
 الصف السادس

  
 164

  )ساعة 37(  الكسور .أ

   .الكسر كخارج قسمة .1 

   .األعداد مستقيم على العشرية واألعداد البسيطة الكسور كثافة  .2 

   .مخلوطة أعداد وفي بسيطة كسور في صحيح عدد ضرب  .3 

   .مخلوطة أعداد ذلك في بما كسر في كسر ضرب  .4 

 على شريةع كسور وقسمة الخ؛ .. ،10،100 في عشرية كسور ضرب  .5 
  .الخ... 10،100

 

    .ضرب كسور عشرية  .6 

   .قسمة كسور عشرية  .7 

   .الجزء قيمة وإيجاد كمية من الجزء  .8 

    .)األساسية (الكلية والكمية الجزء إليجاد حسابات وإجراء كمية من الجزء  .9 

   .قسمة كسور بسيطة  .10 

   .كسر عشري دوري  .11 

  ) ساعة 15(            النسب المئوية  .ب

 )ساعات 10(           النسبة .ج

 )ساعات 4(     قياسات عشرية .د

 )ساعات 6(       مقياس الرسم .ه

  )ساعات 8(        وعمليات أعداد في وتعمق توسع. و 

  )ساعات  7(  أسئلة عامة تدمج بين عدة مواضيع  .ز

  )ساعات 8(      احتماالت وتحليل معطيات بحث  .ح

  )ساعة 12(      أجسام  .ط

   .التعرف على األجسام .1 

   .أجسام منتظمة  .2 

 )ساعة 18( قياسات         .  ي

   .الدائرة والمحيط  .1 

   .األحجام إيجاد  .2 

 



 الصف السادس

 165

  عدد   المواضيع
الساعات  

 أمثلة وتوضيحات

    الكسور  .أ

 جزء أنه على أو صحيح من جزء أنه على الكسر ندرس اعندم•  4  الكسر كخارج قسمة .1
 الكسر بأن ندرك أن فيجب كمية، من

5
 مرات ثالث هو 3

5
1 . 

 نحصل التي الكمية ُيمثل بأنه أيًضا الكسر نرى أن ويمكن
 الكسر :مثال .القسمة لعملية نتيجةً عليها

5
 نتيجةً أيًضا هو 3

 خمسة تقسيم ثالثة أي متساوية، أقسام 5 إلى وحدات 3 لقسمة
3:5 =

5
3. 

  .ملموسة بطريقة التعليمية العملية تُنفذ أن يجب•      

  .داداألع مستقيم على األعداد موقع تحديد•

  :أمثلة 

 البسيطة الكسور كثافة  .2
 على العشرية واألعداد
  األعداد مستقيم

5  

 الكسر بالتقريب عينوا  .  أ 
6
 قطعة على 0.35 والكسر 5

 .1 إلى 0 من

 المخلوط العدد عينوا  .ب    
5
  .األعداد مستقيم على 13

 مستقيم على اآلتية األعداد بالتقريب عينوا  .  ج    
 .0.270 ,0.027 ,0.27, 0.72 : األعداد

 عدد كم ،0.12 َو 0.11 بين أعداد ثالثة جدوا  .د    
 رأيكم؟ بحسب يوجد

 وتمثيلها الكسور تحويل مراجعة الفصل هذا يتيح: مالحظة•      
 في ُدرست أخرى تعليمية مواضيع ومراجعة مختلفة، بطرق
  .الخامس الرابع الصفين
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  عدد  المواضيع

  الساعات

  أمثلة وتوضيحات 

 في صحيح ددع ضرب  .3
 أعداد وفي بسيطة كسور

  مخلوطة

 كسر في صحيح عدد ضرب الرابع الصف في التالميذ تعلّم•  3
 المرحلة هذه في. المتكرر الجمع مفهوم على ااعتماًد بسيط
  .الموضوع هذا مراجعة يجب

 التمرين نحل أن يمكن•   
5
  :بطريقتين ×323

 العدد في نضربه ثم كسر، إلى وطالمخل العدد نحول .أ    
 : الصحيح

5
133×.  

  :اآلتي التوزيع قانون نستعمل      
5
3

5
3 32323 ×+×=× 

 بسيطة ضرب تمارين حل على التالميذ نمرن أن يجب •   
  .شفهية بطريقة

  :أمثلة    

           =×6
3
1       =×

4
320       =×

5
125  

 

 كسر في كسر ضرب .4
 أعداد ذلك في بما

 مخلوطة

4 •

    

 استعمال على بناًء الكسور ضرب قوانين نستنتج أن يمكن
 :كاآلتي معروض هو كما المستطيل مساحة إليجاد الضرب
 تكون طول وحدات 3 َو عرض وحدتا قياساته الذي المستطيل
632 مساحته  نجد أن السهل من إذًا .تربيعية وحدات ×=
هي قياساته مستطيل مساحة

2
 َو   وحدة 1

3
 هذه ففي الوحدة، 2

 مساحته تكون الحالة
3
 :لذا ,1

3
1

2
1

3
2  .تربيعية وحدة ×=

  .الكسور  في ضرب تمارين ائجنت تقدير•      

  .كسر في لضربه نتيجةً عدد تصغير أو تكبير حول نقاش•      

  .صحيح عدد يشمل بحيث عندكم، من اكسًر اكتبوا :مثال       
  
  

  .ب
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عدد   المواضيع
الساعات  

 أمثلة وتوضيحات

       

       

       

 تحصلون بحيث وحلولها، ضرب تمارين العدد هذا مع اكتبوا  -
  :يلي ما على

  .اخترتموه الذي العدد من أصغر نتيجة .أ
  .اخترتموه الذي العدد من أكبر نتيجة. ب

  .العشري المبنى فهم على التعليمية العملية تعتمد•  2  .5

 إزاحة بواسطة الخ ... ،100 وفي ،10 في الضرب ينفذ•    
  .المناسب بالشكل اليمين إلى) العشرية الفاصلة (العشرية النقطة

 من األجزاء منزلة فإن ،10 في ًاعدد نضرب عندما : الشرح    
 وهكذا آحاد إلى تتحول األعشار ومنزلة أعشار إلى تتحول مئة

 مكانًا العشرية النقطة حركنا وكأننا نتيجةال في نالحظ .دواليك
 فإننا ،100 في نضرب عندما األمر كذلك. اليمين إلى واحًدا
  .دواليك وهكذا اليمين، إلى مكانين العشرية النقطة نحرك

 إزاحة بواسطة الخ ... 100 وعلى ،10 على القسمة تنفذ•    
 .المناسب بالشكل اليسار إلى العشرية النقطة

 تتحول اآلحاد منزلة فإن ،10 على ًاعدد نقسم عندما: حالشر    
 أجزاء إلى تتحول مئة من األجزاء ومنزلة األعشار، منزلة إلى
 النقطة حركنا وكأننا النتيجة في نالحظ .دواليك وهكذا ألف من

 على نقسم عندما األمر وكذلك اليسار، إلى واحًدا مكانًا العشرية
 وهكذا اليسار إلى مكانين ةالعشري النقطة نحرك فإننا ،100
  .دواليك

6.  

  عشرية كسور ضرب
، الخ .. ،100 ،10 في

وقسمة كسور عشرية 
  الخ...، 100، 10على 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المبنى فهم على بناًء العشرية الكسور ضرب يعتمد أن نقترح•  4  ضرب كسور عشرية
  .3.25×2.4=العشري
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات

       

       

       

   325×24=7,800  نضرب

 وكبرنا مرة، 100 ب )3.25( األول العامل كبرنا الحالة هذه يف
 حصلنا الذي الضرب حاصل .مرات 10 ب) 2.4( الثاني العامل
 األعداد ضرب حاصل من) 100×10 (مرة1000 ب أكبر عليه

 على ونحصل مرة 1000 ب النتيجة نصغر لذا األصلية،
7.800=2.4 ×3.25.  

 الضرب حاصل قيمة فمثالً التقدير، بواسطة النتيجة نحدد أن يمكن       
  .7.5 إلى أي ، 3×2.5 إلى قريبة تكون أن يجب

 على بناًء أخرى بطريقة العشرية الكسور ضرب نشرح أن يمكن •      
  .البسيطة الكسور

075.03.025.0
000,1

75

10

3

100

25 ==×=×  

       24.14.01.3
100
124

10
4

10
31 ==×=×  

  .المعروفة الخوارزميات إلى نصل هنا من
  

 في لضربه نتيجةً عدد تصغير أو تكبير عن التالميذ مع نتناقش •   تقدير النتائج -
 .عشري عدد

  :مثال    

  .األكبر الضرب حاصل قدروا تحسبوا، أن دون-    
 ؟0.99X1 أم 0.33X9.1 أكبر أيهما

  .اشرحوا -    
 كسور قسمة عند العشرية النقطة إزاحة قوانين نفهم أن الهدف •  3  قسمة كسور عشرية  .7

 ال بحسبها التي  القاعدة استخدام: كاآلتي معروض هو كما عشرية
  العدد، نفسب عليه والمقسوم المقسوم كبرنا إذا القسمة خارج يتغّير
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عدد   المواضيع
الساعات 

 ة وتوضيحاتأمثل

: اآلتيين التمرينين بين التكافؤ شرح  في ناتساعد القاعدة هذه       
 كتمرين األخير التمرين نحل أن يمكنو  .523:4  َو52.3:0.4

  .طبيعية أعداد قسمة

  .التالميذ من قسم على صعًبا يكون قد الكسور قسمة فهم •      

 آلية بطريقة ريةالعش الكسور قسمة إجراء التالميذ جميع من نطلب •      
  .الحاسبة اآللة استعمال خالل من

 وإيجاد كمية من الجزء  .8
    الجزء قيمة

  

 هو كما كمية، من قسم إليجاد كسر في الضرب طريقة ستخدمن •  3
 نحسب أن يمكن :كاآلتي معروض

3
 الضرب بطريقة 24 ال 2

 X 24 = 16 :اآلتية
3
2.  

 لمكوناتا تمييز على نركز أن يجب كمية، من جزء حساب عند •      
 المثال ففي ،  صحيح بشكلالمختلفة

3
 ال فإن ، 16 يساوي 24 ال 2

3
 وال ،)الكلية الكمية (األساسية الكمية هي 24 وال ،الجزء هو 2

  .الجزء قيمة هي 16

  : مثالً نموذج، بواسطة كمية من قسم إيجاد التالميذ بتعليم نوصي •   

  :معطاة المجموعة

0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 

  :المجموعة كاآلتيثلث  نحوط     

8                              0 0 0 0 0 0 0 0    
                                     0 0 0 0 0 0 0 0  

                                    0 0 0 0 0 0 0 0  
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عدد   المواضيع
الساعات 

 أمثلة وتوضيحات

لذا        
3
  .16 المجموعة يساوي  2

                                  0 0 0 0 0 0 0 0  
                               0 0 0 0 0 0 0 0  

                                     0 0 0 0 0 0 0 0  
  مسائل كالمية  •      
  :مثال       
 العائلة تصرف  .شاقل 9000 هو معينة لعائلة الشهري الدخل       

4
1 

 َو الغذاء، لشراء دخلها
5
  .السكن أجرة لدفع دخلها 1

 وأجرة الغذاء مقابل دفعت أن بعد العائلة مع يبقىس شاقالً كم
  السكن؟

 الجزء فيها يكون التي الحاالت في الجزء إيجاد تعليم نبدأ أن يمكن •      
  .الوحدة كسور من

3   

   

إجراء و كمية، من الجزء  .9
 الجزء،  إليجادحسابات

    )األساسية (الكلية الكميةو

  :مثال

  رة؟دائ 20 من دوائر 4 كمية تشكل جزء أي 
                                            0 0 0 0   

             0 0 0 0  
              0 0 0 0  
               0 0 0 0  
                0 0 0 0  

  تشكل 4 ال لذا  أربعة، مرات 5 على حصلنا
5
  .20 ال 1

 بحيث رة،صغي مجموعات إلى 20 ال مجموعة نقسم أن يمكن
 .مجموعة 20 على نحصل وهكذا ،1 مجموعة كل في يكون

 تشكل 4 ال مجموعة
20
  ،20 ال مجموعة من 4

 ل مساو 20 من 4 أن أي 
20
 لحساب أيًضا مناسبة الطريقة هذه. 4

  .الوحدة كسور من ليس كمية من جزء
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عدد   المواضيع
لساعات ا

 أمثلة وتوضيحات

 حسابية طرق إيجاد إلى التالميذ يوجه ملموسة بوسائل العمل  •   
 .التمارين كتابة إلى ننتقل ومنها ومختصرة، شفهية

    

    
  : مثال على ذلك

 دورة في يشتركون منهم 5 تلميذًا، 20 السادس الصف في يوجد
 منهم 6 تلميذًا، 25 يوجد لخامسا الصف في أما .السباحة
 التالميذ من أكبر قسم فيه صف أي .السباحة دورة في يشتركون

 السباحة؟ دورة في يشتركون الذين
    

    

    

  :الحل
 من السباحة دورة في يشتركون الذين التالميذ يشكل الذي القسم

 = 0.25 :هو  السادس الصف تالميذ مجموع
20

5.  
 من السباحة دورة في يشتركون الذين التالميذ يشكل الذي قسمال

 = 0.24 :هو الخامس الصف تالميذ مجموع
25

6.  
 في يشترك الذي القسم السادس الصف في لذا ، 0.25 < 0.24
  .الخامس الصف في يشترك الذي القسم من أكبر الدورة

 

 من أصعب يكون القسم على بناًء) األساسية (الكلية الكمية إيجاد •   
 بسيطة مسائل نعطي أن يمكن .الصحيح على بناًء القسم إيجاد
 .التالميذ قدرات بحسب النوع هذا من

 : أمثلة    
 يشكلون الذين 6 ال التالميذ  .أ    

5

 المدرسة عن غابوا الصف 1
  الصف؟ في تلميذًا كم. اليوم

 يشكلون الذين 20 ال التالميذ .ب    
5
 يشتركون الصف تالميذ 4

 ؟الصف في تلميذًا كم. الجميلة الفنون دورة في
 أن المعطى على الحل يعتمد: الحل       

5
 20 يشكلون التالميذ 4

 فإذًا تلميذًا،
5
  .5 يساوي التالميذ 1
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عدد   المواضيع
 الساعات

 أمثلة وتوضيحات

  : هي الموضوع لتدريس الممكنة المراحل•  5  قسمة كسور بسيطة  .10
 :مثالً أساسي، كسر على صحيح عدد قسمة. أ    

5
1:6 

 ؟)احتواء قسمة (6 ال في يوجد خمًسا كم: معناه
306 فإن لذا

5
1: =. 

 أن نستنتج أخرى إضافية أمثلة ومن مثالال هذا من    
 لضرب مكافئة أساسي كسر على صحيح عدد قسمة
 .األساسي الكسر مقام في الصحيح العدد

 على بناًء تتم كسر أي على صحيح عدد قسمة. ب    
 األساسي الكسر على الصحيح العدد قسمة

 :مثالً المناسب،
5
 ال نجد مرة كم: معناه 2:6

5
2   

  ؟6ال في
306معروف أن  

5
1: 15:6، لذا =

5
2 = 

 :كاآلتي تمرينال الشرح في سيظهر    

    
2
5

2
56

5
2 6:6 ×== × 

 مكافئة كسر على صحيح عدد قسمة أن أي     
  .الكسر بمقلوب الصحيح العدد لضرب

 نستعمل أن بإمكاننا كسر على ركس تقسيم عند  .ج    
 في المقسوم الكسر ضربن: اآلتي القانون
  .عليه المقسوم الكسر مقلوب

 كسر على كسر قسمة قانون لدعم ممكنة طريقة   •   
 ضرب أن ينص الذي القانون على بناًء ستكون
 ريغّي ال العدد نفس في عليه والمقسوم المقسوم
 درسنا عندما القانون هذا استعملنا لقد. النتيجة
  .العشرية الكسور قسمة
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عدد   المواضيع
 الساعات

 أمثلة وتوضيحات

  
 
 
 
 

 التمرين بواسطة ذلك سنعرض • 
6
5:

4
 لذا .3

 المقسوم نضرب أي ،6 في الكسرين  نضرب
 الحسابات بإجراء ونستمر عليه والمقسوم
  : كاآلتي

  5
6

4
3

5
1

4
3

4
3

6
5

4
3

6
5

4
3 65:)6()6(:)6(: ×=××=×=××=

 :مسائل كالمية  •   

   :أمثلة       
  .أ    

 تساوي بالغ شخص خطوة طول
4
 بكم .المتر 3

  متًرا؟ 60 طولها ساحة سيقطع خطوة
.ب    

 
 صف مساحة

8
 وطوله مربع، متر 350

4
37 

  الصف؟ عرض هو ما. المتر
 هي المجاور الصف مساحة  .ج    

2
. مربع متر 147

 الصف؟ وعرض طول يكون أن يمكن كم
  .إمكانيات عدة اكتبوا

 اكسًر يحولوا أن الخامس الصف في التالميذ تعلم  •      
 فيها يكون التي الحاالت في عشري كسر إلى ابسيطً
 يمكن التي الحاالت في أو ،10 ال قوى من المقام
  .10 ال قوى أعداد من عدد إلى المقام نوسع  أن فيها

 أعداد من عدد إلى المقام نوسع أن نستطيع ال عندما
 إلى البسيط الكسر بتحويل نقوم فإننا ،10 ال قوى
  .الطويلة القسمة بواسطة عشري كسر
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عدد   المواضيع
 الساعات

 أمثلة وتوضيحات

 بواسطة عشري كسر إلى بسيط كسر تحويل عند •  2  دوريكسر عشري   .11
  على بالحصول النتيجة في ينكتف فإننا الطويلة، القسمة

 الكسر كان إذا .العشرية النقطة بعد منازل 4 أو 3
 أن التالميذ قدرات بحسب فبإمكاننا نهائي، ال العشري
 ال التي المستمرة القسمة عملية عن معهم نتحدث
 الذي الالنهائي الدوري العشري الكسر وعن تنتهي،
  .عليه نحصل

 لذا مائة، من لألجزاء آخر اسم هي مئويةال النسبة •  15  النسب المئوية  .ب
  تساوي %50 ال فإن

2
1

100
50  وال ,=

4
 يساوي 1

100
25 

  .%25 أو

  : مثال على ذلك    
 للقسم المناسب والوصف الرسمة بين خطا مدوا    

  :الرسمة في الرمادي

  

المربع مساحة نم  %25 من أقل •      
  

  المربع مساحة من  25% •                               
  المربع مساحة من 50% •                          

  المربع مساحة من 100% •                          

  
 

 من جزء لوصف باألساس المئوية النسب نستخدم  •   
 المتر، من 50 %نقول أن المعتاد غير فمن لذا كمية،
  .التالميذ من 50 %نقول بل

  .اليومية الحياة في المئوية النسب استعمال •   
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عدد   المواضيع
 الساعات

 أمثلة وتوضيحات

  :أمثلة       
   :نقول عندما نقصد ماذا .أ    

 ؟"دهنيات 5 %بنسبة ةجبن"     

 حوادث في 3 %بنسبة انخفاض طرأ السنة"     
  ؟"الطرق

 الحوانيت إلحدى العرض شباك في نرى .ب    
  :اآلتية الالفتة

  
  
  

 األول على وحصلت منتجين، سهاد اشترت     
 الثاني وعلى شاقالً، 20 مقداره تخفيض
  .شاقالً 25 مقداره تخفيض

  هل هذا يمكن؟ -     
 وإذا مثاالً، فأعطوا نعم، اإلجابة كانت إذا -     

  .فعللوا كال اإلجابة كانت
 .ج    

 

 في كانت التي الموسم آخر مبيعات أثناء
 واشترى قميص عماد اشترى مالبس، حانوت
  .بنطلون زياد

 20 مقداره تخفيض على منهما واحد كل حصل      
 المئوية التخفيض نسبة أن من بالرغم شاقالً
  .حالة كل في مختلفة كانت

  يمكن؟ هذا هل  -      
 وإذا ،الًمثا فأعطوا نعم، اإلجابة كانت ذاإ -

  .فعللوا كال اإلجابة كانت
 
  

  المنتجاتجميع تباع
  %50 نسبته بتخفيض
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عدد   المواضيع
 الساعات

  أمثلة وتوضيحات

 النسبة قيمة  إيجاد  -
 النسبة وإيجاد المئوية
  المئوية

 المئوية النسبة وإيجاد المئوية النسبة قيمة إيجاد يتم•  
  نحصل الذي الكسر .وقيمته الجزء إيجاد يتم كما
 كما مئوية نسبة إلى نحوله الحسابات أثناء عليه

 لنحصل الكسر بتوسيع ونقوم قبل، من ذلك شرحنا
  .100 يساوي مقام على

 الكسر قيمة شفهًيا التالميذ يعرف أن المهم من•      
 ,%50: اآلتية المئوية النسب من لكل المناسبة

%
2
 يتمكنوا أن المهم ومن %10َو  75% ,25%, 112
 كم: مثالً المئوية، بالنسبة اتالحساب إجراء من شفهًيا
  ؟50 ال من %18 يساوي

 على التالميذ نمرن أن المهم فمن ذلك، إلى إضافةً       
 الحسابات على وليس بمراحل، الشفهية الحسابات
  .المجردة الرسمية

  :مثال       

  ؟36 ال من %25كم يساوي        

 لذا ،18 يساوي 36 ال من %50: األولى اإلجابة       
  .9 يساوي 36 ال من 25%

  

 من %50 مثل هي 36 ال من %25: الثانية اإلجابة       
  .9 يساوي 36 ال من %25 لذا 18 ال

 معينة، كمية من المئوية النسبة بإيجاد متعلقة مسائل•      
 التكبير نسبة أسعار، وانخفاض ارتفاع: مثل

 في نُشرت معطيات وتحليل التصوير، عند والتصغير
  .الجرائد
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عدد   اضيعالمو
 الساعات

  أمثلة وتوضيحات

  :أمثلة        
 من  %25 غاب الماطرة األيام إحدى في -    

 36 فيه يوجد الذي السادس الصف تالميذ
  غاب؟ تلميذًا كم. تلميذًا

    -  

 

 السالم مدرسة في السادسة الصفوف في يوجد
 في يشتركون منهم تلميذًا 50. تلميذًا 200
  .الشابة القيادة دورة

 ال الذين للتالميذ المئوية النسبة هي ما -     
 الدورة؟  هذهفي ركونتيش

 الذين التالميذ نسبة كانت السابقة السنة في -     
 تلميذًا كم. السنة هذه من %15 ب أقل اشتركوا
 السابقة؟ السنة في اشترك

  النسبة .ج

 

   

  النسبة 
 

 خارج سببح مقدارين بين المقارنة من تمكننا النسبة• 10
 b َو a العددين بين النسبة .منهما واحد لكل القسمة
 أو b : a ل القسمة خارج هي

b
a. 

  .b إلى a بين كمقارنة النسبة تُبرز a:b  الكتابة•      

تعريف النسبة   -
  وخواصها

 كما قيمها، رنغّي أن دون نسب واختزال توسيع يمكن•  
  .الكسور تزالواخ توسيع في األمر هو

 النسبة، عالقة بينها توجد التي المقادير نميز أن يجب•      
 فنسبة بنتًا، 20 َو ولًدا 15 الصف في كان إذا: مثالً
 بين النسبة أما ،3:4 أو 15:20 هي البنات إلى نيالبن
  .3:7 أو 15:35 فهي الصف تالميذ جميع إلى نيالبن
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عدد   المواضيع
 الساعات

  أمثلة وتوضيحات

  : أمثلة       
 ،السالم مدرسة في الصفوف يدهنوا أن أرادوا .أ    

 دهان علب 6 َو أزرق دهان علب 10 خلطوا لذا
  .بيضأ

 علبة 20 إلى فاحتاجوا ،األمان مدرسة في أما -     
 مدرسة تحتاج أبيض دهان علبة كم. أزرق  دهان
 الذي اللون بنفس صفوفها تدهن لكي األمان

  ؟السالم مدرسة استعملته
 يدهنوا أن فأرادوا المحبة مدرسة في وأما -     

 مدرسة استعملته الذي اللون بنفس الصفوف
 دهان علب 9  إلى يحتاجون فهم لذا ،السالم
 يحتاجون؟ أزرق دهان علبة كم. أبيض

  .ب       

  
 
 
  
 
 
 
  

  

  .شخًصا 12 ل التعليمات في المسجلة الكميات مواالئ       
  .فقط بسيطة مسائل التالميذ سنعطي•  -

 

 نسبة بحسب كمية تقسيم
 أقسام إلى قسمة( معطاة
  )متساوية غير

 

 معروض، هو كما بمراحل القسمة مسائل نحل أن يمكن• 
 فإننا ،2:3 بنسبة ولدين بين تفاح حبة 30 لتقسيم: مثالً
  : تفاح حبات 5 مرحلة كل في نقسم

  
 

 شوربة لتحضير عليماتت
   :أشخاص 8 ل بصل

   بصل رؤوس 8
   الماء من لتران

  شوربة مسحوق مكعبات 4
   زبده غرام 20 

  .ملح ملعقة نصف
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عدد   المواضيع
 الساعات

  أمثلة وتوضيحات

 مراحل 6 وبعد الثاني، للولد وثالثة األول ثنتان للولدا    
  . المطلوبة القسمة على نحصل

 وحدة ومن عدد من مكون القياس أن نذكر التالميذ•  4  قياسات عشرية  .د
  .قياس

تحويل وحدات طول   -
  مختلفة

 الوحدة كبر بين العكسية العالقة على نركز أن يجب•  
 إذا أي معطى، كبر عن عبرت التي الوحدات عدد وبين
 قياس وحدة من مرة 100 ب أكبر قياس بوحدة قسنا

   .مرة 100 ب سيصغر الوحدات عدد فإن معطاة،

       

       

  : ذلك على مثال

 سيكون سم 400) تبالسنتمترا (طولها التي الغرفة
  .4 باألمتار طولها

 بطول قطع بناء قطع، قياس: مثل فعاليات، إعطاء•      
 معطاة طول قياسات بين ومقارنة يط،مح إيجاد معطى،
 معطى منها قسم يكون بحيث مختلفة، قياس بوحدات
  .عشرية بأعداد

       

       

  :مثال

 0.5 طولها قطعة أم سم 47 طولها قطعة أطول أيهما
  م؟

 الوحدات بتحويل عالقة لها التي المصطلحات جميع•      
  .النسبة مصطلح بواسطة عرضها يمكن

  .وبالعكس تولمليمترا لسنتمترات رأمتا تحويل•      
  :أمثلة       

  
 .م1.2 عن بالمليمترات عبروا  .أ    
  .ملم 5 َو واحد متر عن بالسنتمترات عبروا .ب    
تحويل وحدات وزن   -

  مختلفة
 تحويل وأيًضا وبالعكس، لكيلوغرامات أطنان تحويل•  

  .وبالعكس لغرامات  كيلوغرامات

تحويل وحدات نقود   -
  فةمختل
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عدد   المواضيع
 الساعات

  أمثلة وتوضيحات

تحويل وحدات مساحة  -
  مختلفة

 

 بين النسبة عن تختلف المساحة وحدات بين النسبة• 
 المتر في سم 100 يوجد: مثالً المناسبة، الطول وحدات
 سنتمتر 10000 يوجد المربع المتر في لكن الواحد،
 أمتار 3 أن -مثالً - ذلك من وينبع )×100100 (مربع
  .مربع سنتمتر 30000 تساوي مربعة

 مكعب سنتمتر تحويل  -
 مكعب لديسمتر) مليلتر(

  مكعب ولمتر

    

  :مسائل كالمية•   
 :أمثلة

 حلوى، كليوغرام 180 على دكان صاحب حصل .أ    
 على منها كل تحتوي برزم عليها حصل وقد

 صاحب حصل رزمة كم على. غرام 300
 كان؟الد

 لترين على تحتوي مشروب قنينة: رخصأ أيهما .ب    
  على تحتوي مشروب قنينة أم شواقل، 5 وثمنها
 علبة أم شواقل، 3.50 وثمنها ونصف لتر

 وثمنها مكعب سنتمتر 300 على تحتوي مشروب
  شاقالن؟

 180 استعملوا الشكل مستطيلة غرفة لتبليط  .ج    

  منها كل مساحة كانتقد و بالطة،

 كانت إذا سيستعملون بالطة كم .سم20 ×سم20 
  م؟0.3×م0.3 بالطة كل مساحة

  مقياس الرسم   .ه

  

 على 1 العدد نسجل فإننا الرسم، مقياس نسجل عندما•  6
  .العاملين أحد أنه
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عدد   المواضيع
 الساعات

  أمثلة وتوضيحات

 ثابتة نسبة توجد التخطيطية توالرسوما القياسات في•      
 وبين) التخطيطي الرسم( الخريطة في القطعة طول بين
 عن يعبر الرسم مقياس. الواقع في المناسبة القطعة طول
 المعروف االتفاق بحسب: ذلك على مثال. النسبة هذه
 سم كل فإن  ،1: 100000 رسمها مقياس خريطة عن
 هذه (الواقع في سم 100000 ُيمثل الخريطة على
 ُيمثل سم كل أن أي معينة، خرائط في شائعة النسبة

  ).الواقع في واحد متر كيلومتر

 التعبير يمكن ثابتة نسبة عن عبارة هو الرسم مقياس•      
 رسمها مقياس التي الخريطة: مثالً مختلفة، بطرق عنها

 في ملم 8 كل أن أيًضا عنها القول يمكن ،1: 100000
  .الواقع في ملم 800000 تُمثل الخريطة

 الذي التخطيطي الرسم فإن وف،المعر االتفاق بحسب•      
 القياسات يكبر اتخطيطي ارسًم يعتبر 3:1 رسمه مقياس
 سم 1 تُمثل التخطيطي الرسم في سم 3 كل ألن الحقيقة،

  .الواقع في
      

 أيًضا ويعبر أطوال، بين نسبة عن ُيعبر الرسم مقياس•
 هذه تختلف حيث مناسبة، مساحات بين النسبة عن

 1 مساحة: يلي بما األطوال ينب النسبة عن النسبة
  رسمه مقياس الذي التخطيطي الرسم في مربع سنتمتر
 الواقع في مربع سنتمتر 10000 تُمثل 1:100

)100x100.(  

 تخطيطية ترسوما خالل من الرسم مقياس تدريس يتم•      
  .خرائط قراءة خالل ومن
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عدد   المواضيع
 الساعات

  أمثلة وتوضيحات

 أعدادفي  قوتعم توسع .و
  لياتموع

 

 األعداد مجموعات بين العالقة لفهم الفصل هذا ُأعد•  8
 الطبيعية، األعداد: وهي التالميذ هامتعل التي المختلفة
 .الموجهة واألعداد العشرية، الكسور  البسيطة، الكسور

 األعداد، لجميع مشتركة جوانب الفصل هذا في نعالج    
 األعداد، كثافة اد،األعد ممستقي على مكانها:مثل

. المختلفة األعداد مجموعات بين مشتركة غير وخواص
 هاوترتيب الحسابية العمليات تلخيص يتم ذلك، إلى إضافةً
 .هاوقوانين

  : أمثلة       
 :اآلتية التمارين وحلوا التوزيع قانون استعملوا .أ    

       =27X5  

=
5
22X5  

=2.3X5  
 شفهًيا وحلوا الحسابية العمليات قوانين عملوااست  .ب    

0.750.2=              :اآلتية التمارين
4

1 ++ 

      =×× 107
5

3 

=×+ 12)
6

1

3

2( 

  :معطى ما يلي  .ج    

102

1

6

1

17

1
=×  

  : أكملوا     
=×

3
1

17
1 

     =×
17
1

3
2 
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عدد   المواضيع
 الساعات

  أمثلة وتوضيحات

 أيهما أكبر وبكم .د    

      
7)(3 +×

2

73    أم     1
2

1
  ؟×+

  : احسبوا     

 
=

+

+

3.0

3.0

5
1

5
1

 

  . المعطى للسياق عدد كل الئموا  .و    

 األعداد بين نم المناسب العدد جملة كل في اكتبوا     
:اآلتية

5
 . اختياركم سبب واشرحوا .25% ,0.21 ,3

__  الصف قطع الرحلة من الثاني اليوم في -     

  .المسار

  .متر__  سنوات ثالث خالل يوسف طول ازداد -     

 الصورة من __ ب أصغر الجديدة الصورة  -     
 .األصلية

 تتمكنوا لم إذا التمارين، في المناسبة اداألعد اكتبوا .   ز   
 .السبب فاشرحوا

       3.75 __> +  3.75    
3.75 __> –  3.75  
3.75 __> X  3.75  
3.75__>   :  3.75  

 أعداد 5 جدوا  اآلتية، الحاالت من حالة  كل في .ح   
 هذه أماكن وحددوا المعطاة القطعة على تقع

 . األعداد

       1         .|                                    |            

          2
1

                                  3
1

   

  

  .ه
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عدد   المواضيع
 الساعات

  أمثلة وتوضيحات

       2         .|                                   |            
          0.21                                        0.2   

       3         .|                                   |            
               3-                                            4-  

 لكن متساوية، بأنها القطع تظهر البنود هذه في: مالحظة       
  . األطوال مختلفة هي الواقع في

 نهيئهم لكي عداداأل مستقيم على االنتقال التالميذ نعلم•   
  . الموجهة باألعداد الحسابية العمليات إلى

 : أمثلة    
   القدس في الحرارة  درجة كانت الليل أثناء .أ    

 ارتفعت درجة بكم+. 50 كانت النهار وأثناء .-30
  .األعداد بمستقيم استعينوا الحرارة؟ درجة

  ؟5 َو -3 بين القطعة طول هو ما  .ب    

  
 

 بين تدمج عامة أسئلة  .ز
   مواضيع عدة

 ونعطي. متنوعة مجاالت من األسئلة مواضيع نختار•  7
  . مختلفة مواضيع بين دمج فيها أسئلة

 بحسب الحاسبة باآللة االستعانة يمكن األسئلة لحل•      
  . الحاجة

 نفحص أن األفضل فمن اإلجابة، على الحصول بعد•      
  . ولةمعق اإلجابة كانت إذا التقدير بواسطة
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عدد   المواضيع
 الساعات

  أمثلة وتوضيحات

 مرحلتين من كالمية مسائل  -
 في مراحل عدة ومن

  الطبيعية األعداد

 حلها يكون بحيث مرحلتين، من كالمية مسائل نُعطي•  
; a±b:c ;(a±b):c :اآلتية الرياضية التعابير أحد بواسطة

a:(b:c) ;
c

b×a شابه وما.  

  : مثال       
 أما برتقال، كغم 120 الساعة في يقطف خبرة ذو عامل       

 .برتقال كغم 70 الساعة في يقطف فإنه جديد، العامل
  . برتقال كغم 6400 البيارة في يوجد

 ساعة في العامالن سيقطف البرتقال من كغًما كم -       
  واحدة؟

   ؟القطف  عملية إلنهاء العامالن يحتاج الوقت من كم -       
 مراحل عدة ومن مرحلتين، من كالمية مسائل حل عند•      

 مركب، واحد تعبير يكتبوا أن على التالميذ تشجيع يجب
 . أيًضا ُأخرى حلول نقبل لكن

 .كثيرة مراحل ذات كالمية مسائل•      

  : أمثلة    
 إلى رحلة في الخامس الصف تالميذ خرج .أ    

  . الجنوب

 إلى رحلة في السادس الصف تالميذ وخرج     
  . الشمال

 األول اليوم في الخامس الصف تالميذ قطع     
  .المسار من 20%

3 األول اليوم في السادس الصف تالميذ وقطع     
2 

  .المسار

 قطع الصفين من صف أي نعرف أن يمكن هل -      
 الكيلومترات؟ من أكبر مسافة
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عدد   المواضيع
 الساعات

  أمثلة وتوضيحات

 مسارات ألطوال مختلفة إمكانيات اقترحوا -     
 بحسب والسادس الخامس الصفين تالميذ رحلتي

  : اآلتية المعطيات
 الصف تالميذ مسار كان األول، اليوم في  -     

 الصف تالميذ مسار من أطول الخامس
 .السادس

 الصف تالميذ مسار كان األول، اليوم في -     
 . السادس الصف تالميذ مسار من أقصر الخامس

  .  متساوًيا الصفين مساري  طول كان -     

 قطع توجد لصور إطارات لصنع حانوت في  .ب    
 م،2.05 م،1.35سم، 75: اآلتية باألطول خشبية

 أن يجب خشبية قطع أي. م1.55 سم، 48
 مستطيل يحيط إطار على لنحصل نستعمل
 اقترحوا مربع؟ متر 1 من أكبر ليست مساحته
  . كانياتإم عدة

 مربية كل أن أطفال حضانة في العمل شروط .  ج    
  .أطفال 5 ب تعتني

 مربية كم. طفالً 60 السالم حضانة في يوجد  -     
 الحضانة؟ هذه في تعمل أن يجب

 18 َو طفالً 90 الشروق حضانة في يوجد      
 العمل؟ بشروط تفي الحضانة هذه هل. مربية

 .اشرحوا
 سنة في. مربية 12 الغروب حضانة في توجد -     

 كم. طفالً 96 الحضانة هذه إلى تسجل 1994
   الحضانة؟ لهذه ُيقبل لم طفالً
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عدد   المواضيع
 الساعات

  أمثلة وتوضيحات

 ولعدد األطفال لعدد إمكانيات عدة اقترحوا  -     
 .طفالً 120 من أكثر فيها حضانة في المربيات

 األطفال إلى المربيات سبةن المحبة حضانة في  -     
 العمل؟ بشروط تفي الحضانة هذه هل. 1:3 هي

  .اشرحوا

 ويزداد سم،5 بطول البيضة من األفعى يفقص .د    
 . سم 1.5 ب أسبوع كل في طوله

 سن أي وفي سم؟20 طوله يصبح سن أي في  -     
 سم؟ 50 طوله يصبح

 سن نجد أن  نستطيع بواسطتها طريقه  صفوا -     
  .الطول بحسب األفعى

 الحركة في كالمية مسائل  -
  والقدرة

 المسافة، بين العالقة تبحث كالمية مسائل التالميذ نعلم •  
  . ثابتة السرعة تكون عندما والسرعة الزمنو

  :مثال       

.  األخرى باتجاه الواحدة سيارتان الوقت بنفس خرجت       
  الساعة، في كيلومتًرا 60 سرعتها كانت السيارتين إحدى

 . الساعة في كيلومتًرا 55 سرعتها كانت األخرى والسيارة
 سافرتا أن بعد  السيارتين بين الُبعد قل كيلومتًرا كم -    

   ساعتين؟ سافرتا أن وبعد واحدة، ساعة
 كم فبعد كيلومتًرا، 575 السيارتين بين الُبعد كان إذا -    

     ستلتقيان؟ ساعة

 ،القدرة مصطلح نكسبهم لكي بسيطة سائلم التالميذ ندرس •      
 ينهي أن عامل يستطيع: اآلتي المثال في معروض هو كما

  العمل؟ هذا عمال 3 سينهي يوم بكم أيام، 6 خالل العمل
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عدد   المواضيع
 الساعات

  أمثلة وتوضيحات

 نسبة عن يعبر ألنه لتالميذ،ا على صعب القدرة مصطلح       
 العمال عدد بين عكسية نسبة وجدت أعاله المثال ففي عكسية،
  . العمل تنفيذ مدة وبين

بحث معطيات   .ح
  وتحليل احتماالت 

 نوصي لذا الخامس، الصف في التالميذ تعلمه ما مراجعة•  8
  . للتالميذ قريبة وبمواضيع  صحف، من بأمثلة االستعانة

التكرارية،   -
  والتكرارية النسبية

 أن يمكنالمتفوقة  الصفوف في (والمعدل المنوال  بين مقارنة•  
  ). أيًضا الوسيط مع  المنوالنقارن

  .استعمال معطيات إحصائية•    تحليل احتماالت   -

  : أمثلة       
 في أما شباط، شهر في ماطرة أيام 9 تكون أن وقعنت  .أ   -

 إذا. ماطرة أيام 10 تكون أن فنتوقع  ثان، كانون شهر
 شباط، شهر في أو ثان، كانون شهر في رحلة أجرينا
 من حالة كل في مطر يسقط أن االحتمال هو فما

   الحالتين؟
 

 مصطلح استعمال
 من" احتماالً أكثر"

 على االعتماد خالل
 التكرارية حسابات
  . النسبية
  نستعملمرة وألول

 االحتمال "مصطلحال
 ....".     هو

 جمعنا السنة خالل. حواسيب 3 الصف في توجد .ب  
 االستعمال، أيام عدد: حاسوب كل عن ةاآلتي المعطيات

 استعمال عند خلل فيها حدث التي األيام وعدد
 أعمالهم يعرضوا أن الصف تالميذ أراد. الحاسوب
 حاسوب أي. الدراسية السنة نهاية حفلة في بالحاسوب
 ).الخلل حدوث احتماالت بين مقارنة (سيفضلون؟

  : إجراء تجارب فيها احتمال•   
 نزاهة عن التالميذ مع ونتناقش معدنية نقدية قطع نلقي -    

 المصطلح ونستخدم ،)متماثلة نقدية قطع (النقدية القطع
 معهم نتناقش ذلك أعقاب وفي ،"نصفال هو االحتمال"

 يكون إمكانيتان فيها توجد حالة كل هل: يلي عما أيًضا
   ؟"نصف نصف "االحتمال
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عدد   المواضيع
 الساعات

  أمثلة وتوضيحات

  .نرد حجر نلقي -    
  :يلي عما الحصول احتماالت بين  ونقارن     

 زوجي عدد. ج     4.ب     1. أ     

 . الطويل للمدى التكرارية االعتبار بعين نأخذ أن يجب -    
  وأن مرات، 10 الخذروف يلقي أن تلميذ كل من نطلب     

 فةالمختل للنتائج نسبية تكرارية/ تكرارية جدول يبني
. صغيرة مجموعاتإلى  التالميذ نوزع. ولألحداث
 عليها حصلت التي المعطيات مجموعة كل وتركّز
 ويركّز. نسبية تكرارية/ تكرارية جدول جديد من وتبني
/ تكرارية جدول ويبنون معطياتهم الصف تالميذ جميع

  . نسبية تكرارية
 ألحداثا بين النسبية التكرارية نقارن: يلي بما المثال نلخص       

 النسبية التكرارية ونستخدم المختلفة، الثالث المراحل في
  . االحتمال لتحديد

 نقدية قطع استعمال خالل من شبهيه تجارب تنفيذ يمكن [       
  ].شابه وما) روليتا (ملونة وقطاعات معدنية،

  أجسام   .ط 

  

 هذه نشر استعمال خالل من أجسام بناء على التالميذ يتمرن•  
  .مناسبة مضلعات استعمال خالل من أو األجسام،

 ثنائية أشكال من يمثلها ما وبين أجسام بين التالميذ  ميالئ•      
  .ورسومات أجسام نشر : مثل األبعاد،

  . فقط قائمة اأجساًم يبنوا وأن يمّيزوا أن التالميذ من نطلب•  9  معرفة أجسام  .1
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عدد   المواضيع
 الساعات

  أمثلة وتوضيحات

 المنشور ةمعرف -
  القائم والهرم القائم

 •

  

 

  . صندوق هو مستطيل قاعدته الذي) القائم (المنشور

 األضالع ،)األوجه (السطوح: يلي ما على التالميذ يتعرف
  .والهرم المنشور ونشر الرؤوس، ،)األحرف(

معرفة اُألسطوانة   -
  والمخروط 

  .والمخروط اُألسطوانة نشر على التالميذ يتعرف•  

  

 في أجسام مقاطع نبحث أن يمكن التالميذ قدرة بحسب•      
  :األمثلة بعض يلي فيما. المستوى

 فإننا لقاعدتها، موازٍ بمستوى ُأسطوانة قص عند  .أ    
 .دائرة على نحصل

 نحصل فإننا لقاعدته، موازٍ بمستوى هرم قص عند  .ب    
  .منها وأصغر الهرم قاعدة يشبه مضلع على

  .دائرة على نحصل فإننا بالمستوى، رةك قص عند  .ج    

أجسام منتظمة   .2
  )فعالية إضافية(

 سطوح جميع ومحدبة، السطوح متعددة هي المنتظمة األجسام•  
 رأس كل وفي ومتطابقة، منتظمة مضلعات هي األجسام هذه
  ).الجسم سطوح (المضلعات من متساوٍ عدد يلتقي

 ؤها منبنا خالل من ةالمنتظم األجسام على التالميذ يتعرف•      
  ُأعدت أجسام نشر باستعمال نوصي (األجسام هذه نشر

  ).الغرض لهذا خصيًصا

 متساوية مثلثات سطوحها منها 3 فقط، منتظمة أجسام 5 توجد•      
 ،) مكعب (الشكل مربعة سطوحه منها وواحد األضالع،
  . الشكل ةمخمس سطوحه واألخير

       قياسات  .ي

  .المركز عن متساوًيا ُبعًدا نقطة كل تبعد  الدائرة، في•  8  الدائرة والمحيط  .1

         

  

•
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عدد   المواضيع
 الساعات

  أمثلة وتوضيحات

 يكون أن ويجب. الدائرة لرسم مختلفة اطرقً التالميذ يقترح  •   
 على بالذات وليس الدائرة مميزات معرفة على التركيز
  .للدائرة الرسمي التعريف صياغة

 على القطر نصف طول وتأثير الفرجار عمل الميذالت يفهم  •   
  .  الدائرة كبر

 :مثال    

 مناسب قوس أي. دائرتين من قسمان هما اآلتيان القوسان       
 الدائرة قطر نصف من أكبر قطر نصف ذات لدائرة

  األخرى؟
  
  
  
  

  .تزيين رسم ندمج أن يمكن الفعالية خالل  •      

 بين النسبة أن إلى مختلفة دوائر حيطاتم قياس ُيشير •    محيط الدائرة  -
 الدوائر، جميع في ثابتة نسبة هي والقطر الدائرة محيط
 3 من أكبر إلى الحاالت جميع في مقدارها يصل حيث
 على النسبة عن نعبر أن يمكن بأنه للتالميذ نشرح .بقليل
     اليوناني بالحرف النسبة لهذه نرمز. 3.14159.......أنها
π )أن نستطيع ال. تقريبية نسبة هي 3.14 النسبة. )باي 

 الكسر نستخدم لكن بسيط، بكسر النسبة هذه عن نعبر
7
22 

  .النسبة لهذه القريب البسيط الكسر أنه على

 التقريبي العشري الكسر نستعمل أن األفضل من: مالحظة       
 الكسر ألن البسيط، الكسر وليس

7
 وبخطأ أحيانًا يعتبر 22

  ). باي( π يساوي دقيق عدد بأنه
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عدد   المواضيع
 الساعات

  أمثلة وتوضيحات

 محيط يقيسوا أن التالميذ من نطلب القياس دقة لتحسين       
  .10 على النتيجة يقسموا وأن مرات 10 معطاة دائرة

  .العملي التمرس على التدريس طريقة تعتمد أن يجب •      

 تاريخ من اقطًع الموضوع هذا في ندمج أن يمكن •      
  .ذلك وغير دينية كتب ومن الرياضيات

 r كان إذا :اآلتية بالطريقة الدائرة محيط نع نعبر عادةً •      

 أو r π 2 هو الدائرة محيط فإن الدائرة، قطر نصف
  .xr6.28 بالتقريب

 نصف على بناًء المحيط يجدوا أن التالميذ من نطلب •      
  .فقط القطر أو طرالق

 أن أيًضا منهم نطلب أن الممكن فمن التالميذ، استطاع إذا  •      
 أن منهم نطلب وخاصة المحيط بحسب القطر نصف يجدوا
 طول أن على معتمدين األرضية الكرة قطر نصف يحسبوا
  .كم 40000 هو االستواء خط

 r قطرها صفن دائرة مساحة أن للتالميذ نبّين أن يمكن •  مساحة الدائرة -
. r هو منها ضلع كل طول مربعات 3 مساحة من أكبر

 التعبير. 2r3 من أكبر الدائرة مساحة أخرى بكلمات
 هو المساحة لحساب الدقيق) الرياضي القالب (الرياضي

2πr 2 بالتقريب أوx r 3.14. 

 وعند المحيط حساب عند تظهر π النسبة أن إلى انتبهوا •      
  .أيًضا المساحة حساب

 نصف بحسب المساحة يحسبوا أن التالميذ من نطلب •      
  .فقط القطر أو القطر

 إذا: مثالً المساحة، على القطر نصف تغيير تأثير نفحص •      
 تكبير إلى يؤدي ذلك فإن بضعفين، القطر نصف كبرنا
 .أضعاف بأربعة الدائرة مساحة
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عدد   المواضيع
 الساعات

  أمثلة وتوضيحات

 دوائر، أنصاف: يلي ما مساحات يحسبوا أن يذالتالم ندرب  •      
 ومضلع دائرة شكل كل في تكون بحيث مختلفة، وحلقات
  .اُألسطوانة غالف يحسبوا أن ندربهم كما مختلف،

  تقدير أحجام •  10  إيجاد أحجام  .2

  :مثال       

 حجمها قنينة وفي مشروب، علبة في يوجد عادًيا كأًسا كم       
  لتران؟ مهاحج قنينة وفي واحد، لتر

  .نقيسه الذي للجسم حجمال قياس وحدة مالئن •   
  .متساوية أحجام ذات تكون أن يمكن مختلفة أجسام •    -

  

: الحجم وحدات
 متر مكعب، سنتمتر
  لتر مكعب،

 مكعب، والسنتمتر اللتر بين العالقة على التالميذ يتمرن •  
  .المكعب والمتر اللتر وبين

  .المكعب المتر وبين مكعب السنتمتر بين العالقة نذكر •      
  .الوحدات هذه تحويل على التالميذ يتمرن  •      
 .aXbXc: اآلتي بالتعبير الصندوق حجم عن نعبر أن يمكن  •   حجم الصندوق -

 مساحة ضرب حاصل أنه على الصندوق حجم نعرض •   
   .االرتفاع في القاعدة
 .كقاعدة نستعمله أن يمكن صندوق سطح كل

 مساحة وعن الصندوق حجم عن التالميذ مع نتناقش •      
  . األضالع أطوال لتغيير نتيجةً الخارجية السطوح

 مع مقارنةً مكعبات من مبني جسم حجم التالميذ يبحث  •      
  .الخارجي سطحه مساحة

حجم األسطوانة   -
  وحجم المخروط

 أسطوانات تعبئة خالل من الحجم  إليجادقوانينال نستنتج •  
  .برمل أو بماء طومخاري
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عدد   المواضيع
 الساعات

  أمثلة وتوضيحات

 الطالب يستطيع. فقط الحجم يحسبوا أن التالميذ من نطلب •      
 الحجم بحسب القاعدة مساحة يحسبوا أن المتفوقين
  .شابه وما واالرتفاع

  . معطى حجم ذات مختلفة أجسام بناء التالميذ يخطط •      

 السطح مساحة يبحثوا أن الجيدة الصفوف تالميذ يستطيع •      
  .لألسطوانة الخارجي

حجم المنشور،   -
  الهرم، والكرة

 في ورد كما التالميذ من والمتطلبات التدريس سير يتم •  
  .السابق البند
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  التمكن والقدرة على التنفيذ
  .وبالعكس مخلوطة أعداد إلى الكسور من االنتقال

  .عمليات حسابية بالكسور البسيطة
  .األعداد مستقيم على عشريةال كسورالو بسيطةال كسورال كانم

  .إكمال وبحث متواليات كسور
  .إيجاد القسم من الصحيح

   .لألعداد مختلفة تمثيالت تشمل مسائل
  .العشرية بالكسور حسابية عمليات

  .البسيط الكسر تمثيل إلى العشري الكسر تمثيل من االنتقال

  .مائة من للجزء رآخ اسم هي المئوية النسبة

  .بسيطة أوضاع في حسابية تمارين خالل من وذلك المئوية بالنسب معطاة كمية من قسم إيجاد

  .المئوية والنسب العشرية، والكسور البسيطة، الكسور في حسابية عمليات تبحث بحث مهام تنفيذ
  

 أعداد بين العالقة على تعتمد أوضاع في ناقص معطى وإيجاد نسب، بين مقارنة النسبة، إيجاد
  .ككسر النسبة تمثيل خالل من ذلك يتم حيث صغيرة،

  .معطاة نسبة بحسب كمية تقسيم
  .مختلفة عشرية قياس وحدات تحويل
  .الرسم مقياس وعن النسبة عن الميةك مسائل

  
  .مئوية ونسب عشرية، كسور بسيطة، كسور طبيعية، أعداد: اآلتية لألعداد مختلفة تمثيالت تحويل

 العشرية، الكسور الطبيعية، األعداد (تعلمها التي لألعداد عامة رؤية إلى التالميذ فيها يحتاج فعاليات
  .واحدة مجموعة أنها على) المئوية والنسب العادية، الكسور

  .مختلفة أنواع من أعداد فيها المراحل متعددة كالمية مسائل
  .تحليل خواص أجسام ونشرها

 قاعدة، ،)حافة أو حرف (ضلع غالف، مخروط، أسطوانة، هرم، منشور،: تيةاآل المصطلحات معرفة
  .منشور وقاعدة هرم، قاعدة مخروط، قاعدة ُأسطوانة،

  .كالمية ومسائل تمارين خالل من ومحيطها الدائرة مساحة إليجاد قوانين استعمال

  .وقطر قطر، نصف وتر، محيط، دائرة،: اآلتية المصطلحات معرفة

  .ولتر مكعب، متر مكعب، سنتمتر: مثل حجم، وحدات معرفةو. سطواناتُأو صناديق امأحج إيجاد

  .واالرتفاع القاعدة مساحة بحسب المنشور حجم إليجاد القانون استعمال
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