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مخطط الوحدة

عدد الحصصاألدوات الالزمةالمصطلحاتالنتاجاتاسم الدرس

1التهيئة لدراسة الوحدة

الدرس 1: جمع 
مضاعفات العشرة 

والمئة ذهنيا

جمع عدد من مضاعفات العشرة إلى عدد ضمن ثالث منازل 	 
ذهنيًّا.

جمع عدد  من مضاعفات المئة إلى عدد ضمن ثالث منازل 	 
ذهنيًّا.

قطع دينز أو بديل لها 	 
)نماذج مشابهة مرسومة 

على ورقة مقواة(.
ألواح صغيرة.	 

2

الدرس2: الجمع 
الذهني 

كرة 	 جمع عدد من منزلتين  إلى عدد ضمن ثالث منازل ذهنيًّا.	 
ألواح صغيرة	 
ورقة المصادر 2 	 

2

جمع عددين ضمن 3 منازل من دون إعادة التجميع.	 الدرس3: الجمع
توظيف القيمة المنزلية لتفسير جمع عددين من ثالث منازل 	 

على أنه جمع آحاد وآحاد، وعشرات وعشرات، ومئات ومئات.

قطع دينز أو بدياًل لها.	 
ألواح صغيرة	 
ورقة المصادر1	 

2

الدرس4: الجمع مع 
إعادة التجميع )1(

جمع عددين ضمن 3 منازل مع إعادة تجميع اآلحاد.	 
توظيف القيمة المنزلية لتفسير جمع عددين من ثالث منازل 	 

على أنه جمع آحاد وآحاد، وعشرات وعشرات، ومئات ومئات.

قطع دينز أو بدياًل لها.	 إعادة التجميع
ألواح صغيرة	 
ورقة المصادر1	 

2

الدرس5: الجمع مع 
إعادة التجميع )2(

جمع عددين ضمن 3 منازل مع إعادة تجميع العشرات.	 
توظيف القيمة المنزلية لتفسير جمع عددين من ثالث منازل 	 

على أنه جمع آحاد وآحاد، وعشرات وعشرات، ومئات 
ومئات.

قطع دينز 	 
ألواح صغيرة	 
كرة من الصوف	 
ورقة المصادر 1	 
ورقة المصادر5	 

2

الدرس6: خصائص 
الجمع

جمع أعداد كلية من ثالث منازل باستخدام خواص العمليات 	 
)التبديل والتجميع(.

محسوسات )عيدان، 	 
حبوب، مكعبات( 

ورقة المصادر 2	 
أحجار نرد	 

2

الدرس7: تقدير 
الجمع

ورقة المصادر 1.	 التقديرتقدير ناتج جمع عددين بالتقريب إلى أقرب 10 أو أقرب 100	 
ألواح صغيرة.	 

2

الدرس8: خطة حل 
المسألة

حل مسائل حياتية ذات خطوتين على األكثر على الجمع ضمن 	 
ثالث منازل، والحكم على معقولية اإلجابة باستخدام التقدير.

2ألواح صغيرة.	 

صور أدوات منزلية 	 المشروع
لوحة المنازل 	 
صمغ 	 
أقالم	 

 1

1اختبار الوحدة

19المجموع
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 الصف الثاني

جمع عدد من مضاعفات العشــرة إلى عــدد ضمن ثالث منازل 	 
ذهنيًّا.

جمع عدد من مضاعفات المئة إلى عدد ضمن ثالث منازل ذهنيًّا.	 
جمع عدد من منزلتين  إلى عدد ضمن ثالث منازل ذهنيًّا.	 
جمــع عددين ضمن 3 منازل مع إعادة التجميع أو من دون إعادة 	 

تجميع.
توظيف القيمة المنزلية لتفسير جمع عددين من ثالث منازل على 	 

أنه جمع آحاد وآحاد، وعشرات وعشرات، ومئات ومئات. 
جمع أعداد كلية من ثالث منازل باســتخدام خواص العمليات 	 

)التبديل والتجميع(.
تقدير ناتج جمع عددين بالتقريب إلى أقرب 10 أو أقرب 100	 
حل مســائل حياتية ذات خطوتين على األكثر على الجمع ضمن 	 

ثالث منازل، والحكم على معقولية اإلجابة باستخدام التقدير.

 الصف الثالث

جمع عدد من مضاعفات العشــرة، أو المئة، أو 	 
األلف إلى عدد ضمن أربع منازل ذهنيًّا.

جمــع أعداد كليــة مــن 4 منازل باســتخدام 	 
استراتجيات متنوعة. 

ّيْيِن من 4 منازل على 	  تقدير ناتج جمع عددين كلِّ
األكثر بحسب الدقة التي يتطلبها الموقف.

يجمع عددين كليين من 4 منــازل على األكثر 	 
رأسيًّا وأفقيًّا.

حل مســائل رياضيــة وحياتية مــن خطوتين 	 
علــى األكثر تتضمن جمع أعــداد من 4 منازل 
وطرحهــا، والتحقــق مــن معقوليــة اإلجابة 

باستخدام التقدير.

 الصف األول

جمع عددين من منزلتين من 	 
دون إعادة التجميع .

حــل مســائل حياتيــة من 	 
خطوة واحــدة على الجمع 

والتحقق من صحة الحل.

الترابط الرأسي بين الصفوف

3
الوحدة

نظرة عامة حول الوحدة: 

 في هذه الوحدة، ســيتعلم الطلبة جمع مضاعفات العشرة 
والمئة إلى عدد ضمن ثالث منازل ذهنيًّا؛ ليستخدموا ذلك 
فــي جمع عدد من منزلتين إلى عــدد آخر من ثالث منازل 

ذهنيًّا.

و ســيتعلمون - أيًضا - جمع عدديــن ضمن ثالث منازل 
مع إعادة تجميع أو من دون إعادة تجميع، موظِّفين القيمة 
المنزليــة في ذلك، باإلضافــة إلى اســتخدامهم خواصَّ 

العمليات )التبديل والتجميع( في عملية الجمع.

    وسيتعرف الطلبة  إلى تقدير ناتج جمع عددين بالتقريب 
إلى أقرب 10 أو أقرب 100 ، وســيحلون مســائل حياتية 
ذات خطوتين على األكثر على الجمع ضمن ثالث منازل، 

ويحكمون على معقولية اإلجابة باستخدام التقدير.

أسرتي الكريمة:

ه الطلبة إلى قراءة رســالة األهل )أسرتي الكريمة( مع  وجِّ
ْعهم على تنفيذ النشاط المنزلّي معهم. ذويهم، وشجِّ
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مالِ  تِعْ ا بِاِسْ ها سابِقً سَ رَ تي دَ عِ الَّ مْ فاهيمَ الْجَ لي مَ عُ طِفْ راجِ ، يُ : في هذا النَّشاطِ   نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

. روشِ قُ ةِ الْ رَ شَ فِئَةِ عَ ، وَ شِ رْ قِ نْ فِئَةِ الْ ةٍ مِ يَّ دِ قِطَعٍ نَقْ

 	.( روشِ قُ ةِ الْ رَ شَ عَ شِ وَ رْ قِ ئَتَيْنِ (الْ فِ نَ الْ ةِ مِ يَّ دِ طَعِ النَّقْ قِ نَ الْ ا مِ دً دَ لي عَ أَمامَ طِفْ عُ أَمامي، وَ أَضَ

 	 . ةٍ قَ رَ لى وَ ها عَ موعَ قِيَمِ جْ تُبُ مَ كْ ، ويَ ةَ يَّ دِ هُ النَّقْ نَّا قِطَعَ لٌّ مِ دُّ كُ عُ يَ

لى 	  ما عَ هِ عِ مْ لَ جَ تُبُ حاصِ نَكْ ا وَ عً ها مَ دُّ لي، ثُمَّ نَعُ قَ نُقودِ طِفْ عُ نُقودي فَوْ أَضَ
، كما في الشكل المجاور: ةِ قَ رَ وَ الْ

 	. ئَتَيْنِ ةِ في الفِ يَّ دِ طَعِ النَّقْ قِ نَ الْ تَلِفٍ مِ خْ رَ مُ دٍ آخَ دَ عَ عَ رُ النَّشاطَ مَ رِّ أُكَ

2 4

+ 4 3

6 7

ُ
��َ�ْ�َ

ْ
��

ُ
��َ�ْ�َ

ْ
���ُ�ْ�َ

ْ
���ُ�ْ�َ
ْ
�� 3

أْْسَرتي اْلَكريَمَة

َبــَدأُْت اْلَيــْوَم أنــا َوُزَمالئــي ِدراَســِة اْلَوْحــَدِة 

اْألَْعــداِد  َجْمــَع  فيهــا  َوَســأََتَعل�ُم  الّثاِلَثــِة، 

ــْذ َمًعــا الن�شــاَط اْآلتــي؛  ِضْمــَن 3 َمنــاِزَل. ِلُنَنف�

ـُه َسُيســاِعُدني َعــىل ُمراَجَعــِة اْلَمفاهيــِم  ِألَنـ�

وال�تــي  ســابًِقا،  َدَرْســُتها  ال�تــي  ياِضي�ــِة  الر�

َســأَْحتاُج ِإَلْيهــا في أَْثنــاِء ِدراَســِة هــِذِه اْلَوْحَدِة.

اِْبُنُكُم اْلُمِحب£ ......................
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تي  موعَ جْ مَ وَ دُّ  تَعِ أَسْ الَْكْهَرباِء:   فَواتيُر 
هُ  لَّمُ تَعَ نَ ما  فيهِ  لُ  مِ تَعْ نَسْ سَ الَّذي  روعِ  شْ مَ الْ هذا  لِتَنْفيذِ 

. باءِ رَ هْ كَ يَ قِيَمَ فَواتيرِ الْ صِ تَقْ ةِ؛ لِنَسْ دَ حْ وَ هِ الْ في هذِ

نُ  وَّ تَكَ يَ نِ  يْ دَ دَ عَ عِ  مْ جَ ةِ  هارَ مَ تَعزيزُ  الَْمْشروِع:  َهَدُف 

. ثَرِ َكْ لى األْ لَ عَ نازِ نْ 3 مَ ما مِ نْهُ لٌّ مِ كُ

ُخطُواُت تَْنفيِذ الَْمْشروِع: 

باءٍ  رَ هْ ةَ كَ ةِ فاتورَ موعَ جْ مَ لُّ طالِبٍ في الْ رُ كُ ضِ  1  يُحْ  

نْ مِ ا  دً دَ عَ فيها  الكِ  تِهْ سْ االْ يَّةُ  مِّ كَ زُ  تَجاوَ تَ ال 
. لَ نازِ 3 مَ

تي.  تِهالكِ في فاتورَ سْ يَّةِ االْ مِّ لَ كَ وْ ةً حَ مُ دائِرَ سُ  2  أَرْ  

أَوْ  تي،  رَ أُسْ أَفْرادِ  دِ  أَحَ ةَ من  دَ ساعَ مُ الْ أَطْلُبُ  دْ  قَ
. الكِ تِهْ سْ يَّةِ االْ مِّ ديدِ كَ لِّمي، لِتَحْ عَ نْ مُ مِ

يْنِ بِجانِبِ  تَ لَّ فاتورَ تي كُ موعَ جْ عَ أَفْرادِ مَ قُ مَ  3  أُلْصِ  

ةً  سافَ مَ كُ  أَتْرُ وَ اةِ،  وّ قَ مُ الْ ةِ  قَ رَ وَ الْ لى  عَ ما  هِ ضِ بَعْ
ما. تَهُ كافِيَةً تَحْ

يْنِ  تَ فاتورَ لِّ  كُ تَ  تَحْ حٍ  واضِ وَ بيرٍ  كَ طٍّ  بِخَ تُبُ   4  أَكْ  

أْتي:  يْنِ ما يَ تَ رَ تَجاوِ مُ

ا.	  عً ما مَ هُ الكِ لَ تِهْ سْ يِّةِ االْ مِّ عِ كَ مْ ديرُ ناتِجِ جَ قْ تَ

ا.	  عً ما مَ هُ الكِ لَ تِهْ سْ يِّةِ االْ مِّ موعُ كَ جْ مَ

 	. باءِ رَ هْ كَ الكِ الْ تِهْ شيدِ اسْ حانِ لِتَرْ تَرَ قْ مُ

. فِّ دارِ الصَّ لى جِ اةَ عَ وّ قَ مُ ةَ الْ قَ رَ وَ ضُ الْ رِ  5 أَعْ  
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اْلَموادُّ َواْألََدواُت
باءٍ رَ هْ 	 فَواتيرُ كَ

ةٌ بيرَ اةٌ كَ وّ قَ ةٌ مُ قَ رَ 	 وَ

صٌّ قَ غٌ 	 مِ مْ 	 صَ

ةٍ بُّورَ 	 أَقْالمُ سَ

مشروع الوحدة: فواتير الكهرباء المنزلية

هدف المشــروع: يهدف هذا المشــروع إلــى تعزيز ما 

يتعلمه الطلبة في هذه الوحدة حــول جمع األعداد ضمن 
ثالث منازل، وتنمية مهارتهم في البحث عن كمية استهالك 
الكهرباء فــي منازلهم من خالل فواتير الكهرباء، باإلضافة 

إلى تنمية مهارتي التواصل والعمل الجماعي وتعزيزهما.

خطوات العمل:

ع الطلبة إلى مجموعــات، واحرص على أن تضّم 	  وزِّ
كل مجموعة طلبة بمستويات مختلفة.

أخبــر الطلبــة بالمــواد واألدوات الالزمــة لتنفيــذ 	 
المشروع. 

ع المهام على الطلبة  في المجموعة.	  وزِّ

وزع المهــام على الطلبة بشــكل تدريجــي في أثناء 	 
دراســتهم للوحدة، بحيث يبدأ كل منهم العمل على 
المهمة المكلَّف بها في الوقت المناســب بعد دراسة 

المفهوم الذي يتطّلب إجراؤه.

تابع ســير العمل في المشروع بشكل مستمر وذكرهم 	 
بالمهام.

د إمكانية االســتعانة باألهل للحصول على فواتير 	  أكِّ
الكهرباء المنزلية.

نبِّه الطلبة إلى اســتعمال المقــص واألقالم بحذر في 	 
أثناء العمل، وبإشراف الوالدين.

أخبر الطلبة سلًفا بمعايير تقييم المشروع.	 

بيِّن للطلبة معنى كل معيار باســتعمال مفردات سهلة 	 
مناسبة.

123المعيارالرقم

تضمين المشروع صوًرا لفواتير الكهرباء المنزلية.1

إيجاد ناتج جمع  كمية االستهالك لكل فاتورتين.2

التعاون والعمل بروح الفريق3

تسليم المشروع في الوقت المحدد4

عرض المشروع بطريقة واضحة )مهارة التواصل(.5

تقديم نتاج فيه أكثر من خطأ، ولكن ال يخرج عن المطلوب. 1
تقديم نتاج فيه خطأ جزئي بسيط، ولكن ال يخرج عن المطلوب. 2

تقديم نتاج صحيح كامل. 3

أداة تقييم المشروع
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نِيًّا:  عِ ذِهْ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

1    50 + 32 =     2    34 + 40 =    

3    37 + 41 =     4    61 +  39 =    

 : عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

5   4 5

+ 3 3
 

6   4 2

+ 5 4

راغِ: بَ في الْفَ ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

7    60 +     = 86 8        + 27 = 87

بِ 10 : رَ دَ إِلى أَقْ دَ بُ الْعَ رِّ أُقَ

9    67 10    72

11    35 12    86 

بِ 100 :  رَ دَ إِلى أَقْ دَ بُ الْعَ رِّ أُقَ

13    637 14    257

15    543 16    471

�ُْ�َ
ْ
�� 3  

ُ
��َ�ْ�َ

ْ
��

82 74

9      6

6026

70

600

70

300

40

500

90

500

7      8

78 100

التهيئة لدراسة الوحدة:

استعمل اختباَر التهيئة الخاص بالوحدة الموجود في 	 
ق من امتــالك الطلبة المعرفة  كتــاب التمارين؛ لتتحقَّ
السابقة الالزمة لدراســة هذه الوحدة، واطلب إليهم 
ًنا  ْل بينهــم، ُمدوِّ حلَّ أســئلة االختبار ُفــرادى، وتجوَّ

مالحظاتك على نقاط الضعف لديهم.

اختر بعض المســائل التي واجه الطلبــة صعوبة في 	 
حلِّها، ثم ناقشهم في الحلِّ على اللوح.

إذا واجه بعض الطلبة صعوبة في حلِّ المسائل الواردة، 	 
فاستعن بالمسائل اإلضافية اآلتية: 

تدريبات تهيئة إضافية: 

أجد ناتج اجلمع: 

1    36 + 12 = ............

2    61 + 36 = ............

3    

46

+ 40

4    

23

+ 34
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  أنشطة التدريب اإلضافية 

نشاط 1

هدف النشاط:  جمع عددين من 3 منازل من دون إعادة التجميع.

 المواد واألدوات: 

3 مجموعات من بطاقات مكتوب عليها األرقام  0، 1، 2، ... 9 من ورقة المصادر 
2: بطاقات األعداد، لوحــة مكتوب عليها األعداد 100، 200، 300، 400، 500، 

600، 700 ، 800  كما في الشكل المجاور.

خطوات العمل:

ع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	  وزِّ
زود كل مجموعة باألدوات .	 
اطلب إلى الالعب األول اختيار عدد من القائمة.	 
اطلــب إلى الالعب الثاني اســتخدام بطاقات األعداد لتكوين عددين مــن 3 منازل؛ يكون ناتج 	 

جمعهما العدد الذي اختاره الالعب األول، إذا كانت إجابته صحيحة يشــطب العدد من القائمة، 
ويكسب نقطة.

يتبادل الالعبان األدوار.	 
تستمر اللعبة إلى أن تشطب األعداد جميعها من القائمة.	 
الفائز َمْن يكسب أكبر عدد من النقاط.	 

نشاط 2

هدف النشاط:  جمع عددين من 3 منازل.

 المواد واألدوات: 

ورقــة المصادر 1: بطاقــات القيمة المنزلية، بطاقــات األعداد )9-0( من ورقــة المصادر 2: بطاقات 
األعداد، ألواح صغيرة.

خطوات العمل:

ع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	  وزِّ
د كل مجموعة باألدوات .	  زوِّ
اطلب إلى كل العب اختيار  بطاقات األرقام بشــكل عشــوائي ؛ لتشكيل عددين من 3 منازل.ثّم 	 

تمثيلها في لوحة المنازل فيورقة المصادر 1: بطاقات القيمة المنزلية.
َنهما، والالعب الذي ناتج الجمع لديه 	  اطلــب إلى كل العب إيجاد ناتج جمع العددين اللذين كوَّ

أقل يكسب نقطة.
تكرر المجموعة النشاط 5 مرات.	 
الفائز من يكسب أكبر عدد من النقاط.	 

100
200
300
400
500
600
700
800

مالحظات المعلم

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................
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نشاط 3

هدف النشاط:

تقدير ناتج جمع عددين من 3 منازل بالتقريب إلى أقرب 10.	 

 المواد واألدوات: 

ورقة المصادر3: أعداد ضمن 3 منازل، أزرار عدد 2 .

خطوات العمل:

ِع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	  وزِّ

زود كل مجموعة باألدوات.	 

اطلــب إلى الالعــب األول رمي األزرار على شــبكة األعداد في ورقة المصــادر3: أعداد ضمن 	 
3 منــازل، ثم اطلب إليــه تقدير ناتج جمع العددين اللذين تســتقر عليهمــا األزرار بالتقريب إلى 

أقرب 10.

اطلب إلى الالعب الثاني التحقق من صحة إجابة زميله.	 

يتبادل الالعبان األدوار، وَمْن يكون الناتج عنده أكبَر يكسب نقطة.	 

تكرر العملية أكثر من مرة.	 

الفائز من يكسب أكبر عدد من النقاط.	 
 

مالحظات المعلم
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أَتََعلَُّم 

 	. طْ راتِ فَقَ شَ عَ عُ الْ مَ إِنَّني أَجْ ، فَ رَ دٍ آخَ دَ دِ 10 إِلى عَ دَ عَ فاتِ الْ دَ  مُضاعَ عُ أَحَ مَ ما أَجْ نْدَ عِ

 	. طْ ئاتِ فَقَ مِ عُ الْ مَ إِنَّني أَجْ ، فَ رَ دٍ آخَ دَ فاتِ 100 إِلى عَ دَ مُضاعَ عُ أَحَ مَ ما أَجْ نْدَ عِ

؟ ئَةِ مِ ةِ، أوِ الْ رَ شَ عَ فاتِ الْ نْ مُضاعَ دٍ مِ دَ لَ إِلى عَ نازِ نْ 3  مَ ا مِ دً دَ عُ عَ مَ يْفَ أَجْ ُث: كَ أَتََحدَّ

أَْستَْكِشُف

ها؟ عَ مَ يْنِ مَ دَ دَ عَ موعُ الْ جْ ما مَ
أَتََعلَُّم الْيَْوَم

فاتِ ضاعَ نْ مُ ا مِ دً دَ عُ عَ مَ أَجْ
نَ مْ دٍ ضِ دَ 100 , 10 إِلى عَ

نِيًّا. لَ ذِهْ نازِ 3 مَ

راتِ ا بِالْعَشَ يًّ دِ دُّ تَصاعُ أَعُ

513, 523, 533, 543, 553, 563.

ئاتِ ا بِالْمِ يًّ دِ دُّ تَصاعُ أَعُ

328, 428, 528, 628, 728.

ةِ:  رَ فاتُ الْعَشَ ضاعَ مُ
10, 20, 30, 40, ...

 : ئَةِ فاتُ الْمِ ضاعَ مُ
100, 200, 300, 400, ...

5 1 3 + 5 0 = 5 6 3

 1 0 + 5 0  = 6 0 

3 2 8 + 4 0 0 = 7 2 8

3 0 0 + 4 0 0 = 7 0 0 

70123

التعلم القبلي: 

حقائق الجمع ضمن العدد 10 .	 

جمع عددين من منزلتين من دون إعادة التجميع .	 

العد القفزي بالعشرات والمئات.	 

التهيئة1

ا بالمئات بشــكل 	  اطلب إلــى الطلبة العــد تصاعديًّ
جماعــي مع التصفيق مرة واحــدة عند ذكر كل عدد، 

بدًءا من العدد 100 للوصول إلى العدد 900 .

يمكن البدء من العدد 150 ...للوصول إلى العدد 950  	 

االستكشاف2

ه الطلبة إلى قراءة المسألة في فقرة )أستكشف( ثم 	  وجِّ
اسألهم: 

 ما العددان اللذان تحملهما مها؟ 70، 123 	

 كيف نجمع العــدد 70 إلى العــدد 123 من دون  	
استخدام الورقة والقلم؟ تختلف اإلجابات

استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

المجال العاطفي ال يقــل أهمية عن المجال المعرفي 	 
فــال تقل ألحد مــن الطلبــة إجابتك خاطئــة بل قل 
)اقتربــت من اإلجابة الصحيحة، من يســتطيع إعطاء 
إجابة أخرى( أو إن شــئت فقل )هذه إجابة صحيحة 

لغير هذا السؤال(.

فكرة الدرس:

جمع عدد  من مضاعفات العشرة إلى 	 
عدد ضمن 3 منازل ذهنيًّا.

جمع عدد  من مضاعفات المئة إلى 	 
عدد ضمن 3 منازل ذهنيًّا.

1
الدرس

المفاهيم العابرة للمواد  

د المفاهيم العابــرة للمواد حيثما وردت في كتاب الطالب أو كتاب التمارين. ففي  أكِّ
ســؤال فقرة )أستكشف(، عزز مهارات الطلبة في التحليل واإلبداع، بتشجيعهم على 

تقديم حلول ذهنية مبتكرة للمسألة.
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التدريس3

ر الطلبة بمضاعفات العشرة والمئة، واكتبها على السبورة.	  ذكِّ
ب الطلبة على العد التصاعدي بالعشرات والمئات بدًءا من أي عدد.	  درِّ
اكتب جملة الجمع 50 + 513  على السبورة، ثم اسأل الطلبة:	 
ا. 	 كيف نجد ناتج جمع العددين من دون استخدام الورقة والقلم؟ بالعّد تصاعديًّ

ا بمقدار 5 عشرات ليصبح الناتج 563 	 ما ناتج 50 + 513 ؟ نجمع العشرات، أو نعّد تصاعديًّ

ما المنازل التي لم تتغير؟ اآلحاد والمئات 	

ما المنزلة التي تغّيرت؟ العشرات 	

ر الطلبة بأّن 1 + 5 يساوي 6 لذا فإنَّ 10 + 50 يساوي 60 	  ذكِّ
اكتب جملة الجمع 0 0 4 + 8 2 3 على السبورة ، ثم اسأل الطلبة:	 
ا  	  كيــف نجد ناتج الجمع من دون اســتخدام الورقة والقلم؟ نجمع المئــات، أو نعّد تصاعديًّ

بمقدار 4 مئات؛ ليصبح الناتج 728

 ما المنازل التي لم تتغير؟ اآلحاد والعشرات 	

 ما المنازل التي تغيرت؟ المئات 	

ر الطلبة بأّن 3 + 4 يساوي 7 لذا فإّن 300 + 400 يساوي 700	  ذكِّ
ناقْش مع الطلبة مزيًدا من األمثلة؛ للتحقق من تمكنهم من فكرة الدرس. 	 

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث( للتأكُّ    استعمل السؤال في فقرة )أتحدَّ
البدء بحلِّ أســئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ِه الطلبة إلى فقرة )أتحقَّق من فهمي(، واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 12 . وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة(، واطلب إليهم قراءته، ثم اسأْلهم :	  وجِّ

كم تذكرة باع المكتب يوم السبت؟ 264 	

كم تذكرة باع المكتب يوم األحد ؟ 300  	

كيف نجد عدد التذاكر التي باعها المكتب في اليومين؟ نجمع   	

كم تذكرة باع المكتب في اليومين ؟  564 = 300 + 264  	
ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ

من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم
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أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

نِيًّا: عِ ذِهْ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

1    236 + 50 =       2    510 + 200 =    

3    378 + 400 =       4    632 + 60 =    

5    482 + 300 =       6    266 + 30 =    

7    110 + 80 =       8    257 + 600 =    

: قودَ فْ مَ دَ الْ دَ عَ دُ الْ أَجِ

9    283 +     = 783   10        + 233 = 283

11    614 +     = 674   12        + 465 = 765

أَُحلُّ الَْمْسألََة

ةً باعَ في  كِرَ مْ تَذْ . فَكَ دِ َحَ مَ األْ وْ ةٍ يَ كِرَ ، وَ 300 تَذْ بْتِ مَ السَّ وْ ةً يَ كِرَ يٌّ 264 تَذْ ياحِ تَبٌ سِ كْ  13  باعَ مَ  

؟ يْنِ مَ يَوْ الْ

    +     =    

فاتِ 100،  نْ مُضاعَ رَ مِ دٍ آخَ دَ عَ ، وَ لَ نازِ نْ 3 مَ دٍ مِ دَ ةَ عَ لي كِتابَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

ها. عَ مْ يْهِ جَ ثُمَّ أَطْلُبُ إِلَ
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286

782

778

190

500

60

710

296

692

857

50

300

264 300 564

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين. واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

ِع الطلبة إلى مجموعات ثنائية غير متجانسة.	  وزِّ
ببطاقــة 	  مجموعــة  كل  د  زوِّ

عبــارات   6 علــى  تحتــوي 
جمــع، كّل عبــارة مكتوبــة 
داخل مستطيل كما في الشكل 
منها  المجاور. ثالث عبارات 
هي لجمع عدد من مضاعفات 
من  عــدد  إلى  عشــرة  العدد 
3 منــازل، والعبارات الثالث 

األخرى هي لجمــع عدد من مضاعفــات العدد مئة 
إلى عدد من 3 منازل، بعــض هذه العبارات صحيح، 

وبعضها اآلخر غير صحيح. 
اطلب إلى المجموعات تلوين المستطيل الذي يحتوي 	 

على عبارة الجمع الصحيحة باللون األخضر، وتلوين 
المســتطيل الذي يحتوي على عبارة الجمع الخاطئة 

باللون األحمر، ثم اطلب إليهم تصحيح اإلجابة.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:
اكتـب عدديـن مكونيـن مـن 3 منـازل أحدهمـا مـن 	 

مضاعفـات الــ 100 بحيـث يكـون مجموعهما  651 
)أكتـب 5 حلـول(.

تعليمات المشروع:

اطلـب إلـى الطلبـة البـدء بتحضـر المـواد واألدوات 	 
الالزمـة للمشـروع.

الختام6

إذا لزم األمر، تحّقق من فهم الطلبة بتوجيه أسئلة مثل:	 

 1  كيف نجمع عدًدا من مضاعفات العشــرة إلى عدد   

من 3 منازل؟ ما المنازل التي ال تتغير؟

 2  كيف نجمع عدًدا من مضاعفات المئة  إلى عدد  من   

3 منازل؟ ما المنازل التي ال تتغير؟
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التعلم القبلي: 

مكونات العدد 10 ، مكونات العدد 20 .	 

جمع عدد من مضاعفات العــدد 10 إلى عدد يتكون 	 
من 3 منازل ذهنيًّا.

التهيئة1

اكتب عدًدا يتكــون من منزلتين، علــى أاّل يكون من 	 
مضاعفات العشرة على السبورة. 

اطلب إلى الطلبة إيجاد عدد إذا أضيف إلى هذا العدد 	 
أو طرح منه، يصبح الناتج عدًدا من مضاعفات العشرة.

كرر النشاط مع أعداد أخرى.	 

االستكشاف2

ِه الطلبة إلى قراءة المســألة في فقرة )أستكشف(، 	  وجِّ
ثم اسألهم:

كم قصة قصيرة لدى منير؟ 114 	

كم قصة اشترى؟ 19 	

 كيف يجد منير عدد القصص التي صارت لديه من  	
دون استخدام قلم وورقة؟ تختلف اإلجابات

استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

2
الدرس
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أَتََعلَُّم 

لى لُ عَ صُ أَحْ دِ 38 فَ دَ عُ 2 لِلْعَ مَ نِيًّا، أَجْ نِ 38 و 257  ذِهْ يْ دَ دَ عَ عِ الْ مْ دَ ناتِجَ جَ يْ أَجِ كَ

دِ 257، دَ عَ نَ الْ حُ 2 مِ أَطْرَ ة، وَ رَ شَ عَ فاتِ الْ نْ مُضاعَ وَ مِ هُ دِ 40 وَ دَ عَ الْ

نِيًّا. عُ ذِهْ مَ ثُمَّ أَجْ

نْ  دٍ مِ دَ لَ إِلى عَ نازِ نْ 3 مَ دٍ مِ دَ عِ عَ مْ نِيًّا ناتِجَ جَ دُ ذِهْ يْفَ أَجِ ُث: كَ أَتََحدَّ

نِيًّا. تَيْنِ ذِهْ لَ نْزِ مَ

 تَر ، اشْ ةً ةً قَصيرَ نيرٍ 114 قِصَّ لَد مُ

ةً صارَ  مْ قِصَّ ر، فَكَ ةً أُخْ 19 قِصَّ

؟ نيرٍ لَد مُ

أَتََعلَُّم الْيَْوَم

يْنِ إِلى  تَ لَ نْزِ نُ مِنْ مَ وَّ تَكَ ا يَ دً دَ عُ عَ مَ أَجْ

نِيًّا. لَ ذِهْ نازِ نُ مِنْ 3 مَ وَّ تَكَ دٍ يَ دَ عَ

أَْستَْكِشُف

457 + 38 =

455 + 40 = 495

-2 +2

أَتََذكَُّر:

إِنَّني  نِيًّا، فَ عُ ذِهْ مَ ما أَجْ نْدَ عِ

. ةٍ قَ رَ وَ لَمٍ وَ تاجُ إلى قَ ال أَحْ

فكرة الدرس:

جمع عدد من منزلتين إلى عدد ضمن 	 
ثالث منازل ذهنيًّا.
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التدريس3

اكتب على الســبورة جملة الجمع 38 + 457، ووضح لهم إمكانية إيجاد ناتج الجمع ذهنيًّا من دون اســتخدام الورقة والقلم؛ بإضافة عدد مناسب إلى 	 
أحد العددين ليصبح من مضاعفات العدد عشرة في جملة الجمع، ثم طرحه من العدد اآلخر، ثم اسأل الطلبة:

كم نضيف للعدد 457 ليصبح من مضاعفات العدد 10؟ 3 	
هل نضيف أم نطرح 3 من العدد 38 بعد إضافة 3 إلى العدد 457؟ نطرح 	
ولماذا؟ استمع إلى إجابات الطلبة.  	
كيف أصبحت جملة الجمع اآلن؟  35 + 460  	
ما ناتج الجمع ذهنيًّا ؟ 495 	
ِه الطلبة إلى حّل المسألة السابقة بطريقة أخرى، وذلك من خالل طرح األسئلة اآلتية عليهم:	  وجِّ
كم نضيف إلى لعدد 38 ليصبح من مضاعفات العدد 10؟ 2 	
 هل نضيف أم نطرح 2 من العدد 457 بعد إضافة 2 إلى العدد 38؟ نطرح  	
ولماذا؟ استمع إلى إجابات الطلبة 	
كيف أصبحت جملة الجمع اآلن؟  455+40  	
ما ناتج الجمع ذهنيًّا؟ 495 	
ح للطلبة أن استراتيجية إكمال العدد إلى  مضاعفات العدد 10، تسّهل إيجاد ناتج الجمع ذهنيًّا.	  وضِّ
ناقش مع الطلبة مزيًدا من األمثلة، للتحقق من تمكنهم من فكرة الدرس. 	 

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل البدء بحلِّ أسئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى  ث( للتأكُّ    اســتعمل السؤال في فقرة )أتحدَّ
بعض الطلبة من ذوي المستوى المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ِه الطلبة إلى فقرة )أتحقَّق من فهمي(، واطلْب إليهم حّل المسائل من 1 الى 10. وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة( واطلب إليهم قراءته، ثم اسأْلهم :	  وجِّ

كم نجمة ملونة مع الرا؟ 148  	

كم نجمة ملونة مع أختها؟   47    	

كيف نجد عدد النجمات الملونة التي مع األختين؟ نجمع 148 إلى 47  	

 كيف نجد ناتج الجمع ذهنيًّا؟ إجابة ممكنة: نضيف 3 العدد 47 ليصبح 50 ونطرح 3  من العدد 148 ليصبح 145 	

كم الناتج؟ 195 = 50 + 145 	

إرشاد:   يمكنك نمذجة السؤال )باستخدام الرسم( لمساعدة الطلبة ذوي المستوى دون المتوسط على فهمه.

ههم إلى حلِّ أسئلة الدرس من كتاب التمارين.	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األسئلة في كتاب الطالب، وجِّ
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   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي. 

التطبيق:

د كل مجموعة 	  ِع الطلبة إلى مجموعات ثنائية، وزوِّ وزِّ
بثالث بطاقات مكتوب على كل منها رقم من)0-9(

من ورقة المصادر2: بطاقات األعداد.

كلِّف كل مجموعة تكويَن عددين: األول من 3 منازل، 	 
والثاني من منزلتين باســتخدام األرقام في البطاقات، 

ثم اطلب إليهم إيجاد ناتج جمع العددين ذهنيًّا .

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤالين اآلتيين بوصفهما إثراًء لهم:

أجد ناتج الجمع ذهنيًّا:	 

1    154 + 198 =

2    289 + 373 =

تعليمات المشروع:

اطلب إلــى المجموعات إحضــار مجموعة مــن فواتير 
الكهربــاء، التتجاوز كمية االســتهالك فيها عــدًدا من 3 
ح لهم أنــه يمكنهم االســتعانة بأحد أفراد  منــازل، ووضِّ

األسرة لتحديد الكمية.  

الختام6

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أســئلة 	 
مثل:

أجد ناتج كّل مما يأتي ذهنيًّا: 	

3    358 + 17 =

4    376 + 48 =
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أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

أْتي: نِيًّا ما يَ عُ ذِهْ مَ أَجْ

1    709 + 36 =       2    213 + 78 =    

3    343 + 52 =       4    152 + 39 =    

5    805 + 87 =       6    608 + 66 =    

7    628 + 67 =       8    407 + 76 =    

9    514 + 82 =       10    838 + 55 =    

أَُحلُّ الَْمْسألََة

؟ تَيْنِ ُخْ عَ األْ ةً مَ مَ مْ نَجْ . فَكَ ةً مَ تِها 47 نَجْ ، ومع أُخْ نَةً لَوَّ ةً مُ مَ عَ الرا 148 نَجْ  11  مَ  

    +     =    

، ثُمَّ أَطْلُبُ إِلى  تَيْنِ لَ نْزِ نْ مَ ا مِ دً دَ عَ ، وَ لَ نازِ نْ 3 مَ ا مِ دً دَ ةٍ عَ قَ رَ لى وَ تُبُ عَ : أَكْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

.ر دادٍ أُخْ عَ أَعْ ةٍ مَ رَّ نْ مَ ثرَ مِ رُ ذلِكَ أَكْ رِّ أُكَ نِيًّا. وَ ما ذِهْ هُ موعَ جْ دَ مُ لي أَنْ يَجِ طِفْ

745 291

892 674

395 191

695 483

596 893

19547148
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أَْستَْكِشُف

؟ ةِ سَ رَ دْ مَ يْنِ في الْ فَّ بَةِ الصَّ لَ دَ طَ دَ دُ عَ يْفَ أَجِ كَ

يًّا. قِ ا، أَوْ أُفُ مودِيًّ ، عَ ئاتِ مِ الْ راتِ فَ شَ عَ حادَ فالْ عُ اآلْ مَ نِ 352 , 134، أَجْ يْ دَ دَ عَ عِ الْ مْ لِجَ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

 
  

       

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

    
  

    

+

ا مودِيًّ عُ عَ مَ ةُ 1: أَجْ الطَّريقَ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
1 3 4

+ 3 5 2

6

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
1 3 4

+ 3 5 2

8 6

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
1 3 4

+ 3 5 2

4 8 6

حادَ عُ اآلْ مَ أَجْ راتِ شَ عَ عُ الْ مَ أَجْ ئاتِ مِ عُ الْ مَ أَجْ

أَتََعلَُّم 

3
أَتََعلَُّم الْيَْوَم

لٌّ  كُ نُ  وَّ تَكَ يَ نِ  يْ دَ دَ عَ عُ  مَ أَجْ
لى  عَ لَ  منازِ  3 نْ  مِ ما  نْهُ مِ

يًّا. قِ ا أَوْ أُفُ مودِيًّ ثَرِ عَ َكْ األْ

74 طالِبَة115ً طالِبًا 

�ُ�ْ�َ
ْ
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التعلم القبلي: 

جمــع عددين مكونين مــن منزلتين مــن دون إعادة 	 
ا وأفقيًّا. تجميع عاموديًّ

التهيئة1

اذكــر للطلبــة عــدًدا مــن منزلتيــن أو مــن ثالث 	 
ا  منــازل، واطلــب إليهم العــد بالعشــرات تصاعديًّ
 بشــكل جماعي مــع التصفيــق عند ذكــر كل عدد.
مثال: ...148 ,138 ,128 ,118 ,108 ,98 ,88 ,78

كّرر النشاط باختيار أعداد أخرى.	 

االستكشاف2

ه الطلبة إلى قراءة المســألة في فقرة )استكشف(، 	  وجِّ
ثم اسألهم:

كم طالًبا في الصف األول؟ 115 	
كم طالبًة الصف الثاني؟ 74  	
كيف أجد عدد طلبة الصفين؟  أجمع 	
كم طالًبا في الصفين؟  تختلف اإلجابات 	
استمع إلى إجابات الطلبة كافًة.	 

فكرة الدرس:

جمع عددين ضمن 3 منازل من دون إعادة 	 
التجميع.

توظيف القيمة المنزلية لتفسير جمع عددين 	 
من ثالث منازل على أنه جمع آحاد وآحاد، 

وعشرات وعشرات، ومئات ومئات

3
الدرس
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التدريس3

ِع الطلبة إلى مجموعات غير متجانسة، ووزع عليهم قطع دينزأو بدياًل عنها، وورقة المصادر 1: بطاقات القيمة المنزلية.	  وزِّ

ه الطلبة إلى تمثيل العددين باســتخدام قطع دينز، على بطاقات القيمة المنزلية، ووضح لهم أننا 	  اكتب جملة الجمع 352 + 134 على الســبورة، ثم وجِّ
ه إليهم األسئلة اآلتية: سنستخدم الجمع العمودي ، ثم وجِّ

ما ناتج جمع 4 و 2 في منزلتي اآلحاد؟ 6 	

ما ناتج جمع 3 و 5 في منزلتي العشرات ؟ 8 	

ما ناتج جمع 1 و 3 في منزلتي المئات؟ 4 	

ما ناتج 352 + 134 ؟ 486 	

وضح للطلبة ضرورة مراعاة الترتيب في عملية الجمع، بحيث يتم جمع اآلحاد أواًل، ثم العشرات، ثم المئات.	 

ناقش مع الطلبة حّل المسألة السابقة بطريقة الجمع األفقي .	 

نبه للطلبة إلى أن بعض الكلمات واألحرف التي تعني الجمع، ومنها: مًعا، وإضافًة، وحرف الواو، وأعط أمثلة توضح ذلك.	 

ناقش مع الطلبة المزيد من األمثلة، للتحقق من تمكنهم من فكرة الدرس. 	 

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل البدء بحلِّ أسئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى  ث( للتأكُّ    اســتعمل السؤال في فقرة )أتحدَّ
بعض الطلبة من ذوي المستوى المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ِه الطلبة إلى فقرة )أتحقق من فهمي( واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 4 . وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة( واطلْب إليهم قراءَته، ثم اسأْلهم:	  وجِّ

كم مكعًبا أزرق احتاجت خلود لعمل المجسم؟ 213 	

كم مكعًبا أخضر احتاجت خلود لعمل المجسم؟ 142 	

كم مكعًبا احتاجت خلود لعمل مجسم؟ 355 =142 +213 	
أ.	  اطلب إلى الطلبة إيجاد ناتج الجمع في المسألة أفقيًّأ وعموديًّ

إرشاد:   يمكنك نمذجة السؤال )باستخدام قطع دينيز أو بدياًل عنها( لمساعدة الطلبة ذوي المستوى دون المتوسط على فهمه.

ههم إلى حلِّ أسئلة الدرس من كتاب التمارين.	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األسئلة في كتاب الطالب، وجِّ
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؟ لَ نازِ نْ 3 مَ ما مِ نْهُ لٌّ مِ نُ كُ وَّ تَكَ نِ يَ يْ دَ دَ عِ عَ مْ دُ ناتِجَ جَ يْفَ أَجِ ُث: كَ أَتََحدَّ

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

: يْنِ دَ دَ عُ الْعَ مَ أَجْ

1           2    

3    126 + 752 =       4    408 + 160 =    

أَُحلُّ الَْمْسألََة

لِ  مَ لِعَ رَ   ضَ أَخْ بًا  عَّ كَ مُ   142 وَ  ، قَ رَ أَزْ بًا  عَّ كَ مُ   213 إِلى  لودُ  خُ تْ  تاجَ  5  اِحْ  

مِ ؟ سَّ جَ مُ لِ الْ مَ لودُ لِعَ تْ خُ تاجَ بًا اِحْ عَّ كَ مْ مُ . فَكَ مٍ سَّ جَ مُ

    +     =    

، ثُمَّ أَطْلُبُ  لَ نازِ نْ 3 مَ ما مِ نْهُ لٌّ مِ نُ كُ وَّ تَكَ نِ يَ يْ دَ دَ ةَ عَ لي كِتابَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

ما. هُ عَ مْ يْهِ جَ إِلَ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
1 8 6

+ 3 0 2

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
4 5 3

+ 1 3 2

يًّا قِ عُ أُفُ مَ ةُ 2: أَجْ الطَّريقَ

1 3 4 + 3 5 2 = 4 8 6

الً حادَ أَوَّ عُ اآلْ مَ أَجْ

راتِ ثانِيًا شَ عَ عُ الْ مَ أَجْ
ا ئاتِ أَخيرً مِ عُ الْ مَ أَجْ
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4        8       8 5        8       5

878 568

213 142 355

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

ِع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	  وزِّ

د كل طالب في المجموعــة ببطاقة مكتوب عليها 	  زوِّ
مجموعة مســائل لجمع عددين من 3 منازل ال تحتاج 

إلى إعادة تجميع.

اطلب إلــى المجموعــات البدء بحل المســائل في 	 
الوقت نفسه.

الفائز هو األسرع ولديه أكبر عدد من اإلجابات.	 

ه الطلبة إلى تنفيذ نشــاط 1  من أنشــطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

أكتب العدد المناسب في  :	 

 + 416 = 657

تعليمات المشروع: 

اطلب إلــى الطلبة إلصاق فاتورَتْي كهرباء على الورقة 	 
المقواة الخاصة بالمشروع.

الختام6

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أســئلة 	 
مثل:

أجد ناتج كّل مما يأتي : 	

1    571 + 324 =

2    406 + 152 =
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التعلم القبلي: 

جمع عددين ضمن 3 منازل من دون إعادة التجميع. 	 

التهيئة1

اكتــب جملة جمع لعددين من 3 منازل من دون إعادة 	 
التجميع.

كلف الطلبة حلها علــى ألواحهم الصغيرة، ثم اطلب 	 
إليهم رفع ألواحهم إلى أعلى عند انتهائهم من الحل.

م لهم التغذية الراجعة من خالل 	  تجول بين الطلبة وقدِّ
إيماءات الوجه.

في حال وجود إجابات خاطئة ناقشــها مع الطلبة من 	 
دون ذكر اسم صاحب الحّل تجنًّبا إلحراجه.

كّرر النشاط مع أعداد أخرى.	 

االستكشاف2

ِه الطلبة إلى تأمل الصورة في فقرة )أستكشــف(، 	  وجِّ
ثم اسألهم:

ما عدد صفحات كتاب الطفل؟ 79  	
ما عدد صفحات كتاب الطفلة؟ 119 	
كيف نجد مجموع عدد صفحات الكتابين؟ نجمع  	
 ما مجموع عدد الصفحات في الكتابين ؟  تختلف  	

اإلجابات
استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

فكرة الدرس:

جمــع عددين ضمــن 3 منازل مع 	 
إعادة تجميع اآلحاد.

لتفســير 	  المنزلية  القيمــة  توظــف 
جمع عدديــن من ثالث منازل على 
أنه جمــع آحاد وآحاد، وعشــرات 

وعشرات، ومئات ومئات.

4
الدرس
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أَْستَْكِشُف

أَتََعلَُّم 

حادِ،  اآلْ منزلة  في   10 لِّ  كُ ميعِ  بِتَجْ ذلِكَ  وَ حادِ؛  اآلْ  (regroup) ميعَ  تَجْ أُعيدُ  و247   45 نِ  يْ دَ دَ العَ عِ  مْ لِجَ
يًّا. قِ ا أَوْ أُفُ مودِيًّ عُ عَ مَ ، ثُمَّ أَجْ راتِ شَ عَ ةِ الْ لَ نْزِ ةً تُضافُ إِلى مَ رَ شَ بِحَ 1 عَ لِتُصْ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

     

   

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

 

 

   

    

+

ا مودِيًّ عُ عَ مَ ةُ 1: أَجْ الطَّريقَ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

2 4 7

+ 4 5

2

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

2 4 7

+ 4 5

9 2

حادِ ميعَ اآلْ أُعيدُ تَجْ
(7 + 5 = 12)

راتِ شَ عَ عُ الْ مَ أَجْ ئاتِ مِ عُ الْ مَ أَجْ

2 4 7 + 4 5 = 2 9 2

؟ يْنِ كِتابَ فَحاتِ في الْ دِ الصَّ دَ موعُ عَ جْ ما مَ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

2 4 7

+ 4 5

2 9 2
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أَتََعلَُّم الْيَْوَم

الُْمْصطَلَحاُت 

ا  يًّ قِ فُ ا، أَوْ أُ يًّ مودِ يْنِ عَ دَ دَ عُ عَ مَ أَجْ
 . حادِ ميعِ اآلْ ةِ تَجْ عَ إِعادَ مَ

ميعِ ةُ التَّجْ 	 إِعادَ

ةً حَ فْ في كِتابي 79 صَ في كِتابي 119 
ةً  حَ فْ صَ

المفاهيم العابرة للمواد  

ـد المفاهيـم العابـرة للمواد حيثمـا وردت في كتـاب الطالب أو كتـاب التمارين.  أكِّ
ففـي سـؤال فقرة )أستكشـف( أكـد للطلبة أهميـة تطوير الـذات والتعلم المسـتمر؛ 

ويمكـن ذلك من خـالل قـراءة الكتب. 
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التدريس3

ع عليهم قطع دينز أو بدياًل لها، وورقة المصادر 1: بطاقات القيمة المنزلية.	  ِع الطلبة إلى مجموعات غير متجانسة، ووزِّ وزِّ
ه الطلبة إلى تمثيل العددين باســتخدام قطع دينز، على بطاقــات القيمة المنزلية، ووضح لهم أننا 	  أكتب جملة الجمع 45 + 247 على الســبورة، ثم وجِّ

سنستخدم الجمع العمودي ، ثم وجه لهم األسئلة اآلتية:
ما ناتج 7 + 5  في منزلتي االحاد ؟ 12  	
ما الصورة التحليلية للعدد 12؟ 10 + 2، وتساوي 1 عشرة + 2 أحاد 	
وضح للطلبة أن هذا يسمي إعادة تجميع اآلحاد، حيث نكتب 2 في منزلة اآلحاد، ونضيف 1 عشرة إلى منزلة العشرات.	 
تابع حل المسألة مع الطلبة، بطرح األسئلة اآلتية عليهم:	 
ما ناتج 4 + 4 + 1 في منزلة العشرات ؟ 9  	
ما ناتج 2 + 0 في منزلة المئات ؟ 2  	
ما ناتج 247 + 45 ؟ 292  	
وضح للطلبة ضرورة مراعاة الترتيب في عملية الجمع، بحيث يتم جمع اآلحاد أّواَل، ثم العشرات، ثم المئات.	 
ناقش مع الطلبة حل المسألة السابقة بطريقة الجمع األفقي .	 
ناقش مع الطلبة مزيًدا من األمثلة، للتحقق من تمكنهم من فكرة الدرس. 	 

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل البدء بحلِّ أسئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى  ث( للتأكُّ    اســتعمل السؤال في فقرة )أتحدَّ
بعض الطلبة من ذوي المستوى المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

تعزيز اللغة ودعمها: 

ــد في أثناء الدرس وبشــكل متكرر على المصطلح الجديد )إعادة التجميع(، ويمكنك كتابته على بطاقة، وتثبيته جانب الســبورة، وتشــجيع الطلبة على  أكِّ
استخدامه.

المفاهيم العابرة للمواد  

ـد المفاهيـم العابـرة للمـواد حيثمـا وردت  أكِّ
فـي كتـاب الطالـب أو كتـاب التماريـن. ففـي 
ز الوعـي  سـؤال 5 فقـرة )أحـّل المسـألة( عـزِّ
أهمّيـَة  بإخبارهـم  الطلبـة  لـدى  الصحـّي 
ومـن  الجسـم،  بنـاء  فـي  الرياضيـة  األلعـاب 

السـلة. كـرة  أمثلتهـا 

التدريب4

ِه الطلبَة الى فقرة )أتحقَّق من فهمي( واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 4. وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبَة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة( واطلب إليهم قراءته، ثم اسأْلهم:	  وجِّ
كم نقطة سجل الفريق في المباراة االولى ؟ 108  	
كم نقطة سجل الفريق في المباراة االولى ؟ 86 	
كم نقطة سجل الفريق في المبارتين ؟ 194 = 86 + 108  	
هل ُأعيَد تجميع اآلحاد ؟ نعم 	
ا.	  اطلب إلى الطلبة إيجاد ناتج الجمع في المسألة أفقيًّا وعموديًّ

إرشاد:   يمكنك نمذجة السؤال )باستخدام قطع دينيز أو بدياًل عنها( لمساعدة الطلبة ذوي 

المستوى دون المتوسط على فهمه.

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ
من كتاب التمارين.



47

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق: 

ِع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	  وزِّ

د كل طالب في المجموعــة ببطاقة مكتوب عليها 	  زوِّ
مجموعة مسائل لجمع عددين من 3 منازل تحتاج إلى 

إعادة تجميع منزلة اآلحاد.

اطلب إلــى المجموعــات البدء بحل المســائل في 	 
الوقت نفسه.

الفائز هو األسرع ولديه أكبر عدد من اإلجابات.	 

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

أســتعمل األرقام 4 , 2  ,1  لتكوين عددين يتكّون كّل 	 
منهمــا من 3 منازل، بحيث نحتــاج إلى إعادة تجميع 

اآلحاد؛ إليجاد ناتج جمعمها.

الختام6

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أســئلة 	 
مثل:

أجد ناتج كّل مما يأتي : 	

1    314 + 127 =

2    248 + 535 =

47

؟  يْنِ دَ دَ عِ عَ مْ نْدَ جَ حادِ عِ ميعَ اآلْ تَى أُعيدُ تَجْ ُث: مَ أَتََحدَّ

يًّا قِ عُ أُفُ مَ ةُ 2: أَجْ الطَّريقَ

2 4 7 + 4 5 = 2 9 2

أُعيدُ التَّجميعَ حادَ وَ عُ اآلْ مَ أَجْ
(7 + 5 = 12)

راتِ شَ عَ عُ الْ مَ أَجْ
(4 + 4 + 1 = 9)

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

: يْنِ دَ دَ عُ الْعَ مَ أَجْ

1           2    

3    816 + 74 =       4    408 + 256 =    

أَُحلُّ الَْمْسألََة

باراةِ الثّانِيَةِ  مُ في الْ ، وَ ولى 108 نِقاطٍ باراةِ األْ مُ لَّةٍ في الْ ةِ سَ رَ لَ فَريقُ كُ جَّ  5  سَ  

ا؟ عً يْنِ مَ باراتَ مُ ريقُ في الْ فَ لَ الْ جَّ طَةً سَ مْ نُقْ . فَكَ طَةً 86 نُقْ

    +     =    

نِ 614 , 76. يْ دَ دَ عَ عِ الْ مْ دُ ناتِجَ جَ يْفَ يَجِ حَ لي كَ ضِّ لي أَنْ يُوَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
4 1 8

+ 6 5

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
3 2 7

+ 1 5 8

3 
ُ
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ْ
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4       8        3 4        8       5

890 664

108 86 194
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أَتََعلَُّم 

ئَةً  بَحً 1 مِ ؛ لِتُصْ راتِ شَ عَ لِّ 10 في منزلة الْ ميعِ كُ ذلِكَ بِتَجْ ، وَ راتِ شَ عَ ميعَ الْ نِ 251 , 367 أُعيدُ تَجْ يْ دَ دَ عَ عِ الْ مْ لِجَ

يًّا. قِ ا أَوْ أُفُ مودِيًّ عُ عَ مَ ، ثُمَّ أَجْ ئاتِ مِ ة الْ لَ نْزِ تُضافُ إِلى مَ
ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

   

  

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

 

 

 

 

 +

 

ا مودِيًّ عُ عَ مَ ةُ 1: أَجْ الطَّريقَ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

3 6 7

+ 2 5 1

8

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

3 6 7

+ 2 5 1

1 8

1

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

3 6 7

+ 2 5 1

6 1 8

1

حادَ عُ اآلْ مَ أَجْ راتِ شَ عَ عُ الْ مَ أَجْ ئاتِ مِ عُ الْ مَ أَجْ
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أَْستَْكِشُف

ةً  زَ رَ تْ 172 خَ تَرَ اْشَ ، وَ ةً زَ رَ بَةَ 186 خَ لَد هِ
يْها؟ دَ ةً صارَ لَ زَ رَ مْ خَ ر. فَكَ أُخْ

أَتََعلَُّم الْيَْوَم

ا  يًّ قِ فُ ا، أَوْ أُ يًّ مودِ يْنِ عَ دَ دَ عُ عَ مَ أَجْ

 . راتِ شَ ميعِ الْعَ ةِ تَجْ عَ إِعادَ مَ

التعلم القبلي: 

جمع عددين ضمن 3 منازل مع إعادة تجميع األحاد.	 

جمع عددين ضمن 3 منازل دون إعادة التجميع. 	 

التهيئة1

وزع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	 

اطلب إلى كل طالب في المجموعة كتابة مسألة جمع 	 
لعددين من ثالث منازل على لوِحه الصغير.

يتبادل الالعبــان األلواح ليحّل كّل العب المســألة 	 
الموجودة على لوح زميله.

يتحقق كّل العب من حّل زميله.	 

يمكن تكرار النشاط مرة أخرى.	 

االستكشاف2

ه الطلبة إلى قراءة المســألة في فقرة )أستكشف(، 	  وجِّ
ثم اسألهم:

كم خرزة لدى هبه؟ 186 	
كم خرزة إضافية اشترت؟ 172 	
 كيــف نجد عدد الخرزات الــذي صار لدى هبه؟  	

نجمع 
كم خرزة صار لدى هبة ؟ تختلف اإلجابات 	
استمع إلى إجابات الطلبة كافًة.	 

فكرة الدرس:

جمــع عددين ضمــن 3 منازل مع 	 
إعادة تجميع العشرات.

توظيــف القيمــة المنزلية لتفســير 	 
جمع عدديــن من ثالث منازل على 
أنه جمــع آحاد وآحاد، وعشــرات 

وعشرات، ومئات ومئات

5
الدرس



48A

التدريس3

ِع الطلبة إلى مجموعات غير متجانسة، ووزع عليهم قطع دينزأو بدياًل لها، وورقة المصادر 1: بطاقات القيمة المنزلية.	  وزِّ

ح لهم أننا 	  ه الطلبة إلى تمثيل العددين باســتخدام قطع دينز، على بطاقات القيمة المنزلية، ووضِّ اكتب جملة الجمع 251 + 367 على الســبورة، ثم وجِّ
سنستخدم الجمع العمودي ، ثّم وجه إليهم األسئلة اآلتية:

ما ناتج 7 + 1 في منزلَتِي اآلحاد ؟ 8 	

ما ناتج 5 + 6 في منزلَتِي العشرات ؟ 11  	

 ما الصورة التحليلية للعدد 11في منزلة العشرات؟ 10 + 100، وتساوي 1 عشرة + 1 مئة 	

وضح للطلبة أن هذا يسمي إعادة تجميع العشرات، حيث نكتب 1 في منزلة العشرات، ونضيف 1 مئة إلى منزلة المئات.	 

تابع حّل المسألة مع الطلبة، بطرح األسئلة اآلتية عليهم:	 

ما ناتج 2 + 3 + 1 في منزلتي المئات ؟ 6  	

ما ناتج 251 + 367 ؟ 618  	

ح للطلبة ضرورة مراعاة الترتيب في عملية الجمع، بحيث يتم جمع اآلحاد أواًل، ثم العشرات، ثم المئات.	  وضِّ

ناقش مع الطلبة حّل المسألة السابقة بطريقة الجمع األفقي.	 

ق من تمكنهم من فكرة الدرس.	  ناقش مع الطلبة مزيًدا من األمثلة؛ للتحقُّ

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل البدء بحلِّ أسئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى  ث( للتأكُّ    اســتعمل السؤال في فقرة )أتحدَّ
بعض الطلبة من ذوي المستوى المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ِه الطلبة إلى فقرة )أتحقق من فهمي( واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 4. وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبة إلى السؤال الموجود في فقرة )أحّل المسألة( واطلْب إليهم قراءَته، ثم اسأْلهم:	  وجِّ

كم عبوة عصير باع المصنع يوم الخميس؟ 278 	

كم عبوة عصير باع المصنع يوم األحد؟ 235 	

كم عبوة عصير باع المصنع في اليومين؟ 513 = 235 +278 	

ا.	  اطلب إلى الطلبة إيجاد ناتج الجمع في المسألة أفقيًّا وعموديًّ

إرشاد:   يمكنك نمذجة السؤال )باستخدام قطع دينيز أو بدياًل عنها( لمساعدة الطلبة ذوي المستوى دون المتوسط على  فهمه.

ههم إلى حلِّ أسئلة الدرس من كتاب التمارين.	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األسئلة في كتاب الطالب، وجِّ
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؟  يْنِ دَ دَ عِ عَ مْ نْدَ جَ راتِ عِ شَ عَ ميعِ الْ ةِ تَجْ تاجُ إِلى إِعادَ تى أَحْ حُ مَ رَ ُث: أَشْ أَتََحدَّ

يًّا قِ عُ أُفُ مَ ةُ 2: أَجْ الطَّريقَ

3 6 7 + 2 5 1 = 6 1 8

حادَ عُ اآلْ مَ أَجْ
(7 + 1 = 8)

ميعِ ةِ التَّجْ راتِ بِإِعادَ شَ عَ عُ الْ مَ أَجْ
(6 + 5 = 11)

ئاتِ ( 2+ 3+ 1) مِ عُ الْ مَ أَجْ

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

: يْنِ دَ دَ عُ الْعَ مَ أَجْ

1           2    

3    370 + 152 =       4    508 + 392 =    

أَُحلُّ الَْمْسألََة

مَ  وْ يَ ةً  بْوَ عَ  235 باعَ  وَ  ، ميسِ الْخَ مَ  وْ يَ ةً  بْوَ عَ  278 صيرٍ  عَ نَعُ  صْ مَ  5  باعَ   

؟ يْنِ مَ يَوْ ةً باعَ في الْ بْوَ مْ عَ ، فَكَ دِ َحَ األْ

    +     =    

نِ 272 , 654. يْ دَ دَ عَ عِ الْ مْ دُ ناتِجَ جَ يْفَ يَجِ حَ لي كَ ضِّ لي أَنْ يُوَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
6 9 4

+ 1 9 5

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
2 4 7

+ 3 8 6

3 
ُ
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8       8        9 6        3       3

522 900

278 235 513

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

دهم بورقة 	  ِع الطلبــة إلى مجموعات ثالثيــة، وزوِّ وزِّ
المصادر5: مروحة األعداد (1-6)

اطلب إلى الالعب األول في المجموعة تدوير مروحة 	 
األعداد 6 مــرات للحصــول على 6 أرقــام بطريقة 

عشوائية.
اطلب إلى الالعب الثانــي تكوين عددين من األرقام 	 

الستة، ثم اطلب إلى الالعب الثالث إيجاد ناتج جمع 
العددين .

يتبادل الطلبة األدوار، وُتَكّرر العملية عدة مرات.	 

تنبيــه:   تابع عمــل المجموعات، وفي حال 

تكوينهــم لعددين يحتاج ناتج جمعهمــا إلى إعادة 
تجميع المئات؛ اطلب إليهم تغيير أحد العددين.

!

ه الطلبة إلى تنفيذ نشــاط 2 من أنشــطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

أجد ناتج  399 + 286 + 175	 

تعليمات المشروع:

اطلب إلى الطلبة إيجاد ناتج الجمع لكمية االستهالك 	 
الواردة في فاتورتين، وكتابة الناتج بخط واضح وكبير 

على الورقة المقّواة أسفل الفاتورتين. 

الختام6

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أسئلة مثل:	 

أجد ناتج كلًّ مما يأتي: 	

1    547 + 157 = 2    345 + 489 =
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التعلم القبلي: 

جمــع عددين من ثالث منازل مع إعادة تجميع أو من 	 
دون إعادة تجميع.

قراءة األعداد وكتابتها ضمن 3 منازل.	 

التهيئة1

ِع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	  وزِّ
اكتب على الســبورة مســألة جمع لعددين من ثالث 	 

منازل ال تحتاج إلى إعادة تجميع.
اطلب الى الطالب األول فــي المجموعة إيجاد ناتج 	 

الجمع، وإلــى الطالب الثاني إيجاد الناتج، ولكن بعد 
تغير ترتيــب العددين، ثم اطلب إليهــم المقارنة بين 

الناتجين.
ر النشاط مع أعداد أخرى.	  كرِّ

االستكشاف2

ِه الطلبة إلى قراءة المســألة في فقرة )أستكشف( 	  وجِّ
وتأمل الصورة الواردة فيها، ثم اسألهم:

 كم فطيــرة باع مقصف المدرســة في األســبوع  	
األول؟ 317

كم فطيرة باع في االسبوع الثاني؟ 212 	
 ما جملــة الجمع التــي كتبتها الفتــاة؛ لتجد حالًّ  	

للمسألة؟ 317 + 212
 ما جملــة الجمع التــي كتبها الولــد؛ ليجد حاًل  	

للمسألة؟ 212 + 317
 ما االختالف بيــن جملَتِي الجمــع الّلتين كتبهما  	

الطفالِن؟ االختالف في ترتيب العددين.
 هل ســيحصالن على الناتج نفســه، أم ستختلف  	

إجابتاهما؟ سيحصالن على الناتج نفسه.
كم فطيرة باع المقصف في األسبوعين؟ 529 	
استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	 

فكرة الدرس:

جمع أعداد كلية مــن ثالث منازل 	 
العمليــات  خــواص  باســتخدام 

)التبديل والتجميع(.

6
الدرس

50

 �ُ�ْ ���� �ُ�ْ ����

212 + 317
َأْجَمُع

َأْجَمُع
317 + 212
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أَتََعلَُّم الْيَْوَم

ةَ  ، أَوْ ثَالثَ يْنِ دَ دَ عُ عَ مَ أَجْ
. تيبٍ رْ دادٍ بِأَيِّ تَ أَعْ

أَْستَْكِشُف

 212 ، وَ  لِ َوَّ بوعِ األْ ُسْ ةً في األْ 317 فَطيرَ ةِ  سَ رَ دْ مَ فُ الْ صِ قْ باعَ مَ

؟ يْنِ بوعَ ُسْ ةً باعَ في األْ مْ فَطيرَ بوعِ الثّاني. فَكَ ُسْ ةً في األْ فَطيرَ

أَتََعلَُّم 

. يَّرُ تَغَ ، أَيْ إِنَّ النّاتِجَ ال يَ هِ سِ لى النّاتِجِ نَفْ لُ عَ صُ أَحْ سَ ، وَ تيبٍ رْ عُ بِأَيِّ تَ مَ إنَّني أَجْ ، فَ يْنِ دَ دَ عُ عَ مَ ما أَجْ نْدَ : عِ يْنِ دَ دَ عُ عَ مَ أَجْ

ظُ أَنَّ 423 + 154 = 154 + 423 أُالحِ

. يَّرُ تَغَ ، أَيْ إِنَّ النّاتِجَ ال يَ هِ سِ لى النّاتِجِ نَفْ لُ عَ صُ أَحْ سَ ، وَ تيبٍ رْ عُ بِأَيِّ تَ مَ إِنَّني أَجْ دادٍ، فَ عُ 3 أَعْ مَ ما أَجْ نْدَ دادٍ: عِ عُ 3 أَعْ مْ أجَ

يِّرُ النّاتِجَ ؟ غَ تيبٍ ال يُ رْ نِ بِأَيِّ تَ يْ دَ دَ عَ عَ مْ يْفَ أَنَّ جَ ُث: كَ أَتََحدَّ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
4 2 3

+ 1 5 4

5 7 7

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
1 5 4

+ 4 2 3

5 7 7

(304 + 153) + 431 =  304 + (153 + 431) =

   457 + 431 = 888       304 + 584 = 888
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التدريس3

اكتب مســألَتِي الجمع 154 + 423 و 423+154 بشكل عمودّي على السبورة، ثم ناقِش الطلبة 	 
في حّل كّل مسألة، ثم أسألهم:

ما ناتج 154 + 423؟ 577  	

ما ناتج 423 + 154؟ 577  	

ماذا تالحظ؟ اإلجابة نفُسها رغم اختالف ترتيب العددين. 	

ح للطلبة أنه عند جمع عددين بأي ترتيب؛  فإن الناتج ال يتغير.	  وضِّ

اكتب مسألة الجمع 431 + 153 + 304 بشكل أفقّي على السبورة، ثم اطلب إلى الطلبة ما يأتي:	 

إيجاد الناتج الجمع بإيجاد ناتج 153 + 304 أوال، ثم جمع الناتج إلى 431 	

إيجاد ناتج الجمع بإيجاد  ناتج 431 + 153 أوال، ثم جمع الناتج إلى 304 	

من خالل مناقشة الحلين الســابقين مع الطلبة، وضح لهم أنه عند جمع 3 أعداد بأي ترتيب، فإن 	 
الناتج ال يتغير.

ناقش مع الطلبة مزيًدا من األمثلة، للتحقق من تمكنهم من فكرة الدرس.	 

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث( للتأكُّ    استعمل السؤال في فقرة )أتحدَّ
البدء بحلِّ أســئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ِه الطلبَة الى فقرة )أتحقَّق من فهمي( واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 6. وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبَة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة( واطلب إليهم قراءته، ثم اسأْلهم:	  وجِّ

ما عدد الطالب الذين يفضلون األنشطة الرياضية ؟ 154  	

ما عدد الطالب الذين يفّضلون األنشطة العلمية ؟ 177  	

ما عدد الطالب الذين يفّضلون األنشطة الثقافية ؟ 142 	

كيف نجد عدد الطالب الذين يفضلون األنشطة الثالثة ؟ نجمع 	

  ما جملة الجمع  التي تمثل عدد الطالب الذين يفضلون األنشطة الثالثة؟ 	
142 + 177 + 154 = 473

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ
من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................



51

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق: 

د كل مجموعة بثالث 	  ِع الطلبة إلى مجموعات، وزوِّ وزِّ
بطاقات، مكتوب على كل بطاقة عدد من 3 منازل.

اطلب إلــى المجموعات تكوين ثــالث جمل جمع 	 
من البطاقات الثالث؛ وذلك بتغيير ترتيب البطاقات، 

وإيجاد ناتج الجمع في كل مرة.

ناقش إجابات المجموعات.	 

تنبيــه:   احــرص على أن يكــون ناتج جمع 

األعداد الثالثة ضمن 3 منازل. 
!

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤالين اآلتيين بوصفهما إثراًء لهم:

أجــد ناتج جمع األعــداد 307 و 254  و 414 بثالث 	 
طرائق.

عددان إذا ُجِمعا بأّي ترتيب يكون الناتج 412؟	 

الختام6

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أســئلة 	 
مثل:

أكتب العدد المناسب في  : 	

1    348 +  = 518 + 348

2    184 + 328  = 328  +  

3    508 +(384 +   ) = (  +384) + 104

51

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

: عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

1    211 + 345 =    
345 + 211 =    

   2    510 + 357 =    
357 + 510 =    

3    (412 + 174) + 203 =    
412 + (174 + 203) =    

  4    140 + (344 + 215) =    
(140 + 344) + 215 =    

5    (318 + 164) + 216 =    
318 + (164 + 216) =    

  6    309 + (454 + 175) =    
(309 + 454) + 175 =    

أَُحلُّ الَْمْسألََة

لونَ  ضِّ فَ 177 يُ ، وَ يَّةَ ياضِ طَةَ الرِّ َنْشِ لونَ األْ ضِّ فَ سِ 154طالِبًا يُ دارِ مَ  7  في إِحد الْ  

بَةِ الَّذينَ  لَ دُ الطَّ دَ . فَما عَ طَةَ الثَّقافِيَّةَ َنْشِ لونَ األْ ضِّ فَ 142 يُ ، وَ يَّةَ لْمِ عِ طَةَ الْ َنْشِ األْ
؟ ةَ طَةَ الثَّالثَ َنْشِ لونَ األْ ضِّ فَ يُ

    +     +     =    

، ثُمَّ أَطْلُبُ  لَ نازِ نْ 3 مَ نْها مِ لٌّ مِ نُ كُ وَّ تَكَ دادٍ يَ ةَ 3 أَعْ لي كِتابَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

. يْنِ تَلِفَ خْ تيبَيْنِ مُ ها بِتَرْ عَ مْ يْهِ جَ إِلَ

3 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

556

789

698

867

699

938

556

789

698

867

699

938

177154 142 473
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ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
3 5 4

+ 2 3 7

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
4 0 0

+ 2 0 0

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
4 0 0

+ 2 0 0

6 0 0

بِ 100 نِ إِلى أَقْرَ يْ دَ دَ عَ بُ الْ أُقَرِّ عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ
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أَتََعلَُّم الْيَْوَم

الُْمْصطَلَحاُت 

نِ بِالتَّقْريبِ  يْ دَ دَ عِ عَ مْ رُ ناتِجَ جَ دِّ أُقَ
بِ 100 أو 10 رَ إِلى أَقْ

	 التَّقْديرُ

أَتََعلَُّم 

  : تَيْنِ نِ بِطَريقَ يْ دَ دَ عِ عَ مْ قْديرُ (estimate) ناتِجِ جَ يُمكِنُني تَ

. عُ مَ ، ثُمَّ أَجْ الً بِ 10 أَوَّ يْنِ إلى أَقْرَ دَ دَ عَ نَ الْ الًّ مِ بُ كُ ةُ 1: أُقَرِّ الطَّريقَ

. عُ مَ ، ثُمَّ أَجْ الً بِ 100 أَوَّ نِ إِلى أَقْرَ يْ دَ دَ عَ نَ الْ الًّ مِ بُ كُ ةُ 2: أُقَرِّ الطَّريقَ

؟أَْستَْكِشُف هارِ َزْ دِ األْ دَ موعَ عَ جْ رُ مَ دِّ أُقَ

217 183

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
3 5 4

+ 2 3 7

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
3 5 0

+ 2 4 0

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
3 5 0

+ 2 4 0

5 9 0

بِ 10 نِ إِلى أَقْرَ يْ دَ دَ عَ بُ الْ أُقَرِّ عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

التعلم القبلي: 

تقريب األعداد إلى أقرب عشرة.	 
تقريب األعداد إلى أقرب مئة.	 
جمــع عددين من ثالث منازل مع إعادة تجميع أو من 	 

دون إعادة تجميع. 

التهيئة1

اذكرعدًدأ من 3 منــازل مثل 472 بصوت واضح أمام 	 
الطلبة.

اطلب إلى أحد الطلبة تقريبه إلى أقرب عشــرة، وإلى 	 
طالب آخر تقريبه إلى أقرب مئة.

ر النشاط مع أعداد أخرى.	  كرِّ

االستكشاف2

ل الصورة في فقرة )أستكشــف(، 	  ه الطلبة إلى تأمُّ وجِّ
ثم اطلــب إليهم قراءة نّص المســألة الواردة فيها، ثم 

اسألهم:
ما عدد األزهار الصفراء؟ 183 	
ما عدد األزهار الحمراء؟ 217 	
 ما عــدد األزهار الصفــراء بالتقريــب إلى أقرب  	

عشرة؟ 180
 ما عــدد األزهار الحمــراء بالتقريــب إلى أقرب  	

عشرة؟ 220
 مــا مجمــوع عــدد األزهــار بعــد التقريــب؟  	

180 + 220 = 400

 هل اإلجابــة التي حصلت عليهــا لمجموع عدد  	
األزهار دقيقة؟ ال

لماذا؟ ألنها ناتجة عن التقريب. 	
 هل اإلجابــة التي حصلت عليهــا لمجموع عدد  	

األزهار قريبة من النتيجة الحقيقية؟ نعم
ما معنى كلمة تقدير؟ إجابات مختلفة 	
استمع إلى إجابات الطلبة كافًة.	 

فكرة الدرس:

تقدير ناتج جمــع عددين بالتقريب 	 
إلى أقرب 10 أو أقرب 100

7
الدرس
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التدريس3

ح للطلبــة أن تقدير الجمع هو عملية إليجاد نتيجة تقريبــة لناتج جمع عددين، ويكون ذلك 	  وضِّ
بتقريب العددين إلى أقرب 10 أو أقرب 100. 

اكتب على السبورة العبارة اآلتية:  ..…  = 237 + 354  ، ثم اسأل الطلبة:	 
كيف نجد تقدير ناتج الجمع إلى أقرب عشرة؟ بتقريب العددين إلى أقرب عشرة. 	
ما تقريب العدد 354 إلى أقرب عشرة؟ 350 	
ما تقريب العدد 237 إلى أقرب عشرة؟ 240 	
ما  تقدير ناتج الجمع إلى أقرب عشرة ؟590 = 240 +350 	
هل هناك طريقة أخرى لتقدير ناتج الجمع؟ نعم، بالتقريب إلى أقرب مئة . 	
ما تقريب العدد 354 إلى أقرب مئة؟ 400 	
ما تقريب العدد 237 إلى أقرب مئة؟ 200 	
ما تقدير ناتج الجمع الى أقرب مئة؟ 600 = 200 + 400 	

إرشاد:   إحرص على استخدام لوحة المنازل؛ لتوضيح خطوات التقريب إلى أقرب عشرة 

وإلى أقرب مئة، ثم إيجاد ناتج الجمع بعد التقريب.

ناقش مع الطلبة مزيًدا من األمثلة، للتحقق من تمكنهم من فكرة الدرس.	 

التقويم التكويني:

د أنَّ الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة سهلة قبل  ث( للتأكُّ    استعمل السؤال في فقرة )أتحدَّ
البدء بحلِّ أســئلة فقرة )أتحقَّق من فهمي(. اطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتوى 

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ِه الطلبَة الى فقرة )أتحقَّق من فهمي( واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 4. وجِّ

حلُّ المسألة: 

ِه الطلبَة إلى السؤال في فقرة )أحّل المسألة( واطلب إليهم قراءته، ثم اسأْلهم:	  وجِّ

ما تقدير ناتج جمع العددين 261 و 417 إلى أقرب 10؟ 680 	

ما تقدير ناتج جمع العددين 217 و 461 إلى أقرب 10؟ 680 	

هل ناتج تقدير 417 + 261 هو نفسه ناتج تقدير 461 + 217؟ نعم 	

لماذا؟ ألن ناتج تقريب العددين 61 و 17 إلى أقرب 10 هو نفسه، وناتج جمع المئات نفسه. 	
ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ

من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم
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أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

بِ 10: رَ عِ بِالتَّقْريبِ إِلى أَقْ مْ رُ ناتِجَ الْجَ دِّ أُقَ

1    

2    649 + 251       +     =    

بِ 100: رَ عِ بِالتَّقْريبِ إِلى أَقْ مْ رُ ناتِجَ الْجَ دِّ أُقَ

3    

4    499 + 319       +     =    
أَُحلُّ الَْمْسألََة

نِ  يْ دَ دَ عَ عِ الْ مْ ديرُ ناتِجِ جَ قْ هُ تَ سُ وَ نَفْ نِ 417 , 261 هُ يْ دَ دَ عَ عِ الْ مْ ديرُ ناتِجِ جَ قْ لْ تَ : هَ دِيُّ دَ سُّ الْعَ  5  الْحِ  

رُ إِجابَتي. بِ 10؟ أُفَسِّ ريبِ إِلى أَقْرَ 217 , 461 بِالتَّقْ

، ثُمَّ أَطْلَبُ  لَ نازِ نْ 3 مَ ما مِ نْهُ لٌّ مِ نُ كُ وَّ تَكَ نِ يَ يْ دَ دَ ةَ عَ لي كِتابَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

بِ 100.  إِلى أَقْرَ بِ 10 وَ ريبِ إِلى أَقْرَ عِهما بِالتَّقْ مْ ديرَ ناتِجِ جَ قْ يْهِ تَ إِلَ

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
4 1 8

+ 3 2 7

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

+

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ
4 3 8

+ 2 7 2

ئاتٌ مِ راتٌ شَ عَ آحادٌ

+

3 
ُ
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بِ 10؟ ريبِ إِلى أَقْرِ نِ بِالتَّقْ يْ دَ دَ عِ عَ مْ رُ ناتِجَ جَ دِّ يْفَ أُقَ ُث:  كَ أَتََحدَّ

4        2       0

4        0       0

7        5       0

7        0       0

3        3       0

3        0       0

650 250 900

500 300 800

انظر الهامش

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق: 

ِع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	  وزِّ
ع علــى المجموعات بطاقــات، مكتوب على كّل 	  وزِّ

منها مسألة جمع لعددين من ثالث منازل.
اطلب إلــى الطالب األول اختيار إحــدى البطاقات، 	 

وتقدير ناتج جمع المســألة عليها إلى أقرب عشــرة، 
ثم اطلب إلى الطالب اآلخر تقدير ناتج جمع المسألة 

نفسها ألقرب مئة. 
يتبادل الطالبان األدوار.	 
تســتمر العملية حتى تقدر المجموعــة ناتج الجمع 	 

للمسائل جميعها على البطاقات. 

ه الطلبة إلى تنفيذ نشــاط 3 من أنشــطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

أســتخدم األرقــام 5,4,3,2,1,0 لتكوين عددين من 	 
3 منــازل األرقام المكونة لكليلهمــا مختلفة، بحيث 
يكــون ناتج تقديــر جمعهما مقّرًبا إلى أقرب عشــرة 

ًبا إلى أقرب مئة. يساوي ناتج تقدير جمِعهما مقرَّ

تعليمات المشروع:

اطلب إلى الطلبة تقدير ناتج جمع كمية االستهالك في 	 
الفاتورتين إلى أقرب عشــرة وإلى أقرب مئة، وكتابة 

ذلك على الورقة المقّواة أسفَل الفاتورتين.

الختام6

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أســئلة 	 
مثل:

ُر ناتج الجمع  إلى أقرب 10 ثم إلى أقرب 100: 	 أقدِّ

1    376 + 468  2    139 + 581

إجابة )أحل المسألة(:

5)  نعــم ؛ ألن تقدير ناتج جمــع 261 + 417   الى أقرب 10 هو  680 

وتقديــر ناتج جمع 217 + 461 هو 680 أيضا وكذلك  تقدير ناتج 
جمــع   261 + 417   الى أقــرب 100 هو  700 وتقدير ناتج جمع 

217 + 461 هو 700 أيضا.
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أَتََعلَُّم الْيَْوَم

 . عِ مْ لى الْجَ ياتِيَّةً عَ سائِلَ حَ لُّ مَ أَحُ

ةُ 214 طالِبًا، وَ 165  سَ رَ دْ مَ تْهُ الْ يَّ الَّذي أَقامَ نَوِ تِفالَ السَّ حْ رَ االْ ضَ حَ
روا  ضَ حَ الَّذينَ  دُ  دَ عَ مْ  فَكَ ا.  لِّمً عَ مُ  37 وَ   ، بَةِ لَ الطَّ أُمورِ  لِياءِ  أَوْ نْ  مِ

؟ تِفالَ حْ االْ

: تِيَةَ ةَ اآلْ عَ بَ َرْ طُواتِ األْ بِعُ الْخُ أَلَةِ أَتَّ سْ لِّ الْمَ لِحَ

بِ 10 ريبِ إِلى أَقْرَ عِ بِالتَّقْ مْ رُ ناتِجَ الْجَ دِّ ، أُقَ لِّ ةِ الْحَ حَّ نْ صِ قَ مِ قَّ َتَحَ ألِ

214 + 165 + 37  210 + 170 + 40 = 420

. ةٌ بولَ قْ ةُ مَ جابَ ِ دِ 420، فَاإلْ دَ عَ نَ الْ دَ 416 قَريبٌ مِ دَ عَ بِما أَنَّ الْ

أَفَْهُم

أَُحلُّ

أَتََحقَُّق

أَُخطُِّط 1

3

4

2

214 + 165 + 37 =

   379 + 37 = 416

ألَةِ؟ سْ طَياتُ المَ عْ ما مُ
تَها طًّا تَحْ عُ خَ أَضَ

هُ	  طُ وِّ ؟ أُحَ أَلَةِ سْ طْلوبُ  في الْمَ ما الْمَ

. أَلَةِ سْ لِّ الْمَ لُها لِحَ مِ تَعْ لِيَّةَ الَّتي أَسْ مَ دُ الْعَ دِّ أُحَ
بَةِ لَ لِياءِ أُمورِ الطَّ نْ أَوْ تِفالَ 214 طالِبًا وَ 165 مِ حْ رَ االْ ضَ حَ

. عُ مَ مْ أَجْ هِ ميعِ ضورِ جَ دِ اْلحُ دَ يجادِ عَ ا. إلِ لِّمً عَ وَ 37 مُ

. لِّمينَ عَ مُ دَ الْ دَ عَ ، وَ بَةِ لَ لِياءِ أُمورِ الطَّ دَ أَوْ دَ عَ ، وَ بَةِ لَ دَ الطَّ دَ عُ عَ مَ أَجْ

ا. صً خْ تِفالَ 416 شَ حْ ضروا االْ دُ الَّذينَ حَ دَ ، عَ نْ إِذَ

التعلم القبلي: 

تقريب األعداد إلى أقرب عشرة.	 

تقريب األعداد إلى أقرب مئة.	 

تقديــر ناتج جمع عددين بالتقريــب إلى أقرب 10 أو 	 
أقرب 100

جمــع عددين من ثالث منازل مع إعادة تجميع أو من 	 
دون إعادة تجميع. 

التهيئة1

اكتب عددا من 3 منازل على السبورة.	 

اختر أحد الطلبة، واطلب إليه تمثيل العدد باســتخدام 	 
حركات الجســد، وحّفز بقية الطلبة على معرفة العدد 

من خالل الوصف.

يمكن تكرار النشاط أكثر من مّرة.	 

فكرة الدرس:

حّل مســائل حياتيــة ذات خطوتين 	 
علــى األكثــر على الجمــع ضمن 
3 منــازل، والحكم علــى معقولية 

اإلجابة باستخدام التقدير.

8
الدرس



54A

التدريس2

ه الطلبة إلى قراءة المسألة الواردة في مقدمة الدرس، ووضح لهم أنه لحّل أي مســـألة حياتية 	  وجِّ
ق. نحتاج إلى أربع خطوات رئيسة،هي: الفهم، والتخطيط، والحّل، والتحقُّ

ناقش مع الطلبة حّل المسألة على السبورة، متبًعا الخطوات األربع لحل المسألة كما يأتي:	 

أفهم 1

اسأل الطلبة:	 

 ما معطيات المسألة؟ حضر حفل المدرســة 214 طالًبا، و165 من أولياء األمور، و37 معلًما  	
)اطلب إلى الطلبة وضع خط تحت المعطيات(

 ما المطلوب؟ ما عدد الذين حضروا االحتفال )اطلب إلى الطلبة تحويط المطلوب(  	

أخطط 2

اسأل الطلبة: 	 

  كيف يمكن إيجاد عدد حضور الحفل؟  	
نجمع عدد الطلبة، وعدد أولياء األمور، وعدد المعلمين.

دّوْن إجابات الطلبة جميعها على السبورة، وناقشهم بها.	 

أحّل 3

اسأل الطلبة:	 

  كم عدد الذين حضروا االحتفال؟ 	
نجمع عدد الطلبة وعدد أولياء االمور أواًل، ثم نجمع عدد المعلمين إلى الناتج 

214 + 165  = 379 

    379 + 37 = 416

أتحّقق 4

ر ناتج الجمع بالتقريب إلى أقرب عشرة 	  اسأل الطلبة: كيف نتحقق من صحة الحل؟ نقدِّ
214 + 165 + 37 → 210 + 170 + 40 = 420

واإلجابة قريبة من 416.

التدريب3

ِه الطلبَة الى فقرة )أتحقَّق من فهمي( واطلب إليهم حّل المسائل من 1 الى 5. وجِّ

إرشاد:   قد يحتاج الطلبة من ذوي المستوى دون المتوسط إلى  مساعدة؛ لذا يمكن نمذجة المسائل 

من خالل رسمها لمساعدتهم على فهمها، كما يمكن محاكاة المسألة من خالل التمثيل)الدراما(.

ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ
من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم
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نانِ  وَّ تَكَ نِ يَ يْ دَ دَ عَ عَ مْ نُ جَ مَّ تَضَ ةٍ تَ ياتِيَّةٍ قَصيرَ ةٍ حَ أَلَ سْ ةَ مَ لي كِتابَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

لَّها.   يْهِ أَنْ يَحُ ، ثُمَّ أَطْلُبُ إِلَ لَ نازِ نْ 3 مَ مِ

ةِ إِجابَتي:  حَّ نْ صِ قُ مِ قَّ ، ثُمَّ أَتَحَ تِيَةَ سائِلَ اآلْ لُّ الْمَ أَحُ

ةً  ةِ، وَ 76 آيَ رَ بَقَ ةِ الْ نْ سورَ ةً مِ لَ 113 آيَ َوَّ رَ األْ هْ ظَ الشَّ فِ ، فَحَ ريمِ آنِ الْكَ رْ قُ ظِ الْ فْ ةِ حِ قَ سابَ فُ في مُ كَ يوسُ 1  شارَ

؟  يْنِ رَ هْ فُ في الشَّ ظَ يوسُ فِ ةً حَ مْ آيَ رَ الثّاني، فَكَ هْ الشَّ

 ، ةً غيرَ ةً صَ رَ جَ 141 شَ ، وَ ةً بيرَ تونٍ كَ يْ ةَ زَ رَ جَ 317 شَ سامٍ  ةِ حُ عَ رَ زْ 2  في مَ

؟ سامٍ ةِ حُ عَ رَ زْ تونٍ في مَ يْ ةَ زَ رَ جَ مْ شَ . فَكَ ةً رَ جَ عامَ 152 شَ عَ هذا الْ رَ زَ وَ

بَةِ؟ تَ كْ ا في الْمَ مْ كِتابً يًّا. فَكَ يخِ ا تارِ 97 كِتابً ا ديِنيًّا، وَ يًّا، و241 كِتابً لْمِ ا عِ ةِ 132 كِتابً سَ رَ دْ مَ تَبَةِ الْ كْ 3 في مَ

قيبَةً  حَ مْ  فَكَ  . ةً غيرَ صَ قيبَةً  حَ  267 وَ   ، ةً بيرَ كَ قيبَةً  حَ  314 تاجينَ  حْ مُ الْ بَةِ  لَ الطَّ لى  عَ ةٌ  يَّ يْرِ خَ يَّةٌ  عِ مْ جَ تْ  عَ زَّ 4  وَ

؟ يَّةُ عِ مْ تِ الْجَ عَ زَّ وَ

ا في  صً خْ 415 شَ ا، وَ صً خْ بيعِ 347 شَ لِ الرَّ يْوانِ في فَصْ ةَ الْحَ 5  زارَ حديقَ

مْ  ا. فَكَ صً خْ ها 141 شَ دْ زارَ قَ ريفِ فَ لِ الْخَ ا في فَصْ ، أمّ يْفِ لِ الصَّ فَصْ
؟ ةِ فُصولِ الثَّالثَ ةَ في الْ ا زارَ الْحديقَ صً خْ شَ
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113   +  76 =  189

317+ 141  + 152  = 610

132 + 241  + 97 =  470

314+ 267  = 581

347 + 415  + 141  = 903

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلــى الطلبــة أْن يحّلوا في المنزل مســائل الدرس 
الواردة في كتاب التمارين، واحــرْص على تقديم التغذية 

الراجعة لهم في اليوم التالي.

اإلثراء4

تعليمات المشروع:

اطلب إلى الطلبة اقتراح طريقتين لترشــيد اســتهالك 	 
المقــّواة الخاصة  الورقة  الكهربــاء، وكتابتها علــى 

بالمشروع.

ِر الطلبة بأّن موعد عرض نتائج المشروع قريب؛ لذا 	  ذكِّ
يجب عليهم وضع الّلمســات النهائية على المشروع، 
د مــن أّن عناصر المشــروع المطلوبة جميعها  والتأكُّ

متوافرة يوم العرض.

المفاهيم العابرة للمواد  

د المفاهيم العابرة للمواد حيثما وردت في كتاب الطالب  أكِّ
ز وعي الطلبــة بالقضايا البيئية، من  أو كتاب التمارين. عزِّ

خالل إخبارهم بأهمية ترشيد استهالك الكهرباء.

الختام5

تحّقق -إذا لزم األمر- من فهم الطلبة بتوجيه أســئلة 	 
مثل:

 مع ليندا  312 خرزة صفراء ، و 254 خرزة حمراء،  	
و175  خرزة خضراء ، فكم خرزة مع ليندا؟

المفاهيم العابرة للمواد  

ـد المفاهيـَم العابـرة للمواد حيثمـا وردت في كتـاب الطالب أو كتـاب التمارين.  أكِّ
فـي السـؤال 4، أْثـِر معرفـة الطلبة بفضـل الصدقة مـن خالل الحديـث النبوي:

عـن أبـي هريـرة - رضـي اللـه عنـه - أن النبي صلـى الله عليه وسـلم قـال: )ما من 
يـوم يصبـح العبـاد فيـه إال ملكان ينـزالن فيقـول أحدهما : اللهـم أعط منفًقـا خلًفا، 

ويقـول اآلخر: اللهـم أعط ممسـًكا تلًفـا(. رواه البخاري
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هيا بنا نلعب

المفهوم الرياضي:

ـــع  ـــادة تجمي ـــع إع ـــازل م ـــالث من ـــن ث ـــن م ـــع عددي جم
ـــع. ـــادة تجمي ـــن دون إع أو م

 المواد:

بطاقات مكتوب عليها جمل طرح بعضها يحتاج حلها إلى 
إعادة التجميع، ورقة اللعب.

التعليمات:

ِه الطلبة إلى اللعبــة الخاصة بالوحدة والموجودة 	  وجِّ
في كتاب الطالب.

اشرح لهم تعليمات اللعبة.	 

ِع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	  وزِّ

د كل مجموعة بأدوات اللعبة.	  زوِّ

م المســاعدة والدعم 	  راقب الطلبة في أثناء اللعب وقدِّ
إلى من يحتاج.

3
الوحدة

56

َعْب َمًعا 
ْ
ل
َ
َعْب َمًعا ِلن
ْ
ل
َ
ِلن

أَكْبَُر ناتِِج َجْمعٍ

اْلَموادُّ واْألََدواُت:

قامُ من 0 إِلى 4 	  َرْ توبٌ عليها األْ كْ بِطاقاتٌ مَ
تانِ	  قَ رَ وَ
صاصٍ	  أَقْالمُ رَ

أَْستَِعدُّ :

 	. رِ جاوِ لِ الْمُ كْ ما في الشَّ عِبٍ كَ ةَ لَ قَ رَ بٍ وَ لُّ العِ دُّ كُ عِ يُ

 	. بينَ عِ ةً أَمامَ الالّ لوبَ قْ بِطاقاتُ مَ عُ الْ توضَ

أَبَْدأُ :

يَجوزُ 	  ، وال  لِ نازِ مَ الْ  د إِحْ في  يْها  لَ عَ الَّذي  مَ  قْ الرَّ تُبُ  كْ يَ ثُمَّ   ، ةً بِطاقَ لُ  َوَّ األْ بُ  عِ الالّ تارُ  يَخْ
. بِطاقاتِ لِطُ الْ ةَ ثُمَّ يَخْ بِطاقَ عيدُ الْ دَ ذلِكَ يُ بْعَ . وَ قْمِ كانِ الرَّ ييرُ مَ غْ تَ

 	. لُ َوَّ بُ األْ عِ هُ الالّ ذَ بُ الثّاني ما نَفَّ عِ ذُ الالّ نَفِّ يُ

اللَّعِبِ 	  ةِ  حَ وْ لَ في  تِّ  السِّ لِ  نازِ مَ الْ ميعَ  جَ العِبٍ  لُّ  كُ لَ  مِ كْ يُ حتّى  وارَ  َدْ األْ بانِ  عِ الالّ لُ  تَبادَ يَ
 . ةِ بِهِ الخاصَّ

 	. عِ مْ بٍ ناتِجَ الْجَ لُّ العِ دُ كُ يَجِ

 	. بَرِ َكْ لى النّاتِجِ األْ ل عَ صُ نْ يَحْ بُ الفائِزُ هو مَ عِ الالّ

ةٍ.	  رَّ نْ مَ ثَرَ مِ بَةَ أَكْ رُ اللُّعْ رِّ نُكَ

بينَ عِ دُ الالّ دَ عَ

2
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: عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

1    716 + 62 =      2    438 + 351 =    

3    416 + 78 =      4    138 + 568 =    

: عِ مْ نِيًّا ناتِجَ الْجَ دُ ذِهْ أَجِ

5    238 + 49 =      6    547 + 40 =    

7    361 + 400 =      8    603 + 67 =    

: ةَ قودَ فْ دادَ الْمَ َعْ دُ األْ أَجِ

9    6 3

+ 7

8 1 6

  10    4 5

+ 1 5

1 8

بِ 10: ريبِ إِلى أَقْرَ عِ بِالتَّقْ مْ رُ ناتِجَ الْجَ دِّ  11 أُقَ  

407 + 265 →      +      =     

بِ 100: ريبِ إِلى أَقْرَ عِ بِالتَّقْ مْ رُ ناتِجَ الْجَ دِّ  12 أُقَ  

377 + 216 →      +      =     

رَ الثّاني.  هْ ا الشَّ لَمً ، وَ 355 قَ لَ َوَّ رَ األْ هْ ا الشّ لَمً ةٌ 472 قَ بَ تَ كْ تْ مَ  13  باعَ  

؟ يْنِ رَ هْ تْ في الشَّ ا باعَ لَمً مْ قَ فَكَ
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ْ
��3

778       789

494       706

287      587

761      670

410      270         680

400             200            600

472 + 355 = 827

1

4

3

6

6

3

اختبار نهاية الوحدة:

ِه الطلبَة إلى اختبار نهاية الوحدة واطلب إليهم حّل 	  وجِّ
المســائل من 1 إلى 21 بشكل فردي. اختر اإلجابات 
ِم  غير الصحيحة وناقشــها مع الصف وبيِِّن الخطأ وقدِّ

الصواب.

ِع الطلبة إلى مجموعات رباعية غير متجانسة.	  وزِّ

المجموعات، 	  الدولية على  ع أســئلة االختبارات  وزِّ
بحيث تحّل كل مجموعة سؤااًل مختلًفا أو سؤالين.

كلِّــف طالًبا مــن كل مجموعة َعــْرَض إجابتهم أمام 	 
الصف.

م لهم الدعم والتغذية الراجعة .	  تابع الطلبة وقدِّ
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: قودَ فْ مَ دَ الْ دَ عَ دُ الْ أَجِ
14    248 +     = 548   15        + 746 = 796

16    567 +     = 597   17        + 329 = 829

: عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

18    (613 + 109) + 114 =    
613 + (109 + 114) =    

  19    150 + (233 + 314) =    
(150 + 233) + 314 =    

20    (219 + 154) + 221 =    
219 + (154 + 221) =    

  21    409 + (345 + 106) =    
(409 + 345) + 106 =    

ْولِيَِّة  تَْدريٌب َعلى اْالْخِتباراِت الدَّ

بِ 10 يُساوي: ريبِ إِلى أَقْرَ نِ 374  و  509  بِالتَّقْ يْ دَ دَ عَ عِ الْ مْ ديرُ ناتِجِ جَ قْ  22 تَ  

  980   900   880   870

نِ 549 و 256 يُساوي: يْ دَ دَ عَ عِ الْ مْ  23 ناتِجُ جَ  

  605   705   805   795

دُ النِّقاطِ  دَ مْ عَ . فَكَ نِّيَّةِ فَ ةِ الْ قَ سابَ مُ طَةً في الْ ، وَ 315 نُقْ يَّةِ لْمِ عِ ةِ الْ قَ سابَ مُ طَةً في الْ لى 268 نُقْ ةُ عَ لَتْ فاطِمَ صَ  24  حَ  

؟  تَيْنِ قَ سابَ مُ ةُ في الْ يْها فاطِمَ لَ لتْ عَ صَ تي حَ الَّ
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300

836
836

583

594
594

697
697

860
860

50

30 500

مالحظات المعلم
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: طْلوبِ بِ الْمَ سْ ا بحَ يًّ دِ دُّ تَصاعُ أَعُ

1    472, 473,     ,     ,    . ( داتِ (بِالْواحِ

2    324, 334,     ,     ,    . ( اتِ عَرشَ (بِالْ

3    148, 248,     ,     ,    . ( ِئاتِ (بِاملْ

508 ,477 ,612 ,264 ,161  : يَّ جِ وْ دَ الزَّ دَ عَ طُ الْ وِّ  4 أُحَ  

400 + 70 + 8  : ليلِيَّةُ هُ التَّحْ تُ دَ الَّذي صورَ دَ عَ طُ الْ وِّ  5 أُحَ  

784   478   874

. لِماتِ كَ دَ 681 بِالْ دَ عَ تُبُ الْ  6 أَكْ  

                               

108 , 365 , 861 , 598 , 714 , 513 : دِيَّ رْ فَ دَ الْ دَ عَ طُ الْ وِّ  7 أُحَ  

لِيًّا: 735 , 537 , 573  نازُ تِيَةَ تَ دادَ اآلْ َعْ تِّبُ األْ  8 أُرَ  

.     ,      ,      

دِ 470 هو: دَ ابِقُ لِلْعَ دُ السّ دَ عَ  9 الْ  

  468   469   471   460

دِ 675 هو: دَ عَ مِ  7  في الْ قْ لِيَّةُ لِلرَّ نْزِ مَ ةُ الْ قيمَ  10 الْ  

  700   70    7    600
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 474     475      476

 344      354     364

 348     448      548

735           573           537

ستمئة وواحد وثمانون

األسئلة التراكمية

اســتعن باألســئلة التراكميــة لمراجعــة المفاهيــم 	 
والمهارات الرياضّيــة التي تعلَّمها الطلبة في وحدات 
سابقة والمرتبطة بنتاجات هذه الوحدة. تساعد األسئلة 
التراكمية الطلبة على الربــط بين أفكار وموضوعات 

تعلموها في أوقات متباعدة.

اطلْب إلى الطلبة حلَّ األسئلة التراكمية واجًبا منزليًّا، 	 
ثم ناِقشهم في الحلول في الحصة القادمة

مالحظات المعلم
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كتاب التمارين

PB 19

ْمُع
ْلَج

ا
:3

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

: عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

1    409 + 40 =     2    333 + 500 =    

3    519 + 70 =     4    562 + 300 =    

5    174 + 700 =     6    754 + 40 =    

7    149 + 30 =     8    496 + 500 =    

  : قودَ في  فْ دَ الْمَ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

9    253 +  = 553 10    638 +  = 728

أْتي: ا يَ مّ لٍّ مِ ةَ  أَوْ  أَمامَ كُ عُ إِشارَ أَضَ

11    362 + 40 = 202 + 200

12    529 + 90 = 589 + 40

13    636 + 50 = 646 + 20 

14    480 + 100 = 350 + 50

�
 	��ِ�ْ�ِ �ِ
َ

�ِ
ْ
���َ �ِ�َ

َ
��َ

ْ
�� �ِ���َ���ُ �ُْ َ 1  ُ�ْ ����

833

862

794

996

90300



449

589

874

179







PB20

ْمُع
ْلَج

ا
:3

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

نِيًّا: عِ ذِهْ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

1    215 + 59 =     2    568 + 17 =    

3    517 + 36 =     4    524 + 38=    

5    105 + 48 =     6    261 + 34 =    

ر، فَما  يَّةٍ أُخْ عِ مْ ا لِجَ بْلَغِ 75 دينارً عَ بِمَ بَرَّ تَ ، وَ ةِ يَّ يْرِ يّاتِ الْخَ عِ مْ د الْجَ حْ ِ ا إلِ بْلَغِ 148 دينارً الحٌ بِمَ عَ صَ بَرَّ  7  تَ  

؟ يَّتَيْنِ عِ مْ الحٌ لِلْجَ عَ بِهِ صَ بَرَّ بْلَغِ الَّذي تَ مَ دارُ الْ قْ مِ

           =    

بَتِها في  لَ دُ طَ دَ مْ عَ ، فَكَ ةِ يَّ ةِ الثّانَوِ لَ حَ رْ مَ ، و 87 طالِبًا في الْ يَّةِ َساسِ ةِ األْ لَ حَ رْ مَ ةٌ فيها 216 طالِبًا في الْ سَ رَ دْ  8  مَ  

؟ تَيْنِ لَ حَ رْ مَ الْ

           =    

نِيًّا : أْتي ذِهْ ا يَ مّ لٍّ مِ دُ ناتِجَ كُ تُ أَنَّ 252 = 18 + 234، أَجِ لِمْ إِذا عَ

9    234 + 28 =     10    234 + 48 =     11    254 + 18 =     

��ِ�ْ
�

��� �ُْ�َ
ْ
�� 2  ُ�ْ ����

274

553

153

585

562

295

148       +          75         223

216       +          87         303

262 282 272

PB 21

ْمُع
ْلَج

ا
:3

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

: عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

1   5 1 4

+ 7 3

2   6 2 3

+ 2 5 6

3    704 + 183 =     4    323 + 74 =    

بَ في  ناسِ مَ الْمُ قْ تُبُ الرَّ أَكْ

5   6

+ 4 6

8 7 9
 

6   2

+ 4 2

6 5 6

بَ في  ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

7    306 +  = 586 8    134 +  = 376

لَ  نازِ لى 3 مَ ما عَ نْهُ لٌّ مِ توي كُ نِ يَحْ يْ دَ دَ نَ عَ وِّ ُكَ ها؛ ألِ ميعَ تِيَةِ جَ بِطاقاتِ اآلْ تي في الْ قامَ الَّ َرْ مُ األْ دِ تَخْ  9  أَسْ  

ما 429 : هُ موعُ جْ ومَ

3 4 0 1 5 2

�ُْ�َ
ْ
�� 3  ُ�ْ ����

8      7      95      8      7

3      3 1      4
2 1

280 242

304 + 125 = 429

887 397

PB22

ْمُع
ْلَج

ا
:3

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

: عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

1   3 6 7

+ 2 4  

2   1 3 6

+ 5 4 6

3    304 + 88 =     4    626 + 255 =    

بَ في  ناسِ مَ الْمُ قْ تُبُ الرَّ أَكْ

5   5 4 3

+ 1

8 1
 

6   6 3 8

+ 2

7 3

ما : هُ موعُ جْ يْثُ يَكونُ مَ فِّ الثّاني، بِحَ نَ الصَّ ا مِ دً دَ عَ ، وَ لِ وَّ فِّ األَْ نَ الصَّ ا مِ دً دَ تارُ عَ أَخْ

كِنُ  مْ رَ ما يُ غَ  7 أَصْ  

كِنُ مْ بَرَ ما يُ  8 أَكْ  

دُ  دَ بَحَ عَ مْ طالِبًا أَصْ سِ 35 طالِبًا. فَكَ دارِ مَ د الْ ن إِحْ مْ مِ يْهِ مَّ إِلَ يٍّ ، اِنْضَ فِ شْ يَّمٍ كَ خَ كُ 157 طالِبًا في مُ  9  يُشارِ  

؟     كينَ شارِ مُ الْ

625 761 201 670 105 155

46 36 77 39 59 63

(1) �ِ��ْ
�

��� �ِ�َ�� �� �َ�َ �ُْ�َ
ْ
�� 4  ُ�ْ ����

3     9      1
392

3               8
6

1               5
6

881
6      8      2

105 + 36 = 141

761  +  77  =   838

157 + 35 = 192
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كتاب التمارين

PB 23

ْمُع
ْلَج

ا
:3

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

: عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

1   4 7 8

+ 2 4 1  

2   3 0 4

+ 1 9 6

3    448 + 271 =     4    382 + 549 =    

بَ في  ناسِ مَ الْمُ قْ تُبُ الرَّ أَكْ

5   2 5 6

+ 3

0 4

 6    3    +  54 = 621

ا.  مَ الثّانيَ 175 دِينارً يَوْ الْ ا، وَ لَ 148 دِينارً َوَّ مَ األْ يَوْ تِ الْ قَ يْثُ أَنْفَ ، حَ ةٍ يَّ رِّ ةٍ بَ لَ حْ بْدِ اللَّهِ في رِ ةُ عَ تْ عائِلَ جَ رَ  7  خَ  

؟  يْنِ مَ يَوْ عائِلَةُ في الْ تِ الْ قَ ا أَنْفَ مْ دِينارً فَكَ

ما: هُ موعُ جْ لَ ومَ نازِ نْ 3 مَ ما مِ نْهُ لٌّ مِ نُ كُ وَّ كَ تَ نِ يَ يْ دَ دَ نَ عَ وِّ كَ ها؛ ألُِ ميعَ تِيَةِ جَ قامَ الَّتي في الْبِطاقاتِ اآلْ َرْ مُ األْ دِ تَخْ أَسْ

كِنُ مْ رُ ما يُ غَ  8 أَصْ  

كِنُ مْ بَرُ ما يُ  9 أَكْ  

نْ 440 بَرُ مِ أَكْ نْ 450 وَ رُ مِ غَ  10 أَصْ  

2 5 6 3 8 1

(2) �ِ��ْ
�

��� �ِ�َ�� �� �َ�َ �ُْ�َ
ْ
��  5  ُ�ْ ����

5      0      07      1      9
719 931

6       7           2
4      8

6

148 + 175 = 323

إجابة ممكنة:
238+ 156 = 394

إجابة ممكنة: 988 =125 +863

183 + 265 = 448

PB24

ْمُع
ْلَج

ا
:3

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

بَ في   ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

1    314 + 471 =  + 314 2     + 186 =  + 505 

3    612 +  = 133 +   4    245 +  = 245 + 

5    418 + (213 +  ) = (  + 213) + 144

6     +(418 +  ) = (266 +  ) + 401

تَيْنِ : تَلِفَ خْ تَيْنِ مُ قَ ةِ بِطَريَ دادِ الثَّالثَ َعْ عِ األْ مْ دُ ناتِجَ جَ أَجِ

7    384 , 251 , 138 8    167 , 405 , 364

دادَ 280 , 158 , 258 , 180 , 167 , 267  َعْ تُبُ األْ  9  أَكْ  

لْعٍ لِّ ضِ لى كُ دادِ عَ َعْ موعُ األْ جْ يْثُ يَكونُ مَ ، بِحَ وائِرِ في الدَّ
. يْنِ لَّ تُبُ حَ . أَكْ ةً يَ تَساوِ مُ

�ِْ�َ
ْ
�� �ُ�ِ��

َ
�  6  ُ�ْ ����

471

133 612

144

266 401

384+(251+138) = (384+251)+138 = 773

418

418

200 200 إجابة ممكنة:     

505 185

(167+405)+364 = 
167+(405+364) = 936

280

158

267

167

180250

280

167

258

158

180267

PB 25

ْمُع
ْلَج

ا
:3

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

بِ 10 : رَ عِ  بِالتَّقْريبِ إِلى أَقْ مْ رُ ناتِجَ الْجَ دِّ أُقَ

1    619 + 152        +     =    

2    182 +531        +     =    

3    536 + 314        +     =    

4    507 + 248        +     =    

5    355 + 273        +     =    

بِ 100 : رَ عِ بِالتَّقْريبِ إِلى أَقْ مْ رُ ناتِجَ الْجَ دِّ أُقَ

6    465 + 118        +     =    

7    376 + 540        +     =    

8    149 + 284        +     =    

ديرُ  قْ يْثُ يَكونُ تَ ، بِحَ ةٍ تَلِفَ خْ لَ مُ نازِ نْ 3 مَ ما مِ نْهُ لٌّ مِ نُ كُ وَّ تَكَ نِ يَ يْ دَ دَ نَ عَ وِّ ُكَ قامَ 4 ، 5 ، 3 ألِ َرْ مُ األْ دِ تَخْ  9  أَسْ  

. لولٍ تُبُ 3 حُ ئَةٍ يُساوي 800 .أَكْ بِ مِ ا إِلى أَقْرَ بً رَّ قَ ما مُ هِ عِ مْ ناتِجِ جَ

 +  = 800
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620            150           770

180            530           710

540            310          850

510            250           760

360            270           630

500             100         600

400             500        900

100             300         400

إجابات ممكنة :
435 و 354

453 و 345

534 و 345
PB26

ْمُع
ْلَج

ا
:3

ُة 
ْحَد

لَْو
ا

: أَلَةِ سْ لِّ الْمَ بَعِ لِحَ َرْ طُواتِ األْ دامِ الْخُ تِخْ تِيِةَ بِاسْ سائِلَ اآلْ لُّ الْمَ أَحُ

بْلَغِ  بِمَ ةً  الَ سّ غَ وَ ا،  دينارً  128 بْلَغِ  بِمَ ا  تِلْفازً وَ ا،  دينارً  345 بْلَغِ  بِمَ ةً  جَ ثَالّ ةٌ  عائِلَ تْ  تَرَ  1  اِشْ  

ةِ؟  زَ هِ َجْ هِ األْ راءِ هذِ ةُ لِشِ عائِلَ تِ الْ فَعَ ا دَ مْ دينارً ا. فَكَ 279 دينارً

           =    

           =    

ا.  صً خْ : 248 , 176 , 317 شَ تَتالِيَةٍ امٍ مُ ةِ أَيّ حالِّ في ثَالثَ دِ الْمَ نْ أَحَ قوا مِ وَّ خاصِ الَّذينَ تَسَ َشْ دُ األْ دَ لَغَ عَ  2  بَ  

؟ امِ الثَّالثَةِ َيّ قينَ في األْ وِّ تَسَ مُ دِ الْ دَ مالِيُّ عَ مْ إِجْ فَكَ

           =    

           =    

مِ  عي اليَوْ راجِ دُ مُ دَ إِذا كانَ عَ . فَ تَتالِيَةٍ امٍ مُ ةِ أَيَّ ا في ثَالثَ عً راجِ يَّةِ 645 مُ كومِ ياتِ الْحُ فَ تَشْ سْ مُ دُ الْ بَلَ أحَ تَقْ  3  اسْ  

؟ مِ الثَّالِثِ عي اليَوْ راجِ دُ مُ دَ مْ عَ مِ الثّاني 179، فَكَ يَوْ لِ 231، والْ األَوَّ

           =    

           =    

ةٍ.  رَ ثْمِ يْرَ مُ ةً غَ رَ جَ ، و 178 شَ ةً رَ ثْمِ ةً مُ رَ جَ لى 357 شَ دٍ عَ عْ ةُ سَ عَ رَ زْ تَوي مَ  4  تَحْ  

؟  دٍ عْ ةِ سَ عَ رَ زْ ةً في مَ رَ جَ مْ شَ فَكَ

           =     
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345       +        128         473

473       +        279         752

317        +        176         493

493       +        248          741

231        +        179         410

645       -        410         235

357       +        178          353
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   ورقة المصادر 1 : بطاقات القيمة المنزلية



   ورقة المصادر2: بطاقات األعداد 100-0                                         1 من 4
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Resource sheet 4

Resource sheet 4: 0–100 digit cards 1 of 4

6 13 20 27

5 12 19 26

4 11 18 25

3 10 17 24

2 9 16 23

1 8 15 22

0 7 14 21
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   ورقة المصادر2: بطاقات األعداد 100-0                                         2 من 4
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Resource sheet 4

Resource sheet 4: 0–100 digit cards 2 of 4

34 41 48 55

33 40 47 54

32 39 46 53

31 38 45 52

30 37 44 51

29 36 43 50

28 35 42 49
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   ورقة المصادر2: بطاقات األعداد 100-0                                         3 من 4

211

Resource sheet 4

Resource sheet 4: 0–100 digit cards 3 of 4

62 69 76 83

61 68 75 82

60 67 74 81

59 66 73 80

58 65 72 79

57 64 71 78

56 63 70 77
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   ورقة المصادر2: بطاقات األعداد 100-0                                         4 من 4
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Resource sheet 4

Resource sheet 4: 0–100 digit cards 4 of 4

88 93 98 10
0

87 92 97 99

86 91 96

85 90 95

84 89 94
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   ورقة المصادر 3 : أعداد ضمن 3 منازل
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Resource sheet 13

Resource sheet 13: 3-digit number grid

461 723 379 240 364 842

538 701 156 835 527 600

321 285 329 324 264 122

569 703 139 842 722 400

326 266 421 537 234 361
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   ورقة المصادر 4: خط أعداد فارغ
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Resource sheet 7

Resource sheet 7: 1–6 spinner
How to use the spinner
Hold the paper clip in the centre
of the spinner using the pencil
and gently  ick the paper clip
with your  nger to make it spin.

4
3

1

5
2

6
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ثبت مشــبك ورق فــي منتصف مروحة 
ر  األعداد، ثم باستخدام قلم رصاص، دوِّ

المروحة بلطف

   ورقة المصادر 5: مروحة األعداد )1-6(


