثل األسئلة التالية:
ما استراتيجية التقدير التي استخدمتموها؟• 

مكن أن يستخدم بعض التاميذ استراتيجية تقدير العدد من خال أول رقم من اليسار، وذلك بالنظر إلى الرقم األول فقط. • 
وقد يقرب آخرون إلى أقرب مائة. ورما ا يتذكر بعض التاميذ كيفية التقدير وقد يلجئون إلى التخمني. ولكن ا بأس في 

ذلك في هذا الوقت. حيث سنراجع التقدير في درس احق.
د من أن يشرحوا إجاباتهم. يقترب تاميذ الصفني الثاني والثالث اابتدائي •  رما يقول التاميذ إجابات مختلفة، ولذلك تأكّـ

ا ألن العدد هو 596، ولكن قد تكون لدى بعض التاميذ أفكار أخرى بناءًـ على  من العدد 600 أكثر من غيرهم نظرًـ
التقديرات.

ملاذا استخدمتم تلك ااستراتيجية؟• 
بتنا أكثر إلى اإلجابة الفعلية؟•  ما استراتيجية التقدير التي قرّـ
فى رأيكم ملاذا اعتقد أمير أن الصفني هما الثالث واخامس اابتدائي؟• 

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. سننظر اليوم إلى بعض البيانات اإضافية ونتدرب على استخدام استراتيجيات اجمع. احتفظوا 
بكتب التلميذ أمامكم.

املواد

يبدأ هذا الدرس مسألة كامية تطلب من التاميذ 
حليل مجموعة بيانات، وتقدير حاصل اجمع، واملوافقة 

على اإلجابة املذكورة أو عدم املوافقة 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 

د  عاِلم الرياضيات من خال مناقشة أهمية التفكير اجرّـ
والكمي حل املسائل. من املهم أن يفهم التاميذ أن هناك 

العديد من الطرق حل املسائل. إن استخدام الرموز 
أو الصور أو غيرها من وسائل تثيل املسائل يسمح 

للتاميذ باستخدام مهارات املرونة في احل حسب 
السياق.

سيقوم التاميذ ما يلي:
تقدير مجموع عددين مكونني من 3 أرقام.• 
تطبيق مجموعة متنوعة من ااستراتيجيات جمع • 

عددين كل منهما حتى أربعة أرقام.

ا استراتيجيات اجمع في •  إذا أنشأت مخططًـ
الدرس 55، فأحضره لهذا الدرس مع اخطط 

الرئيس "التفكير مثل عاِلم الرياضيات".

البيانات• 
التقدير• 
اجداول• 

اخطط الرئيس: "التفكير مثل عاِلم • 
الرياضيات"

كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 
رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

171الصف الثالث اابتدائي

حسبْت أمينة املكتبة عدد الكتب التي استعارها التاميذ من املكتبة في شهر سبتمبر. يوضح اجدول التالي البيانات التي جمعتها. 
أخبرت املدير أن التاميذ من صّفن دراسين مجتمعن استعاروا 600 كتاب تقريًبا.  

قّدر أمير أن هذين الصّفن هما الثالث واخامس اابتدائي. أنت لم توافق على ذلك، وقلَت إنهما صّفان مختلفان. ما الصّفان اللذان 
تقّدر أنهما قرآ 600 كتاب تقريًبا? اشرح في مكان احلل حت اجدول.

الدرس 56: اربط

موافق أم غير موافق? 

عدد الكتب املستعارةالصف

435الصف األول اابتدائي

308الصف الثاني اابتدائي

288الصف الثالث اابتدائي

201الصف الرابع اابتدائي

247الصف اخامس اابتدائي
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ا بالفعل). اعرض اخطط  1- يقوم املعلم ما يلي: عرض مخطط استراتيجيات اجمع الذي أعددته في الدرس 55 (إذا أعددت مخططًـ

ا إذا لم يتم عرضه بالفعل. الرئيس "التفكير مثل عاِلم الرياضيات" أيضًـ

يقول املعلم ما يلي: في درس الرياضيات األخير، راجعنا استراتيجيات اجمع. اليوم سنواصل التدريب على جمع األعداد الكبيرة. 
في اجزء اخاص بـ "اربط"، استخدَم أمير التقدير لتحديد الصفن اللذين قرءا 600 كتاب تقريًبا. لم يكن تقدير أمير هو 

التقدير األدق. اعتقد الكثير منكم أن الصفن الثاني والثالث اابتدائي كانت أفضل إجابة. ارفعوا اإبهام إلى أعلى إذا توصلتم 
إلى العدد احملدد بالضبط للكتب التي قرأها تاميذ الصّفن الثالث واخامس اابتدائي.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى إذا جمعوا إليجاد العدد احدد بالضبط.

يقول املعلم ما يلي: َمن يريد مشاركة استراتيجية للجمع?

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشرح التاميذ اختارون استراتيجية اجمع التي استخدموها.

يقوم املعلم ما يلي: السماح مشاركة استراتيجيتني أو ثاث استراتيجيات مختلفة للجمع.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. لدينا الكثير من ااستراتيجيات حلل املسائل، ولدينا هذا العام مخطًطا رئيًسا لتذكيرنا بالطريقة 
التي مكننا من خالها التفكير مثل "عاِلم الرياضيات". هل مكن ألحدكم التطوع وقراءة ما كتبناه بالفعل?

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يقرأ التلميذ الذي م اختياره مخطط "التفكير مثل عاِلم الرياضيات" 
بصوٍت مرتفع.

يقول املعلم ما يلي: يفّكر علماء الرياضيات املتميزون أيًضا في استخدام عدة استراتيجيات. حيث ينظرون إلى املسألة ويفكرون 
بطرق مختلفة حلّلها. فرما يرسمون صوًرا أو يحللون األعداد في املسألة إلى أعداد أصغر. لنضف العبارة التالية إلى مخططنا: 

"لدى علماء الرياضيات طرق كثيرة حلل املسائل."

يقوم املعلم ما يلي: الكتابة على اخطط الرئيس.

يقول املعلم ما يلي: سنجّرب اليوم مجموعة متنوعة من ااستراتيجيات. وسيتعاون كل منكم مع زميله لقراءة جداول البيانات 
واإجابة عن أسئلة عنها. لنلِق نظرة اآلن. اانتقال إلى صفحة الدرس 56: التطبيق، في كتاب التلميذ والنظر إلى جداول 

البيانات.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 56: التطبيق، والنظر إلى جداول البيانات. تطلب منكم هذه األسئلة أن 
تتدربوا أنتم وزماؤكم على استخدام مجموعة متنوعة من استراتيجيات اجمع وأن تتحروا الدقة. وعندما تنتهون، أريد أن يرسم 

ا، فحاولوا حل مسألة "التحدي". ما  كل منكم جمة بجانب أصعب مسألة بالنسبة له وزميله. إذا انتهيتم من حل هذه املسائل سريعًـ
األسئلة التي لديكم؟

يقوم التاميذ ما يلي: طرح أسئلة استيضاحية عند احاجة.

يقوم املعلم ما يلي: استخدام طريقة رفع األيدي وتكوين ثنائيات ملساعدة التاميذ في العثور على زماء.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل مع زميل حل مسائل اجمع في كتاب التلميذ. وضع جمة بجوار املسألة األصعب. مكن للتاميذ 
ا محاولة حل مسألة "التحدي". الذين انتهوا مبكرًـ

يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل ملاحظة التاميذ أثناء حل املسائل. والتحقق ملعرفة كيف يحاول التاميذ حل املسائل. احظ 
ااستراتيجيات التي يستخدمها التاميذ، واطلب منهم شرح سبب استخدامهم استراتيجية محددة. وأرشدهم إلى جربة استراتيجيات 

ر التاميذ بوضع  م الدعم ألولئك الذين قد يواجهون صعوبة. في نهاية اجزء اخاص بـ "تعلم"، استخدم إشارة جذب اانتباه وذكّـ جديدة، وقدّـ
جمة بجوار املسألة األصعب.

يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع اليوم في استخدام استراتيجيات اجمع حلل املسائل باستخدام جداول البيانات. أبقوا كتب 
 التلميذ للجزء اخاص بـ "تأمل".

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

الصف الثالث اابتدائي 172

ّل املسائل التالية باستخدام ااستراتيجية التي تناسبك وتناسب زميلك. واشرحا طريقة حّلكما وأفكاركما. تذّكرا أن تكتبا اسميكما  اإرشادات: حُـ
بجوار إجابات كٍل منكما. وعندما تنتهيان، ضعا جمة بجوار املسألة األصعب.

الدرس 56: التطبيق

جدول البيانات 1: يوضح اجدول التالي عدد التاميذ في كل صف في مدرسة كبيرة في القاهرة. استخدم هذه املعلومات لإجابة عن األسئلة 
التالية.

عدد التاميذالصف

272الصف األول اابتدائي

356الصف الثاني اابتدائي

529الصف الثالث اابتدائي

487الصف الرابع اابتدائي

األسئلة:

ا؟ ما عدد التاميذ في الصفني األول والرابع اابتدائي معًـ

ا؟  ما عدد التاميذ في الصفني الثالث والرابع اابتدائي معًـ

قال فريد إن عدد التاميذ في الصفني األول والثالث أكبر من عددهم في الصفني الثاني والرابع. فهل تتفق معه أم ا؟ وما الذي يثبت صحة 
إجابتك.

اربط ( إلى  دقيقة)
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1. يقول املعلم ما يلي: في اجزء اخاص بـ"تأمل" اليوم، سنشارك املسائل التي وضعتم جمة بجوارها في كتبكم. عودوا إلى 
مقاعدكم والتفتوا إلى زمائكم املجاورين، وقرروا َمن سيشارك أوًا. يناقش التلميذ األول املسألة التي وضع بجوارها جمة 

مع شرح السبب. أما زميله، فيستمع فقط. تذكروا أن الفهم ومستوى الصعوبة يختلف من تلميٍذ إلى آخر، لذلك استمعوا إلى 
بعضكم البعض باحترام. بعد ذلك، يتبادل كل زميلن األدوار. وهذا الوقت غير مخصص ليحل الزماء مسائل بعضهم البعض، 

بل ليستمعوا إلى بعضهم البعض فقط. إن استماع الزماء إلى بعضهم البعض وسيلة رائعة لتعّلم استراتيجيات جديدة حلل 
املسائل.

يقوم التاميذ ما يلي: العودة إلى املقاعد. تبادل األدوار مع الزماء املجاورين في مشاركة املسألة األصعب مع شرح السبب. 
ااستماع إلى بعضهم البعض باحترام.

يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ من 3 إلى 5 دقائق ملشاركة احل وااستماع.

يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع في املشاركة والتحّلي بااحترام. فنحن مجتمع من "علماء الرياضيات" وعلينا احترام أفكار 
بعضنا بعًضا. حِيوا زماءكم املجاورين، واحتفظوا بكتب التلميذ في مكانها لاستخدام اليوم.

يقوم التاميذ ما يلي: حية زمائهم اجاورين، ووضع أدواتهم في حقائبهم.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 57

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
ف التاميذ مجموعة متنوعة من األنشطة السريعة للتدريب على الضرب والقسمة في الفصول السابقة. ولهذا، فإن اجزء اإلرشادات ماحظة للمعلم: تعرّـ

اخاص بـ "اربط" عبارة عن مراجعة وتدريب. ارجع إلى الدرس 52 للحصول على تعليمات مفصلة.

1. يقوم املعلم ما يلي: اختيار أحد األنشطة التالية للعمل عليه خال وقت اجزء اخاص بـ "اربط".

لغز الضرب• 
رمي حجر النرد ورسم املصفوفات (يجب توفير أوراق للرسم البياني (شبكة))• 
 •( مشاركة عناصر العّد (يجب توفير عناصر عدّـ
لغز املسائل الكامية• 
لعبة "معركة األعداد" - يأخذ كل تلميذ مجموعة من بطاقات األعداد من 0 إلى 12 وضعت كلتا مجموعتي البطاقات بحيث يتجه • 

الوجه املكتوب عليه العدد إلى أسفل بني الزميلني. يجب على كل تلميذ أن يقلب أول بطاقتني في أعلى مجموعة البطاقات، وضرب 
العددين الظاهرين إليجاد حاصل الضرب. من يكون لديه حاصل الضرب األكبر يأخذ جميع البطاقات األربع. ويستمر كل تلميذين 

في اللعب حتى تنفد البطاقات من أحدهما. ثم يعيدون خلط البطاقات ويكررون اللعب حتى ينتهي الوقت.
ا أو مجموعة من بطاقات األعداد من •  العّد بالقفز - يلعب التاميذ في مجموعات ثنائية. تأخذ كل مجموعة ثنائية حجر نرد واحدًـ

ا للعدد الظاهر على حجر النرد /  0 إلى 12. يرمي أحد الزميلني حجر النرد أو يختار بطاقة. والزميل الثاني يقول أول 12 مضاعفًـ
البطاقة اختارة. ومكن للتاميذ استخدام مخطط 120 عند الضرورة ملساعدتهم.

يقوم التاميذ ما يلي: التدريب على النشاط الذي اختاره املعلم خال وقت اجزء اخاص بـ "اربط"، كل مفرده أو مع زميل.

يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع اليوم في التدريب على حقائق الضرب أو القسمة.

عها على التاميذ. يقوم املعلم ما يلي: جمع أي مواد وزّـ

املواد

يبدأ هذا الدرس بتدريب سريع على الضرب أو القسمة 
باستخدام أحد األنشطة املوضحة التي عرفها التاميذ 

بالفعل في الفصلني األخيرين. في اجزء اخاص بـ 
"تعلم"، ينظر التاميذ إلى الرابط بني اجمع والطرح، 
ويستكشفون استراتيجيات طرح األعداد الكبيرة، ثم 

يتدربون على الطرح والتأكد من خال اجمع. وُـضعت 
املسائل املذكورة عن قصٍد بحيث مكن حلها باستخدام 

العديد من الطرق، بدءًـا من الرياضيات الذهنية إلى 
خطوط األعداد وصور القيمة املكانية حتى التحليل إلى 
قيم مكانية. م شرح الطريقة القياسية (اخوارزميات) 
للطرح في الصف الثاني اابتدائي، وستتم مراجعتها 

ا في الصف الثالث اابتدائي،  والتدريب عليها أكثر احقًـ
ولكن هذا الدرس يركز على األعداد الكبيرة التي مكن 
جميع التاميذ حفظها اكتساب الثقة في عملية الطرح.

سيقوم التاميذ ما يلي:
شرح العاقة بني اجمع والطرح.• 
تطبيق استراتيجيات لطرح عددين كل منهما • 

حتى أربعة أرقام.
استخدام اجمع للتأكد من إجابات مسائل • 

الطرح.

ا حاجة لتحضير جديد.

ناج الطرح• 
احقائق الرياضية• 
عمليات عكسية• 
املطروح منه• 

كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 
رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقوم املعلم ما يلي: كتابة املسائل التالية على السبورة:

236 = 126 – _______  _______ = 236 + 126

يقول املعلم ما يلي: توجد على السبورة مسألتان. املسألة األولى مسألة جمع، وحاصل اجمع فيها غير معروف. واملسألة الثانية 
طَرح منه عدد آخر. اعملوا بصمٍت ملدة دقيقة  مسألة طرح، واملطروح منه فيها غير معروف. تذّكروا أن املطروح منه هو العدد الذي يُـ

إيجاد العدد الذي يجب أن يوضع في كل فراغ. وعندما تكون لديكم إجابة، ارفعوا اإبهام إلى أعلى.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل مفردهم إليجاد العدد املفقود في كل مسألة (362). عند اانتهاء، رفع اإبهام إلى أعلى. 
يشارك التاميذ اختارون إجاباتهم ويشرحون كيف مكن أن يكون العدد هو نفسه في الفراغني.

يقول املعلم ما يلي: اجمع والطرح عمليتان عكسيتان أو متضادتان. على سبيل املثال، لتبسيط هذه الفكرة، فكروا في املسألتن 
التاليتن.

يقوم املعلم ما يلي: كتابة ما يلي على السبورة:

7 = 3 – _____  _____ = 3 + 7

يقول املعلم ما يلي: ما العدد الذي يجب أن يوضع في كل فراغ? ارفعوا أيديكم عندما تعرفون اإجابة.

يقوم التاميذ ما يلي: التفكير بصمٍت حل املسألة، رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون اإلجابات.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. في الصف الثاني اابتدائي، أشرنا إلى هذه األعداد باسم "احلقائق الرياضية". ما املسألتان 
األخريان اللتان مكننا كتابتهما لهذه احلقائق الرياضية? ارفعوا أيديكم للمشاركة.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يكتب التاميذ اختارون املسألتني اجديدتني على السبورة 
)3 + 7 = 10 و10 - 7 = 3(.

يقول املعلم ما يلي: رائع. مكن أن تفيدنا معرفة احلقائق الرياضية عند التأكد من حلولنا. لننظر إلى هذه املسألة.

يقوم املعلم ما يلي: كتابة 572 – 350 = _____ على السبورة.

يقول املعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا أردم احلضور إلى مقدمة الفصل وشرح طريقة حل مسألة الطرح هذه.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يحل التاميذُـ اختارون املسألة على السبورة.

يقوم املعلم ما يلي: الطلب من أحد التاميذ مشاركة طريقة مختلفة للحل.

يقول املعلم ما يلي: مثلما نفعل في اجمع، لدينا الكثير من الطرق لطرح عددين. لدي سؤال لكم: إذا كانت 572 - 350 = 
222، فهل 222 + 350 = 572? ارفعوا اإبهام إلى أعلى إذا كنتم تعتقدون ذلك. أخفضوا اإبهام إلى أسفل إذا كنتم ا تعتقدون 

ذلك.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى إلبداء املوافقة أو خفض اإبهام ألسفل إلبداء عدم املوافقة.

يقوم املعلم 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.

يقول املعلم ما يلي: مكن أن تساعدنا العاقة بن اجمع والطرح في التأكد من حلولنا، وكذلك في حديد طريقة حل املسائل. 
رجى فتح كتاب الرياضيات للتاميذ  سنتدرب اليوم على الطرح، ثم سنفكر في مسألة جمع مكننا استخدامها للتأكد من حّلنا. يُـ

على صفحة الدرس 57: التطبيق. واقرأوا اإرشادات في صمت.

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

الصف الثالث اابتدائي 174

ّل كل مسألة طرح باستخدام أي استراتيجية تختارها. ثم اكتب مسألة جمع للتحقق من إجابتك. املسألة األولى عبارة عن  اإرشادات: حُـ
مثال.

الدرس 57: التطبيق

مسألة اجمع للتحققمسألة الطرح

مثال: 

222 = 350 - 572

احل:
خط األعداد

صورة القيمة املكانية

مثال: 

572 = 350 + 222

500 = 300 + 200

72 = 50 + 22

572 = 72 + 500

= 450 - 780 .1

احل: 

 = 610 - 925 .2

احل:

100- 100- 100-50-

222 272 372 472 572



الفصل 6 247

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 57: التطبيق في كتاب التلميذ وقراءة اإلرشادات بصمت.

يقول املعلم ما يلي: ترون في اإطار األول املسألة التي حللناها على السبورة. وهي موضحة كمثال لكم. جدون أسفل املسألة مثال 
لطريقتن حلل املسألة في املثال - خط األعداد ورسم القيمة املكانية. بينما توجد في اإطار األمن مسألة اجمع التي أثبتت أن 

572 - 350 = 222 ونظًرا ألن 350 + 222 تساوي 572، وبالتالي فإن حاصل الطرح صحيح. ما األسئلة التي لديكم?

يقوم التاميذ ما يلي: طرح أسئلة استيضاحية عند احاجة.

يقول املعلم ما يلي: ستعملون اليوم مع زمائكم املجاورين. مكنكم ماحظة أفكار بعضكم بعًضا والتعّلم من بعضكم حن 
حددون استراتيجيات احلل التي توّدون استخدامها. إذا كانت لدى زمائكم استراتيجية ا تفهمونها حًقا، فهذه فرصتكم 

لتتعلموا منهم وتتدربوا على استراتيجيات أخرى للحل. تذّكروا أن علماء الرياضيات مفكرون يتمتعون باملرونة.

توجد مسائل الطرح في العمود األول. وهي ست مسائل.

اشرحوا طريقة حّلكم حت املسألة، ثم اكتبوا مسألة جمع إثبات صحة إجابتكم في اإطار املوجود ناحية اليمن. وإذا لم تكن 
إجابة مسألة اجمع تساوي العدد األول - أو املطروح منه في مسألة الطرح - فستعرف أنك وقعت في خطأ وأنه بإمكانك تصحيح 

حّلك. وإذا انتهيتم مبكًرا، مكنكم أن حاولوا مع زمائكم حل مسائل "التحّدي". ما األسئلة التي لديكم?

يقوم التاميذ ما يلي: طرح أسئلة استيضاحية عند احاجة. ثم قضاء بقية وقت اجزء اخاص بـ "تعلم" في العمل مع زميل 
ا العمل على حل مسائل  حل مسائل الطرح والتأكد من احل باستخدام مسألة جمع عكسية. مكن للتاميذ الذين انتهوا مبكرًـ

التحدي.

يقوم املعلم 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 املساعدة عند احاجة.

يقول املعلم ما يلي: عمل رائع. ضعوا كتبكم في أماكنها املخصصة.

1. يقول املعلم ما يلي: ناقشنا اليوم العاقة بن اجمع والطرح. التفتوا إلى زمائكم املجاورين واشرحوا كيف أن فهم احلقائق 
الرياضية أو العاقة بن اجمع والطرح يساعدكم في حل املسائل الصعبة.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث إلى الزماء املجاورين عن العاقة العكسية بني اجمع والطرح.

يقوم املعلم ما يلي: بعد دقيقة إلى دقيقتني، استدعاء بعض التاميذ ملشاركة أفكارهم.

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ اختارون أفكارهم ويستخدمون أمثلة لدعم تفكيرهم.

يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع اليوم. في درس الرياضيات التالي، سننظر إلى بعض مسائل اجمع والطرح الكامية.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

تعلم (من  إلى  دقيقة)



248 الفصل 6

نظرة عامة الدرس 58

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
رجى فتح كتاب الرياضيات للتاميذ على صفحة الدرس 58: اربط. سترون نفس املسألة الكامية التي اإلرشادات 1. يقول املعلم ما يلي: يُـ

ها على السبورة. بعد أن تفتحوا الصفحة، اقرأوا املسألة بصمت. كتبتُـ

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 58: اربط، وقراءة املسألة الكامية بصمت.

يقول املعلم ما يلي: حت املسألة، توجد طريقتان مختلفتان استخدمهما بعض التاميذ للتفكير في حل هذه املسألة الكامية. 
اقرأوا املسألة، ثم حددوا إن كنتم تريدون حّلها باستخدام اجمع أو الطرح. وضعوا دائرة حول الطريقة التي يبدو أنها األفضل 

بالنسبة لكل منكم. عندما تكونون مستعدين ملشاركة أفكاركم، ارفعوا أيديكم.

يقوم التاميذ ما يلي: التأمل في املسألة الكامية ووضع دائرة حول طريقة حل املسائل األفضل بالنسبة لهم. رفع األيدي 
للمشاركة التطوعية. يُـحِدد التاميذ اختارون طريقة يختارونها ويشرحون أفكارهم.

د من استدعاء تاميذ اختاروا اجمع وتاميذ اختاروا الطرح. ا توجد طريقة صحيحة واحدة فقط حل هذه  يقوم املعلم ما يلي: التأكّـ
املسألة.

يقول املعلم ما يلي: أحسنتم. مكن حل هذه املسألة مجموعة متنوعة من الطرق. فكلتا الطريقتن أدت إلى إجابة صحيحة. 
سننظر اليوم إلى بعض املسائل الكامية اإضافية، ونفكر في الطرق التي سنستخدمها حلل أنواع مختلفة من املسائل. أبقوا 

كتاب التلميذ للجزء اخاص بـ "تعلم".

املواد

يواصل التاميذ في هذا الدرس التدريب على 
استراتيجيات اجمع والطرح أثناء حل مجموعة متنوعة 

من املسائل الكامية. مكن حل املسائل الكامية 
باستخدام اجمع أو الطرح في بعض احاات، بحيث 

يكتسب التاميذ مرونة التفكير في الطريقة األنسب لهم 
كي يتوصلوا إلى اإلجابة. في الصف الثاني اابتدائي، 

كان هناك تركيز أكبر على تعلّـم استراتيجيات حلّـ 
املسائل. وفي الصف الثالث اابتدائي، الهدف هو أن 

يطبّـق التاميذ تلك ااستراتيجيات حل مسائل بها 
أعداد كبيرة. لذلك، يُـقِيم التاميذ في اجزء اخاص بـ 
"تأمل" مدى فهمهم احالي حل مسائل اجمع والطرح 

باستخدام أعداد كبيرة. وستساعدك اإلجابات 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.
ل ما تعلّـموه لتحديد نقاط القوة وفرص النمو.•  تأمّـ

قبل الدرس، اكتب املسألة الكامية التالية على • 
السبورة:

السيد/ محمود يربى الدجاج. • 
وخال العامني السابقني، وضعت 

دجاجاته 5350 بيضة. وفي 
العام املاضي، وضعت الدجاجات 

2120 بيضة. فما عدد البيض 

الذي وضعته دجاجاته منذ عامني؟

مراجعة املفردات عند • 
احاجة.

كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 
رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

177الصف الثالث اابتدائي

يربي السيد/ محمود دجاًجا. وخال العامن السابقن، وضع دجاج مزرعته 5350 بيضة. منها 2120 بيضة في العام املاضي. فما عدد البيض 
في العام قبل املاضي?

ضع دائرة حول املسألة التي متثل طريقة احلل. هل ستستخدم اجمع أم الطرح?

الدرس 58: اربط

 2120+=       5350  5350–2120=

5120 = 3000 + 2120

5320 = 200 + 5120

5350 = 30 + 5320

3350 = 2000 - 5350

3250 = 100 - 3350

3230 = 20 - 3250

3230 بيضة3230 بيضة

أو 
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1. يقول املعلم ما يلي: في اجزء اخاص بـ "اربط"، نظرنا إلى طريقتن مختلفتن حلل املسألة على السبورة، ولكنني أتساءل إن 
كان أي منكم بإمكانه حّلها بطريقة مختلفة. ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم طريقة مختلفة حلل هذه املسألة الكامية وإذا كان 

بإمكانكم شرح أفكاركم على السبورة ليراها الفصل.

ا بديلة حل املسألة الكامية، ويشرحون  يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يقِدم التاميذ اختارون طرقًـ
أفكارهم للفصل، ويشرحون الطريقة على السبورة.

يقوم املعلم ما يلي: استدعاء تاميذ لديهم طريقة مختلفة في احل.

يقول املعلم ما يلي: عمل جيد. في حصص الرياضيات الثاث السابقة، تعلمنا استراتيجيات اجمع والطرح، وناقشنا العديد من 
ااستراتيجيات املختلفة. وسننظر اليوم إلى كيفية تطبيق تلك ااستراتيجيات في مسائل محددة. سيحّل كل منكم مجموعة 

متنوعة من املسائل الكامية بالتعاون مع زميل. األمر عائد لكم في حديد طريقة احلل ثم العمل على إيجاد احلل. لننظر إلى 
مسألة كامية أخرى مًعا. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة الدرس 58: التطبيق. واقرأوا مثال املسألة الكامية. ثم فكروا في 

طريقة حل هذه املسألة. وارفعوا اإبهام إلى أعلى عند اانتهاء.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 58: التطبيق، وقراءة املسألة الكامية في كتاب التلميذ. التفكير في طريقة 
للحل ورفع اإبهام إلى أعلى عندما يكونون مستعدين.

يقول املعلم ما يلي: قفوا إن أردم استخدام طريقة اجمع حلل هذه املسألة وكان بإمكانكم حل هذه املسألة ومشاركتها مع 
املجموعة.

يقوم املعلم ما يلي: استدعاء تلميذ واقف ملشاركة طريقة احل واإلجابة. تكرار العملية، والطلب من التاميذ الوقوف إن كان بإمكانهم 
استخدام الطرح للحل.

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ اختارون طرقهم في احل.

يقول املعلم ما يلي: هذه املسألة الكامية واملسألة املذكورة في اجزء اخاص بـ "اربط" كان بهما جزء مفقود. وفي كلتا املسألتن، 
طرح عليكم  مكننا استخدام اجمع أو الطرح إيجاد اجزء املفقود. ليس جميع املسائل الكامية طريقة واحدة فقط للحل. ستُـ

اليوم مسائل لتحّلوها مع زمائكم املجاورين. اقرأوا بانتباه وحددوا أفضل طريقة مكنكم استخدامها. وبإمكان كل منكم أن يجّرب 
مع زميله الطريقة نفسها أو طرًقا مختلفة. وتأّكدوا 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 املجاورين حل املسائل الكامية في كتاب 
التلميذ.

يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل وماحظة التاميذ أثناء عملهم. عرض تقدم املساعدة عند الضرورة. احظ الطرق التي يستخدمها 
التاميذ حل املسائل، فرما يلزم قضاء وقت إضافي ملراجعة الطرق في الدروس القادمة إذا بدا أن التاميذ يواجهون صعوبة بالفعل أو إذا 

كان التاميذ يرسمون في الغالب صور القيمة املكانية فقط. على التاميذ في الصف الثالث اابتدائي تطوير طرق أكثر كفاءة حل مسائل 
األعداد الكبيرة.

يقول املعلم ما يلي: لقد قمتم بعمل رائع اليوم في استخدام كٍل من اجمع والطرح حلل املسائل الكامية. أبقوا كتاب التلميذ 
للجزء اخاص بـ "تأمل".

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

الصف الثالث اابتدائي 178

ّل بعض املسائل بأكثر من خطوة  اإرشادات: اقرأ كل مسألة كامية وحّدد استراتيجية حللها. ووّضح حّلك حت كل مسألة. مكن أن حُـ
واحدة. لذلك، اقرأ بانتباه.

مثال: 

يربي السيد/ محمود اخراف أيًضا. وفي أحد األيام، أخذ 235 خروًفا لترعى في إحدى احلقول. و أحضر جاره خرافه أيًضا لترعى في 
احلقل نفسه. واآلن، يوجد إجمالي 680 خروًفا في احلقل. فما عدد اخراف التي أحضرها اجار إلى احلقل?

الدرس 58: التطبيق

ا وم استعارة 525 كتابًـا. فما عدد الكتب املوجودة في املكتبة اآن؟ 1. مكتبة تتسع لعدد 2475 كتابًـا، منها 137 كتابًـا مفقودًـ

لِمت؟ 2. م تسليم ثاثة صناديق مليئة بالكتب إلى املكتبة. فإذا كان كل صندوق ملوءًـا بـ 215 كتابًـا، فما عدد الكتب التي سُـ

3. أخرجت أمينة املكتبة بعض الكتب اجديدة من الصناديق بحيث تبقى في هذه الصناديق اآن 510 كتابًـا. فما عدد الكتب التي أخرجتها أمينة 
املكتبة من الصناديق؟

تدريب:

اربط ( إلى  دقيقة)
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1. يقول املعلم ما يلي: راجعنا خال الدرسن السابقن استراتيجيات اجمع والطرح واستخدمناها حلل مسائل كامية. في درسنا 
التالي، سنبدأ موضوع جديد في الرياضيات، ولذلك أوّد اليوم أن تقضوا بعض الوقت في تأّمل املعلومات التي فهمتموها. وتذكروا 

سمى إدراك ما وراء املعرفة. اانتقال إلى صفحة الدرس 58: كّراس الرياضيات، واقرأوا اإرشادات دون أن تبدأوا احلل. أن هذا يُـ

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 58: كراس الرياضيات، في كتاب التلميذ، وقراءة اإلرشادات بصمت.

يقوم املعلم ما يلي: قراءة اإلرشادات بصوٍت مرتفٍع وشرح معنى مقياس التقييم.

يقول املعلم ما يلي: وبعد وضع دائرة حول عدد، اكتبوا سبب اختياركم له. واشرحوا بأسلوبكم رأيكم في هذه املفاهيم، واألجزاء 
التي أّديتم فيها جيًدا، واألجزاء التي تعتقدون أنكم ما زلتم بحاجة للدعم فيها. ليس عليكم مشاركة كّراستكم مع زمائكم.

ل ما تعلّـموه ثم تقييم فهمهم احالي للمفاهيم الواردة في الدروس الثاثة السابقة. شرح سبب  يقوم التاميذ ما يلي: تأمّـ
اختيارهم للرقم الذي اختاروه.

يقوم املعلم ما يلي: منح التاميذ من دقيقتني إلى 3 دقائق لكتابة اإلجابة. جمع كتب التاميذ. التأكد من قراءة كتاباتهم ألنها توفر 
ا. معلومات قيّـمة عن مستوى ثقة التاميذ حاليًـا في استخدام استراتيجيات اجمع والطرح وفي جمع األعداد الكبيرة وطرحها أيضًـ

يقول املعلم ما يلي: ستكون لدينا هذا العام فرص كثيرة لتأّمل ما نتعّلمه وفرص كثيرة ملواصلة التدريب والنمو بصفتنا علماء 
رياضيات. حّيوا أنفسكم على بذل قصارى جهدكم.

يقوم التاميذ ما يلي: يفتخرون بعملهم ويُـحُيون أنفسهم.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

الصف الثالث اابتدائي 180

12345

اإرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن استراتيجيات اجمع والطرح، وجمع األعداد الكبيرة وطرحها. ثم ضْع دائرة حول الرقم الذي يصف على 
النحو األفضل مستوى مهارتك في حل مسائل اجمع والطرح التي تضم أعداًدا كبيرًة في هذا الوقت من العام.

الدرس 58: كراس الرياضيات

1 = جمع األعداد الكبيرة وطرحها ا يزال عملية صعبة بالنسبة لي.

5 = لدي مهارة فائقة في حل مسائل اجمع والطرح التي تضم أعداًدا كبيرة.

د اجوانب التي تتقنها واجوانب التي تعتقد أنك ما زلت  اشرح سبب وضعك دائرة حول الرقم الذي اخترته، واشرح رأيك بهذه ااستراتيجيات. حدّـ
بحاجة للمساعدة فيها.
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نظرة عامة الدرس 59

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقوم املعلم ما يلي: عرض ورقة فارغة كبيرة السعة لتسجيل نقاش اجزء اخاص بـ "تعلم" اليوم. سوف نستعني بها في الدرس 60 اإلرشادات

ا. أيضًـ

يقول املعلم ما يلي: اليوم سنبدأ موضوع جديد. رجاًء، فكروا في أشياء قسناها هذا العام. وارفعوا اإبهام إلى أعلى للمشاركة.

ع باإلجابة. يشارك التاميذ اختارون إجاباتهم. يقوم التاميذ ما يلي: التفكير بهدوء. رفع اإبهام إلى أعلى للتطوّـ

يقوم املعلم ما يلي: استدعاء عدة تاميذ ملشاركة أفكارهم. يجب أن حتوي اإلجابات على قياس الطول، ومكن أن حتوي على الوقت إذا 
ر التاميذ في حديد الوقت في شكل قياس. طرح أسئلة استقصائية على التاميذ، مثل: فكّـ

ما أنواع األدوات املستخدمة لقياس الطول؟ (املساطر)• 
ما الوحدات املستخدمة؟ (املليمتر (م) والسنتيمتر (سم) واملتر (م) والكيلومتر (كم))• 
ما أنواع األدوات املستخدمة لقياس الوقت؟ (الساعات)• 
ما الوحدات املستخدمة؟ (الثانية والدقيقة والساعة واليوم واألسبوع والشهر والعام، وما إلى ذلك)• 

يقول املعلم ما يلي: اليوم، سنتعلم عن قياس السوائل وكيفية معرفة كمية السائل التي مكن وضعها في وعاء ما. َمن يستطيع أن 
يذّكرنا باملقصود بـ "السائل"?

املواد

ف التاميذ في هذا الدرس أحجام السوائل كمقياس  يتعرّـ
للسعة. ولدعم تعلّـمهم، يربطون املفاهيم التي يتعلمونها 

ما يعرفونه بالفعل عن قياس الطول والكتلة. كما 
يُـنشطون معرفتهم السابقة أو إدراكهم من خال العصف 

الذهني بشأن مواد سائلة شائعة وما يعرفونه بالفعل 
عن قياسات املليلتر (ملل) واللتر (ل). ويحددون عدد 
املليلترات (ملل) املوجودة في عبوات السوائل في لتر 

واحد، ويتدربون على احاات التي عليهم فيها القياس 
باملليلتر ومتى عليهم القياس باللتر. الهدف من هذا 

الدرس والدرس التالي هو أن يدرك التاميذ معنى احجم 
وكيفية قياسه وكيفية قراءة قياسات السعة. وا حاجة 

ألن يكتسب التاميذ مستوى من املهارة في قياس السعة 
ماثل مستوى مهارة قياس الطول والكتلة.

سيقوم التاميذ ما يلي:
تعريف حجم السوائل على أنه قياس لسعة العبوات.• 
شرح العاقة بني املليلتر (ملل) واللتر (ل).• 
تقدير سعة مليلتر (ملل) من املاء.• 
حديد أفضل وحدة لقياس سعة عبوة محددة.• 

أحضر قطعة كبيرة من الورق كبير السعة ليكتب • 
التاميذ أفكارهم عن السعة عليها.

ا ذا عشر خانات على ورق كبير •  ا كبيرًـ أنشئ إطارًـ
السعة. انظر جهيزات املعلم للفصل للدرس 59 

لاطاع على مثال، إذا لزم األمر.
أحضْر 10 أكواب شفافة عليها عامة عند سعة • 

100 مليلتر (صغيرة ما يكفي كي توضع في 
مستطيات إطار اخانات العشر).

أحضر وعاءًـ سعته لتر واحد.• 
امأ الوعاء بلتر واحد من املاء.• 

السعة• 
لتر (ل)• 
مليلتر (ملل)• 
إدراك (معرفي/مفاهيمي)• 
السعة• 

ورق كبير السعة• 
إطار كبير ذو عشر خانات على • 

الورق كبير السعة
10 أكواب شفافة عليها عامة عند • 

سعة 100 مليلتر
وعاء سعته لتر واحد، ملوء مقدار • 

لتر واحد من املاء
ات (مقص لكل تلميذ)•  مقصّـ
صمغ (عبوة لكل تلميذ)• 
كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 

رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية
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1. يقول املعلم ما يلي: نعرف بالفعل أن السوائل مواد مكن أن تأخذ شكل الوعاء الذي توضع فيه. والسعة هي قياس للكمية التي 
مكن وضعها في وعاء ما. رجاًء، اهمسوا بكلمة "سعة" في أيديكم.

يقوم التاميذ ما يلي: الهمس: سعة.

يقوم املعلم ما يلي: رفع الوعاء الذي به ماء بسعة لتر واحد.

يقول املعلم ما يلي: لدي لتر واحد من املاء في هذا الوعاء. مكن وضع لتر واحد من املاء 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 
دعى سنتيمترات (سم). ومكن تقسيم  سمى أمتاًرا (م). ومكن تقسيم املتر (م) إلى وحدات أصغر تُـ (كم) إلى وحدات أصغر تُـ

سمى مليمترات (م). األمر نفسه ينطبق على قياسات السعة. حيث مكننا أخذ لتر (ل)  السنتيمتر (سم) إلى وحدات أصغر تُـ
واحد وتقسيمه إلى وحدات أصغر. واآلن، سنقسم اللتر (ل) الذي لدينا إلى 10 أجزاء.

يقوم املعلم ما يلي: عرض اإلطار ذي اخانات العشر على طاولة أو على أرضية الفصل بحيث يراه كل التاميذ. اختيار تلميذ للمساعدة 
في وضع كوب واحد في كل مستطيل على اإلطار.

يقول املعلم ما يلي: َمن مكنه أن يساعدني في ملء كل كوب مقدار 100 مليلتر (ملل) من السائل? ارفعوا أيديكم.

 يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. مأ التلميذ اختار (أو التاميذ اختارون) كل كوب حتى عامة 
الـ 100 مليلتر (ملل).

يقول املعلم ما يلي: لقد قسمنا لتًرا واحًدا من املاء بالتساوي في 10 أكواب. يحتوي كل كوب اآلن 100 مليلتر (ملل) من املاء. إذا كان 
كل كوب من هذه األكواب به 100 مليلتر (ملل)، فماذا تعتقدون بشأن سعة املليلتر الواحد? أروني اإجابة بأصابعكم.

يقوم التاميذ ما يلي: تقدير سعة مليلتر واحد من املاء وتوضيح التقدير باستخدام أصابعهم.

يقول املعلم ما يلي: نظام القياس املتري مذهل. اجمعوا أصابعكم بحيث يفصل عن بعضها البعض مسافة سنتيمتر (سم) واحد 
تقريًبا. وتخّيلوا أنكم متسكون صندوًقا شفاًفا صغيًرا مقاس كل ضلع من أضاعه سنتيمتر واحد. هذا الصندوق مكن وضع 

مليلتر واحد من املاء فيه. إًذا، سنحتاج إلى 1000 من هذه الصناديق لنضع بها محتويات زجاجة ماء واحدة سعتها لتر واحد. لنعّد 
بالقفز مقدار مائة ونوجد العدد اإجمالي من املليلترات على إطار اخانات العشر. عّدوا معي.

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

يقوم املعلم ما يلي: استخدام عصّي األسماء اختيار تلميذ كي يشرح معنى السائل.

يقول املعلم ما يلي: لنفّكر مًعا في بعض السوائل التي تعرفونها والتي توضع في أوعية. فكروا في السوائل التي مكن أن جدوها 
في املنزل أو تشتروها من املتجر. ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم أفكار. سأستدعي أحدكم ثم سنقوم بنشاط املشاركة السريعة 

وننتقل إلى تلميذ آخر.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. مشاركة اإلجابة، ثم مارسة نشاط املشاركة السريعة، واانتقال إلى 
تلميذ آخر إلى أن يوقف املعلم املشاركة.

يقوم املعلم ما يلي: كتابة أفكار التاميذ على الورق كبير السعة. ومكن أن تتضمن األفكار أشياء مثل املاء والعصير والصابون السائل 
وما إلى ذلك. طرح أسئلة إضافية، مثل:

كيف تتم تعبئة بعض من هذه السوائل؟• 
ان الوقود؟•  ما العبوة التي مكن وضع كمية أكبر من السائل فيها، زجاجة املياه الغازية أم خزّـ
هل مكنكم تسمية أي من الوحدات املستخدمة لقياس السوائل؟• 

يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع في التفكير فيما تعرفونه بالفعل عن السوائل في حياتنا اليومية. إن تنشيط معرفتكم 
السابقة أو إدراككم املعرفي أو املعلومات التي تعرفونها بالفعل قبل تعّلم أشياء جديدة يساعدكم على تعّلم مواد جديدة. وسنتعّلم 

اليوم املزيد عن أحجام السوائل.



الفصل 6 253

يقوم التاميذ ما يلي: العدّـ بصوت مرتفع مع املعلم: 100، 200، 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900، 1000.

يقول املعلم ما يلي: ما عدد املليلترات في اللتر الواحد? اذكروا العدد بصورة جماعية.

يقوم التاميذ ما يلي: قول: 1000

يقول املعلم ما يلي: نعم، نحتاج 1000 مليلتر لنحصل على لتر واحد. هل مكنكم التفكير في طريقة لكتابة عدد مليلترات املاء 
املوجودة على إطار اخانات العشر بصيغة مسألة ضرب? ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم أي فكرة.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون أفكارهم ويكتبون مسائلهم على السبورة إذا 
طلب منهم املعلم ذلك.

يقوم املعلم ما يلي: مساعدة التاميذ في أن يروا أن هناك عشرة أكواب سعتها 100 مليلتر إذا كانوا يواجهون صعوبة في ماحظة ذلك. 
يجب أن تكون املسألة بالصيغة: x 10  100 ملل = 1000 ملل.

يقول املعلم ما يلي: من فضلكم، أخرجوا كتاب الرياضيات للتاميذ وانتقلوا إلى صفحة الدرس 59: التطبيق. واقرأوا اإرشادات 
في صمت.

يقوم التاميذ ما يلي: فتح كتب التلميذ على صفحة الدرس 59: التطبيق. وقراءة اإلرشادات بصمت.

يقول املعلم ما يلي: لنفّكر مًعا للحظة. مكنكم قياس أي طول أو مسافة باملليمتر (م) أو السنتيمتر (سم) أو املتر (م) أو 
الكيلومتر (كم)، ولكن هناك أحياًنا وحدة تكون هي األفضل أو األسهل من حيث ااستخدام. على سبيل املثال، إذا أردنا قياس طول 

نهر النيل، فهل علينا استخدام السنتيمترات أم األمتار أم الكيلومترات?

يقوم التاميذ ما يلي: ذكر اإلجابات.

يقول املعلم ما يلي: إنها مسافة طويلة حًقا، ولذلك إذا كانت إجابتكم هي الكيلومترات، فسأتفق معكم. إذا أردنا قياس طول إحدى 
قدمينا، فهل علينا استخدام السنتيمترات أم األمتار?

يقوم التاميذ ما يلي: ذكر اإلجابات.

يقول املعلم ما يلي: قدمانا ليستا طويلتن جًدا، ولذلك إذا كانت إجابتكم هي السنتيمترات، فسأتفق معكم. األمر نفسه ينطبق 
على السعة. مكننا استخدام املليلتر (ملل) أو اللتر (ل) لقياس سعة أي شيء، ويظهر قياس العبوات أحياًنا باملليلتر واللتر مًعا. 

ولكن، من األفضل أحياًنا استخدام وحدة بدًا من األخرى.

ات وصمغ على التاميذ، والطلب منهم بدء النشاط. يقوم املعلم ما يلي: التأكد من فهم التاميذ لإرشادات. توزيع مقصّـ

يقوم التاميذ ما يلي: قصّـ األشياء وحديد ما إذا كان يجب قياس سعة السائل باملليلتر أو اللتر. لصق اإلجابات في كتاب 
التلميذ. عند اانتهاء، مقارنة إجاباتهم مع زمائهم املجاورين.

يقوم املعلم ما يلي: التجول في الفصل وماحظة التاميذ وهم يعملون ويقارنون إجاباتهم. مكن أن تكون لبعض العناصر أكثر من إجابة 
محتملة واحدة، ولذلك من املمتع ااستماع إلى تفكير التاميذ أثناء اتخاذ القرارات. استخدم إشارة جذب اانتباه في نهاية اجزء اخاص 

بـ "تعلم".

يقول املعلم ما يلي: يرجى إبقاء كتاب التلميذ باخارج للجزء اخاص بالتأّمل. مكنكم النظر إلى كتبكم ملساعدتكم في اإجابة 
عن األسئلة ومشاركة أفكاركم.
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اإرشادات: قص الصور التالية ثم صنف في أي منها مكن استخدام املليلتر (ملل) أو اللتر (ل) لقياس حجم السائل بها. وقارن اجابتك 
ونقاط اختافك مع زميلك.

الدرس 59: التطبيق

ملعقة من الدواءاملياه الغازية في العبوةالوقود في السيارة

الشامبو في العبوةاملاء في الزجاجةمنظف األطباق

املاء في بانيو ااستحمامالعصير في العلبة

تعلم (من  إلى  دقيقة)
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1. يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع اليوم في تصنيف العناصر حسب وحدة قياس حجم السائل التي ستستخدمونها. هل 
كانت هناك أي سوائل كنتم تعتقدون أنه مكن قياسها باملليلتر (ملل) أو باللتر (ل)? رجاًء، ارفعوا أيديكم ملشاركة أفكاركم.

يقوم التاميذ ما يلي: رفع األيدي للمشاركة التطوعية. يشارك التاميذ اختارون أفكارهم ويشرحونها (مع ذكر أمثلة إن 
أمكن).

يقوم املعلم ما يلي: استدعاء عدة تاميذ للمشاركة من أجل التأكد من منح التاميذ فرصة للتعلّـم من اآخرين، وإزالة أي حاات سوء فهم 
ا في رؤية أن سعة األوعية مكن أن تقاس أحيانًـا بكلتا الوحدتني. مستمرة قد تكون لديهم عن املليلتر واللتر. ويساعدهم ذلك أيضًـ

يقول املعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع اليوم في استخدام معلوماتكم أو معرفتكم األساسية عن القياس وتطبيقها في عملية التعّلم 
اجديدة للمليلتر (ملل) واللتر (ل). عندما تكونون في املنزل أو املتجر، احظوا أصناًفا أخرى لها حجم سوائل. انظروا إلى 

العبوات لتعرفوا إن كانت السعة تقاس باملليلتر أو اللتر أو كلتا هاتن الوحدتن.

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات
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نظرة عامة الدرس 60

اربط (10 إلى 15 دقيقة)
1. يقول املعلم ما يلي: هدفنا اليوم هو أن نتدرب على قراءة قياسات السعة واكتساب فهم للمليلتر (ملل) واللتر (ل) وكيفية اإلرشادات

ارتباطهما ببعضهما البعض. يستخدم العلماء أداة اسمها أسطوانة مدّرجة لقياس سعة السوائل. األسطوانة املدّرجة عليه خطوط 
جري العلماء قياسات دقيقة، ولهذا من املهم أن تكون أدواتهم دقيقة.  صغيرة جًدا متّيز كل مليلتر (ملل) من السائل. يجب أن يُـ
رجى فتح كتاب الرياضيات للتاميذ على صفحة الدرس 60: اربط،  سنتظاهر بأننا "علماء" يستخدمون الرياضيات للحظة. يُـ

والنظر إلى صورة األسطوانة املدّرجة.

جة. يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 60: اربط، والنظر إلى صورة األسطوانة املدرّـ

يقول املعلم ما يلي: خال عدة دقائق، احظوا الصورة ثم املؤوا اجدول ملشاركة ماحظاتكم. واكتبوا ما ترونه، واألشياء التي 
يذكركم بها ذلك، إضافًة إلى تساؤاتكم عن األسطوانات املدّرجة.

يقوم التاميذ ما يلي: العمل مفردهم في كتاب التلميذ لكتابة املاحظات في اجدول.

يقوم املعلم ما يلي: بعد بضع دقائق، استدعاء بعض التاميذ ملشاركة ماحظاتهم. مكن أن ياحظ التاميذ أشياء مثل:

جة تشبه املسطرة.•  األسطوانة املدرّـ
عليها خطوط مثل املسطرة.• 
عليها أعداد مختلفة في األسفل واألعلى.• 
األعداد املوجودة تُـعدّـ بالقفز مقدار 10.• 
جة.•  يوجد 80 مليلتر (ملل) من السائل في األسطوانة املدرّـ

املواد

في درس اليوم، يبدأ التاميذ بحل مسألة كامية جمع 
بني املعرفة باملليلتر واللتر، والعمل على الضرب في 10، 
د. وفي اجزء اخاص بـ "تعلم"،  ومهارات التفكير اجرّـ
سيتدرب التاميذ على قراءة قياسات السعة باستخدام 
الوحدة الصحيحة على عبوات قياسية عليها ملصقات 

توضح السعة، وذلك بغرض فهم الوحدات وكيفية املقارنة 
فيما بينها.

سيقوم التاميذ ما يلي:
قراءة قياسات السعة على عبوة قياسية عليها • 

ملصق يوضح سعتها.
كتابة ما تعلّـموه عن قياس السعة.• 

ة عبوات عليها ملصقات قياسات  قبل الدرس، اجمع عدّـ
باملليلتر (ملل) و/أو اللتر (ل). انظر جهيزات املعلم 

للفصل للدرس 60 لاطاع على أمثلة.

السعة• 
لتر (ل)• 
مليلتر (ملل)• 
إدراك (معرفي/مفاهيمي)• 
السعة• 

مجموعة متنوعة من العبوات التي • 
عليها ملصقات توضح السعة 
باملليلتر (ملل) و/أو اللتر (ل)

كتاب الرياضيات للتاميذ وقلم • 
رصاص

أهداف التعلُـّـمنظرة عامة على الدرس

حضير املعلم للدرس

املفردات األساسية

100

90

80

70

60

٥0

٤0

٣0

٢0

10

0
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اإرشادات: متّثل الصورة التالية أسطوانة مدّرجة. اكتب ماحظاتك في اجدول باألسفل. واشرح ما تاحظه، وما تذّكرك به األسطوانة 
املدّرجة، إضافًة إلى تساؤاتك.

الدرس 60: اربط

ذّكرني بهما أاحظه تساؤاتيما تُـ
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1. يقول املعلم ما يلي: ما السعة اإجمالية لهذا األنبوب املدرج? اهمسوا باإجابة في أيديكم.

يقوم التاميذ ما يلي: الهمس: 100

يقول املعلم ما يلي: وكيف تعرف ذلك? ارفعوا اإبهام إلى أعلى  إذا كان بإمكانكم شرح أفكاركم.

ع باإلجابة. يشارك التاميذ الذين يختارهم املعلم أفكارهم. يقوم التاميذ ما يلي: رفع اإبهام إلى أعلى للتطوّـ

يقول املعلم ما يلي: لنقرأ األعداد املدرجة على األسطوانة املدّرجة مًعا: 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100

يقوم التاميذ ما يلي: العدّـ بالقفز بصوت مرتفع مع املعلم:

يقول املعلم ما يلي: ما الذي تاحظونه بشأن هذه األعداد? التفتوا وحدثوا إلى زمائكم املجاورين.

يقوم التاميذ ما يلي: التحدث إلى زمائكم ملشاركة ماحظاتهم.

يقوم املعلم ما يلي: استدعاء تلميذ ليقول إنه عدّـ بالقفز مقدار 10. الطلب من التاميذ التفكير فيما يجب أن تثّـله اخطوط بني األعداد، 
وتكرار التحدث مع زميل مجاور واملشاركة مع الفصل.

يقول املعلم ما يلي: مثلما يوجد في املسطرة، جميع القياسات غير مكتوبة. كل خط على األسطوانة املدّرجة مثل مليلتًرا (ملل) 
واحًدا. َيستخدم العلماء األسطوانات املدّرجة طوال الوقت، ولكننا نرى ونستخدم أنواًعا أخرى من قياسات السعة كل يوم. سنتدرب 

اليوم على قراءة تلك القياسات وكتابة النتائج التي نتوصل إليها.

يقوم املعلم ما يلي: توجيه انتباه التاميذ إلى مجموعة األوعية التي جمعتها.

يقول املعلم ما يلي: سنقضي بعض الوقت املمتع اليوم في استكشاف قياسات السعة وقراءة سعة أوعية وعبوات نراها في حياتنا 
اليومية. قبل أن نبدأ، َمن يوّد أن يذّكرنا باملقصود بالسعة?

يقوم املعلم ما يلي: استخدام عصّي األسماء اختيار تاميذ كي يعرف إن كان بإمكانهم شرح السعة. تكرار النشاط نفسه بالنسبة 
للسعة.

يقوم التاميذ ما يلي: يشارك التاميذ اختارون تعريف كل من احجم والسعة. مكن أن يطلب كل تلميذ املساعدة من زميل 
إذا لزم األمر.

يقول املعلم ما يلي: سأقسمكم إلى مجموعات صغيرة. وكل مجموعة ستأخذ مجموعة من األوعية أو العبوات. عليكم تبادل األدوار 
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 60: التطبيق، في كتاب التلميذ اآلن.

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 60: التطبيق، في كتاب التلميذ.

يقوم املعلم 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.

يقول املعلم ما يلي: الهدف هو أن َتألفوا قياسات السعة بحيث تفهمون املقصود بالقياسات: 1 لتر (ل) و750 مليلتر (ملل) و500 
مليلتر (ملل) و25 مليلتر (ملل)، وما إلى ذلك. عندما أعطيكم اإشارة، يجب عليكم تبادل األوعية أو العبوات مع مجموعة أخرى 

ومواصلة العمل. وسنعمل بهذه الطريقة حتى نهاية الوقت. ما األسئلة التي لديكم?

يقوم التاميذ ما يلي: طرح أسئلة استيضاحية عند احاجة.

تعلم (من 35 إلى 45 دقيقة)
اإلرشادات

185الصف الثالث اابتدائي

اإرشادات: اقرأ بصوٍت عاٍل قياس حجم السوائل (أو قياس السعة ) في كل وعاء. ثم اكتب اسم الوعاء (مثًا، عبوة شامبو كبيرة)، وارسم 
صورة كبيرة له، واكتب سعته في اجدول باألسفل. تأكد من كتابة اسم كل وحدة قياس.

الدرس 60: التطبيق

السعةالصورةالوعاء
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يقوم املعلم ما يلي: توزيع التاميذ على مجموعات وتوزيع مجموعة من األوعية والعبوات على كل مجموعة. والطلب من التاميذ بدء 
النشاط. وبعد أن يبدو أن جميع التاميذ انتهوا، استخدام إشارة جذب اانتباه، والطلب من اجموعات تبادل األوعية والعبوات ومواصلة 

العمل.

يقوم التاميذ ما يلي: قراءة قياسات السعة على أوعية وعبوات قياسية عليها ملصقات توضح السعة، وكتابة نوع األوعية 
والعبوات وقياسات سعتها في الكتاب.

يقوم املعلم ما يلي: استخدام إشارة جذب اانتباه والطلب من متطوعني إعادة األوعية والعبوات إليك في نهاية اجزء اخاص بـ "تعلم". 
الطلب من كل التاميذ العودة إلى مقاعدهم من أجل اجزء اخاص بـ "تأمل".

رجى فتح كتاب التلميذ على صفحة الدرس 60: كراس الرياضيات، واقرأوا اإرشادات في صمت. 1. يقول املعلم ما يلي: يُـ

يقوم التاميذ ما يلي: اانتقال إلى صفحة الدرس 60: كراس الرياضيات، وقراءة اإلرشادات في صمت.

يقول املعلم 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 

األوعية والعبوات التي عليها قياسات السعة، وأي معلومات أخرى مشابهة. مكنكم استخدام كلمات وصور وأعداد لشرح أفكاركم.

اس الرياضيات. يقوم التاميذ ما يلي: العمل مفردهم لإجابة في كتاب التلميذ عن سؤال كرّـ

يقوم املعلم 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.

يقول املعلم ما يلي: لقد استمتعنا كثيًرا. اآلن، تعرفون معلومات عن قياس الطول والكتلة والوقت والسعة. ستصبحون "علماء 
رياضيات" عظماء. حّيوا بعضكم البعض.

ا. يقوم التاميذ ما يلي: حيّـة بعضهم بعضًـ

تأمل (5 إلى 10 دقائق)
اإلرشادات

187الصف الثالث اابتدائي

عّلم زميًا من الصف الثاني اابتدائي كل شيء تعرفه عن السعة. اإرشادات: تأّمل ما تعّلمته عن السعة. وتخّيل أنك ستُـ

اكتب ما تعرفه عن السعة: ما هي السعة? وكيف يتم إيجادها? وما وحدات قياسها? وكيف نقارن بن وحدات قياسها? واكتب ما تعرفه عن 
األوعية التي َتستخدم قياسات السعة، وأي معلومات أخرى مشابهة. مكنك استخدام كلمات وصور وأعداد لشرح أفكارك.

الدرس 60: كراس الرياضيات

تعلم (من  إلى  دقيقة)



  

موارد التلميذ  
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مسطرة سنتيمترية (سم) ومليمترية (م)
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مناذج القرص الدوار  
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شبكة مكعب أعداد أو نرد من 6 أوجه  
 

 

 



ساعة ذات عقارب - كبيرة
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منوذج لساعة ذات عقارب - صغيرة



بطاقات لعبة ترتيب الكراسي  
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لوحة لعبة خانات املصفوفة



 

 

 

     

 

 

 

                                                                       

 

    

 

                       

 

                              

 

 

               

 

 

 

 

 

بطاقة مصفوفة النجوم 1

بطاقات املصفوفة

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

 

 

 



أدوات تمثیل نظام العد العشري - للتلمیذ

العشرات قص ملربعات) اآلحاد (تُـ  

شبكة املصفوفة  

 

 

 

 

            

 

 

 

            

 

 

 

            

 

 

 

            

 

 

 

            

 

 

 

            

 

 

 

            

 

 

 

            

 

 

 

            

 

 

 

            

             

             

             

             

             

             

             



أدوات تمثیل نظام العد العشري - للتلمیذ   

  

        

        

         

 

 

              

  

قص ملربعات) العشرات اآلحاد (تُـ  

شبكة املصفوفة



للمعلم أدوات متثيل نظام العد العشري 

مربعات كبيرة
األعمدة

قص بعض األعمدة ملربعات صغيرة إلنشاء وحدة آحاد واحدة

           

 

      

 

      



  أدوات متثيل نظام العد العشري - للمعلم 

 

مربعات كبيرة = 100
األعمدة = 10

قص بعض األعمدة ملربعات صغيرة إلنشاء وحدة آحاد واحدة

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
  



 

 



 

 



أكثر أم أقل من 

ثمار التمر

 



أكثر أم أقل من 1000؟  

 

  ثمار التمر

 



متســابقون في سباق  عــدد احلبــوب فــي 1 كيلوجــرام من األرز

 

 

 



 متســابقون في سباق

  

 

 

كيلوجــرام من األرز عــدد احلبــوب فــي 



   بطاقات مسائل الضرب 1
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 x 48 =  

 

 

 x 62 =  
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١  = 8 x 

 

 

2 x 3 =  

 

بطاقات مسائل الضرب 



بطاقات األعداد
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بطاقات األعداد 10-1  
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بطاقات األعداد 12-0
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بطاقات األعداد 



 

        

        

        

        

        

 

        

        

        

        

        

 

شبكة قياس 2 سم
ا) (4 مجموعات من 40 مربعًـ



        

        

        

        

        

 

        

        

        

        

        

 

 

سم شبكة قياس 
ا) مربعًـ مجموعات من  )



  

مربعات املساحة واحمليط



 

مربعات املساحة واحمليط



متجر البقالة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدريب على مسائل الضرب: العدد 4

اإلرشادات: استخدم مخطط 120 إلكمال ما يلي:
ن مضاعفات العدد ٤      (اللون الذي يحدده املعلم). •   لوّـ

تبت أول مسألتني كمثال لك. •   اكتبهم باألسفل. كُـ

____ = ____ x  4

____ = ____ x  4

____ = ____ x  4

____ = ____ x  4

____ = ____ x  4

____ = ____ x  4

____  =   3    x  4

____  =     4    x  4

____ = ____ x  4

____ = ____ x  4

4     =     1    x  4
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٢١  ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢  
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تدريب على مسائل الضرب: العدد 6

اإلرشادات: استخدم مخطط 120 إلكمال ما يلي:
ن مضاعفات العدد ٦      (اللون الذي يحدده املعلم). •   لوّـ

تبت أول مسألتني كمثال لك. •   اكتبهم باألسفل. كُـ

____ = ____ x 6

____ = ____ x 6

____ = ____ x 6

____ = ____ x 6

____ = ____ x 6

____ = ____ x 6

____  =   3    x 6

____  =     4    x 6

____ = ____ x 6

____ = ____ x 6

6     =     1    x  6

12     =     2    x 6
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تدريب على مسائل الضرب: العدد 7

اإلرشادات: استخدم مخطط 120 إلكمال ما يلي:
ن مضاعفات العدد ٧      (اللون الذي يحدده املعلم). •   لوّـ

تبت أول مسألتني كمثال لك. •   اكتبهم باألسفل. كُـ

____ = ____ x 7

____ = ____ x 7

____ = ____ x 7

____ = ____ x 7

____ = ____ x 7

____ = ____ x 7

____  =   3    x 7

____  =     4    x 7

____ = ____ x 7

____ = ____ x 7

7     =     1    x  7

14     =     2    x 7
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31  32 33 ٤٠ ٣٩ ٣٨ ٣٧ ٣٦ ٣٥ ٣٤  

         

٥١

 

٥٢

 

٥٤ ٥٣

 

٥٦ ٥٥

 

٥٧

 

٥٨

 

٥٩

 

٦٠

 

          

٧١

 

٧٢

 

٧٣

 

٧٤  ٧٥

 

٧٦

 

٧٧

 

٧٨

 

٧٩

 

٨٠

 

٩١  ١٠٠ ٩٩ ٩٨ ٩٧ ٩٦ ٩٥ ٩٤ ٩٣ ٩٢  

 

١١١  ١١٢  ١١٣  ١١٤  ١١٥  ١١٦  ١١٧  ١١٨  ١١٩  ١٢٠  

١٠١  ١٠٢  ١٠٣  ١٠٤  ١٠٥  ١٠٦  ١٠٧  ١٠٨  ١٠٩  ١١٠  
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تدريب على مسائل الضرب: العدد 

إلكمال ما يلي: اإلرشادات: استخدم مخطط 
ن مضاعفات العدد      (اللون الذي يحدده املعلم). لوّـ

تبت أول مسألتني كمثال لك. اكتبهم باألسفل. كُـ



 

 

 

 

 

تدريب على مسائل الضرب: العدد 8

اإلرشادات: استخدم مخطط 120 إلكمال ما يلي:
ن مضاعفات العدد ٨      (اللون الذي يحدده املعلم). •   لوّـ

تبت أول مسألتني كمثال لك. •   اكتبهم باألسفل. كُـ

____ = ____ x 8

____ = ____ x 8

____ = ____ x 8
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