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 االبتدائً الرابع الصف حتى الطبٌعٌة األعداد تعلٌم - 

  (99) حتى األعداد /االبتدائً األول الصف مفردات  -

 11-1 ِٓ األعذاد  .

 صفر() 1 اٌعذد  .

 ٌألعذاد ٚاٌزٕبصٌٟ اٌزصبعذٞ اٌزشر١ت  .

 اٌزشر١جٟ اٌعذد  .

 ِشرجز١ٓ ِٓ سِضٖ اٌّىْٛ اٌعذد ِفَٙٛ  .

 ِشرجز١ٓ ِٓ سِضٖ اٌّىْٛ اٌعذد ٚوزبثخ لشاءح  .

 اٌىبٍِخ اٌعششاد  .

 91  حزٝ وبٍِخ اٌعششاد ٚوزبثخ لشاءح  .

 99 أي حزٝ اٌعذد  .

 ِشرجز١ٓ ِٓ اٌّىٛٔخ األعذاد ِمبسٔخ  .

 (999) حتى األعذاد /االتتذائً انثاًَ انصف يفردات  -

 اٌّبئخ ِفَٙٛ  .

 ثبٌعششاد اٌعذد  .

 ثبٌّئبد اٌعذد  .

 اٌعذد وزبثخ  .

 اٌّىب١ٔخ اٌم١ّخ  .

 ثبٌعذد ٌٍصفش اٌّىب١ٔخ اٌم١ّخ  .

 األعذاد ٚرشر١ت ِمبسٔخ  .

 (9999)  حتى األعذاد /انثانث انصف يفردات - 

 األٌف ِفَٙٛ  .

 اٌعذ وزبثخ  .

 اٌّىب١ٔخ اٌم١ّخ  .

 اٌعذد فٟ ٌٍصفش اٌّىب١ٔخ اٌم١ّخ  .
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 األعذاد ٚرشر١ت ِمبسٔخ  .

 (9999999) حتى األعذاد /االتتذائً انراتع انصف يفردات -

 ٚاٌّبئخ األٌف ِفَٙٛ ِشاععخ .

 ثبألٌف اٌعذد سِض وزبثخ .

 آالف اٌعشش ِفَٙٛ .

 اٌّىب١ٔخ اٌم١ّخ .

 دْٚ فّب آٌف عششح فئخ اٌعٍّخ اعزخذاَ .

 آٌف اٌعششح ثعذ -آٌف-آٌف األعذاد لشاءح .

 آٌف عششح ِٓ اوجش األعذاد ِمبسٔخ .

 اٌٍفظ١خ ص١غزٗ عٍّذ إرا آالف عششح ِٓ اوجش اٌعذ سِض وزبثخ .

 اٌزشر١ت ٚعذٚي اٌّىب١ٔخ اٌم١ّخ ثبعزخذاَ ٚا١ٌٍّْٛ آٌف اٌّبئخ ِفَٙٛ .

 اٌٍفظ١خ اٌشِض٠خ ثبٌص١غز١ٓ (ٚا١ٌٍّْٛ آٌف اٌّبئخ فٛق) اٌىج١ش األعذاد وزبثخ .

 اٌىج١شح األعذاد ِمبسٔخ .

 (ِشرجخ ٌىً) اٌىج١شح األعذاد فٟ ٌشلُ اٌّىب١ٔخ اٌم١ّخ .

 ٚرٕبص١ٌب رصبعذ٠ب األعذاد رشر١ت .

 (71 إٌٝ رمشة 65) (األعٍٝ اٌحذ إٌٝ ٠مشة إٌّزصف) عششح أللشة األعذاد رمش٠ت.

 ِئخ أللشة اٌزمش٠ت .

 آٌف أللشة اٌزمش٠ت .
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 حغت ٌٗ شبثٗ ِب أٚ أدٔبٖ اٌّذسعخ اٌزع١ّ١ٍخ اٌٛعبئً احذ اعزخذاَ ٠غشٞ :انًستخذية انتعهًٍٍة انىسائم

 .اٌّبدح فٟ ٚرغٍغٍٗ رع١ٍّٟ ِٛلف وً طج١عخ

 ِغّٛعبد اٌىزت، ِغّٛعبد األلالَ، ِغّٛعبد ا١ٌذ، أصبثع ِضً اٌصف١خ اٌج١ئخ ِٓ اٌّحغٛعخ اٌٛعبئً اعزخذاَ -

 .اٌز١ٍّز أٚ اٌّعٍُ رحض١ش ِٓ ِصٛساد اٌصف١خ، اٌىشاعٟ أٚ إٌّبفز

 (د٠ٕض ٚع١ٍخ رغّٝ) شىً عٍٝ ٟٚ٘ اٌّذسعٟ اٌىزبة فٟ اٌّشعِٛخ اٌخشج١خ اٌّىعجبد-

 

 . انًعذاد 

 

  .انجٍىب نىحة - 

 

  .انًكاٍَة نهقًٍة تستخذو انًراتة جذول  -
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  األقالو حسو عٍذاٌ، أي أو انثقاب عٍذاٌ حسو) انحسو -( 

 

 :األونى األرتعة انصفىف يذار عهى انساتقة انًىضىعات نتقذٌى عاو استعراض

 ٠ٕزّٟ ال اٌزٞ اٌعٕصش ِٚفَٙٛ ٌٍّغّٛعخ ٠ٕزّٟ (عضٛ)عٕصش وً ِٚفَٙٛ اٌّغّٛعخ ِفَٙٛ اٌطفً ثزع١ٍُ ٔجذأ

 أٚ .اث١ضب ل١ّصب ٠شرذْٚ اٌز٠ٓ األٚالد ِٚغّٛعخ .ٚعٕبصش٘ب اٌعبئٍخ ِضً اٌّحغٛعبد رمذ٠ُ طش٠ك عٓ .إ١ٌٙب

 إٌّحٕٟ داخً اٌزٞ فبٌعٕصش .ِغٍك ثّٕحٕٟ اٌّغّٛعخ عٕبصش رح٠ٛظ ٚفىشح ..اٌخ ...ا١ٌّٕٝ ا١ٌذ أصبثع ِغّٛعخ

 .اٌّغّٛعخ إٌٝ ٠ٕزّٟ ال إٌّحٕٟ خبسط ٚاٌزٞ اٌّغّٛعخ إٌٝ ٠ٕزّٟ

 5 إنى 1 يٍ األعذاد تعهٍى

 ث١ئخ داخً ٚاٌّٛعٛداد ٚاٌذفبرش وبأللالَ اٌّحغٛعخ األش١بء ٚاعزخذاَ اٌّغّٛعخ، فىشح أعبط عٍٝ اٌزع١ٍُ ٠غشٞ

 .ِع١ٓ دعذ رّضً وٛٔٙب فٟ شزشنر اٌّزىبفئخ اٌّغّٛعبد وْٛ اٌعذد٠خ اٌخبص١خ فىشح عٍٝ رعزّذ وّب .اٌصف

 اٌّعٍُ ٠ٕزمً األعبط ٘زا ٚعٍٝ (3)اٌعذد رّضً وٛٔٙب فٟ رشزشن اٌخ... أٚالد، صالصخ ألالَ، صالصخ وشاعٟ، صالصخ /ِضً

 ...ٌٍزغٍغً ٚفمب

 .اٌضالصخ ِغّٛعخ رغّٝ  عٕبصش صالصخ راد ِزىبفئخ ِغّٛعبد  -

  (3) اٌعذد سِض لشاءح  -

 (3) اٌعذد سِض وزبثخ -

 ٠ٚمَٛ  (1,2,3,4,5) األعذاد ثم١خ ٚ٘ىزا (3)اٌعذد ٚسِض (2) اٌعذد سِض ث١ٓ ٚاٌز١ّض اٌّمبسٔخ -

 .حذح عٍٝ وال ِٕفشدح األعذاد ٘زٖ رع١ٍُ ِٓ االٔزٙبء ثعذ اٌعذ ِجذأ

 5 حزٝ ٚاٌعذ ث١ّٕٙب ٌٍز١ّض ٚوزبثخ، لشاءح )1-5 (ِٓ األعذاد اٌز١ٍّز ٠زعٍُ أْ ثعذ  01 إنى 6 يٍ األعذاد تعهٍى- 

 .(5-1) ِٓ األعذاد رع١ٍُ ف١ٙب اعزخذِذ اٌزٟ اٌطش٠مخ ٔفظ ٚرغزخذَ (11-6)ِٓ األعذاد رع١ٍُ ٠غشٞ ،

 أٔشطخ رمذ٠ُ ٚثعذ عٕبصش (6) ِٓ ِؤٌفخ ِغّٛعخ إٔٙب ٚٔمٛي عٕبصش (6)ة ِغّٛعخ ٔفشض (16اٌعذد فٍزع١ٍُ

 ث١ٓ ٚاٌز١ّض اٌّمبسٔخ صُ ِٚٓ .وزبثزٗ صُ ِٚٓ لشاءرٗ عٍٝ ٚاٌزشو١ض (6) اٌعذد سِض اٌزال١ِز عٍٝ ٠عش ِّبصٍخ

 األعٍٛة ٔفظ ِغزخذ١ِٓ (11،9،8،7) األعذاد رمذ٠ُ فٟ ٠غزخذَ ٚ٘ىزا (6)ٚاٌعذد (5) ٚاٌعذد (5) ِغّٛعخ

 (9) ٚ (7)اٌعذد رع١ٍُ عٕذ ٚ٘ىزا .اٌغزخ ِغّٛعخ عٍٝ ٚاحذ ثعٕصش رض٠ذ اٌغجعخ ِغّٛعخ أْ فىشح ِٚشاع١ٓ

 ..ٚرٕبص١ٌب رصبعذ٠ب اٌعششح حزٝ اٌعذ إٌٝ رٌه ثعذ ٕٚٔزمً (11)ٚ
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 عذد اٌزٟ اٌّغّٛعخ ٟ٘ اٌخب١ٌخ اٌّغّٛعخ أٗ ٘ٛ صفش اٌعذد رع١ٍُ فٟ اٌعبَ ٌّجذأا  )1:( صفر انعذد تعهٍى- 

 ثشعُ اٌذخٛي ٠ّٚىٓ .اٌخب١ٌخ اٌّغّٛعخ فىشح ٝعٍ (صفش)اٌعذد رع١ٍّٗ عٕذ اٌّعٍُ ٠عزّذ ثّعٕٝ .صفش عٕبصش٘ب

 ف١جمٝ أخش عٕصش ثحزف ٠مَٛ ثعذ٘ب عٕصشاْ، ف١جمٝ عٕبصش٘ب احذ ثحزف ٠مَٛ صُ (3) عٕبصش٘ب عذد ِغّٛعخ

 ٘زٖ إْ ثمٛي ،ع١ٍٗ ف١ٙب عٕصش ال (فبسغخ)خب١ٌخ اٌّغّٛعخ فزجمٝ األخ١ش اٌعٕصش ثحزف ٠مَٛ ثعذ٘ب ٚاحذ، عٕصش

 .ِّبصٍخ أٔشطخ رمذ٠ُ فٟ ٠ٚغزّش اٌغجٛسح عٍٝ (1)٠ٚىزت (صفش) عٕبصش٘ب عذد اٌزٟ اٌّغّٛعخ ٟ٘ اٌّغّٛعخ

 األٚي، ٚرع١ٍُ رمذ٠ُ ٠ٚغشٞ (،ٚ٘ىزا....اٌضبٌش، اٌضبٟٔ، األٚي، )اٌزشر١ج١خ ثبألعذاد ٠مصذ :انترتٍثً انعذد- 

 اٌعذد ِعٕٝ اٌزال١ِز ٌزع١ٍُ وبف١خ األٔشطخ ٚ٘زٖ اٌخ..اٌزشر١ت حغت أٚ اٌطٛي، حغت اٌزال١ِز ٚلٛف أٚ (....اٌضبٟٔ،

 ..اٌزشر١جٟ

 ٠ٚغشٞ (عششاد رغع ، ....عششاد، صالصخ عششربْ، عششح،)ثٗ ٠مصذ  91 :حتى كايهة انعشرات تعهٍى- 

  اٌخ ..،األلالَ حضَ أٚ (د٠ٕض ٚع١ٍخ) اٌّحغٛعخ اٌٛعبئً طش٠ك عٓ رع١ٍّٗ

 

 عششاد، صالصخ عششربْ، عششح، ( اٌصٛسح عٍٝ اٌعششاد عذ اٌز١ٍّز ٠زعٍُ إْ ٠غت اٌز١ٍّز رع١ٍُ ِٓ االٔزٙبء ٚثعذ

 )عششاد رغع إٌٝ ،....
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 :انًائة يفهىو تقذٌى- 

  :ٌٍز١ٍّز رمذَ عششاد عشش اٌعذد رع١ٍُ ٠غشٞ أْ ثعذ

 

  .(111)ٚرىزت ) اٌّبئخ (عششاد اٌعششح رغّٝ

 .:ثبٌـ ٚرّضً

 

 (ِئبد رغع ،..........، ِئبد ،صالصخ ِبئزبْ، ِئخ) ٌٍعذ ١ِٙئب اٌز١ٍّز ٠ىْٛ عٕذ٘ب

  .:نهعذد انًكاٍَة انقًٍة _

 ٌّىبٔٙب رجعب ل١ّزٙب اٌعششاد ِشرجخ فٟ (4) ٌىٓ صالصخ ل١ّزٙب ا٢حبد ِشرجخ فٟ (3) أْ ٔالحع (743)ِضال اٌعبَ اٌّجذأ

 .(711) ل١ّزٙب اٌّئبد ِشرجخ فٟ فّٛلعٙب (7) اٌـ أِب (41) رغبٚٞ

 ٌٛحخ :ِضً اٌزع١ّ١ٍخ اٌٛعبئً ٠غجمٙب ، اٌّشارت عذٚي ثبعزخذاَ ٌٍعذد اٌّىب١ٔخ اٌم١ّخ ِفَٙٛ رع١ٍُ ٠غشٞ ٚع١ٍٗ

 .:ِضال د٠ٕض ٚع١ٍخ أٚ اٌّعذاد أٚ اٌغ١ٛة
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 ..اٌّشارت عذٚي إٌٝ االٔزمبي ٠غشٞ _

 

 االٔزمبي حغت اٌّشارت ٚرضبف ،األٌٚٝ األسثعخ اٌصفٛف ِع ثبٌزذس٠ظ اٌغذٚي ٘زا ِع اٌزعبًِ ٠غشٞ .....اٌخ

  اٌزذس٠غٟ،

 اٌعششاد ِشرجخ أٞ حضِخ ٚال أٞ اٌعششاد ِشرجخ فٟ( صفش )بٕ٘ ٔالحع (213) ِضً ِىب١ٔب (اٌصفش) ِٛلع اِب

 ...األٌٛف أحبد ِشرجخ فٟ خب١ٌب ِٛلعٗ (21354) ٠ىْٛ عٕذِب ٚ٘ىزا خب١ٌخ

  :األعذاد يقارَة_

 :فٕمٛي.اٌّخزٍفخ اٌصفٛف فٟ اٌزال١ِز رع١ٍُ حغت رع١ٍّٙب ٠غشٞ

 

 ...األٌٚٝ األسثعخ اٌصفٛف فٟ اٌّبدح رغٍغً ٚفك ٚعٍٝ ٌّشرجزٙب ٚفمب األعذاد ِمبسٔخ ثزع١ٍُ ٔغزّش
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  .:انتقرٌة

 ٚعبدح .اٌصفٛف فٟ اٌّبدح رغٍغً ٚفك عٍٝ ،أٌف أللشة أٚ ِئخ أللشة أٚ عششح أللشة اٌزمش٠ت رع١ٍُ ٠غشٞ

 .األعذاد خظ ٔشعُ عششح أللشة 28 اٌعذد فٍزمش٠ت ..اٌزمش٠ت فٟ األعذاد خظ ٔغزخذَ

 

 .(31)٘ٛ عششح أللشة (28)اٌعذد رمش٠ت إْ ٔمٛي ع١ٍٗ (21) ِٓ اٌضالص١ٓ إٌٝ الشة (28)ْا ٔغذ

 اٌعذد إٌٝ (25)اٌعذد رمش٠ت فزمٛي األلشة اٌحذ إٌٝ ِٕٗ األثعذ اٌحذ إٌٝ اٌٛعظ رعبًِ ف١ىْٛ (25) رمش٠ت أِب

(31). 

 ِئخ أللشة (285) لشة .:ٔشبط .أٌف أللشة أٚ ِئخ أللشة اٌزمش٠ت عٕذ ٔفغٗ اٌشئ ٚٔغزعًّ

 

 ...أٌف أللشة )6285( ٚلشة   
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 الخوارزمٌة ( –الحقائق  –تعلٌم عملٌة الجمع ) المفهوم  -

 توزٌع الموضوع على كتب المرحلة االبتدائٌة 

  11االبتدائً / الحقائق األساسٌة للجمع بناتج اقل أو ٌساوي  لالصف األو– 1أوال: 

  11الجمع حتى ناتج  >  -

  11الجمع للعدد  -

 الصفر عملٌة الجمع  -

  9+9حقائق الجمع حتى  - 2

  18حقائق الجمع بناتج اقل أو ٌساوي  -

 رأسٌا  وأفقٌا أالجمع  -

 جمع عددٌن من مرتبتٌن  – 3

 99جمع عددٌن مكون كل منهما من مرتبتٌن بناتج ال ٌزٌد عن  -

 ثانٌا : الجمع فً الصف الثانً االبتدائً 

 جمع ثالث أرقام كل منها مكون رمزه من رقم واحد  -

 أرقام 3أو  2جمع عددٌن رمز كل منهما  -

 أرقام مع إعادة التسمٌة  3أو  2جمع عددٌن رمز كل منهما  -

 أرقام 3أو  2كل منهم مكون رمزه من  دثالثة أعداجمع  -

 ثالثا : الجمع فً الصف الثالث االبتدائً 

 التسمٌة  ةبدون إعادجمع عددٌن  -

 رابع:عددٌن مع إعادة التسمٌة 

 رابع االبتدائً لا: الجمع فً الصف رابع 

 التقدٌر التقرٌبً لنواتج الجمع  -

 عملٌة الجمع لعددٌن بمراتب مختلفة  --

 خامسا : الجمع فً الصف الخامس االبتدائً 

 برتب مختلفة دم أعدااستخداوالمراتب مع بعض المسائل  خدام جدولالجمع باست -
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 تعلٌم مفهوم الجمع :

لتعلم مفهوم الجمع نستخدم مفهوم اتحاد مجموعتٌن وتكوٌن مجموعة االتحاد وان عدد عناصر 

مجموعة االتحاد هو ناتج عدد عناصر المجموعة األولى و عدد عناصر المجموعة الثانٌة 

 مثـــــــل:

 

 بعد االتحاد  3و  2نقول 

  5= 3+  2أي  3و  2

 , حبات الفول,كراسً...... الخ ممثل األقالالمعلم بالبداٌة استخدام أمثلة محسوسة  ٌستطٌع

: وبإشكال مختلفة األلوان ٌدرك التلمٌذ إن ناتج الجمع هو عدد عناصر عوٌنتقل بعدها الجم

 مجموعة االتحاد 

 تعلٌم حقائق الجمع :

لحصول علٌها من جمع أي نطلق اسم الحقائق األساسٌة للجمع على كل الحقائق التً ٌمكن ا

( ٌفضل تعلٌمها على شكل  9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1عددٌن ٌنتمٌان للمجموعة ) 

 مراحل وهً :
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 ( 5جمع عددٌن الٌزٌد مجموعهما عن ) المرحلة األولى :

 وتجري باستخدام الوسائل المشوقة المحسوسة وتقدم للتلمٌذ  مثـــــــــــل

 

  5ٌساوي  2و  3نقول 

  5= 2+  3وبعد عد من األسئلة نقدم + ورمز) = ( فنقول 

 نالحظ هنا تدخل فً خبرة التلمٌذ ) الجمع ( ورمزه )+( وناتج الجمع وقبله )=(

وتمارس بنفس األسالٌب السابقة فً  11جمع عددٌن الٌزٌد مجموعهما عن  المرحلة الثانٌة : 

 اكتشاف هذه الحقائق مؤكدٌن االستفادة من خاصٌة التبدٌل 

 6ٌساوي   4و  2فنقول 

  6=  4+  2وبذلك 

  6ٌساوي  2و  4وأٌضا 

  6=  2+  4وبذلك 

وٌمكن بعد اكتشاف هذه الحقائق تقدٌمها على شكل جدول 
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 ( وأمثلته 11جمع عددٌن ٌكون مجموعهما مساوٌا ) لثالثة : المرحلة ا

, ومبادالتها وال ٌفوتنا أن نؤكد على إعطاء  5+5,  6+4,  3+7,  2+8,  1+9,  1+11

( ومطالبتهم بذكر الحقائق التً ٌكون ناتجها ذلك العدد كتمهٌد  11التالمٌذ عددا اصغر من ) 

 مثــــــــــــــــــــــــل 

,  9+1,  4+5,  5+4,  3+6,  6+3,  2+7,  7+2,  1+8,  8+1كون من م 9العدد 

9+1 ....... 

( بحٌث ٌكون مجموعهما اكبر  9جمع عددٌن كل منهما اصغر أو ٌساوي ) المرحلة الرابعة : 

 ( مثــــــــــل 11من ) 

5+6  ,7+8   ,6+9 ........  , 

ئقه األساسٌة التً ٌكون المطروح منه     تأتً هذه المرحلة بعد تعلم الطالب مفهوم الطرح وحقا

 ( أو اصغر الن هذه المرحلة تعتمد على مفهوم الطرح وبالخصوص تكمٌل العشرة 11)

 وبذلك نقول 5فٌبقى  7لتصبح عشرة نأخذ من  2 ىتحتاج إل 8نقول  7+8مثــــــــــــــل 

8  +7  ( =8 +2  + )5  =11  +5  =15   

 رقبثالث ط 7+8جد ناتج مثال: 

 : نقولطرٌقةإكمال العد– 1 

 (  15,  14,  13,  12, 11,  11,  9ثم ٌعد )  8ٌقول التلمٌذ لدي  7+ 8

  15=  7+  8وبذلك ٌصبح 

 لالتجمٌع فٌقواالستعانة بخاصٌة  –ب 

8 +7  =8 ( +2 +5  ( = )8+2 + )5  =11 +5  =15  

 مع بعض وٌقول  جتدمأخرى حبات  7حبات فاصولٌا و  8طرٌقة العد فٌقول لدي  –ج 

 15=  7+ 8( وبذلك  15, ....... ,  4,  3, 2,  1) 

ٌقصد بخوارزمٌة الجمع الخطوات التً تتبعها فً تعلٌم عملٌة الجمع تعلٌم خوارزمٌة الجمع:

 لألعداد التً تتضمنها عملٌات حقائق الجمع بمعنى

 ( 9كالهما اكبر من العدد ) واحدهما أجمع عددٌن 

 ,........ الخ  256+ 1341,  25+  12,  3+ 11,  9+ 11مثــــل 

 كلها عملٌات ضمن خوارزمٌة الجمع وٌفضل إتباع الخطوات التالٌة على وفق خوارزمٌة الجمع 
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تبدأ بتعلم خوارزمٌة الجمع بتعلٌم التالمٌذ جمع العشرات والمئات واآلالف ...الخ كال حسب  -

 موقعه فً المنهج 

, وٌمكن االعتماد على النقود أو خبرة الطالب من حقائق الجمع  81+ 61,  31+ 41مثــــل: 

 التً استخدمها فنقول : 

 611وكذلك  71= 31+ 41/ أربع عشرات + ثالثة عشرات = سبع عشرات أي  31+ 41

= 2111+ 5111وهكذا  911=311= 611مئات = تسع مئات أي  3مئات +  6/ 311+

  7111=2111+5111 يأالف ألفان = سبعة خمسة أالف + أ

 وٌمكن استخدام وسٌلة دٌنز , الحزم , أو المعداد ,أو النقود ...... الخ

 حقة البد بنا من أن نتأكد من أن....ألالوألجل البدا بالخطوات 

 رمز العدد ًلألرقام فالتلمٌذ على معرفة تامة بالقٌمة المكانٌة  -1

 األساسٌةالتلمٌذ قد أتقن حقائق الجمع  -2

 ٌستطٌع جمع العشرات والمئات واآلالف -3

 بعدها نتدرج فً التعلٌم على وفق الخطوات اآلتٌة....

أوال: جمع عددٌن ٌتكون رمز احدهما أو كالهما من رقمٌن بدون نقل ) تحوٌل ( أو ما ٌمكن أن 

 نسمٌه ) بدون إعادة تسمٌة ( مثــــل 

 =  13+ 24اجمع  

 ع الخطوات اآلتٌةباستخدام وسٌلة دٌنز : نتب
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مباشرة " بدون  مثلهإألٌنتقل الطالب  واألمثلةاألخرى األخرىوبعد استخدام الوسائل التعلٌمٌة 

 الوسائل إلٌجاد النواتج مثــــــــــــــــــل

    2 1                 7 1                    1 6                   8 1    

 .....الخ  5 1  +   1 9+    1 2+     2 4+ 

 كذلك 

64 +32  =96 

52 +24  = 

53 +31  = 

31 +21  = 

جمع عددٌن ٌتكون احدهما أو كالهما من رقمٌن مع النقل ) التحوٌل ( أي ) مع إعادة : ثانٌا

التسمٌة ( نالحظ فً هذه المرحلة انتقال مهم بما نسمٌه ) بالٌد ( أو ) إعادة تسمٌة ( ٌفضل هنا 

 دٌنزأو لوحة الجٌوب أو المعداد .استخدام وسٌلة 

 . مثـــــــــــــــــل  دٌنز أهمٌة أولٌةالكتب الحالٌة تعطً وسٌلة 

 ( باستخدام وسٌلة دٌنز 62+  57إلٌجاد ناتج ) 
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 باستخدام وسٌلة دٌنز 83+  95كٌف تعلم نشاط : 

 

 .... جإلٌجاد نواتتتكرر األمثلة بعدها ننتقل مع التلمٌذ 

   1 1                      1 8  

   +6 2   +9 2    

 

 اجمع بصورة عمودٌة نشاط : 

    68 +71                              21  +91  

    8 6                                    

  +1 7  ............. + 

ٌجد الناتج بدون استخدام  وبعد أن ٌدرك التلمٌذ هذه العملٌة بأمثلة كثٌرة ٌجري تعلٌمه أن

 الوسائل 

     7 2  

  +8 1   

45 

مع النقل ) إعادة التسمٌة (  أرقام أوأكثركالهما من ثالثة  واحدهما أجمع عددٌن ٌتكون ثالثا:

 أوبدونه...

 تستخدم عند تعلٌمنا فً هذه المرحلة وسٌلة دٌنزأو لوحة الجٌوب أو المعداد ...
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 امثــــــة : إلٌجاد ناتج 

    7 2 2  

 +2 3       

 9 5 2  

 

 اجمع  أمثلة:

276 +412                                45 +534 

   6 7 3                                     

 +2 1 4      ........  + 

 باستخدام وسٌلة دٌنز علم التالمٌذ كٌف ٌجد ناتج ...نشـــاط:

    (5 6 4 +1 2 3 ) 
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 جد الناتج كما فً المثال  نشاط:

    331 +624  =955 

   921  +77  = 

  53 +811  = 

 

 471تلمٌذ وعدد التالمٌذ فً مدرسة أخرى  528عدد التالمٌذ فً إحدى المدارس مسألـــة:

 تلمٌذ ما عدد التالمٌذ فً المدرستٌن ؟

 الحـــل:

 عدد التالمٌذ فً المدرسة األولى = 

 عدد التالمٌذ فً المدرسة الثانٌة =

 عدد التالمٌذ فً المدرستٌن =

 =                تلمٌذ                               

 باستخدام وسٌلة دٌنز علم تالمٌذ الثانً االبتدائً كٌف ٌجد  نشــاط:

     6 1 3  

 +4 9 1   

لنحصل على  471و  528نجمع 

 عدد التالمٌذ فً المدرستٌن 
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 علم تالمٌذ الصف الثانً االبتدائً كٌف ٌحل السؤال التالً ؟ نشـاط:

( قطعة وعدد قطع البسكوٌت فً الصحن  48عدد قطع البسكوٌت فً إحدى الصحون )  

 ( قطعة. ما عدد قطع البسكوٌت فً الصحنٌن .. 24الثانً)

 

 

 

 

 متنوعة لكل مراحل الجمع نشطة:أ

 +  7=  67أكمل:   – 1
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 =  24+  34اكتب ناتج:  – 2

 باستخدام وسٌلة دٌنز تارة وباستخدام المعداد تارة ... 62+ 6كٌف تجمع:  – 3

 الصحٌحة.. ةأمام اإلجابصح  الخطأ وضع عالمةاكتشف  – 4

      1 1                   1 8                                5  

 +6 2       +2 9      +3 6   . 

     7 2                    183                          113   

   )         (                     )          (              )       ( 

 

 باستخدام وسٌلة دٌنز 93و  245اجمع:     – 5

 باستخدام وسٌلة دٌنز  341و  145و  312اجمع:      – 6

 =           بدون استخدام الوسائل .. 23+ 45+ 71اجمع:   – 7

 ( صندوق من البرتقال  61فً إحدى المحالت ٌوجد: ) – 8

 ( صندوق من التفاح  32)                                    

 ( صندوق من الموز  25)                                   

                                                      = 

 باستخدام وسٌلة دٌنز 523و  2365اجمع:  – 9

 باستخدام وسٌلة دٌنز 4647و  3581اجمع:  – 11

 اكتشف الخطأ , ثم ضع اإلجابة الصحٌحة فً )     (  – 11

         7 9 1 6                     3 7 7 2                     7 2 6 8  

 +6 4 9   +7 5 5 4  +9 9     . 

      3 3 9 6                       1 2 3 6                    6 2 6 8   

     )           (                   )         (                      )          ( 

(  995( كتاب, وفً مكتبة مدرسة أخرى ) 1211ٌوجد فً مدرسة إحدى المدارس ) – 12

 تب فً المدرستٌن ؟ كتاب. ما عدد الك

 من كتاب الثالث االبتدائً  71الحــــــــل:  الحل صفحة 
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 ( تلمٌذ 243عدد تالمٌذ الصف األول االبتدائً فً إحدى المدارس )  – 13

 ( تلمٌذ 217وعدد تالمٌذ الصف الثانً )        

 ( تلمٌذ 197وعدد تالمٌذ الصف الثالث )        

 ( تلمٌذ 185وعدد تالمٌذ الصف الرابع )        

 ؟ًاألول والثانما عدد تالمٌذ  - أ

 ما عدد تالمٌذ الصفٌن الثالث والرابع؟ - ب

 ما عدد تالمٌذ الصفوف: األول والثانً والثالث والرابع ؟  - ت

 اوجد ناتج: – 14

        345213                          76543221  

+351341   +1345679  . 
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  )الخوارزمٌة ,الحقائق ,المفهوم ( الطرح

 

 

 انطرح / االتتذائً األول انصف كتاب •
 

 اٌطشػ ِفَٙٛ •
 11 <  ثٕبرظ اٌطشػ •
 اٌطشػ ع١ٍّخ فٟ اٌصفش •
 إٌّبظشح اٌطشػ حمبئك •
 99 عٓ ٠ض٠ذ ال ثٕبرظ ِشرجز١ٓ ِٓ ِّٕٙب وً ِىْٛ عذد٠ٓ طشػ •
 

 

 انطرح / االتتذائً انثاًَ انصف كتاب •
 

 اٌطشػ ِفَٙٛ •

 ٚاٌطشػ اٌغّع ث١ٓ اٌعاللخ •

 ِضٍٗ أخش ِٓ أسلبَ 3 أٚ 2 ِٓ سِضٖ ِىْٛ عذد طشػ •

 رغ١ّخ إعبدح ِع ِضٍٗ أخش ِٓ أسلبَ 3 أٚ 2 ِٓ سِضٖ ِىْٛ عذد طشػ •
 

 

 االتتذائً انثانث انصف كتاب •

 

 رغ١ّخ إعبدح ثذْٚ عذد٠ٓ طشػ •

 رغ١ّخ إعبدح ِع عذد٠ٓ طشػ •
 

 

 االتتذائً انراتع انصف كتاب •

 

 ِع أٚ ثذْٚ أسلبَ خّغخ أٚ أسلبَ أسثع أٚ صالس ِٓ ِّٕٙب وً ِؤٌف عذد٠ٓ طشػ •
 اٌزغ١ّخ إعبدح
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 فٟ ٚوّب أخشٜ ِغّٛعخ ِٓ  (عضئ١خ ِغّٛعخ اخز  )فىشح عٍٝ ٔعزّذ  :انطرح يفهىو تعهٍى

 اٌّضبي

 

 ِٓ ِؤٌفخ عضئ١خ ِغّٛعخ ِٕٙب ٚاخز (عشطبٔبد (9بعٕبصش٘ عذد ِغّٛعخ ٌذ٠ٕب وبْ الحع

 .عجع عشطبٔبد اٌّغّٛعخ فٟ ٌذ٠ٕب ٠ٚجمٝ عشطب١١ٔٓ

  ٔمٛي ٚوزٌه

 عّىبد ) 3( اٌحٛض فٟ ثمٟ عّىخ ) 2(  بِٕٙ اصط١ذد عّىخ (5) اٌحٛض فٟ ٛعذ٠

 صٔبل ٠ٚمشأ (-) اٌشِض ٠ٚىزت  3=2-5  إْ اٞ

 اٌجبل١خ اٌّغّٛعخ عٕبصش ٚعذد عضئ١خ ِغّٛعٗ اخز فىشٖ ثبعزخذاَ أِضٍخ رمذَ فٟ رغزّش ٚ٘ىزا 

 عجبسح ٚوزبثخ لشاءح عٍٝ لبدسا ٠ٚىْٛ اٌطشػ ِفَٙٛ اٌز١ٍّز ٠زعٍُ أْ إٌٝ . اٌطشػ ٔبرظ رغبٚٞ

 اٌطشػ



 
23 

 

 ٠ىْٛ اٌزٟ اٌطشػ حمبئك ,األعبع١خ اٌطشػ ثحمبئك ٔعٕٟ:  األساسٍة انطرح حقائق

 ٚٔبرظ اٌّطشٚػ ِٓ وً ٠ٚىْٛ ِٕٗ اصغش طج١عٟ عذدا أٞ أٚ , (18) ٠غبٚٞ عذدا ِٕٗ اٌّطشٚػ

 ِٓ وً فّضال ِٕٗ اصغش طج١عٟ عذدا أٞ أٚ (9) ٠غبٚٞ عذدا اٌطشػ

  رعزجش ال ٌٚىٓ ,ٌّٙب حم١مخ ٟ٘ اٌخ  ..... 6-14 ,9-18 ,2-9 ,3-8

 . اٌطشػ خٛاسص١ِخ فٟ اٌحبالد ٘زٖ رٕبٚي ٠ٚغشٞ . طشػ حم١مخ اٌخ.......13-15 ,8-17 , 7-18 

 

 :األساسٍة انطرح حقائق تعهٍى يراحم

 ثبعزخذاَ ٚرٌه )9 (ِٕٗ اٌّطشٚػ ٠زغبٚص ال اٌزٟ اٌطشػ حمبئك ٠زعٍُ: األونى انًرحهة      

 فٟ األش١بء ٠ٚعذْٚ اٌّغّٛعبد ٘زٖ ِٓ عضء ٠أخزْٚ صُ ,الً أٚ عٕبصش عششح راد ِغّٛعبد

  : س٠بض١خ عجبسح فٟ وٍٙب اٌطش٠مخ ٠غغٍْٛ رٌه ثعذ .اٌجبل١خ اٌّغّٛعخ

  ِضً ٠ىزشفٛٔٙب حم١مخ وً إْ اوزشبف عٍٝ اٌزال١ِز ٚرغبعذ اٌخ.... 4-8=4 , 3-5=2 

 ٟ٘ اٌّغزخذِخ اٌزع١ّ١ٍخ ٚاٌٛعبئ7ً-5=2 ٟ٘ اوزشبفٙب ٠غزط١عْٛ أخشٜ حم١مخ ٕ٘بن2-7=5

 اٌخ.....ا١ٌذ اصبثع , الالَ , اٌفٛي حجبد ) ِضً اٌّحغٛعبد اعزخذاَ

 

 

 

 

 

 

 :ِضبي
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 4 = اٌط١ٛس عذد

 2= اٌطبئشح اٌط١ٛس عذد

 2 = اٌط١ٛس ِٓ اٌجبلٟ

 2=2-4 رىزت

  ِضً رذس٠ت إٌٝ االٔزمبي ٠غشٞ صُ

6=2-8 

 ٚ٘ىزا 6-8=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  =11ِٕٗ اٌّطشٚػ ٠ىْٛ أخش عذد ِٓ عذد طشػ: انثاٍَة انًرحهة

  ثبٌطشػ اٌغّع ع١ٍّخ سثظ ٕ٘ب ٚٔحبٚي اٌزع١ّ١ٍخ اٌٛعبئً ٔفظ رغزخذَ

 8+2=11   ِضال

 11-2=8 ٚرىزت ( 8 ) ٠غبٚٞ فبٌجبلٟ اٌعششح ِغّٛعخ ِٓ (2 ) ٔأخز عٕذِب

 11-8=2 ٚرىزت ( 2 ) ٠غبٚٞ فبٌجبلٟ ( 11 ) اي ِغّٛعخ ِٓ ( 8 ) ٔأخز عٕذِب أٚ
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 : ِضً رذس٠ت ٚرعطٟ

 ٚ٘ىزا   3=11-7  ٚ  11=7+3  ٚ  7=11-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصغش أٚ  )11  (ِٓ اوجش ِٕٗ اٌّطشٚػ ٠ىْٛ عٕذِب أخش عذد ِٓ عذد طشػ: انثانثة انًرحهة

 ( 18 ) ٠غبٚٞ أٚ ِٓ

 : ِضً اٌغبثمخ اٌٛعبئً ٔفظ اعزّبد ٠ّىٓ اٌّغزخذِخ ٚاٌٛعبئً اٌطشق

 11+7=17  فىشح اعزّبد •

  7+2=9 = 8-11+7 = 8-17 ٚٔمٛي

 . إٌبرظ إل٠غبد )اٌّعذٚداد ( اٌّحغٛعبد اعزخذاَ ٠ّىٓ وّب
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 فٕمٛي عىغ١زبْ ع١ٍّز١ٓ ٚاٌطشػ اٌغّع إْ ثبعزجبس اٌعذد إوّبي فىشح اعزّبد ٠ّىٓ ٚوزٌه

 ( ( 11 ) فبٌغٛاة ( 17 ) إٌبرظ ١ٌىْٛ ( 7 ) إٌٝ ٠ضبف عذد أٞ  7-17=..… 

 17-7=11 ٔمٛي ٚثزٌه

 : ٚثزٌه ( 9 ) ٘ٛ اٌغٛاة ( 16 ) إٌبرظ ١ٌىْٛ ( 7 ) إٌٝ ٠ضبف عذد أٞ فٕمٛي ( 16-7 ) : ٚ٘ىزا

9=7-16 

 3=1-3 إْ ِعٍَٛ :انطرح عًهٍة فً انصفر

 3-3=1  ٚاْ                                        

  فٕمٛي (3-1=3) اٌحبٌخ ففٟ ٠غزٛعجٛٔٙب أْ إٌٝ وض١شح ٚثأِضٍخ ٌٍزال١ِز اٌحبٌز١ٓ ٔمذَ اْ ع١ٍٕب

 

 ثعذد ٔىضش ٚ٘ىزا  , 3-3=1ٚرىزت فبسغب اٌحٛض فجمٟ وٍٙب ٚعحجٕب٘ب أش١بء ( 3) اٌحٛض فٟ

 اٌطشػ ع١ٍّخ فٟ اٌصفش ِفَٙٛ ٠زعٍّٛا أْ إٌٝ اٌزال١ِز إٌٝ اٌّحغٛعخ األِضٍخ

 

   :فٕمٛي ٚا٢الف ٚاٌّئبد اٌعششاد طشػ اٌجذا٠خ: انطرح خىارزيٍة

 كتاب الصف الثانً 116الصفحة  (سعُ)

 عشرات  (3)( عشرتان الباقً 2عشرات أخذت منها )  (4)

  8-7=1أحاد ... أي ان  (1)أحاد =  7 –أحاد  8

 411-211=211مائتان أي ان  2مئات =  (2) –مئات  (4)
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 ٔمً دْٚ سل١ّٓ ِٓ ِىْٛ والّ٘ب أٚ احذّ٘ب سِض ٠ىْٛ عذد٠ٓ طشػ .:األونى انًرحهة_

  .:ِضً ٌذ٠ٕب اٌّعٍَٛ اٌحغ١خ اٌٛعبئً ٔغزخذَ )اٌزغ١ّخ إعبدح(

     86 

                                                                                                  _   31                         

                                                                                              ______                        
                                                                                             55 

 

 

 

 

 

  .:األِضً ٔمذَ ٚ٘ىزا

      2 6                               5 9                          4 7                                                    _ 

   1 3                           _  2 5                      _  3 2                                                   

______                       ______                  _______  
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 "اٌعششاد ِٓ ٚاٌعششاد ا٢حبد ِٓ ا٢حبد طشػ ٔمٛي"

 إعبدح  (إٌمً ِع سل١ّٓ ِٓ والّ٘ب أٚ احذّ٘ب ٠زىْٛ سِض عذد٠ٓ طشػ .:انثاٍَة انًرحهة _

 .. )اٌزغ١ّخ

  ٔمٛي 86 ِٓ 31 ٌطشػ .:ِضً اٌزغ١ّخ ثئعبدح ٌىٓ اٌغبثمخ اٌٛعبئً ٔفظ ٔغزخذَ

 

86 

                                                                                                                         _  31   

                                                                                                                     _____    

                                                                                                                 = 5 5    

 

 

 . :األِضٍخ ٔمذَ ٚ٘ىزا

    1 9                          187                           999                                                         

15 -                          61 -                        872 -                                                ______ 

               ______                    _____ 

 

 =    65-46ولكن   
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 نقول   65من 46 عند اخذ 

 

 65-46=19واالن 

 طرح أعداد مؤلفة من ثالثة أرقام او أكثر بالتسمٌة أو إعادة تسمٌة   المرحلة الثالثة:

 هنا نقلل ما أمكن استخدام الوسائل التعلٌمٌة وبجد الناتج مباشرة..

       612 

- 135                                                                                                 

 ـــــــــــ

167 

 - تعلٌم عملٌة الضرب ) المفهوم - الحقائق - الخوارزمٌة ( 

 * كتاب الصف األول االبتدائً.. 

) الٌتضمن عملٌة الضرب (    

 * كتاب الصف الثانً االبتدائً:. 

مفهوم عملٌة الضرب -  

خاصٌة اإلبدال فً عملٌة الضرب -  



 
31 

 

  4،5،3،4،1جداول الضرب لألرقام  -

 * كتاب الصف الثالث االبتدائً:. 

(3( والرقم )4جدول الضرب للرقم ) -  

( 4( والرقم )5جدول الضرب للرقم ) -  

(6جدول الضرب للرقم ) -  

( 7جدول الضرب للرقم ) -  

( 8جدول الضرب للرقم ) -  

( 9جدول الضرب للرقم ) -  

(11جدول الضرب للرقم ) -  

خاصٌة التوزٌع فً عملٌة الضرب -  

 * كتاب الصف الرابع االبتدائً:.

  11الضرب فً  -

الضرب فً مضاعفات العشرة -  

111الضرب فً  -  

الضرب فً مضاعفات المائة -  

الضرب فً عدد مكون رمزه من رقمٌن -  

ضرب عددٌن مكون رمز كل منهما من رقمٌن -  

 

 * كتاب الصف الخامس االبتدائً:.

ألف ( -مئة  -فً ) عشرة الضرب  -  

الضرب فً رقم مكون رمزه من رقم واحد -  

الضرب فً عدد مكون رمزه من رقمٌن -  

الضرب فً عدد مكون رمزه من ثالثة أرقام -  

 * كتاب الصف السادس االبتدائً:.
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ال ٌتضمن موضوعات مستقلة على ضرب اإلعداد الطبٌعٌة وإنما مسائله وتدرٌباته تتضمن  -

األعداد الطبٌعٌة...عملٌة ضرب   

 - تعلٌم مفهوم الضرب:

ٌوضح مفهوم الضرب بطرق مختلفة منها.. -  

 * ضع المجموعات المتكافئة / ٌفضل إعطاء أمثلة من حٌاة التالمٌذ مثل 

ثالثة صحون فً كل صحن تفاحتان ... ماعدد التفاحات فً الصحون الثالثة ؟  -  

 

( مرات لذلك فأن :3( تكررت )2نالحظ ان )  

6=2+2+2 

                          6=2×  3نقول: ثالثة صحون فً كل صحن تفاحتان اي أن 

تمثل عالمة الضرب(× ) نقول        

 

 

×  3)اي ان(  12=  3+ 3+  3+  3( مرات اي ان 4( تكررت )3نالحظ: )

4=12  
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12= 3×  4)اي ان(  12= 4+  4+  4( مرات اي ان 3( تكررت )4نالحظ ) -  

[ 3×  4=  4×  3ٌؤدي الى ان==<      ]  هذا -  

وٌستمر المعلم بتقدٌم أمثلة محسوسة الى ان ٌتمكن تالمذته من مفهوم  -

 الضرب.....

  - تعلٌم حقائق الضرب األساسٌة:. 

ٌقصد بالحقائق األساسٌة للضرب جمٌع الحقائق التً تنبع من ضرب عددٌن ٌنتمٌان 

تعتبر حقائق  ،...... 7×8، 9×5،  4×4 ل من( فك9،......، 4، 1، 1للمجموعة    )

ال تعتبر حقائق أساسٌة.. ، .... 9×15،  11 ×4،        11×8أساسٌة ، بٌنما    

ان عملٌة اكتشاف وحفظ الحقائق األساسٌة للضرب ستساعد التلمٌذ على بناء خوارزمٌة 

تسلسل خطوات الضرب وتكسبه المهارة فً إجراء العملٌات الخاصة بالضرب وفٌما ٌأتً 

 تعلٌم حقائق الضرب..

 

 

 

 

 

-الخطوة األولى:. بعد ان ٌتعلم التلمٌذ مفهوم الضرب ورمزه عن طرٌق ضم المجموعات 

المتكافئة باستخدام الوسائل الحسٌة ، واالستفادة من خاصٌة التبدٌل ٌقوم التلمٌذ وبمساعدة 

حقٌقة باستخدام الوسائل ( وكلما ٌكتشف التلمٌذ  4*4المعلم اكتشاف الحقائق إلى حد )
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( 3*4( ٌقوم باكتشاف بدٌلتها )  4*3الحسٌة ٌقوم باكتشاف بدٌلتها فعندما ٌكتشف التلمٌذ ) 

 وهكذا على المعلم مساعدة التلمٌذ فً هذه المرحلة على ان...

ٌتوصل الى هذه الحقائق بالوسائل التعلٌمٌة.. -1  

حفظ هذه الحقائق.. -4  

ن إبداع التلمٌذ..عمل مسائل على الضرب م -3  

 إلى إن ٌتأكد المعلم من اكتشاف التالمٌذ الحقائق التً ٌتضمنها الجدول األتً واستخدامه..

4 5 3 4 1 × 

4 5 3 4 1 1 

    4 4 

 14 9  3 3 

    5 5 

44    4 4 

 

 

 

 

-المرحلة الثانٌة :.  تشمل مراحل ثانوٌة )فرعٌة( للمتبقً من حقائق 

 الضرب مع تضمٌنها للحقائق التً شملتها المرحلة األولى. 
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هذه المرحلة ٌفضل فٌها التدرج فً تعلٌم الحقائق بشكل تدرٌجً بحٌث 

( 3( وحقائق جدول )4تظهر على شكل تعلٌم حقائق ضرب جدول )

( 8( وجدول )7)( وجدول 6( وجدول )4( وجدول )5وحقائق جدول )

( وٌجري التدرج فً تعلٌم كل جدول باستخدام المحسوسات 9وجدول )

والتدرج لحٌن حفظ التلمٌذ كل جدول وعلى الشكل األتً: لتقدٌم جدول 

المحسوسات على التلمٌذ ان ٌصل الى: ( بعد استخدام4)  

1 ×4 =4  ،4 ×4=5  ،3×4=6  ،..... ،11×4=41  

"الحظ كل مرة نضٌف  41، 18، 16، 15، 14، 11، 8، 6، 5، 4او: 

4  "  

31=3×11، ........،  6=3×4،  3=3×1وهكذا:   

"فً كل مرة    31، 47، 45، 41، 18، 14، 14، 9، 6، 3أو: 

" 3نضٌف   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _ بعدها نقدم بعض االنشطة مثل / أكتب بالتعبٌر الرٌاضً ثم جد ناتج



 
35 

 

 

( وتقدٌم أنشطة4)( وجدول 5وبنفس األسلوب ٌجري تقدٌم جدول )  

(6ونتعامل بنفس األسلوب السابق فً تعلٌم جدول )  

 6 ،14 ،18 ،45 ،31  ،36 ،54  ،58  ،45 ،61  

 1×6=6  ،4×6=14  ،....... ،11×6=61  

( 9( وجول )8( وجدول )7وبنفس األسلوب تقدٌم جدول )  

( 11وعند تقدٌم جدول )   

1×11=11  ،4×11=41  ، ............... ،11×11=111  

111،  91، ............. ،  51،  31،  41،  11او:   

 

 

 

 

 

 

 وبواسطة استخدام وسٌلة دٌنز 
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: ضع اإلجابة الصحٌحة  نشاط  

8×11                                         =×11=11  

4×       =41                                 ×11=71  

     ×11=41                            6 ×11=  

 

 

 

 نشاط : 

4×4=1×                                                 6×4       =×11  

     ×4=5×      =51                                  5×            =×11=  

 

 

 نشاط : جد ناتج
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 9                         8                     5                      4                        9  

×6                    × 7                    ×11                 × 4                     × 8 

____             _____            _____    _____              __         ______  

 

 نشاطا / الحظ

3×6 =3×5  +3×4  =18  

 ضع العدد الصحٌح فً         ثم جد الناتج :

4×8  =4×6  +4×                                           9×5  =9×        +9×3  

                                                            +           =      +            =          

       =                                                              =  

 

 نشاط / جد ناتج 

4 × 1                                                      =11 × 3 =  

9 × 9                                                       =9 × 8 =  

8 × 4                                                       =6 × 3 =  

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول الضرب أكمل أخٌرا  
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11 9 8 7 6 4 5 3 4 1 × 

          1 

      8    4 

  45        3 

 36       8  5 

          4 

          6 

71     34     7 

          8 

    45   47   9 

          11 

 

 تعلٌم الضرب فً صفر : لتعلٌم حقٌقة الضرب فً صفر مثل 3 × 1 = 1

ٌقوم المعلم بعرض ثالث مجموعات خالٌة وقول للتلمٌذ ثالثة مجموعات عدد عناصر كل منها 

ٌساوي ) صفرا( كونها خالٌة فما عدد العناصر الموجودة فً المجموعات الثالث فٌكون جواب 

1=  1×3انه   تالمٌذه )صفرا( اي   

وٌكمل المثال وٌقول ) لدٌنا صفرا من المجموعات التً تحتوي ثالث عناصر فما هو عدد 

( وهكذا ٌتوصل الى ان1=  3×1عناصرها( وٌكون جواب تالمٌذه )صفرا( بمعنى )   

( وتقدٌم عدد من االمثلة المشابهة وعلٌه ٌكتشف التالمٌذ إن عملٌة  1=  3×1=  1×3) 

ساوي صفرا .....الضرب فً صفر ت  

 

 

 

 

 

 

 تعلٌم خوارزمٌة الضرب:  
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بعد ان ٌتعلم التالمٌذ مفهوم الضرب وحقائق الضرب والضرب فً صفر وٌتمكنوا من هذه 

 العملٌات ٌنتقل المعلم مع تالمٌذه الى الخطوات الخاصة بتعلٌم خوارزمٌة الضرب 

 الخطوة االولى:   الضرب فً العشرات والمئات واآلالف

( عن طرٌق )مكعبات دٌنز( او ) الحزم( او باستخدام )المعداد( 11ٌمكن توضٌح الضرب فً )

 ومن هذه االنشطة التً وردت فً كتاب الرابع االبتدائً 

 

 

 

55عدد العشرات =     

5 × 11  =51  

 عدد العشرات =

6 × 11  =61  

 

 

 

 

 وهكذا :    أكمل 
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4 ×11  =  

7 ×11 =  

11×11 =  

1 ×11 =  

( 41* 3الضرب فً مضاعفات العشرة )   

 

3 ×41 =3 × (4 ×11( = )3×4 )× 11 =6 ×11  =61  اي ان : 

(31× 5وبالمثل )   

 

141=  11× 14= 11×( 3×5( = )11×3) × 5=  31× 5اي ان :   

  

 وبالمثل : الضرب فً مئة
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3ات = ئعدد الم  

3 × 111 =311  

=        111 × 5،    611=  111 × 6:  اكتب الناتج  

9 × 111           ،          =× 111=511         ،× 111 =1111  

 

(  311 × 4وعندما ٌكون )   

(  111 × 3) × 4=  311 × 4فأنه   

     ( =4 × 3  )× 111 =6 × 111  

    =611  

( ومضاعفات اإللف .. 1111وبالمثل عند تعلٌم الضرب فً )   

 

  

الخطوة الثانٌة : ضرب عدد ذي رقمٌن او ثالثة أرقام بعدد ذي رقم واحد ، وٌكون 

االستعانة بما تعلمه التلمٌذ من عملٌات ضرب وباستخدام الوسائل التعلٌمٌة المحسوسة 
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والمعروفة والتدرج باألمثلة ... 

 

=12 × 3:  عند ضرب  

       نحصل

           43  

     5  ×        

           4 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  37 × 4:     إلٌجاد
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   37                              37  

      4  ×                          4 ×  

    4 3                             4 3  

   1 4 1  +                                  

                                      4 8 1  

 

 

 

 

 

 

 بعدها جد ناتج :
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    34                            48                           99  

       9  ×                          9  ×                           7  × 

 

او بطرٌقة مختصرة                                       154 × 3جد ناتج :   

 

         4 5 1                    3 × 4 =14                                     4 5 1  

          3   ×                             141 =51 × 3                          3   ×      

         4 1                        3× 111 =311                             =4 3 5  

                                              1 4 1         

  5 3 4نجمع                        3 1 1        

                      

           =5 3 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 او بطرٌقة اخرى ..... 



 
45 

 

 

 

 أنشطة : جد ناتج

       4 1 1                           8 4 3                             9 1 6  

           4  ×                                6  ×                              3  ×     

 الحظ عند ضرب عددٌن مكون كل منهما من رقمٌن .

مثال :   -  

 

                       4 1                      5 × 41=58  

141 =141 × 1                      1 5  ×                       
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                       8 5  

     1 4 1                       

                      8 6 1   

 وكذلك 

 

               4 1                            8 ×14 =141  

311 =14× 41                            4 8  ×             

               1 4 1  

    3 1 1                

                1 4 5  

او بطرٌقة اخرى 

 

  541=  48 × 14كذلك 

 

 

 

 

 أنشطة:  
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                 4 1                                   3 1  

    4 4 ×                                 4 5  ×              

                8 5                                   6 4   

        6                                    4 5 1                

                 8  

 

 مسائل 

 

 

 ..القسمة ) مفهوم ، حقائق ، خوارزمٌة (
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 * القسمة فً كتاب الثالث االبتدائً 

 .* مفهوم القسمة 

 .* العالقة بٌن الضرب والقسمة 

 .* القسمة فً كتاب الرابع االبتدائً 

 .* القسمة 

 .* القسمة مع وجود باقً 

 .* القسمة الطوٌلة

 .* قسمة عدد مكون رمزه من رقمٌن على اخر من رقم واحد

 .* القسمة فً كتاب الخامس االبتدائً 

 القسمة على عدد مكون رمزه من رقمٌن .* 

 * القسمة على ) عشرة , مئة , الف ( ومضاعفاتها .

 * القسمة فً كتاب الصف السادس االبتدائً .

 .القسمة على االعداد الطبٌعٌة  *

 * القسمة على عدد مكون رمزه من رقم واحد. 

 * القسمة على عدد مكون رمزه من رقمٌن .

 * القسمة على عدد مكون رمزه من ثالث ارقام.

 

 

 

 

 

 

تجزئة المجموعة الى مجموعات جزئٌة  أساسٌقوم مفهوم القسمة على  مفهوم القسمة:

 متكافئة...
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( 3( قطعة على )12( قطع حلوى علٌه نقول عندما نقسم ) 4نالحظ: ان كل طفل حصل على ) 

 ( .. 4اطفال سٌكون حصة كل طفل )

 ٌمثل رمز  القسمة ...÷ ( ونقول ) ÷ ( ونركز على رمز )  4= 3÷  12فنكتب: 

نحصل ( اطفال ف4( قطعة حلوى على )12وهكذا لو أعدنا التقسٌم بشكل اخر وهو ان نقسم ) -

  3=  4÷  12على  

 ونكرر الحالة بمثال اخر : -

 السلة الواحدة  فً( سالت فما عدد الكرات 4( كرة على )116توزٌع 

 سوف ٌكون التعبٌر:                    = 

 ( صحون بالتساوي 3( تفاحة على )15تقسٌم ) أردنالو * وبالمثل:

 ( اطفال بالتساوي 4( بالونة على )24*قسم )

  5=  3÷  15نالحظ ان: 

من هذا المدخل ندخل الى عالقة القسمة الطوٌلة بعملٌة الضرب  15= 5×  3وأن          

 ونقدم النشاط االتً ..

1  ×6                            =4  ×9  = 

       ÷6  =1                          ÷9  =4  

8  ×11  = 

     ÷11  =8  

( رفوف بالتساوي كم كتاب ٌجب ان ٌكوم فً 4( كتاب على )32* تقدم المسألة: ٌراد توزٌع )

 كل رف؟

( مزهرٌات بالتساوي . كم سٌكون عدد 3( زهرة ارادت توزٌعها على )18* لدى مرٌم )

 ؟الزهور فً كل مزهرٌة 

( قطع , ما عدد القطع 8( علب حلوى فً كل علبة )4* مسألة فً خطوتٌن: اشترت والدة رنا )

 ( اشخاص بالتساوي ما حصة كل واحد ؟؟4جمٌعها؟ ثم ارادت توزٌع قطع الحلوى على)

 

كل عملٌات القسمة التً فٌها حاصل ضرب كل من المقسوم علٌه  حقائق القسمة األساسٌة:

 (او اصغر منها ... 9) وناتج القسمة ٌساوي 

16  ÷4  4 
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 24=6×  4الن         6= 4÷ 24مثـــال: 

  18=6×  3الن        6= 3÷  18        

  72= 9×  8الن        9= 8÷  72       

 ( 11( اكبر من )18لٌست حقٌقة قسمة الن ناتج القسمة )     18=2ه  36لكن: 

 ( لٌست حقٌقة 9( اكبر من )11)        5= 11÷  51

المعلم ان ٌتدرج فً تعلٌم حقائق القسمة كما تدرج فً تعلٌم حقائق الضرب واالستفادة فً  على

تعلٌمه من اكتساب التالمٌذ لمهارة حقائق الضرب وكذلك من تقدٌمه لمفهوم القسمة ..          

 كلها تساعد التلمٌذ على اكتشاف حقائق القسمة . 

 ة / الحظ المثال ؟ تخص التدرٌب على اكتشاف حقائق القسمانشطة:

1-  

 استخدم الضرب اوال ثم القسمة  -                              

 8نضع  16=  8×  2باستخدام  -   

  9= 8÷  72باستخدام   -                             

 اكمل: -2

 × ( الن العملٌة 4فً المربع االول نضع )                  

 ÷( الن العملٌة 6فً المربع الثانً نضع )                                     

 

 

 اكمل:  -3

 ماذا نضع فً                                  

 ماذا نضع فً                                 

 

 

 نشـــاط:  -

 ٌوم 281كم اسبوع فً  -

74 

2 16 

4 

21 5 

24 

64 

64 
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  45كم خمسة فً العدد  -

 ( 9كم تسعة فً العدد ) -

( عجالت فً السٌارة . اذا كان هناك         4( عجالت فً الدراجة الهوائٌة و )3ٌوجد ) -

 ( عجلة , ماعدد السٌارات وما عدد الدراجات الهوائٌة ؟ 18)

 خوارزمٌة القسمة: -

ن تدرٌب وتنمٌة مهارة حقائق القسمة ننتقل الى خوارزمٌة القسمة ...ٌفضل ان بعد االنتهاء م

 نبدا بتعلٌم مفهوم ) القسمة مع وجود باق( 

  15= 3×  5وان     5= 3÷  15نعلم ان:    نشاط: -

 والباقً 3= 5÷  16لكن:             

 9= 3×  3وان:     3= 3÷  9كذلك: 

 والباقً 3= 3÷  11لكن: 

  21= 4×  5=           ألن  5÷  21وان: 

 والباقً 5= 4÷  23لكن: 

 49= 7×  7  تدرٌب: -

 =           والباق7ً÷  52

 =           والباق4ً÷  11

 ٌوما؟  33كم اسبوعا كامال فً نشاط: -

 ٌوما 33ماذا عندك ===< 

 عدد االسابٌع الكاملة  ماذا ترٌد ===<

 )÷( مانوع العملٌة ===< عملٌة القسمة 

 =            والباقً 7÷  33اكتب الجملة الرٌاضٌة ===< 

  5والباقً  4= 7÷  33اوجد الحل ===< 

 33= 5+  28,  28= 7×  4اختبر صحة الحل ===< 

 القسمة الطوٌلة: -

 واحد .... قسمة عدد مؤلف من رقمٌن على اخر من رقم

1 

1 

4 

3 
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  12= 6×  2النه     6= 2÷  12تعلم ان 

               6 

 122نرسم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


