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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

عن الكسور األساسية تعلم التالميذ في الصف الثالث  •  الكسر البسيط .  أ
 . 1 التي بسطها يساوي

أما في الصف الرابع فسيتعرف التالميذ على أنواع     
أخرى من الكسور، وسيتعلمون عن مفهومين للكسر 

زء من صحيح والكسر كجزء الكسر كج: البسيط وهما
سيتعرف التالميذ الحقًا على مفهومين آخرين . من كمية

سر كخارج قسمة بين الكسر كنسبة والك: للكسر وهما
يمكن تعليم التالميذ مفهوم الكسر ( .عددين صحيحين

 ).كخارج قسمة على األقل  للصفوف الخامسة المتفوقة

التعرف على الكسر   .1
  البسيط

  

 كيفية - بواسطة نماذج مختلفة-يجب أن نعلم التالميذ  • 10
: هذه النماذج هي .بناء وسائل إيضاح تجسد الكسور

طيالت، المجموعات، مستقيم األعداد الدوائر، المست
ويجب أن يعتمد التعرف على الكسور من خالل  .والخ

  .الممارسة
  :أمثلة    

3 ارسموا  ثم لونوا . أ    
 . مستطيل 2

   
5 جدوا . ب 

، استعينوا  قطع من الكعك10  الـ  1
 .بالرسم

5معطى . ج    
1

 .صحيحارسموا ال . الصحيح بالرسم
   

 
 كل  إذا كان قطاعات6كم دائرة يمكن تغطيتها بـ . د

3قطاع
1

 ؟
بسط، مقام، خط الكسر، : معرفة المصطلحات اآلتية  •      

  .وعدد مخلوط
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

أسماء مختلفة لنفس   -
  الكسر

  

كون أسماء أخرى لنفس الكسر، كالمثال يمكن أن ت  •  
 :اآلتي

8

4

6

3

2

1 ==.  

الكسر من خالل يتم التعرف على أسماء أخرى لنفس   •      
 توضح أن الربعين يساويان نصفًا، وذلك عملية ملموسة

عندما نغطي ربعين من مربع بنصف مربع آخر، 
 هذه الطريقة تهيئة تعتبر. عندها نجد مساواة بينهما

 لعمليتي التوسيع واالختزال اللتين ستدرسان في حدسية
  .الصف الخامس

قامه، في هذه يمكن أن يكون بسط الكسر أكبر من م  •      
عدد مكون من (عدد مخلوط الحالة نكتب الكسر ك

  :، مثالً)صحيح وكسر

2

1
1

2

3
=.  

 كسوًرا  التالميذبنفس وسائل اإليضاح يمكننا أن نعلم  •      
ويمكننا .  كتلك التي بسطها أكبر من مقامها1أكبر من 

 أو أي عدد صحيح 1 كسوًرا تساوي همأيًضا أن نعلم
  . أعداًدا مخلوطةنعلمهموكذلك 

 :مثال    

    

    
: جدوا من بين الكسور التالية

5

2

8

8

10

4

5

5

4

3

8

6
 ,  ,  ,  ,  ,    

استعينوا . أزواًجا من األسماء المختلفة لنفس الكسر
 .سةبوسائل ملمو

وكل تمثيل الصفر  -
بصورة عدد  طبيعي 

  كسر

  :أمثلة  

6
1

6
=     6

2

12
=      0

23

0
=     0

5

0
=  
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

  :أمثلة   -

9أيهما أكبر . أ   
7  أم  1

  ؟1
6أيهما أقرب إلى الواحد الصحيح . ب   

5  أم  5
؟ 4

8وأيهما أقرب إلى الواحد الصحيح  
3  أم  3

  ؟2
 

مقارنة بين الكسور 
 وبدون حدسيةبطرق 

 خوارزميات

:  أمامكم كسور.  ج  
8

7

3

1

5

3

4

1
اكتبوا الكسور    ,  ,  , 

األكبر من 
2

1
 ؟ 

عمليات حسابية في   .2
  )تعرف أولي(الكسور 

15  
    

جمع وطرح كسور   -
 متساوية، ذات مقامات

بمعنى أن  ("قريبة" أو
أحدها من مضاعفات 

  )خرالمقام اآل

  

  

  :أمثلة

+=.أ
5

1

5

+= .ب         3
4
−=.ج       32

3
11 

+□ = 1. د        
2
 .ه     1

4
3

4
1 =−□  

4 يتم حل التمرين   •      
3

2
1 لـ امعرفة أن ال بناًء على  +

2
4  يساوي 1

2 .  

      

  

ال نعتمد في الحل على التوسيع واالختزال وإنما نعتمد 
على استعمال وسائل ملموسة، أو على معرفة األسماء 

  .مها التالميذاألخرى لنفس الكسر التي تعلَّ

نطلب من التالميذ أن يحلوا تمارين فيها أحد المقامات   •      
وذلك في مجال األعداد . من مضاعفات المقام اآلخر

  :المعروفة لهم، مثل
3
  َو  1

6
5.  
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

+= :مثال       
6
1

3
2  

  :أمثلة     -
 

جمع وطرح أعداد 
مخلوطة ذات مقامات 

   أو متساوية"قريبة"
  

 

  .أ 
 

=   
5
2

5
43 − 

   
 

 تكون تمارين في جمع الكسور،  بحيث 3اكتبوا  .ب
  .لها نفس النتيجة

ضرب عدد صحيح في  -
 كسر

عملية بواسطة كسر علَّم ضرب العدد الصحيح في ُي• 
  .متكررة لنفس الكسرالجمع ال

مسائل كالمية في   .3
  الكسور

  

 يجب أن يميز التلميذ  من كسور في المسائل الكالمية •  

   .الكلية الذي يمثل الكمية الصحيحو  الجزءكل من
  .تعطى مسائل كالمية لها عالقة بمعنى الكسر

  .قة بمعنى الكسرمسائل لها عال •      
  :أمثلة        
   

 
2حصلت رنا على .  أ

 كعكة، وحصلت سمر من 1
4نفس الكعكة على 

1 . 
 من منهما حصلت على الجزء األكبر؟  -     
ما هو قسم الكعكة الذي حصلت عليه رنا   -     

  وسمر؟
 ما هو القسم الذي بقي من الكعكة؟  -     
2ى حصلت سعاد ودينا مًعا عل  .ب    

جدوا .   كعكة 1
ثالث إمكانيات لألجزاء التي حصلت عليها كل 

  .من دينا وسعاد
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

3أضاع يوسف قطاع الدائرة الذي يساوي   .ج    
1 .

من قطاعات  هذا القطاع كيف يستطيع أن يركب
  كسور أخرى؟

 

يشترك .  تلميذًا30يوجد في الصف الرابع أ   .د    
3
1 

كم تلميذًا يشترك . التالميذ  في دورة كرة السلة
في دورة كرة السلة؟ يجب أن يعتمد الحل على 

 .استخدام وسائل ملموسة

 األعداد الطبيعية حتى   .ب
  مليون

 

   

مراجعة مبادئ المبنى   -
  العشري

  

هيل قراءة األعداد الكبيرة، من المتبع كتابة أرقامها لتس  7
 أرقام، حيث نفصل بين هذه الفئات 3في فئات ذات 

 نكتبه 1257324العدد : مثالً. بفاصلة أو بفراغ صغير
 .1،257،324: اآلتيةبالطريقة 

      • 

       

لتجسيد العدد مليون، يمكننا أن نحسب مع التالميذ 
فنجد بواسطة الوقت المطلوب للعد حتى مليون، 

الحسابات بأننا نحتاج إلى بضعة أيام بدون نوم لكي نعد 
إذا عددنا بمعدل عدد واحد في كل ثانية، (حتى مليون 

ولتجسيد ).  يوًما تقريًبا11 عملية العّد ستستغرق نإف
العدد مليون بطريقة ملموسة بصرًيا، يمكننا أن نستعمل 

 1 مربًعا من ورق مليمتري، بحيث يكون طول ضلعه
  .متر

        

        

  :  مثال
قدروا عدد الكلمات أو عدد رموز الطباعة الموجودة 

  . صفحة100في كتاب فيه 
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

يجب أن يدرك التلميذ بأننا ال نستطيع أن نجد أكبر عدد  •      
  .ممكن

        

        

  :مثال
هل بإمكانكم أن . اكتبوا ثالثة أعداد أكبر من مليون

  تكتبوا في كل مرة عدًدا أكبر من كل عدد سجلتموه؟
  .معرفة قيم جميع األحرف األبجدية •  3  -

  
طريقة األلف باء 

  .كتابة أعداد بطريقة األلف باء األبجدية•    )حساب الُجمل(
  . مختلفةإيجاد القيمة العددية لكلمات •      

عّرفنا التالميذ في السنوات السابقة على مستقيم األعداد،  •  2  مستقيم األعداد  .ج
أما في الصف الرابع فستتم مراجعته والتوسع به في 

إضافة إلى مراجعة األعداد . مجاالت أعداد أكبر
  . على مستقيم األعداد واستعماالتهاالموجهَّة

        العمليات الحسابية .  د

بدون (ع والطرح الجم  .1
  ) تحديد

  

نُعطي  .الجمع والطرح العمودي ألعداد كثيرة المنازل •  6
تمارين  ونعطيهم أيًضا. التالميذ تمارين جمع لعددين

يحلوها  جمع لثالثة أعداد أو أكثر، ثم نطلب منهم بأن
    .شفهًيا

  :أمثلة    

عمودًيا وكان  433+1501كتب أمير التمرين  .أ    
  :تيحله كاآل

433  
1,501  
5,831   
 . صحيًحا؟ اشرحواههل كان حل

 1,200 + 314 = :حلوا شفهًيا  .ب    
   ثالث كل واحد منها مكون منجدوا ثالثة أعداد  .ج    

 .2000بحيث يكون مجموعها أكبر من  منازل، 
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

  .مقارنة بين تعابير عددية بدون إجراء حسابات •      

  :مثال        
  .=أو ،  < أو،> اكتبوا          

 392-2,753 ______ 285- 2,753  
بحيث (الضرب العمودي   .2

 كثير العاملين يكون أحد 
  )المنازل

 المبنى  العمودي على مبادئتعتمد طريقة شرح الضرب •  7
 .العشري وعلى قانون التوزيع

  

  الضرب الشفهي  في  -
  العشرات الكاملة وفي 

  المئات الكاملة

      

الضرب العمودي في   -
عامل من منزلتين، وفي 
عامل من ثالث منازل 
  بحسب قدرات التالميذ

ضرب عددين يتكون كل واحد منهما من منزلتين بطرق  •  
 . تعتمد هذه الطرق على قانون التوزيع بحيثمختلفة،

  

   =27X35=20X35+7X35=20X35+7X30+7X5  . أ    
700+210+35=945 

  27     .      ب        

 35 X  

7X5 35  

20X5 100  

7X30 210 
  

20X30 600  

 945  

  .استعمال الخوارزميات المقبولة  .ج    

 

  .بناء تمارين بحيث تكون نتائجها ذات صفة معطاة •      
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

  :مثال        
بشرط أن تستعملوا (استعملوها جميعها .  أرقام4 اةمعط        

لتحصلوا على عددين يكون ) كل رقم مرة واحدة فقط
  .حاصل ضربهما أكبر ما يمكن

من المهم تدريب التالميذ على حل تمارين القسمة شفهًيا  •  7  القسمة الطويلة  .3
 .قة الحل بواسطة الخوارزمياتقبل طري

  

كون من المقسوم عليه م  -
منزلة واحدة أو عشرات 

  كاملة

  :مثال    

=81:3   

  :نقوم بطريقتين لتنفيذ القسمة الطويلة وهما  •      

  :الطرح المتكرر كالمثال اآلتيطريقة   -      

     =4:   524 _ 

50  200 

 324 _ 

65 260 

 64   _ 

11  44 

 20_    

5 20  

131 0 

 

  524:4للتمرين   نخمن خارج القسمةبدايةً: الشرح
 بشرط أن يكون حاصل ضربه في المقسوم عليه

نطرح من المقسوم حاصل  .أصغر من المقسوم
  .   ضرب المقسوم عليه في خارج القسمة الذي خمنّاه
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

 نحصل على باق نكرر هذه العملية عدة مرات حتى        
بعدها نجمع خوارج القسمة .  عليهأصغر من المقسوم

خارج القسمة  اه فيكون حاصل جمعها هوالتي خمن
  هذه الطريقة أيًضا على قانون تعتمد. 524:4للتمرين 
  .التوزيع

لة لتنفيذ عملية رزميات المقبو هي الخواالثانيةالطريقة  -      
يعتمد شرح خوارزميات القسمة الطويلة . القسمة الطويلة

  .على المبنى العشري وعلى قانون التوزيع
 على أن  التشديد يجب524:4عند حل التمرين : مالحظة •      

") 5 واحدة في ال 4توجد "أو  (1 تساوي 4 على 5قسمة 
نه في خمسمائة، أل واحدة في ال4أنه توجد : ن ال نقولأو

عند حل . 500 أربعة في العدد 125وجد قع تالوا
 5 على 4قسمة "إن :  يجب أن ال نقول424:5التمرين 

 تساوي 5 على 4 قسمة إن: يفضل القول" غير ممكنة
 أي صفر 4 في ال 5، أو ال توجد 4والباقي صفر 
  .مرات

التقدير وتنمية الحس   .4
  العددي

  

ألنه وسيلة ته،  بحد ذا موضوع مهم األعداديعتبر تقدير •  4
  .تطوير استراتجيات حلول مختلفةللتنمية الحس العددي و

لى إوالً تقريب األعداد ألكي نقدر نتيجة تمرين ما، يمكن  •      
 أو العشرة األقرب، وبعد ذلك نقوم بتنفيذ العملية ،ةالمائ

  .الحسابية بالعشرات أو بالمئات الكاملة

  :مثال
 10,000=20X500 ≈ 18X525.  
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

  .يمكن أيًضا االستعانة بطرق أخرى •      

  :مثال        

   ؟1,000أكبر من  42X35 هل        

  20X70>21X70=42X35=1,400 :الحل الممكن        

  40X30=1,200: أو        

صل الضرب في التمرين األصلي أكبر من لذلك فإن حا        

1,000.  
  :نستعين بالتقدير في حاالت مختلفة وهي •      

وجد في حياتنا اليومية حاالت كثيرة ال نحتاج فيها ت .أ    
  .لى اإلجابة الدقيقة، وإنما نكتفي باإلجابة التقريبيةإ

  :مثال     

.  رحلةفي ا الخروج  تلميذ37ًينوي صف عدده      
 كم شاقالً . شاقالً 98لفة الرحلة لكل تلميذ تك

 جمعت المعلمة؟

نه إذا دفع أأجرت المعلمة حسابات، فوجدت : الحل     
جميع التالميذ المبلغ المطلوب، فسيكون معها مبلغ 

    شاقل4000قيمته أقل بقليل من 

)4,000=100X40 ≈ 98X37(. 

ة التي جابمن المهم معرفة تقدير ما إذا كانت اإل .ب    
 .حصلنا عليها معقولة

  : مثال     
هل . 126، كانت اإلجابة 18×47في التمرين      

  هذه اإلجابة معقولة؟
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

خذ بالحسبان ُيلزمنا التقدير في بعض األحيان أن نأ  .ج    
 .اعتبارات من الحياة اليومية

  :أمثلة     
كتب في الدقيقة نستطيع أن ن) أو كم حرفًا(م كلمة ك -    

 الواحدة أو في الساعة الواحدة؟
كيف يمكنكم أن تحسبوا بالتقريب عدد حبات األرز  -     

  كغم؟1الموجودة في كيس وزنه 
 كيف ستحسب ُسمك ورقة في كتاب؟ -    

 مقرب، ويمكن استعماله كعدد يمكن استعمال العدد كعدد•   
  :دقيق، مثالً

  
 مشاهٍد 10،000كرة القدم كان في الملعب في مباراة         

 5أما إذا قلنا سجل الالعب الممتاز ). العدد مقرب(
  .أهداف فإنه عدد دقيق

  

ة من الصحف يمكن أن نطلب من التالميذ أن يعطوا أمثل •      
  .عداد مختلفة لألالستعماالت

  

  :فيما يلي لعبة بين شخصين لتنمية التقدير       
   ". على استقامة واحدة4"اسم اللعبة        
في جدول من األعداد كما هو مبين : اللوازم المطلوبة       

يمكنكم بناء جداول تتالءم مع (الصفحة القادمة 
  . أقراص8 َو) المستويات المختلفة للتالميذ
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الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

رك إحدى التربيعات التي يريد تيختار المش: قوانين اللعبة       
وبعد ذلك يختار عددين من السطر الموجود " يحتلها"ن أ

تحت الجدول بشرط أن يكون حاصل ضرب هذين 
رها، فإذا كانت العددين موجود في التربيعة التي اختا

جابة الموجودة في التربيعة تساوي حاصل ضرب اإل
ن العددين اللذين اختارهما، فبإمكانه أن يضع قرًصا م

ول الفائز هو المشترك األ. أقراصه فوق التربيعة المناسبة
 أقراص 4الذي يستطيع أن يضع على استقامة واحدة 

  . أو قطري، أو عمودي،متتالية بشكل افقي
  . لعبة لتلميذين- استقامة واحدة على4       
         

  

  

  

  

156  728  280  380  312  

456  247  168  338  672  

336  520  480  260  228  

624  240  364  560  182  

532  266  494  288  392  

         

  
28 ,26 ,24 ,20 ,19 ,14 ,13 ,12  

  .مهام مختلفة لتنمية الحس العددي •      

  :أمثلة        
  .81:5=ن أمامكم التمري .أ    

بكم يجب تكبير المقسوم لكي نحصل على نتيجة   -    
 بدون باٍق؟

  هل توجد إجابات أخرى؟  -    
قانون التوزيع في عملية القسمة ليس بالضرورة   .ب    

 .للعشرات والمئات فقط
     17=7+10=3):21+30=(51:3  
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الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

  :أكملوا  .ج    

    - __+19=42+18 

 5X14= 70: معطى -    
            __=50X14 

 15+15+15+15=60: معطى  -    

                         __=60:15 

  .العمليات الحسابيةتمييز المبنى العددي وربطه ب•   
  :أمثلة    
ارج القسمة إذا ضاعفنا المقسوم ر خكيف يتغّي .  أ    

 عليه؟
  .أكملوا األرقام التي حذفت في تمرين الجمع  .ب    

  _1 3  

_ _  _
+ 

  
8 5 7 

بناء جدول الضرب : العالقة بين العمليات الحسابية●   
 .وبحث عملية القسمة العكسية له

  :أمثلة    
  :أمامكم جدول ضرب  .أ    

     29     31       X 

     232   248     8 

                         9 

  .أكملوا الجدول -    

 :استعينوا بالجدول لحل التمارين اآلتية -    
     =232:8 ,=464:8 ,=496:16  
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الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

  :لصفمهام للنقاش في ا  .ب    

 إلى التمارين التي يوجد لها نفس – بدون حل –أشيروا         
  .329 + 5,418 = نتيجة التمرين

        +329=5,418  
        =328+5,419  
        392+5,481=  
 األعداد أو أي تغيير كبرنعطي مهام يكون فيها لتغيير  ●      

 تغيير :مثالً على نتيجة العملية الحسابية، آخر  تأثير
 أو  بأن تكون أكبر زوجية النتيجةثر على يؤاألعداد

  .صغرأ
  :أمثلة        
دون أن تحلوا، حددوا، هل ستكون النتيجة  .أ    

 زوجية أم فردية؟
         =387 + 235   

         =235 X 387   

         =235 - 387  

         =236 - 387  

ن كتبت عليهما لذيلنرمي حجرين من النرد ا .  ب    
 في كل مرة نحسب .6حتى  1األرقام من 

ما هي . لعددين وحاصل ضربهماحاصل جمع ا
 ية؟دالنتائج األكثر توقًعا الزوجية أم الفر

هل ستكبر النتيجة أم . ا كبرنا المقسوم عليهإذ .ج    
 ؟ستصغر

 ؟327:18  أم 327:6 أيهما أكبر -    

 وبكم مرة؟ -    
   ؟ 5,371-25-17 أم 5,371-17-25 أيهما أكبر .د    
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الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

، بشرط أن 4، 3، 2، 1استعملوا األرقام   .ه    
تستعملوا كل رقم مرة واحدة لتحصلوا على 

تمرين جمع تكون نتيجته أقرب ما يمكن للعدد 
300.  

     300 ≈ ____  +____ 

 :أكملوا بنفس المعطيات أعاله التمارين اآلتية -    
        300 ≈ ____ -____   
        300 ≈ ____ X____   
        300 ≈ ____ :____   

      12  )مدمجة(مسائل كالمية   .5

  :أمثلة      -
 

مسائل ذات مرحلة واحدة 
في الجمع، الطرح، 

، حيث  أو القسمة،الضرب
عطى هذه المسائل بأعداد تُ

  "كبيرة"طبيعية 

 15000يدفع مدير شركة للعمال مبلغًا مقداره  .أ  
كم عامالً يشتغل في هذه . شاقل في كل شهر

الشركة، إذا علمت أن الراتب الشهري للعامل 
  شاقل؟2500الواحد هو 

ُدعي إلى .  مقعد1700يوجد في قاعة مسرح .  ب    
  َو مدرسة البخاري تلميذًا من 843المسرح 

 129 َو ابن خلدوندرسة  تلميذًا من م611
  هل توجد في القاعة أماكن للجميع؟. مربًيا

 كالمية ذات مسائل  -
  :تيمرحلتين من النوع اآل

aXbXc c :a±b 
aXb:c (a±b)Xc 

 (a±b):c 
 وما 

  .شابه
   

يمكن حل مسائل كالمية ذات مرحلتين بواسطة عدة  •  
مع إضافة (تمارين أو بواسطة تمرين واحد مركب 

على المعلم أن يعرض أمام ). ند الحاجةأقواس ع
تالميذه طريقة الحل الثانية، ولكن ال ُيلزم جميع التالميذ 

انظروا (أمثلة لمسائل كالمية ذات مرحلتين .باستعمالها
  ).أيًضا إلى األمثلة التي أعطيت لتالميذ الصفوف الثالثة
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الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

 300جمع تالميذ الصف الرابع مبلغاً مقداره  .أ    
 هدية، ثمن كل 35اشترى التالميذ . شاقل للحفلة

كم شاقالً بقي معهم للتكاليف  . شواقل6هدية 
 (a-(bXc)) األخرى للحفلة؟

 6اشترى .  شتلة برتقال270باع صاحب مشتل   .ب    
ت،  أما السابع مزارعين نفس عدد الشتال

كم شتلة اشترى كل مزارع .  شتلة90فاشترى 
 (c:(a-b)) ؟ من المزارعين الستة

  .كتابة تعابير رياضية لحل مسائل كالمية مركبة•   
  :مثال    

 تلميذًا من 843عاد تالميذ مدرسة السالم البالغ عددهم     
 . مقعًدا51يوجد في كل باص . المسرح في باصات

 باًصا سيحتاجون لنقل التالميذ؟كم  -    

  كم مقعًدا فارغًا بقي في الباصات؟ -    
   

يجب أن تشمل المسائل الكالمية قياسات الطول  •
 .والوزن

 - بحسب قدراتهم-لتالميذ أن يصوغوا على انقترح •   
  .مسائل كالمية لتمارين معطاة

ترتيب العمليات الحسابية    .6
  واستعمال األقواس

2 • 

     

تعلم التالميذ في الصفوف السابقة قوانين ترتيب 
 يجب أن نقوم .العمليات الحسابية واستعمال األقواس

بمراجعة ترتيب العمليات الحسابية في الصف الرابع، 
  .لكن مع أعداد كبيرة

     
  :أمثلة

   63:3X47-5 =      .أ     

  100:10X5,200 =   .ب     

  7,225-)4,894+27( =.    ج     
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هل ستحصلون على نفس النتيجة في التمارين  -  .د     
  .اآلتية؟ خمنوا

             =10:2X)3+7(  
             )=10:2(7+3X  
             )=10:2( X)3+7(  
             =10:2 X3+7  
  . حلوا التمارين، ثم افحصوا تخمينكم-     
الصفر ) صفات(خواص  -

  والواحد
  .تمَّ تدريس هذا الموضوع في الصف الثالث •  2

 للتالميذ من خالل 0 والـ 1سنعرض خواص الـ  •      
سنشجع التالميذ بحسب قدراتهم أن . تمارين عددية

  .يصوغوا هذه الخواص بالكلمات
ي صفوف متفوقة بواسطة سنعرض هذه الخواص ف •      

  .القوانين
      

  :0خواص الـ  •
عند جمع أو طرح العدد صفر،  فإن النتيجة   .أ    

ستكون مساوية للمضاف اآلخر في حالة الجمع، 
 :أو للمطروح منه في حالة الطرح

     a=0a+   a=0    a-3=0+3    5=5-0 

، فإن النتيجة تكون 0عند ضرب أي عدد في   .ب    
 .ة لصفرمساوي

     0=0aX) 5=0 :وأيًضاX3X0X6(  

 ال 5:0 غير ممكنة، فمثالً التمرين 0القسمة على  .ج    
معنى له، ألنه ال يوجد عدد حاصل ضربه في 

  .5صفر يساوي لـ 
 ال معنى له، ألن ضرب كل 0:0وأيًضا التمرين 

  .عدد في صفر يعطينا نتيجة مساوية لصفر
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خارج قسمة الصفر على أي عدد آخر غير  .د    
 .الصفر يكون صفًرا

     0=0:4=a:0  0 لكلa≠ 

  :1خواص الـ  •      
، فإن 1 أو القسمة على 1عند الضرب في   .أ    

النتيجة تكون مساوية لعامل الضرب اآلخر في 
ب، وتكون مساوية للمقسوم في حالة حالة الضر

 .القسمة
        a=1:a  7=7:11Xa=aX1=a    7=1X7=71X  

عند قسمة أي عدد غير الصفر على نفسه، فإن   .  ب    
 .خارج القسمة يكون مساوًيا لواحد

        1 = a
a )0 ≠ a(     1=

5
5   

  a:a) 0 ≠ a(     1=5:5=1      أو

بإمكاننا أن نقوم بالمقارنة بين خواص الصفر في الجمع  •      
وبين خواص الواحد في الضرب لكي نبرزهما كعنصرين 

  .حياديين
  األعداد األولية واألعداد  .7

  القابلة للتحليل
  

5  
يجب أن نقوم بالتمييز بين األعداد األولية واألعداد القابلة  •

  .للتحليل

هو عدد طبيعي يوجد له عامالن : ألوليالعدد ا .  أ    
العدد واحد والعدد :مختلفان فقط وهما) قاسمان(

 .نفسه
 هو عدد يوجد له أكثر من عدد قابل للتحليل .  ب    

 .عاملين
  .ا وليس قابالً للتحليل ليس أولًي1الحظوا أن العدد  •      
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يجب أن نمرن التالميذ على كيفية تحليل أعداد من مجال  •      
 إلى عواملها األولية ويجب أن نمرنهم على بناء 100الـ 

  .أعداد من عواملها

تشير إلى أن كل عدد قابل يجب أن نؤكد الحقيقة التي  •      
ولية،  يمكن تحليله لتمرين ضرب مكون من أعداد أللتحليل

بإمكاننا أن نتوصل إلى تمرين الضرب هذا بطرق 
  .مختلفة

  :أمثلة       
 X 2 X 3 = 12 2أو    X 3 X 2 = 12 2  .أ    

   أولي أم قابل للتحليل؟101هل العدد : افحصوا  .ب    
 على 101يكفي أن نفحص قابلية العدد : مالحظة

حتى أقرب عدد  (9األعداد األولية حتى العدد 
 ).101ر التربيعي للعدد صحيح للجذ

دالالت قابلية القسمة على   .8
  9، وعلى 6، على 3
  

يتوصل التالميذ لقوانين دالالت قابلية القسمة من خالل  •  3
 .بحث مجموع األرقام في جداول الضرب

  

من المهم أن نثبت صحة قوانين دالالت قابلية القسمة على  •      
:  على ذلكمثال .  بواسطة المبنى العشري9 وعلى 3

،  9 وما شابه تقبل القسمة على 999، 99، 9األعداد 
فعندما نقسم كل عدد من  . أيًضا3لذلك تقبل القسمة على 

، فإن 9 أو 3عشرة، مئة، وألف على : األعداد اآلتية، مثل
مجموع مجموع هذه البواقي هو . ون واحًداالباقي يك
  .األرقام

، فإنه يقبل القسمة 3وعلى  2إذا قَبَِل عدد ما القسمة على  •      
  . أيًضا6على 
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إذا قَبَِل عدد ما القسمة  :بإمكاننا أن نطرح السؤال اآلتي •      
يجب أن  ؟8، فهل سيقبل القسمة على 4 وعلى 2على 

سابقتين بواسطة تحليل األعداد نشرح الفرق بين الحالتين ال
  .إلى عوامل

  القوى  -
  

 كطريقة كتابة مختصرة لعملية القوىيدرس موضوع  •  2
  .الضرب المتكررة

يجب أن نُذكِّر التالميذ أن عملية الضرب هي عملية  •      
سنبرز للتالميذ أن و .مختصرة لعملية الجمع المتكررة
  .عملية القوى ليست عملية تبادلية

  2 5 ≠ 5 2 :المث        

سيتعرف التالميذ أيًضا على مفهوم القوى عندما يكون  •      
  .1س مساوًيا لـ األساس أو اُأل

بحث معطيات وتحليل   .ه
  احتماالت

       

     4  بحث معطيات  -

جمع معطيات، تنظيمها،   -
 مختلفة وعرضها بطرق

تكوين . ومناقشتها
  مجموعات من البيانات

برسومات بيانية  هاتمثيلو
 من قضبان، ، أومن أعمدة

وبواسطة أزواج من 
  القضبان

  
  

  •   
  

  

يجب مراجعة وتأسيس المادة التي درست في الصف 
بإمكان التالميذ أن يقوموا بمشاريع فيها بحث  .الثالث

يمكن أن تكون . معطيات وعرضها بطرق بيانية مختلفة
علم :  مثلهذه المشاريع من مجاالت علمية مختلفة،

الطبيعية وم اإلنسانية، الجغرافية، العلوم اإلجتماع، العل
بواسطة رسومات بيانية من (يصف التالميذ  .وغير ذلك

عدد السيارات : معطيات من مجاالت مختلفة، مثل) أعمدة
المختلفة التي تمر بالقرب من المدرسة أو البيت في 
ة في ساعات مختلفة، كمية الرواسب في المناطق المختلف

  .الخ..وفي السنوات المختلفة البالد
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يمكن المقارنة بين معطيات السنوات المختلفة بواسطة عدة         
  .أعمدة، مثل األعمدة الثنائية، الثالثية وغير ذلك

ذ إمكانية قراءة ومناقشة المعطيات يجب أن نوفر للتالمي •      
  .التي تظهر في الرسوم البيانية في الجرائد المختلفة

يميز التالميذ من حولهم حاالت مؤكدة مقارنةً مع حاالت  •  4  تحليل احتماالت  -
  .غير مؤكدة

  :أمثلة   -

  . مستحيل، أو مؤكدو أ،اكتبوا ممكن
 

يستخدم التالميذ 
: المصطلحات اآلتية

، )محتمل(مستحيل، ممكن 
  ومؤكد

زل مطر أو ثلج في طريق العودة من سين .أ  
 .المدرسة

في طريق ) قط أو أسًدا(سنصادف حيوانًا ما   .ب    
 .العودة من المدرسة

 .سنذهب غًدا إلى المدرسة  .ج    

خرج  تلميذ حبة حلوى من كيس مغلق عندما ُي .د    
يكون دون أن ينظر إليه، فإن لون حبة الحلوى س

 .أحمر أو أزرق أو وردًيا
 . سنوات7 أو 6يوجد في المدرسة تلميذ عمره  .ه    

يجب تشجيع التالميذ على أن يقترحوا أحداث أخرى من (    
 ).مواضيع مختلفة

  ما هو االحتمال األكبر؟ •    مقارنة بين احتماالت  -

  :أمثلة    
 ؟ه أكثرأي حدث من األحداث اآلتية سيكون احتمال حدوث    
عندما نرمي حجر النرد، فإننا نحصل على عدد   .أ    

، أم 4زوجي، أم على عدد يقبل القسمة على 
 ؟7على عدد يقبل القسمة على 
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ما هو االحتمال أن يتغيب غًدا تلميذ عن  .ب    
  ؟أ أو قدرسة، بحيث يبدأ اسمه بالحرف الم

 

أن يقترحوا أحداثًا أخرى من  على يجب تشجيع التالميذ(        
  ).المجاالت المختلفة

       أشكال هندسية وأجسام  .و

  .والرأس الضلع بما في ذلك المضلعاتمراجعة موضوع  •  3  المضلعات، القطر  .1

  . في المضلعالقطربناء وتمييز  •      

 . هو قطعة تصل بين رأسين غير متجاورينالقطر        

  

يمكن أن يكون القطر داخل المضلع، أو : مالحظة •      
خارجه، أو جزء منه داخل المضلع والجزء اآلخر 

  .خارجه
  المربع والمستطيل  .2

  

سيتم . يعرف التالميذ في هذه المرحلة المربع والمستطيل    4
 فيهما، في الصف الرابع تعريفهما وبحث الصفات اآلتية

   :مثل
توازي األضالع، تساوي األضالع،  تساوي الزوايا،         

  .وغير ذلك

يجب أن تتم عملية التعليم من خالل وسائل ملموسة  •      
  .ومناسبة

يجب التركيز على العالقة اآلتية بين المربع والمستطيل  •      
  .وهي أنَّ المربع مستطيل خاص
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عدد   المواضيع
الساعات  

 أمثلة وتوضيحات                 
 

3.  

  
صفات األضالع والزوايا 

  في المثلث

  

2    

        

  :أمثلة
  .ارسموا مثلثًا قائم الزاوية ومتساوي الساقين. أ
هل المثلث المنفرج الزاوية يمكن أن يكون متساوي . ب

  الساقين أيًضا؟

      6  الصناديق  .4

  : مالحظة •    -
 

وأوجه رؤوس، أضالع، 
الجسم باسم ضلع ) حافة(عادة نسمي حرف  -    الصندوق) سطوح(

 .أيًضا
 هو جسم جميع أوجهه مستطيالت الصندوق -    

المربع هو مستطيل خاص، لذلك فإن المكعب (
 ).هو صندوق خاص

  :أمثلة لفعاليات        
, 3X3 ,4X4 ,2X5: معطاة المستطيالت اآلتية  .أ    

2X7 ,7X3, 5X3 ,4X5 ,3X2. 

ستطيالت أي صناديق يمكن بناؤها من الم  -     
 . أعاله؟ اكتبوا قياساتها

  هل توجد بينها مكعبات؟  -     

استعملوا . أمامكم رسومات لمبانٍ من مكعبات  .ب    
 .مكعبات حقيقية لتبنوا تلك المباني

عكس (نشر الصندوق   -
  )الطي

  
  

يذ نشر مختلف لنفس يمكن أن نعرض أمام التالم •  
ويمكن أن نعرض أمامهم نشر غير حقيقي،  .الصندوق

مجموعة من المستطيالت التي ال تكّون صندوقًا عند : مثالً
  .طّيها

  األقطار في الصندوق  -
  

الذي -) القطر الفراغي(يجب أن نميز بين قطر الصندوق  •  
 -يربط بين أحد رؤوسه والرأس المقابل له من ناحية 

  . أوجه الصندوق من ناحية أخرىوبين قطر
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

طول قطر الصندوق أطول من أي قطعة أخرى  •    
  .محصورة فيه

   التماثل  .ز

  

من بينها (ألشكال المختلفة يتم بحث صفات تماثل ا •  4
  .ل فعالياتمن خال) المربع والمستطيل

التماثل اإلنعكاسي والتماثل   -
  الدوراني

 إذا استطعنا أن )دوراني(تماثل انعكاسي يوجد للشكل     
  ).بالدوران(ننسخ الشكل على ذاته باالنعكاس 

 لشكل ما هو الخط الذي إذا عكسنا نسبة له خط التماثل •    خطوط التماثل  -
، فإننا ننسخ الشكل على ذاته ونحصل على )للخط(

  .شكلين متطابقين

  مركز التماثل الدوراني  -
  
  

 لشكل ما هو نقطة، حيث يؤدي دوران مركز التماثل •  
حول تلك النقطة إلى ) جزء من الدورة الكاملة(جزئي 

  .أن ينسخ الشكل على ذاته
حسب صفة بتصنيف المثلثات : التماثل في المثلثات •      

  .التماثل

       القياسات.  ح

المتر : تنفذ القياسات بوحدات قياس معيارية، مثل •  5  المساحة  .1
  .مربع،  والسنتمتر مربع

المتر المربع، السنتمتر   -
  المربع،

      

قوانين إليجاد مساحة   -
  ومحيط المستطيل

يجب أن يعتمد القانون إليجاد مساحة المستطيل على  •  
معنى المساحة على أنها عدد التربيعات التي تغطي 

  .المستطيل

  :مثال        

 احسبوا كمية الدهان المطلوبة لطالء غرفة قياساتها        
3X5X4.  
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

  .مراجعة قياس الطول •      

  :مهمة بحث •      

نطلب من التالميذ أن يجدوا المساحة القصوى لمستطيل         
  .عطىطول محيطه م

حجم الصندوق ومساحة   .2
  سطحه الخارجي

يتم قياس أحجام الصناديق من خالل ملئها بمكعبات  •  4
بهذه . 3 سم1صغيرة، بحيث يكون حجم المكعب 

الطريقة يتم التوصل إلى االستنتاج بأنه من الممكن 
إيجاد حجم الصندوق بواسطة ضرب أبعاده الثالثة 

  .االرتفاع×العرض×الطول: وهي

  : ثالم        

بكم طريقة مختلفة يمكنكم .  مكعًبا24ابنوا صندوقًا من         
  أن تبنوه؟

  متر مكعبيدس= لتر : تعريف وحدات الحجم، مثل •      
  ).3م(متر مكعب = ، كوب 3سم= ، مليلتر)3دسم ( 

لتدريب التالميذ على إجراء حسابات إليجاد مساحة •      
 فمن المستطيل ولتحسين اإلدراك الفراغي عندهم،

 أن يحسبوا مساحة السطح نهماألفضل أن نطلب م
  . الخارجي للصندوق

تغيير الحجم وتغيير مساحة السطح وفقًا لتغيير أطوال  •      
  .أضالع الصندوق

  :مثال        

معطى صندوق، اعتماًدا على الصندوق المعطى         
  :خططوا لبناء الصناديق اآلتية

رات من  م8دوق يكون حجمه أكبر بـ صن. أ        
  .الصندوق المعطى
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

 مرات من 4صندوق يكون حجمه أكبر بـ . ب        
  .الصندوق المعطى

صندوق يكون حجمه أكبر بمرتين من الصندوق . ج        
  .المعطى

  .تقدير حجم الصندوق •      
   بين الوزن والحجمالعالقة  -

  

وذلك " الوزن النوعي"يجب أن يعرف التالميذ مصطلح  •  
من خالل إيجاد الوزن النوعي لصناديق مصنوعة من 

  .مواد مختلفة
) الرزنامة(التقويم السنوي   .3

وحسابات زمنية بالسنوات، 
  باألشهر، باألسابيع وباأليام

 .هجرييشمل حسابات في التقويم الميالدي والتقويم ال •  2
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  التمكن والقدرة على التنفيذ
  

  .التمييز واإلشارة إلى الجزء من  الصحيح في نماذج َعِمَل بها التالميذ في الصف
  .إيجاد أسماء مختلفة للكسر في نماذج مختلفة َعِمَل بها التالميذ

 .إيجاد جزء من كمية في نماذج َعِمَل بها التالميذ

 .1، وكسور تساوي 1، كسور أصغر من 1كسور أكبر من : ور إلى ثالث مجموعاتتصنيف الكس

2 على سبيل المثال  كسور أكبر من ،إيجاد كسور أكبر من كسر معطى
2 ، أو كسور أصغر من 1

1. 

 .بسط، مقام، وخط الكسر: معرفة المصطلحات اآلتية

 ). كسور متساوية المقاماتكسور متساوية البسوط، أو(مقارنة بين الكسور في حاالت بسيطة 

 على أسماء أخرى جمع وطرح كسور في حاالت بسيطة بناًء على فعاليات بأغراض ملموسة، أو بناًء
  .لنفس الكسر

  

 .قراءة وكتابة أعداد في مجال المليون

 .تعيين أعداد طبيعية على مستقيم األعداد

 .تنفيذ مهام تشير إلى فهم المبنى العشري

 بطرق معروفة للتالميذ وليس بالضرورة بواسطة 1000ب أعداد في مجال الـ جمع، طرح وضر
 ).العمليات الحسابية في أعداد كبيرة ستتم بواسطة اآللة الحاسبة. (خوارزميات تقليدية

 .100التمكن من القسمة بدون باٍق ومع باٍق في مجال الـ 

 .تقدير نتائج عمليات حسابية

 .ل ترتيب العمليات الحسابية واألقواسحل تمارين يتم فيها إستعما

 .التمييز بين األعداد األولية واألعداد القابلة للتحليل

 .المليون، العدد التالي، العدد السابق، عدد أولي،  وعدد قابل للتحليل: معرفة المصطلحات اآلتية، مثل

  .مسائل كالمية متعددة المراحل

  .قراءة وبناء رسوم بيانية
  

 .المضلعات وخاصة المربع والمستطيلبحث صفات 

 .تمييزها، بناؤها وتحليل مكوناتها: الصناديق

  .والصندوق) عكس الطي(المالءمة بين النشر 

  .تنفيذ مهام بسيطة تحتاج إلى قدرات بصرية

، )الضلع في الجسم أو حافة الجسم(الصندوق، المكعب، الرأس، الحرف :  معرفة المصطلحات اآلتية



  الصف الرابع

 136

، القطر، مثلث قائم الزاوية، مثلث منفرج الزاوية، مثلث حاد )عكس الطي( النشر ،)سطحال(الوجه 
الزوايا، مثلث مختلف األضالع، مثلث متساوي الساقين، مثلث متساوي األضالع، المربع، المستطيل، 

 .متوازي األضالع، والدلتون

 .تمييز وبحث أشكال متماثلة

 .كبة من مستطيالتقياس مساحة المستطيل وقياس أشكال مر

 .تنفيذ مهام متعلقة بمساحة وبمحيط األشكال دون استعمال القوانين
  

 .تنفيذ مهام لتقدير الطول والمساحة

 .ملم، سم، م، كم: معرفة المصطلحات المتعلقة بقياس الطول، مثل

  .2، م2سم:  مثل،معرفة المصطلحات المتعلقة بقياس المساحة
 .حجم الصندوق
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