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 السكريتارية التربوية

يش على الرياضياتالتفت  

 

 

 

 الطرح مع فرط مّرة واحدة

 واحدةمرة موضوع الدرس: الطرح مع فرط 
 

غالف منهجي  وصف التطبيق خصائص الدرس
 وتعليمي للدرس

 سير الدرس
 
 

فعاليات مكملة للعمل 
 الذاتي للطالب

 
 خصائص الدرس

 الصف: الثالث

 (75جمع وطرح أعداد كبيرة )ص  الموضوع بحسب المنهاج الدراسي:

 ن مهارات رياضية, تمثيل حاالت بوسائل إيضاح وتمثيل رياضي للحاالت.التمكُّن مالمهارات من المنهاج الدراسي: 

 القدرة على استعمال وسيلة إيضاح محوسبة.  (: 12مهارات التعلم )من بين مهارات القرن أل 

 

 استعمال التطبيق:

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html 

 .بهدف التوضيح

 

 اوشرات  اوحيون  )مرشدة في لواء الشمال( كتابة:

 د. رئيسة جوبرمان, تامي جيرون مراجعة علمية, مالحظات, توضيحات ومعالجة: 
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 الطرح مع فرط مّرة واحدة

 

 
 واحدةمّرة وع الدرس: الطرح مع فرط موض

 

غالف منهجي  وصف التطبيق خصائص الدرس
 وتعليمي للدرس

 سير الدرس
 
 

فعاليات مكملة للعمل 
 الذاتي للطالب

 
 
 

 وصف التطبيق
 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html 

 
ن التطبيق تمثيل كمي لعدد الوحدات, العشرات, المئات واوصف عام:  في المقابل,  في لوحة منازل.  آلالفُيمكِّ

على الجانب التمثيل العددي المالئم. ُيدَون  

 لة بواسطة مكعبات ُتمثل الوحدات, "ِعِصّي" سطة ايمكن تكبير عدد أو إضافة عدد آخر بو إضافة كميات ُمَمثَّ

 ف. الُتمثل العشرات, ُمسطحات مربعة ُتمثل المئات, ومكعبات "كبيرة" ُتمثل األ

  موجودة في أسفل عامود الوحدات(. القمامة" )الّسلةيمكن تصغير عدد أو طرح عدد عن طريق الَجر إلى "سلّة 

 إذا عند االنتقال من عامود إلى عامود آخر. مثالً: م صغيرة تفكك لتمثيالت ترمز لقيَ تمثيل يرمز لقيمة كبيرة ي

 .وحدات 01إلى  الوحدات تتفككقُمت بنقل عشرة واحدة إلى عامود 

  مكعبات ترمز للوحدات إلى  01إزاحة  ال يمكنأي أنه  تحويل وحدات "صغيرة " لوحدة "كبيرة".ال ُيمكن

 .  عشرة واحدةعلى لها عامود العشرات وتحصل ُمقاب

 

ُيمكن أن تحصل على أعداد في التطبيق )ُتعرض تلقائياً( وأن تطلب من 

التالميذ أن ُيمثلوا العدد بواسطة التمثيل الكمي في األعمدة. لتنفيذ هذه المهمة 

:يجب استخدام الّزر الُسفلي  

Problem 

:  لويمن لوحة المنازل يجب الضغط على الّزر العُ  التمثيالتإلزالة   

Clear 
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 الطرح مع فرط مّرة واحدة

: ُيتيح التطبيق  

أمكنة )لتمثيل أعداد ُرباعية المنازل(. يتم  4وحتى زل( ااختيار ِكَبر لوحة المنازل من مكانين )لتمثيل أعداد ُثنائية المن .1

الموجودة بجانب الكلمة:هذا االختيار بواسطة األسهم   

columns 

 

: بواسطة األسهم الموجودة بجانب الكلمةالعّد. هذا االختيار يتم أساس اختيار  .2  

Base  

. 01. لذا, يجب توجيه األسهم للعدد 01في التمثيل العشري  نعمل في أساس   

 

:تمثيل كسور عشرية. هذا االختيار يتم بواسطة األسهم الموجودة  بجانب الكلمة .3  

Dec. places   

.  1عندما نعمل باألعداد الصحيحة يجب توجيه األسهم للعدد   

   

 

استعمال التطبيق: عندمهارات التعلم   

" أو  01التطبيق من الضروري أن يتدّرب التالميذ بوسائل إيضاح ملموسة مثل "القُوة إلى جانب العمل في 

ويشيروا إلى العالقات التمثيالت المختلفة  ذلك عيدان ثقاب مضمومة.  كذلك, من المهم  أن  يعرضوا مقابل

أن تدمج بين التمثيل على الشاشة وبين التمثيل بعلى ضوء ذلك على المعلمة أن تعرف  المالئمة في األعداد.

". 01الملموس الذي يبنيه التالميذ بأدوات "القوة   
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 الطرح مع فرط مّرة واحدة

 واحدةمّرة موضوع الدرس: الطرح مع فرط 

 

غالف منهجي  وصف التطبيق خصائص الدرس
 وتعليمي للدرس

 سير الدرس
 
 

لعمل فعاليات مكملة ل
 الذاتي للطالب

 

 
 

 غالف منهجي وتعليمي للدرس
 

 الرياضية المركزية في الدرس:المبادئ 

 فكرة التجميع, التحويل والفرط. .0

 القيمة العددية التي تمثلها المنزلة. –المبنى العشري  .2

 مبدأ القيمة المكانية. .3

 :أهداف الدرس

التمثيل الكمي يتمكنوا من ربط دأ القيمة المكانية, وأن عدد من أربعة منازل بحسب مبمن كتابة التالميذ يتمّكن أن  .0

 لوحة المنازل.للعدد مع 

 الكمي والتمثيل العددي. هم التالميذ العالقة بين التمثيلأن يف .2

 الفرط خالل عملية الطرح.إجراء يتمكن التالميذ من أن  .3

 

 

 معرفة وخلفية مسبقة

زل. االمن -عشرات كاملة ومئات كاملة من عدد ُرباعي , جمع وطرح21التمكُّن من الجمع والطرح في مجال أل   

 

 

 :الّدرس في التسلسل التعليمي التالي يندرج

 

المبنى العشري 

ألعداد رباعية 

تحويل –المنازل 

 وفرط

جمع  -مسائل كالمية

وطرح أعداد ثنائية 

وثالثية المنازل مع 

 حمل وفرط

مّرة الطرح مع فرط 

 واحدة

الطرح مع فرط 

 مرتين

جمع  -الميةمسائل ك

وطرح أعداد ثنائية, 

ثالثية ورباعية 

المنازل مع فرط 

 وحمل
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 الطرح مع فرط مّرة واحدة

   (دقيقة  05)  : الوقت المخصص للّدرس

 

 : أدوات للّدرس

  واآلالفعيدان ثقاب مضمومة لعشرات, مئات . 

  واآلالفلتمثيل الوحدات, العشرات  01القّوة . 

  تلميذ.  ُمغلفة لكللوحة منازل 

 

 : رابط للتطبيق

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html 
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 الطرح مع فرط مّرة واحدة

 واحدةمرة موضوع الدرس: الطرح مع فرط 

 

غالف منهجي  ف التطبيقوص خصائص الدرس
 وتعليمي للدرس

 سير الدرس
 
 

فعاليات مكملة للعمل 
 الذاتي للطالب

 
 
 

 سير الّدرس
 

 نقاط الهتمام المعلم فعاليات التعلم 

 
 

مرحلة عرض / فهم األسس 
الهامة التي ستظهر في 

المهمة المركزية للدرس 
.والتي ستعرض الحقا  

 

ى اللوح:تكتب المعلمة التمارين التالية عل. 1    

3453 + 5  

2347 + 20 

1356 + 400 

2380 + 200 

5874 – 3  

2789 – 70 

3340 – 200 

1690 – 700  

:التطبيق أمام الصفيتم َعرض مقابل ذلك   

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames

_asid_152_g_2_t_1.html?from=c

ategory_g_2_t_1.html 

 

ُيطلب من التالميذ أن ُيصنِّفوا التمارين ألزواج 

رين طرح( وأن م)في كل زوج تمرين جمع وت

روا بحسب ماذا صنِّفوا.يفسّ   

على المعلمة أن تتركز في التصنيف الذي يعتمد 

على جمع وطرح وحدات, عشرات وهكذا. 

قاش حول التصنيف ُتمّثل المعلمة خالل الن

المطروح منه بواسطة التطبيق وتحذف من خالل 

  طرحها.الكمية التي نريد  التطبيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عرض التمارين بواسطة التطبيق يستند 

وذلك الكبير بمراحل, على بناء العدد 

من تمييز التالميذ جيداً يتمكن عندما 

, التمثيالت الملموسة للوحدات, العشرات 

المئات واآلالف . كذلك لتمثيل العدد تتم 

إضافة أو تنقيص التمثيالت المالئمة في 

يتم  51كل مرة. مثالً عندما نطرح 

 عشرات وهكذا.. 5تنقيص 
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 الطرح مع فرط مّرة واحدة

: تكتب المعلمة على اللوح التمرين اآلتي .2  

562 – 24 

 بمساعدة: 762ُيمّثل التالميذ العدد 

عيدان ثقاب )من بينها عيدان  -

مضمومة لعشرات ومئات(, أو 

ى ُيمكن إحصاؤها أغراض أخر

 مضمومة لعشرات ومئات.

أن يكتبوا منزلة المئات ومنزلة  -

العشرات في لوحة المنازل )أنظروا 

 (.0الُملحق 

 ُتمثل المعلمة العدد من خالل التطبيق. 

من  24من خالل محادثة مشتركة يتم تنقيص 

بواسطة تحويل عشرة واحدة إلى  762العدد 

 وحدات.

 ثيالت:بكل التميتم  24تنقيص أل 

عيدان الثقاب, تمثيل التنقيص في التطبيق 

. بعد ذلك, تكتب وتوثيق في لوحة المنازل

المعلمة التمرين في الطريقة الرسمية المتَّبعة ) 

 01عشرات, كتابة  7عشرات وكتابة  6َشطب 

 وحدات( 2وحدات فوق أل 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتم استعمال  عند المحادثة حول الحل

 المصطلحات: حمل وفرط. 

 
 

مرحلة عرض المهمة 
 المركزية للّدرس 

ومرحلة التعامل الذاتي 
 للتالميذ

 تكتب المعلمة على اللوح التمرين التالي:

3246 – 1634 

تطلب المعلمة من التالميذ حل التمرين, تمثيل 

األعداد والحل بواسطة: عيدان الثقاب )أو أي 

ة في لوحة المنازل وكتابة أغراض أخرى(, كتاب

 على الدفتر.

يكتب التالميذ طريقة الحل بعد التدريب الذاتي, 

وُيفّسروا تمثيالتهم. باإلضافة لذلك, يعرض أحد 

التالميذ طريقة الحل بواسطة تمثيل األعداد في 

 التطبيق.  

 

   

 

ب  يجب إعطاء التالميذ بِضُع دقائق للتدرُّ

تمرين.والعمل الذاتي في محاولة حل ال  
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 الطرح مع فرط مّرة واحدة

 
مرحلة تجميع األفكار للفكرة 

 المركزية

 

تلخيص ما تعلمه التالميذ يتم عن طريق مهام 

 على الشكل التالي:

تعرض المعلمة بواسطة التطبيق عدد من أربعة 

منازل بتمثيله الكمي )يجب تغطية التمثيل العددي 

 في التطبيق(.

ر يكتب التالميذ التمثيل العددي للعدد في الدفات

ويمثلوه في لوحة المنازل الشخصية التي 

 بحوزتهم.

 

 

ثالثي  ااطرحوا عددً التوجيه الذي ُيعطى للصف: 

 في الوحدات. فرط فقطالالمنازل بحيث يكون 

 

يعرض التالميذ عملهم ويدور نقاش حول طرق 

  الحل.

 

 

 

لتغطية العدد بوسيلة يجب االهتمام 

يتم تمثيل المعروض في التطبيق, بحيث 

دة  للصف فقطد العد بواسطة األدوات المفرَّ

 . وهكذا 011 ,01 ,0ِل 

 

 

 

 

 

عند عرض الحل هناك أهمية كبيرة 

في ومقابل ذلك لتمثيل العدد في التطبيق, 

لوحة المنازل, بواسطة عيدان الثقاب 

وبطريقة كتابة التمارين المتبعة مع فرط 

 وحمل.

 

تقوم المعلمة بتطوير نقاش يربط بين كل 

 ت.التمثيال
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 الطرح مع فرط مّرة واحدة

 واحدةمّرة موضوع الدرس: الطرح مع فرط 
 

غالف منهجي  وصف التطبيق خصائص الدرس
 وتعليمي للدرس

 سير الدرس
 
 

فعاليات مكملة للعمل 
 الذاتي للطالب

 
 
 

من كتب الحسابواحدة مّرة تمارين طرح مع فرط . 1 فعاليات مكملة  

:وضوع الطرحاقتراح لمهام مراجعة وتدريب في م.2  

ب على حقائق طرح أساسية .أ : للتدرُّ  

http://www.aplusmath.com/cgi-bin/games/subpicture 

 

للتدرب على طرح عدد ثنائي المنازل من عدد ثنائي المنازل ) من المفضل الحل شفهياً  .ب

مختلفة( :باستراتيجيات   

http://www.oswego.org/ocsd-

web/games/Ghostblasters3/ghostsub3.html 

 

: ج. في الجدول الذي أمامكم تظهر أعداد من أربعة منازل  

7,264 8,315 9,126 8,427 8,340 

8,204 7,986 3,716 9,101 9,020 

 

مّرة بحيث يتم إجراء فرط عدداً ثنائي أو ثالثي المنازل  عدد )واحد(. اطرحوا من كل 0-ج

 واحدة خالل الحل.

 اكتبوا التمارين في الدفتر. 

:مثلوا كل واحد من األعداد بواسطة التطبيق  

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_2_t_1.html?from=c

ategory_g_2_t_1.html 

.الفرط إلجراء استعينوا بالتطبيق    

. جدوا عددين في الجدول بحيث إذا طرحنا أحدهما من اآلخر ال تكون هناك حاجة للفرط. 2-ج

التمرين ثم حلوه. أكتبوا   

مّرة لفرط لجدوا في الجدول عددين بحيث إذا طرحنا أحدهما من اآلخر تكون هناك حاجة  .3-ج

  واحدة فقط. اكتبوا التمرين ثم حلّوه.

 لفرطل. . جدوا في الجدول عددين بحيث إذا طرحنا أحدهما من اآلخر تكون هناك حاجة 4-ج

. اكتبوا التمرين ثم حلّوه.مرتين  

    

http://www.aplusmath.com/cgi-bin/games/subpicture
http://www.oswego.org/ocsd-web/games/Ghostblasters3/ghostsub3.html
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 الطرح مع فرط مّرة واحدة

 : تطبيق إلجراء الحلتستطيعون االستعانة في ال
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