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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

الكسور البسيطة  .أ
  العشريةالكسور و

 بإحدى الخامس الصف في الكسور ندرس أن يمكن• 
 ذلك وبعد البسيطة الكسور أوالً ندرس: اآلتية الطرق
 الكسور أوالً ندرس  أوالعشرية، الكسور ندرس
 الكسور ندرس  أوالبسيطة، الكسور ذلك وبعد العشرية
 .الوقت وبنفس متوازن بشكل والعشرية البسيطة

 معاني الكسر البسيط  .1

 كسوًرا يشمل وذلك (
 وأعداد 1 من أكبر

  )مخلوطة

 أنه على الكسر على الرابع الصف في التالميذ تعرف•  12
. كمية من جزء أنه وعلى صحيح واحد من جزء
 التي الكسر معاني بحث في الخامس الصف في نستمر
 أخرى لمعانٍ إضافةً الرابع الصف في التالميذ درسها
 والكسر األعداد مستقيم على نقطة الكسر: وهي للكسر
  .قسمة خارج أيًضا

  :أمثلة       
12 الكسر موقع بالتقريب عينوا -  .أ    

5
 القطعة على 

  .1 َو 0 بين تقع التي المستقيمة
    

 

 ينالكسر نواعّي  -
5
 َو 8

15
18   

  .األعداد مستقيم على
  

 أيهما اكبر؟  -     

  .وبالعكس مخلوط لعدد بسيط كسر من االنتقال•      
  :مثال       

 الكسر نجد صحيحين عددين أي بين  -       
6
  ؟23

  .اكتبوا الكسر كعدد مخلوط  -       

•  5  التوسيع واالختزال  .2

       

 ويقرروا يفحصوا أن الرابع الصف في التالميذ تعلم
  .معطيين كسرين بين التساوي تحقيق
 األولى المرة هي هذه فستكون الخامس الصف في أما
 يجدوا كي حسابية، عمليات فيها سيستعملون التي

 هذه تسمى. معطى لكسر مساوية كسوًرا بواسطتها
  .واالختزال التوسيع بعمليات العمليات

  . ب
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

 واالختزال التوسيع عمليتي البداية في ننفذ أن يمكن•      
 مستقيم: مثل ومختلفة، ملموسة وسائل بواسطة
 إلى نتوصل ذلك وبعد قطاعات، مستطيالت، األعداد،
  .لهما الحسابية القاعدة

  :أمثلة       

 الكسر اعرضوا - .أ    
4
   بواسطة 3

 .المستطيالت أو قطاعاتال

غطوا الكسر بقطاعات ال   -     
8
1. 

 كم قطاًعا احتجتم؟  -     

:أكملوا ما يلي  -     
84

3 = 

 منها كل يساوي بحيث كسور 5 اكتبوا .ب    
3
1.  

 .يمكنكم االستعانة بوسائل ملموسة

 إلى ليتوصلوا الفعاليات  أثناء التالميذ يتناقش      
  :اآلتي التعميم
 الكسر، لنفس مختلفان اسمان لدينا يكون عندما
 أن  وجدنا فإذا الكسرين، بين المقارنة ونريد
 بسط من أضعاف 7 ب أكبر األول الكسر بسط
 أيًضا هو األول الكسر مقام فإن  الثاني، الكسر
  .الثاني سرالك مقام من أضعاف 7 ب أكبر

  لهم  نوضح  التالميذ مع الفعاليات ننهي أن بعد•   
  : اآلتية القوانين

 لكسر والمقام البسط  من كل نضرب أن هو: التوسيع    
 على نحصل عندها ،)الصفر عدا (العدد بنفس معين
 :ذلك على مثال. له مساوٍ كسر

21
6

37
32

7
2 ==

×
×  
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

 معين لكسر والمقام البسط من كل نقسم أن هو: االختزال        
 مثال .له مساوٍ كسر على نحصل عندها العدد، نفس على
 :ذلك على

3
2

4:12
4:8

12
8 ==  

 االنتقال أثناء واالختزال التوسيع  أيًضا ندمج أن يجب        
  .المخلوط العدد إلى الكسر من

  :مثال        
4
1

8
2

8
10 11 ==  

4 : أو        
11

4
5

8
10 ==  

 ومقارنة وطرح جمع  .3
   بسيطة كسور

 أن االختزال بواسطة وأحيانًا التوسيع بواسطة يمكننا•  10
 يسمى الذي المقام نفس إلى مختلفين كسرين مقامي نوحد
 أن أو نجمع أن بعدها تطيعنس حيث المشترك، المقام
  .بينهما نقارن أن أو الكسرين نطرح

  :مثال       

: اآلتية للكسور مشتركًا مقاًما اقترحوا        
3
1,

4
1,

8
1. 

  .مخلوطة أعداد وطرح جمع على أيًضا التالميذ يتمرن •      
 مختلفة، المقامات كانت إذا الكسور بين نقارن أن يمكن•      

 للتالميذ ذلك نوضح أن يفضل .متساوية هابسوط لكن
  .قدراتهم بحسب

: مثالً أخرى، بطرق الكسور بين نقارن أن أحيانًا نستطيع •      
        

4
5<

3
2

 ألن   
4
 َو 1 من أكبر 5

3
  .1 من أصغر  2

8
7<

5
4

 ألن   
8
  .1 إلى أقرب 7

5
3<

3
1

 ألن   
3
 َو نصف من أصغر 1

5
  .نصف من أكبر 3
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عدد   المواضيع
الساعات  

 أمثلة وتوضيحات                 
 

  .معطيين كسرين بين كسر إيجاد•      
  :  مثال       
 أيهما اكبر  -       

4
  أم   7

12
   ؟18

  .جدوا كسرا بينهما  -       

  :فعاليات إضافية•      

 :أمثلة       
 من أصغر ركسو ثالثة األقل على جدوا  .  أ    

2
1. 

   بين من األصغر هو كسر أي -      
   كسًرا جدوا وجدتموها؟  التي  الكسور   

  .منه  أصغر    
  الكسور بين من األكبر هو كسر أي -      

   منه  أكبر كسًرا جدوا وجدتموها؟ التي   
 من  وأصغر   

2
1.  

   الكسور، من أزوج 3 األقل ىعل جدوا -  .ب    

   زوج كل جمع حاصل يكون  بحيث    
 من) أصغر يساوي، (كبر أ منها   

2
1.  

   التنغرام أجزاء من جزء كل يساوي كم  -  .ج    
  ؟ للتنغرامالعامة المساحة  من   

 يناسب شكل على للحصول أجزاًء ندمج -      
 كسرال

4
3.  

 القاسم عن المتفوقة الصفوف في التالميذ يتناقش•   
 تحليل طريقة عن أيًضا ويتناقشون األصغر المشترك
 على الطريقة هذه تساعدنا  حيث عوامل، إلى األعداد
  .إيجاده
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عدد   المواضيع
الساعات  

 أمثلة وتوضيحات                 
 

  :أمثلة   5  .4
 

 في طرحو جمع ائلمس
8 رنا دفعت     الكسور

  .قرطاسية لشراء نقودها 3
5 أيًضا ودفعت 

  .كتب لشراء نقودها  3
  للقرطاسية؟ أم للكتب أكثر دفعت هل  -      
  هل بقي معها نقود؟  -      
  معها؟ بقي النقود من جزء أي  -      
 األول اليوم في  قرأ وقد كتاب، من ضياء قرأ  .ب    

3ب الثاني اليوم من أكثر
1.  

9 األول اليوم في  قرأ هل -      
  أم الكتاب 4

7
  الكتاب؟  2

 الكتاب من قسم أي . مختلفة إمكانيات اكتبوا  -      
 قرأه الكتاب من قسم وأي األول؟ اليوم في قرأه
  الثاني؟ اليوم في

 اليوم في ضياء قرأه الكتاب من قسم أي  -      
 في الكتاب قراءة أنهى نهأ علمت إذا األول،
 الثاني؟ اليوم

 معنى الكسر العشري  .5

  

 لطريقة امتداًدا العشري الكسر كتابة طريقة تعتبر•  8
 صحيحة أعداد مع نتعامل عندما .العشري بنىالم

 عندماو .اآلحاد منزلة هي اليمنى المنزلة فإن فقط،
 النقطة فإن العشرية، الكسور كتابة طريقة نوسع

 عن الموجود (والصحيح القسم بين تفصل العشرية
 عن موجودال (الكسري والقسم) العشرية النقطة يسار
  ).العشرية النقطة يمين

  

  

 .أ
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

 بوسائل فعاليات على العشرية الكسور تدريس يعتمد       
 الكسور لتدريس استُخدمت التي الوسائل كتلك ملموسة
 من التالميذ يتمكن أن يجب .العشري والمبنى البسيطة
 يميزوا وأن رقاموباأل بالكلمات العشرية الكسور كتابة
  .العدد في الرقم قيمة

 أعشار،: اآلتية المصطلحات معرفة -
  ألف من وأجزاء مئة، من أجزاء

  

 كسر هو العشري الكسر  -
 ،1000 ،100 ،10 مقامه
  شابه وما

 من جزء 73 يساوي 0.73 أن التالميذ يفهم أن يجب •  
.  مئة من أجزاء 3 َو أعشار 7 يساوي والذي مئة
 وفي 0.730=0.73 أن يفهموا أن ليهمع يجب كما

  .مئة من أجزاء 3 َو أعشار 7 يوجد الحالتين هاتين
 من جزء 73 الحالتين هاتين في يوجد أخرى بطريقة

 نفس تساويان واللتان ألف من جزء 730 أو مئة
 .الكسر

 إلى العشري الكسر تحويل  -
 بسيط كسر

  

  .تدريجًيا الموضوع تدريس يتم •  
 المناسب البسيط الكسر نجد أن السهل من: مثال 
 الكسر  نجد أن من 0.005 أو ،0.09 أو ،0.1ل

 بتحويل نبدأ أن مكني أي،  0.29 ل المناسب البسيط
 عن فقط واحد رقم فيها يوجد التي العشرية الكسور
 عن األرقام هذه تختلف بحيث العشرية، النقطة يمين

 العشرية الكسور تحويل إلى ننتقل ذلك وبعد الصفر،
 العشرية، النقطة يمين عن رقمان فيها يوجد التي
  .الصفر عن األرقام هذه تختلف بحيث
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عدد   المواضيع
الساعات  

 أمثلة وتوضيحات                 
 

 التي التمارين ةنوعي يقرر أن المعلم يستطيع: مالحظة •      
. الحل في وبةصع يجدون الذين للتالميذ سيعطيها
 عشرية كسور على يتمرنوا أن منهم نطلب ال فمثالً
 على بتدريبهم نكتفي بل ألف، من أجزاء على تحتوي
 النقطة اليمين عن فقط منزلتين ذات عشرية كسور

  .العشرية
 هو المئوية النسبة مصطلح أن التالميذ ندرس بدايةً •    النسب المئوية  -

 معنى ندرسهم ذلك بعد  مئة، من للجزء آخر اسم
 ،%50: مثل األخرى، البسيطة المئوية النسب
25%،10%.  

 ومقارنة وطرح جمع  .6
  عشرية كسور

8  
    

  . بسيطة لحاالت الشفهي والطرح الجمع •    الجمع والطرح الشفهي  -

  :أمثلة        

  2+0.79=. ج    0.53+0.2=.ب   3 -0.4=. أ        

  0.25+0.75=1 إن  :يقول يوسف.   د        

        
 االستعانة يمكنكم (صحيح يوسف ادعاء أنَّ بينوا -

  ).بالرسم أو ملموسة بوسائل

  .أعاله التمرين تناسب كالمية مسألة اكتبوا  -        

 عموديا والطرح الجمع  -
 أرقام 3 حتى رقمين(

  )العشرية النقطة بعد
  

 اآلحاد، تحت اآلحاد كتابة على نشدد أن يجب •  
: أخرى بطريقة نقول .الخ....األعشار تحت واألعشار

 العشرية النقطة تحت العشرية النقطة كتابة يجب إنه
 العمودية الكتابة تكون أن من نتأكد الطريقة وبهذه
  .وصحيحة مرتبة
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

 العشرية كسورال وطرح جمع قوانين نؤسس أن يمكن•      
 أن أيًضا ويمكن بسيطة، كسور إلى تحويلها بواسطة
 طريقة استعملنا إذا مباشر بشكل القوانين هذه نؤسس
 أي يوجد ال تالخوارزميا ناحية من .العشرية الكتابة
 مع مقارنة العشرية األجزاء وطرح جمع في تجديد
 في نستعمل أننا أي الصحيحة، األعداد وطرح جمع
 التي تالخوارزميا نفس العشرية جزاءاأل وطرح جمع

  .الصحيحة األعداد مع استعملناها
 األعداد يطرحون عندما التالميذ عند صعوبات تظهر•      

 الصعوبات تشبه  وغيرها الصعوبات هذه العشرية،
  .الصحيحة األعداد طرحهم عند التالميذ تواجه التي

        

        
  :أمثلة

  )الطرح من صفر( 3.08 -1.2=

  )االستقراض( 4.5 - 0.7=        

  )الطرح من مكان فارغ( 8.3 - 0.05=        

 الطرح تمارين تدريجًيا التالميذ أمام نعرض أن يفضل        
 األعداد مع  األمر هو كما العشرية األعداد مع

  .الصحيحة
 نتيجة فحص على التالميذ نعود أن األفضل من •      

:  مثال .جمع تمرين بواسطة طرح تمرين
0.26=0.11 - 0.37  

 الحل التالميذ يفحص أفقًيا الطرح تمرين حل بعد        
  .0.11+0.26=  :هكذا

 فإن منه، للمطروح مساوية الجمع نتيجة كانت إذا        
  .صحيحة الطرح عملية نتيجة
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

 من أصعب لتمارين أيًضا مناسبة هذه صالفح طريقة        
  .ذلك

 تقريب  قانون  يشبه العشرية الكسور تقريب قانون •    تقريب أعداد عشرية  -
  .الصحيحة األعداد

  :مثال        
        0.1 ≈ 0.12  

 حاصل (المجموع تقدير -
 والفرق ،)الجمع

  :أمثلة  

  ؟10 من أكبر  تائجهان اآلتية التمارين من أيٌّ .أ    

      =6.1 + 5.07   =     3.25 + 0.9 

      =1.97 - 13.03    = 4.5 + 2.89 

 كل نتيجة تكون طرح أو جمع تمارين 3 اكتبوا .ب    
 .5 من أصغر منها

      =___  - 2.43  

      = ___ +2.43  

      =___… 2.43  

 3 من أكبر انتيجة كل منهم تمرينين اكتبوا  .ج    
  . 4 من وأصغر

 

      = ___… 5.08 

      = ___… 5.08 

  :أمثلة   مقارنة كسور عشرية -

 أقرب 0.59 ،0.6،, 0.08: اآلتية الكسور أي  .أ    
  إلى  ،1 إلى

2
  ؟0  إلى  ،1

  . ب    
 

 .0.9 > 0.12 يدعي جمال أن
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

  ؟ صحيح جمال ادعاء -رأيكم بحسب -هل  -     
   الرسم بواسطة إجاباتكم اشرحوا  -     

  . أخرى طريقه أي أو ملموسة،   ووسائل   

 : بطاقات4أمامكم  .ج    

           0.65       0.5       0.35        0.8 

   األكبر إلى األصغر من رتبوها -     
 ).ملموسة بوسائل االستعانة يمكنكم  (

 وأربع 0.5 َو 0.35 العددين  بطاقتي خذوا -     
  :اآلتية بالطريقة رتبوها ثم فارغة، بطاقات

0.5                                               0.35  

   
 بحيث الفارغة، بطاقاتال على أعداًدا اكتبوا -   

.الطرفين في الموجودين العددين بين تقع
 إلى األصغر من كتبتموها التي األعداد رتبوا -      

 .األكبر

7.  5  •
  

 عشري كسر إلى طالبسي الكسر تحويل تدريس يتم
  . تدريجًيا

 

 

 إلى البسيط الكسر تحويل
 حالة في (عشري كسر
 كسًرا البسيط الكسر كون

) نهائًيا (منتهًيا عشرًيا
  ) تحويله عند

 

 الكسور كل نحول أن السهل من سيكون  -   
 إلى 1000 ،100 ،10 مقامتها التي البسيطة
  . عشرية كسور

 ،أو10 ليست مقامتها التي العشرية الكسور -     
 ،10 إلى توسيعها ونستطيع  1000 أو ،100
 ككسور نعرضها أن يمكن 1000 أو ،100 أو

  :وسيعالت بعد عشرية

2.0
10

2

5

1 == 
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

 الكسرين عرض يعتمد -     
3
 أو   1

7
 والتي(  1

على أنها ) العشرة قوى إلى توسع ال مقامتها
 كخارج الكسر مفهوم على ًءبنا عشريه كسور
 .صحيح عدد على صحيح عدد قسمة

 :أمثلة  2فعاليات إضافية            .8

 : أكملوا المتواليات اآلتية  .أ    

     … ,___ ,___ ,___ 0.09,  0.08 , 0.07 

                        … ,___ ,___ 
10
8 ,0.5 ,

5
1  

  :اآلتي التمرين في الناقصة األرقام اكتبوا .ب    

      _ 4.9 2  

 3_ ._        
________  

 5.12 1     

 . 7210 العدد من العشرية النقطة ُحذفت  .ج    

   
  

   تحصلون بحيث العشرية، النقطة عينوا -
  . صحيح عدد على   

   
  

 بحيث أخرى، بطريقه العشرية النقطة عينوا -
 .آخر صحيح عدد على تحصلون

   
  

 على تحصلون بحيث  العشرية، النقطة عينوا -
 .50 من أكبر عدد

   
  

   تحصلون بحيث العشرية، النقطة عينوا -
 . 10 من أصغر عدد على   

   

  

   يمثل بحيث العشرية، النقطة عينوا -

  .عشرتان مقدارها قيمة 2 الرقم    
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عدد   المواضيع
ات الساع

 أمثلة وتوضيحات                 
 

 في الحسابية العمليات .ب
  الطبيعية األعداد

      

 وتعمق توسع، مراجعة،  .1
 الطرح،و الجمع، في

  والضرب

 في والضرب والطرح الجمع خوارزميات مراجعة تتم •  10
 ترتيب قوانين مراجعة أيًضا وتتم الكبيرة، األعداد
 التركيز يتم كما. األقواس واستعمال الحسابية العمليات

  .الكبيرة األعداد في العددي الحس تطوير على
  :أمثلة        

  ., >=<,  اكتبوا النتيجة، تحسبوا أن دون  .أ    

     254+7,203___ 725+2,579 

     527- 4,704 ___ 309- 4,704 

 .3,409َو   507عددان الأمامكم   .ب    

 جمع، تمرين اكتبوا  النتيجة، تحسبوا أن دون     
 العددين مع قسمة أو ضرب، أو طرح، أو

  :يلي ما على تحصلون بحيث أعاله،
  . أكبر نتيجة. أ     
 .أصغر نتيجة. ب     

 التمارين إلى أشيروا النتيجة، تحسبوا أن دون .ج    
  .النتيجة نفس لها توجد التي

                         =87X46    =46X87   
                         =78X64    =86X47 

 تحصلون بحيث ، X45 ___=  التمرين أكملوا .  د    
  ؟3000 إلى 2000 بين تقع نتيجة على

 أن دون. 36X27=972 التمرين  معطى  .ه    
 التمارين نتائج اكتبوا كتابًيا، النتيجة تحسبوا
  : اآلتية

=27X37  =18X54   =10X36X27   =36X26 
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

 جمع تمارين على العمودي الجمع تمارين تشمل أن يجب •      
  .مضافين من أكثر فيها

 كل عددين ضرب عملية من المتمكنين التالميذ من بلنط •      
 عددين ضرب عملية ينفذوا نأ منزلتين من منهما واحد
  . منازل ثالث من منهما واحد كل

 من عدد على القسمة  .2
  منزلين

 الصف في التدريج إلى انظروا (تدريجًيا التدريس يكون •  4
  ). الرابع

 أحد فيها تغّير قد تمارين يحسبوا أن التالميذ من نطلب •      
 ىمد نناقش ثم عليه، لمقسوم وإما المقسوم إما العددين،
  . النتيجة على التغيير هذا تأثير

  :أمثلة        

             :أيهما أكبر  .أ    

  ؟1,539:19=أم    1,539:27=     

             :أيهما أكبر.  ب    

  ؟2,875:25= أم   2,225:25=      

             :أيهما أكبر.  ج    

  ؟1,008:18=أم   1,008:36=     

  مرة؟وبكم   -     

  :أمثلة    5  .3
  ؟ 22+750أم    75X22  أيهما أكبر  .أ   
 من  مبني برج ارتفاع -رأيكم بحسب -هو ما  .ب   

   األخرى؟ على الواحدة وضعت ورقة ألف
 

 العمليات، نتائج تقدير
 وتطوير الكميات، وتقدير
 ألعداد العددي الحس
  كبيرة

  الصف؟ غفرا لتعبئه نحتاج تقريًبا حليب علبة كم .ج  
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

 ال (واحدة صفحة في ستجدون كلمة كم: خمنوا .د    
 كتاب من ُأخذت) رسومات أو صور فيها يوجد

  للقراءة؟

  .صحيحة ترونها التي اإلمكانية حوطوا     

   كلمة تقريًبا 350     
  كلمة تقريًبا 1800     
   كلمة تقريًبا 2700     
   إجاباتكم لفحص مختلفة طرقًا اقترحوا -     

  . كلمة كل تحصوا  أن دون   
 . اقترحتموها التي الطرق إجابات افحصوا -     

 فيه مقاالً التحرير هيئة إلى جريدة مراسل بعث  .ه    
 .  كلمة 2000

        
املة مسائل كالمية ش  .4

  )    مدمجة(

 بشرط مختلفة مجاالت من متنوعة كالمية مسائل نختار •  6
 وكسور بسيطة، وكسور صحيحة، أعداد تشمل أن

  .عشرية
 متعددة كالمية مسائل  -

   على تحتوي المراحل
 األربع الحسابية العمليات

       الطبيعية األعداد في

 طلبون أعداد، بدون مسائل للتالميذ نعرض أن يمكن •  
 من النوعية هذه تتمركز. للحل تخطيطًا يقترحوا أن منهم

  . للمسألة المنطقي المبنى في المسائل
  

  : مثال        

        

        

 كل تستطيع القمح، من معينة كمية مخزن في توجد
 عدة نقلت. األطنان من العدد نفس تنقل أن الشاحنات
 في القمح من بقي كم. المخزن من معينة كمية  شاحنات
   ن؟المخز
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

 الكمية نجد لكي:  الممكنة اإلجابات إحدى يلي فيما        
 الموجودة األطنان عدد بضرب نقوم المخزن في المتبقية

 هذه نطرح ذلك وبعد الشاحنات،  عدد في شاحنة كل في
  . المخزن في الموجودة القمح كمية من النتيجة

  : أمثلة ُأخرى        
 تالميذ من شخص 102 معينة حفلة في اشترك .أ    

 ، وقدتلميذًا 36 هو المشتركين التالميذ عدد. وأهل
 أما طويلة، طاوالت حول جلس هؤالء التالميذ

 كم. مستديرة طاولة 11حول فجلسوا الباقي
   مستديرة؟ طاولة كل حول جلس شخًصا

 غازية، مشروبات صناديق 5 الحفلة إلى تُأحِضَر .ب    
 4 أيًضا توُأحِضَر زجاجات، 8 صندوق كل في

 صندوق كل في غازية، غير مشروبات صناديق
 إلى تُأحِضَر مشروب زجاجة كم. زجاجات 4

 الحفلة؟

توجد  على الرف األول كتب، وهي أقل بكتابين   .ج    
 .من الرف الثاني

لى الرف الثاني كتب، وهي أكثر بثالث توجد ع     
  . كتب من الرف الثالث

توجد على الرف الثالث كتب،  وهي أكثر بأربعة      
  .كتب من الرف الرابع

 كم كتاًبا يوجد .كتب 5توجد على الرف الرابع      
 على الرف األول؟ 

  : أمثلة    2فعاليات إضافية             .5

  .أعداد وجداول توالياتم وبحث بناء .أ    
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

 من تبدأ بحيث مجموعها، وبحث متوالية بناء. 1     
 عددين كل جمع على بناًء وتستمر واحد العدد

  .متتاليين

 صياغات يعللوا أن المتفوقين التالميذ من نطلب     
  .الحسابية المتواليات وقوانين

 من تبدأ بحيث مجموعها، وبحث متوالية بناء . 2     
 عددين كل جمع على بناًء وتستمر واحد العدد

  .فرديين

: مثالً رياضية، لعملية قانونية أو مبنى تعميم  .ب    
 مكتشف أسطورة (معينة لكمية المتكرر الضرب

 نعلم أن قالسيا  هذا في نستطيع ).الشطرنج لعبة
 ،10 ال قوى واستعمال القوى، ضرب قوانين
 تربيع، 32 تساوي 10 قوة 2 أن إلى ونشير
 ألف، من أكبر نتيجة يعطينا األخير القوة تمرين
 من أكبر تكون 63 قوة 2 التمرين فنتيجة لذا

  ...الماليين ماليين ماليين ثمانيه

 غرفة طالء: مثل فعاليات، تكلفة وحساب تخطيط .ج    
  .وغيرها الصف حفلة السنوية، الرحلة لصف،ا

  . مركبة معادالت حل على التالميذ ندرب  .د    

  األعداد الالتينية   -
  )للمتفوقين فقط(

 ، الرومانية ألعداد اكتابة طريقة التالميذ أمام نعرض •  
. نستعملها التي الطريقة عن تختلف لطريقة كمثال
  ,I,  5=V=1: اآلتية الرموز الطريقة هذه في نستعمل

10=X,  50=L , 100=C ,500=D ,1,000=M  ونشرح 
 عن الذي الرقم: اآلتي المبدأ بحسب المكان قيمة فيها
 الرقم أما  إليه، يجمع فإنه منه، أصغر ليس رقم يمين
  .منه فنطرحه منه األكبر الرقم يسار عن الذي
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

 تذكرنا I ,V ,X الرومانية األرقام أشكال: مالحظة •      
  . باألصابع

  
      10  ، والمعدلبحث معطيات  .ج

 وتحليل تنظيم، جمع، -
 المعطيات من مجموعات

  .للمعطيات بيانية تمثيالت وفهم قراءة• 
 

 مجموعات بين مقارنة  -
  المعطيات من

 مواضيع وبحث اختيار: المدى،مثل ويلةط مشاريع تنفيذ •  
 بين مقارنة فيها والتي المدرسية التلميذ بحياة تتعلق

  .المعطيات من مجموعتين

 جدول تشمل (جداول  -
 ) النسبية التكرارية

  . التكرارية النسبيةندخل مصطلح • 

 

 تشمل (مستطيالت أعمدة -
 )ثنائية أعمدة أيًضا

   

  المعدل   -
  

 تلزمنا حاالت خالل من المعدل طلحمص عرض يمكن •  
 وسائل باستعمال ونوصي. ةمساوا عملية بإجراء
  .ملموسة

 أعمدة من مكون بياني رسم بواسطة المعدل نعرض •      
 المستطيل الرتفاع مساوٍ المعدل يكون حيث مستطيالت،

 األعمدة قواعد أطوال مجموع تساوي قاعدته الذي
  .دةاألعم مساحات مجموع تساوي ومساحته

  المعدل) حساب(إيجاد   -
  

 كما األعداد، عدد تقسيم األعداد مجموع هو أعداد معدل •  
 األعداد معدل :اآلتي المثال في معروض هو

 هو 10,7,7,5,3,3
6

 أي ،35
6
55.  
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

المعدل يمثل مجموعة   -
  معطيات

  

 ليس لكن أعداد، مجموعة كل معدل نحسب أن يمكن •  
 سيكون: ذلك على مثال .معنى له يوجد حالة كل في

 صف تالميذ أطوال معدل عن سألنا إذا للمعدل معنى
 معدل عن سألنا إذا للمعدل معنى يكون ال لكن معين،
  .صغار أوالد هافي عائلة أفراد أطوال

 أكبر يكون أن يمكن ال أي متوسطة، قيمة هو المعدل •    خواص المعدل  -
 يكون أن يمكن وال المجموعة في األكبر العدد من

  .المجموعة في األصغر العدد من أصغر

 عناصر ألحد مساوًيا يكون أن بالضرورة ليس المعدل •      
  .المجموعة

 للمجموعة أضفنا إذا ريتغّي األعداد من مجموعة معدل •      
  .المعدل عن يختلف إضافًيا عدًدا أو عنصًرا

        

        

 كرة العب وهو  جديد، تلميذ صفنا إلى انضم :مثال
 أطوال معدل على تأثيره خمنوا. القامة وطويل سلة

  .صفنا تالميذ
  .دائًما صحيح عدد ليس المعدل •      

        

        

 األوالد عدد معدل. تلميذًا 36 صفنا في يوجد: مثال
 عائالت في عشرة الثامنة سن حتى سنهم يبلغ الذين
  .3.5 هو صفنا تالميذ

  .تناقشوا بمعنى هذا القياس  -        

   في األوالد لعدد مختلفة إمكانيات صفوا -        
  .صفنا تالميذ  عائالت

  .تقدير معدل حسابي •      

        

        

  :مثال

 عطياتم اجمعوا ثم ترغبون، كما موضوًعا اختاروا 
  .عنه
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

  .جمعتموها التي المعطيات مجموعة معدل قدروا -        

  . تقديركم مع النتيجة وقارنوا المعدل احسبوا -        

  .اشرحوا ما حدث        
 على وسنركز يط،الوس المتفوقة الصفوف في سنعّرف •      

  .المعدل وبين بينه الفرق

        مضلعاتال  .د

 المصطلحات مراجعة  .1
 األقطار،: آالتية

 التعامد، التوازي،
 وتقدير قياس الزوايا،

  زواياال

 كبرها، بحسب زوايا ترتيب ،الزاوية مصطلح فهم •  6
 يمكن المقارنة عند. بالدرجات زوايا قياسات وتقدير

 أو المستقيمة، الزاويةب أو قائمة،ال بالزاوية االستعانة
 ،º90 تساوي القائمة الزاوية: مثالً الكاملة، الدائرةب

 º30 والزاوية ،º45 تساوي القائمة الزاوية نصف
  .º60 الزاوية نصف تساوي

 الرئيسية األربع الجهات (األربع الجهات معرفة •      
  ).الثانوية األربع والجهات

        

        

  :مثال
 إقالع مسار لتحديد المتبعة يقةالطرعندما نستعمل 

 بحسب المسار اسم إلى نشير ، فإنناالطائرات وهبوط
 ونحذف الشمال، جهة مع المسار يكّونها التي الزاوية
  . الزاوية درجات يمثل الذي العدد من صفر
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عدد   المواضيع
الساعات 

 وضيحاتأمثلة وت                 
 

  : اآلتية الرسمة ذلك على مثال        
  º210 معناه 21 َو º30 معناه 03

  
  

  )03أو  (3نسمي هذا المسار         
  

  
  

  لماذا؟ .21 للمسار الثاني الطرف نسمي        
  

  

   اتجاه إلى وأشيروا) 09 (مهيرقت مسار ارسموا -        
  الثاني؟ الطرف في المسار رقم سيكون ماذا . الحركة

  

 شمال

 شمال

 شمال
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

  :وهما مختلفان باسمان المسار نفس نسمي  -        
  . العددين هذه بين عالقة جدوا. 12 َو 30  

  .معطاة صفات بحسب رباعية أشكال وبحث وبناء تمييز  •  8  .2

 

  : أمثلة

: رباعية أشكال
 صفات، تحليل

 أشكال تصنيف
 وعالقة رباعية،
  احتواء

    

 أضالع، متوازي على لتحصلوا قطعة كل أكملوا  .أ
 النقاط في األضالع متوازي رؤوس تكون بحيث
 من ضلع تكون المرسومة والقطعة إليها، المشار

  .األضالع متوازيأضالع 
  

  
  

 زاويتان للشكل تكون بحيث رباعية أشكال ابنوا  ب    
  .نقائمتا

   
  .منفرجة زوايا ثالث فيه رباعي شكل ابنوا. ج 

 وابحثوا متطابقة مثلثات من رباعية أشكال ابنوا .د    
  .الرباعية األشكال صفات

  .الرباعية األشكال في التماثل ابحثوا .ه    
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

 رباعية أشكال بناء  -
 األقطار بحسب
 صفات وبحث
 الرباعية األشكال

  )إضافية فعالية(

      

التبليط بمضلعات   .3
  منتظمة ومتطابقة

 اآلخر منهما الواحد غطى إذا متطابقين، شكلين نسمي  •  6
  .اآلخر فوق الواحد نضعهما عندما بالضبط

 أضالعه جميع الذي المضلع هو المنتظم المضلع  •      
  .متساوية زواياه وجميع تساويةم

 بدون مساحة تبليط هو الصف في نبحثه الذي التبليط •      
  .محددة حدود

 إلى التالميذ سيتوصل المختلف  التبليط خالل من  •      
 يمكن ومتطابقة منتظمة بمضلعات التبليط أن االستنتاج

 ومربعات، األضالع، متساوية مثلثات بواسطة يتم أن
  .منتظمة ومسدسات

 تبليط يبحثوا أن عليهم نقترح التالميذ قدرات بحسب  •      
 ومثلثات المربعات،: أساسيان،مثل شكالن فيه استعملنا
  .األضالع متساوية

 غير بمضلعات تّم قد تبليط أيًضا نبحث أن يمكن  •      
 شكل بأي نبلط أو أضالع، متوازيات :مثالً ،منتظمة
  .مثلث بأي أو رباعي،

 لذا متعامدة، مستقيمات المصطلح يشمل االرتفاع تعريف  •  4  رتفاعاتاال  .4
 مصطلح ندرس أن قبل المصطلح اهذ نراجع أن يجب

  .االرتفاع
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

 في ارتفاعات  -
 ضالعاأل متوازيات

  مثلثاتال وفي

 أضالع متوازيات في ارتفاعات ناءب التالميذ سيبحث  •  
 هذه أثناء التالميذ ينتبه أن يجب .وسيميزونها ومثلثات
 رأس،: وهي االرتفاع مصطلح مكونات إلى تالفعاليا
  .ذلك وغير المقابل، الضلع

  .ارتفاعات ثالثة فيه المثلث أن التالميذ سيجد  •      

 مع يتحدان ارتفاعان الزاوية قائم مثلث في يوجد  •      
  .القائمين لضلعينا

  .خارجه ارتفاعان الزاوية منفرج مثلث في يوجد  •      

 في االرتفاع التالميذ تعليم يمكن المتبقي الزمن بحسب  •      
  .المنحرف شبه

  المساحات قياس  .ه

  

 ووحدة الطول وحدة وبين والمساحة، الطول بين التمييز  •  9
  .المساحة

  : مثال        

  

   مساوية مساحته تكون يثبح شكالً، ارسموا -        

  .المعطى الشكل  لمساحة  

  األكبر؟ المحيط له يوجد أيهما -        

   مساوًيا محيطه يكون بحيث شكالً، ارسموا -        
  .المعطى الشكل لمحيط  

  األكبر؟ المساحة له يوجد أيهما -        
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

تقدير الطول   -
 والمساحة

  

     

وحدات المساحة   -
 :المستعملة هي

 دونم، مربع، سنتمتر 
 دسيمتر مربع، متر

  مربع رومليمت مربع،

 مربع، السنتمتر وحدتي باألساس التالميذ سيستخدم  •  
: مثل إضافية، وحدات على وسيتعرفون .المربع والمتر
  .والدونم مربع، والدسيمتر مربع، رالمليمت

  
 

 تعتمد حيث المستطيل، مساحة إليجاد القاعدة مراجعة  •  -
 مربعات عدد بأنه المساحة معنى على القاعدة هذه

  .المستطيل تغطي التي الوحدة
 

  

 مساحات حساب
: مثل مضلعات،
 مستطيالت

  ،)مربعات(

 أضالع متوازيان
 مستطيالت، ليست

 منفرجة (ومثلثات
  )الزاوية

 أضالع أطوال لتغيير نتيجةً المساحة كبر يتغّير  • 
  .المستطيل

 ولتحسين المستطيل مساحة حساب على التالميذ لتدريب  •      
 السطح مساحة يحسبوا أن األفضل فمن الفراغي إدراكهم
  .للصندوق الخارجي

  .المساحة نفس لها تكون أن يمكن مختلفة أشكال  •      

  :أمثلة        

  . تربيعة24مساحته ارسموا مستطيالً  -  .أ    

   مستطيال، ليس  أضالع متوازي ارسموا -     

  .تربيعة 24 مساحته تكون بحيث  
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات                 
 

 بحيث مستطيالً، ليس أضالع متوازي ارسموا -       
 4 ضالعهأ أحد وطول تربيعة 24 مساحته تكون

  .تربيعات
  

  

  

  

  

  

 كل مساحة تكون بحيث مختلفة، مثلثات 3 ارسموا .ب    
  .تربيعات 4 منها واحد

 مساحة بين العالقة توضح فعاليات نعطي أن يجب•      
  .المثلث ومساحة المستطيل

 على نركز مثلث أو أضالع، متوازي مساحة حساب عند•      
 ضلع لك بحسب يتم أن يمكن المساحة إيجاد أن

 توجد األضالع مختلف لمثلث لذا عليه، القائم واالرتفاع
  .المساحة لحساب مختلفة طرق ثالث

  : مثال       
 طول .سم 12 َو سم 10 هما مثلث ضلعي طول       

  .سم 6  هو )سم 10 طوله الذي الضلع على( االرتفاع
  سم؟ 12 طوله الذي الضلع على االرتفاع طول هو ما

 مساحة حساب التالميذ نعلم أن يمكن ةمتفوق صفوف في•      
  .المنحرف شبه
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  التمكن والقدرة على التنفيذ 
  

  .كبرها بحسب) مخلوطة وأعداد 1 من أكبر كسور ذلك في بما (الكسور ترتيب
  .مقارنة كسور

   .واختزال توسيع
   .كسور وطرح جمع
  .الكسور في وطرح جمع مسائل
   .ورالكس وطرح جمع مجال في بحث مهام
  .مشترك مقام مخلوط، عدد بسيط، كسر: اآلتية المصطلحات معرفة

  
  .البسيط والكسر األعداد، مستقيم المساحة،: مثل العشري، للعدد مختلفة تمثيالت واستخدام قراءة

  .مقارنة أعداد عشرية
  .العشرية بالكسور متعلقة بسيطة وطرح جمع تمارين حل

,1 ,10 ,100أساسية متوالية شري،ع عدد: اآلتية المصطلحات معرفة ...,
100

1,
10
1

    ,   

  .مسائل في األعداد العشرية
  

  .األقواس واستعمال الحسابية، العمليات ترتيب ذلك في بما الطبيعية األعداد في حسابية عمليات

  .المراحل متعددة كالمية مسائل حل

  .المعدل بصفات متعلقة مسائل وحل المعدل إيجاد
  

  .الرباعية كالاألش عائلة صفات بحث
  . األضالع ومتوازي المستطيل، الُمعّين، المربع، بين العالقة استعمال 

  .األضالع متوازيات وفي المثلثات في االرتفاع وتمييز بناء
  .وتقديرها بينها، والمقارنة زوايا تمييز

  .والمثلث ضالعاأل لمتوازي بالنسبة األمر وكذلك المستطيل مساحة إليجاد الرياضية القاعدة استخدام

  .مركبة ألشكال ومحيطات مساحات إيجاد ذلك في بما ومحيطات مساحات إيجاد
  .مربع متر مربع، سنتمتر كم، م، سم، ملم،: مثل عليها، متفق قياس وحدات استخدام

  
  


