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مخطط الوحدة
6

الوحدة

عدد الحصصاألدوات الالزمةالمصطلحاتالنتاجاتاسم الدرس

1التهيئة 

يستعمل حقائق الجمع لجمع 	 الدرس 1: جمع العشرات
العشرات.

قطع دينز، أو بديل عنها.  	 
ورقة المصادر 3	 
ألواح صغيرة.	 

2

ًنا من منزلتين مع 	 الدرس2: الجمع الذهني يجمع عدًدا ُمكوَّ
عدد من منزلة واحدة ذهنيًّا.

ًنا من منزلتين مع 	  يجمع عدًدا ُمكوَّ
العشرات ذهنيًّا.

قطع دينز، أو بديل عنها.  	 
ورقة المصادر 1	 
ورقة المصادر 2	 
ورقة المصادر 4	 
ورقة المصادر 5	 
ورقة المصادر 6	 
ألواح صغيرة.	 

2

الدرس3: جمع عددين من 
منزلتين

يجمع عددين من منزلتين من دون 	 
إعادة تجميع.

قطع دينز، أو بديل عنها.  	 
ورقة المصادر 1	 
ورقة المصادر 7 	 
ألواح صغيرة.	 

2

الدرس4: خطة حل المسألة: 
التخمين والتحقُّق

يحل المسألة باستعمال خطة 	 
ق.  التخمين والتحقُّ

قطع دينز، أو بديل عنها.  	 
ورقة المصادر 3	 
ألواح صغيرة.	 

2

ورقة كرتون كبيرة.	 المشروع
قلم لوح.	 
ُمغلَّف شّفاف.	 
99 بطاقة صغيرة.	 

 1 
)حصة واحدة 
لعرض النتائج(

1اختبار الوحدة

11 حصةالمجموع
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6
الوحدة

6

دِ 20 دَ عَ نَ الْ مْ دادِ ضِ َعْ عِ األْ مْ لِيَّةَ جَ مَ لي عَ عُ طِفْ يُراجِ ، سَ : في هذا النَّشاطِ  نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

 	. رارٍ وي 7 أَزْ الثّانِيَةَ تَحْ ، وَ رارٍ وي 8 أَزْ ُولى تَحْ : األْ رارِ َزْ نَ األْ تَيْنِ مِ موعَ جْ لي مَ عُ أَمامَ طِفْ أَضَ

ا.	  عً تَيْنِ مَ موعَ جْ مَ مِّ الْ دَ ضَ رارِ بَعْ َزْ موعَ األْ جْ دَ مَ يْهِ أَنْ يَجِ أَطْلُبُ إِلَ

 	. بَقَ ثِّلُ ما سَ تي تُمَ عِ الَّ مْ ةَ الْجَ لَ مْ تُبَ جُ كْ يْهِ أَنْ يَ أَطْلُبُ إِلَ

 	.ر دادٍ أُخْ مالِ أَعْ تِعْ ةَ بِاسْ ابِقَ طُواتِ السّ رُ الْخُ رِّ أُكَ
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ْسَرتي اْلَكريَمَة:
ُ
أ

َبَدأُْت اْلَيْوَم ِدراَسَة اْلَوْحَدِة الّساِدَسِة ال�تي َسأََتَعل�ُم 

فيها َجْمَع اْألَْعداِد ِضْمَن َمْنِزَلَتْيِن.

ْذ َمًعا الن�شــاَط اْآلتِيَ ال�ذي َسُيســاِعُدني َعىل  ِلُنَنف�

ياِضي�ِة ال�تي َدَرْسُتها سابًِقا،  ُمراَجَعِة اْلَمفاهيِم الر�

َوَتْلَزُمني في أَْثناِء ِدراَسِة هِذِه اْلَوْحَدِة.

ِحب�ُكْم. ............
ُ
أ

الترابط الرأسي بين الصفوف

 الصف األول

يستعمل حقائق الجمع لجمع العشرات.	 
ًنا مــن منزلتين مع عدد من 	  يجمع عدًدا ُمكوَّ

منزلة واحدة ذهنيًّا.
ًنا من منزلتين مع العشرات 	  يجمع عدًدا ُمكوَّ

ذهنيًّا.
يجمع عددين مــن منزلتين مــن دون إعادة 	 

تجميع. 
يحل مســائل حياتية من خطــوة واحدة عن 	 

ق من صحة الحل.  الجمع، ويتحقَّ

 الصف الثاني

يجمع ذهنيًّا عدًدا من مضاعفات العشــرة 	 
ر إجابته. مع عدد ضمن ثالث منازل، وُيبرِّ

ر جمع عددين 	  ُيوظِّف القيمة المنزلية لُيفسِّ
من ثالث منازل على أنَّه جمع آحاد وآحاد، 

وعشرات وعشرات، ومئات ومئات. 
يجمع أعداًدا كلية مــن ثالث منازل على 	 

األكثر رأســيًّا وأفقيًّا مع )ومن دون( إعادة 
تجميع.

يحــل مســائل حياتية مــن خطوتين على 	 
األكثر عن الجمع.

 رياض األطفال

يجمع عددين حتى العدد 10	 

ُيؤلِّف قصص جمع ضمن العدد 10	 

ُيميِّز المواقف التي تتطلَّب الجمع.	 

ُيمثِّــل مســائل جمع حتــى العدد 10 	 
بأشياء من البيئة.

ــل عدًدا حتى 	  د العدد الذي ُيكمِّ ُيحــدِّ
العدد 10

ف حقائق الجمــع لألعداد حتى 	  يتعــرَّ
العدد 10

نظرة عامة حول الوحدة: 

ف الطلبة جمع العشرات، والجمع  في هذه الوحدة ســيتعرَّ
الذهني، وجمع  عددين من منزلتين حتى العدد 99، إضافًة 
إلــى تعلُّم خطة جديدة من خطط حل المســألة، هي خطة 

ق. التخمين والتحقُّ

أسرتي الكريمة:

ه الطلبة إلى قراءة رســالة األهل )أسرتي الكريمة( مع  وجِّ
زهم على تنفيذ النشاط المنزلي معهم. ذويهم، وحفِّ
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نا  ــروعِ شْ تي لِتَنْفيذِ مَ موعَ جْ مَ دُّ أَنا وَ ــتَعِ   أَسْ
دادِ،  َعْ األْ عِ  مْ لِجَ ــةٍ  حَ وْ لَ لِ  مَ ثِّلِ في عَ تَمَ مُ الْ

ةِ. دَ حْ وَ هِ الْ هُ في هذِ لَّمُ نَتَعَ لى ما سَ بِناءً عَ

ُخطُواُت تَْنفيِذ الَْمْشروِع:

بِطاقاتِ  لى الْ نْ (1) إِلى (99) عَ دادَ مِ َعْ تُبُ األْ  1  أَكْ  

ةِ. غيرَ الصَّ

طْرِ  طَ السَّ سْ بيرٍ وَ طٍّ كَ عِ (+) بِخَ مْ ةَ الْجَ تُبُ إِشارَ  2  أَكْ  

ا  مُ إِطارً سُ ، ثُمَّ أَرْ ةِ حَ فْ نَ الصَّ يِّ مِ لْوِ عُ ءِ الْ زْ في الْجُ
. رِ جاوِ لِ الْمُ كْ ما في الشَّ لَها كَ فَ أَسْ

. افِ فّ لَّفِ الشَّ غَ مُ تونِ في الْ رْ كَ ةَ الْ قَ رَ عُ وَ  3  أَضَ  

لى  عَ تَيْنِ  لَ نْزِ مَ نَ  مْ ضِ يْنِ  دَ دَ عَ عِ  مْ جَ ةَ  أَلَ سْ مَ ثِّلُ   4  أُمَ  

. بِطاقاتِ مالِ الْ تِعْ ةِ بِاسْ تي الْخاصَّ حَ وْ لَ

نْ  مِ نَ  كَّ َتَمَ ألِ ؛  النَّماذِجِ مالِ  تِعْ بِاسْ ةَ  أَلَ سْ مَ الْ ثِّلُ   5  أُمَ  

ةِ. بّورَ لَمِ السَّ مالِ قَ تِعْ تُبُهُ بِاسْ ، ثُمَّ أَكْ إيجادِ النّاتِجِ

ـجِ  ةَ إليجــادِ ناتـِ ــابِقَ طُــواتِ السّ رُ الْخُ ــرِّ  6  أُكَ  

. ــنِ يْ رَ ــنِ آخَ يْ دَ دَ ــعِ عَ مْ جَ
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ةٌ 	  بيرَ تونٍ كَ رْ ةُ كَ قَ رَ وَ
افٌ	  فّ لَّفٌ شَ غَ مُ

ةٍ	  بّورَ لَمُ سَ قَ
ةً	  غيرَ ةً صَ 99 بِطاقَ

اْلَموادُّ َواْألََدواُت

32 14

 +           = 46
32 14

 +           = 4632 14

 +           = 46
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مشروع الوحدة: لوحة الجمع

هــدف المشــروع: يهدف هذا المشــروع إلــى تعزيز ما 

نة من  ســيتعلَّمه الطلبة في هذه الوحدة من جمع األعداد الُمكوَّ
منزلتيــن، وكذلك تعزيز مهارات النمذجــة والتصميم والعمل 

الجماعي.

خطوات العمل:

ع الطلبة إلى مجموعات.	  وزِّ

أخبر الطلبة بالمواد واألدوات الالزمة لتنفيذ المشروع.	 

ل بينهم 	  ع المهام على الطلبة في كل مجموعة، وتجوَّ وزِّ
ًرا إّياهم بالمهام. ًها، وُمساِعًدا، وُمرِشًدا، وُمذكِّ ُموجِّ

ه الطلبة إلى حلِّ المسائل باستعمال النماذج.	  وجِّ

أخبر الطلبة سلًفا بمعايير تقييم المشروع.	 

بيِّن للطلبة معنى كل معيار باســتعمال مفردات ســهلة 	 
مناسبة.

ع الطلبة على عرض مشروعاتهم أمام زمالئهم في 	  شجِّ
الصف، وتوضيح خطوات العمل التي قاموا بها.

123المعيارالرقم

نمذجة مسائل الجمع.1

ن كلٌّ منهما من منزلتين.2 إيجاد ناتج جمع عددين يتكوَّ

التعاون والعمل بروح الفريق.3

د.4 تسليم المشروع في الوقت الُمحدَّ

عرض المشروع بصورة واضحة )مهارة التواصل(.5

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

تقديم نتاج صحيح كامل. 3

أداة تقييم المشروع
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: راتِ دَ الْعَشَ دَ عَ حادِ وَ دَ اآلْ دَ تُبُ عَ أَكْ

1    
راتٌآحادٌ شَ عَ

2    
راتٌآحادٌ شَ عَ

: راتِ دَ الْعَشَ دَ عَ حادِ وَ دَ اآلْ دَ تُبُ عَ أَكْ

3     57 4     19 5     61

راتٌآحادٌ شَ عَ راتٌآحادٌ شَ عَ راتٌآحادٌ شَ عَ

: ةَ في  قودَ فْ دادَ الْمَ َعْ تُبُ األْ  6 أَكْ  

53, 54, , , 57, , 

: ةِ في  قودَ فْ دادِ الْمَ َعْ ةِ األْ راتٍ لِكِتابَ شَ ا عَ يًّ زِ فْ دُّ قَ  7 أَعُ  

14, 24, , 44, , , , 84

: عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

8    4 + 9 = ______ 9    7 + 8 = ______ 10    10 + 6 = ______
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7

56 58 59

9 1

24

5

55

34

13 15 16

54 64 74

1 6

7

التهيئة لدراسة الوحدة:

اســتعمل اختبار التهيئة قبل البــدء بتدريس الوحدة؛ 	 
ق مــن امتالك الطلبة المعرفة الســابقة الالزمة  لتتحقَّ
لدراســة هــذه الوحدة، واطلــب إليهم حلَّ أســئلة 
ًنا مالحظاتك  ل بينهــم، ُمدوِّ االختبار فــرادى، وتجوَّ

على نقاط الضعف لديهم.

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

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

تدريبات تهيئة إضافية: 

أكتب عدد اآلحاد وعدد العشرات:

1  َعَشراٌتآحاٌد 49  

2  َعَشراٌتآحاٌد 74  

3  َعَشراٌتآحاٌد 83  

أجد ناتج الجمع:

4    3 + 5 = ______

5    8 + 7 = ______

6    5 + 9 = ______

أجد العدد المفقود:

7    6 +  = 13 8    7 +  = 13

9    13 - 6 =  10     - 7 = 6

أكتب العدد المفقود في الصيغة التحليلية:

11    21  12    18

4

7

8

8

15

14

7

7

20 101 8

13

6

9

4

3
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  أنشطة التدريب اإلضافية 

نشاط 1

هدف النشاط:

ن من منزلتين.	  جمع مضاعفات العدد 10 مع عدد ُمكوَّ

 المواد واألدوات: 

ورقة المصادر 2: لوحة األعداد، ورقة المصادر 3: العشرات )40 -10(، بطاقات األعداد 63 و 73 و 83 و 93 
من ورقة المصادر 1: بطاقات األعداد )100-0(، أزرار 

خطوات العمل:

ع الطلبة إلى مجموعات ثنائية، ثم أعِط كل مجموعة المواد واألدوات الالزمة.	  وزِّ
اطلب إلى أفراد المجموعات وضع بطاقات مضاعفات العشــرة في مجموعة، وبطاقات األعداد فــي مجموعة ُأخرى، ثم قلب بطاقات المجموعتين إلى 	 

األسفل.
اطلب إلى كل طالب في المجموعة وضع الزر الخاص به على العدد 53 في لوحة األعداد.	 
ًحا له أنَّ بطاقة مضاعفات العشرة ُتمثِّل العدد الذي 	  اطلب إلى الطالب األول سحب بطاقة من مجموعة بطاقات األعداد وُأخرى من بطاقات العشرات، ُموضِّ

سيضيفه إلى العدد 53، ثم اطلب إليه إيجاد الناتج ُمستعِماًل لوحة األعداد.
اطلب إلى الطالب مقارنة الناتج الذي حصل عليه ببطاقة العدد التي سحبها ُمسَبًقا؛ فإذا كان الناتج ُمطابًِقا للعدد على البطاقة فبإمكانه االحتفاظ بالبطاقتين، 	 

وإاّل أعاد كل بطاقة إلى مجموعتها.
ر الطالب الثاني ما فعله زميله.	  يتبادل الطالبان األدوار، وُيكرِّ
يستمر النشاط حتى نفاد البطاقات جميعها. 	 

نشاط 2

هدف النشاط:

ن من منزلتين.	  ن من منزلة واحدة مع عدد ُمكوَّ جمع عدد ُمكوَّ

 المواد واألدوات: 

ورقة المصادر 2: لوحة األعداد، بطاقات صغيرة.

خطوات العمل:

ع الطلبة إلى مجموعات ثنائية، ثم أعِط كل مجموعة المواد واألدوات الالزمة.	  وزِّ
ن من منزلة واحدة، 	  ن من منزلتين، واآلخر ُمكوَّ اطلب إلى كل طالب أْن يكتب على بطاقة صغيرة جملة جمع لعددين، أحدهما ُمكوَّ

مثل: 3 + 65، ثم يكتب اإلجابة على بطاقة منفصلة.  

اجمع بطاقات جمل الجمع وبطاقات اإلجابات، واخلطها، ثم َأِعْد توزيعها على الطلبة عشوائيًّا؛ شرط أْن يحصل كل طالب على جملة جمع وبطاقة إجابة.	 
اطلب إلى الطلبة إيجاد ناتج جملة الجمع الجديدة، ثم البحث عن الطالب الذي يملك بطاقة اإلجابة المطابقة.	 

إرشاد: ُيمِكن للطلبة االستعانة بلوحة األعداد إليجاد ناتج جملة الجمع.

10 دقائق

10 دقائق
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نشاط 3

هدف النشاط:

ن كلٌّ منهما من منزلتين.	  جمع عددين يتكوَّ

 المواد واألدوات: 

ألواح صغيرة، بطاقات األعداد )50 -0( من ورقة المصادر 1: بطاقات األعداد )100- 0(.

تنبيه: َأِزِل البطاقات التي منزلة اآلحاد فيها أكبر من 4. !

خطوات العمل:

ع عليهم لوًحا صغيًرا 	  ع الطلبة إلى مجموعات ثالثية، ثم اطلب إليهــم الجلوس في صف، ووزِّ وزِّ
وقلم لوح.

اطلــب إلى الطالب األول في المجموعة ســحب بطاقتي أعداد من مجموعــة البطاقات، وتمثيل 	 
العددين باستعمال قطع دينز.

اطلب إلى الطالب الثاني كتابة جملة جمع عمودية للعددين، وإيجاد ناتجها.	 

اطلب إلى الطالب الثالث كتابة جملة جمع أفقية للعددين، وإيجاد ناتجها.	 

ة ُأخرى.	  اطلب إلى الطلبة تغيير أماكنهم، وتكرار خطوات النشاط مرَّ
 

نشاط 4

هدف النشاط:

ن كلٌّ منهما من منزلتين لهما منزلة العشرات نفسها.	  جمع عددين يتكوَّ

 المواد واألدوات: 

بطاقات األعداد )40-0( من ورقة المصادر 1: بطاقات األعداد )100- 0(. 

خطوات العمل:

ع الطلبــة إلى مجموعات، ثم أعِط كل مجموعة من بطاقات األعداد زوًجا من األعداد لهما عدد 	  وزِّ
العشرات نفسه. 

اطلب إلى أفراد المجموعات تحديد رقم منزلة العشرات ورقم منزلة اآلحاد في كال العددين، مثل: 	 
ن من 3 عشرات و2 آحاد. ن من 3 عشرات و6 آحاد، والعدد 32 الذي يتكوَّ العدد 36 الذي يتكوَّ

اطلــب إلى أفراد المجموعات جمع منزلتي اآلحاد في العددين )8=2+6( 8 آحاد، ثم إيجاد ناتج 	 
جمع العشرات باستعمال حقيقة جمع العدد ونفسه )6=3+3(، ثم كتابة ناتج الجمع )68(.

ر النشاط باستعمال أعداد ُأخرى.	  كرِّ

5 دقائق

5 دقائق

مالحظات المعلم
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أَْستَْكِشُف

لِ في  َوَّ فِّ األْ بَةِ الصَّ لَ دُ طَ دَ إِذا كانَ عَ
بَةِ  لَ دُ طَ دَ عَ س 20ِ طالِبًا، وَ دارِ د الْمَ إِحْ
مْ طالِبًا في  كَ فِّ الثّاني 30 طالِبًا، فَ الصَّ

ا؟ عً يْنِ مَ فَّ الصَّ

أَتََعلَُّم 

. راتِ عُ الْعَشَ مَ عِ 40 + 30، أَجْ مْ دَ ناتِجَ جَ َجِ ألِ

 

راتٍ شَ عَ راتٍ  شَ عَ راتٍ  شَ عَ  

3  +  4  =  7  

30  +  40  =  70  

لى إيجادِ ناتِج 10ِ + 30؟ 1 + 3  عَ عِ مْ ةُ الْجَ قيقَ ني حَ دُ يْفَ تُساعِ ُث: كَ أَتََحدَّ

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

عِ  مْ قائِقَ الْجَ لُ حَ مِ تَعْ أَسْ
. راتِ شَ عَ عِ الْ مْ لِجَ

عِ 4 + 3  مْ ةَ الْجَ قيقَ لُ حَ مِ تَعْ أَسْ
يجادِ ناتِجِ 40 + 30 إلِ

�ِ��
َ

��َ
ْ
�� �ُ�ْ�َ�ِ��

َ
��َ

ْ
�� �ُ�ْ�َ 1

+

التعلم القبلي: 

يجمع عددين باستعمال خط األعداد.	 

يوظف حقائق الجمع ضمن العدد 10.	 

التبديليــة والتجميعية في 	  العمليــات  يوظف خواص 
عملية الجمع.

األدوات الالزمة: 

قطع دينز، أو بديل عنها.  	 

ورقة المصادر 3	 

ألواح صغيرة.	 

التهيئة1

ع الطلبة إلى مجموعات ثنائية. 	  وزِّ

اســأل الطلبة: كم زوًجــا من األعــداد المختلفة التي 	 
ُيمِكنك جمعها إليجاد العدد 17؟ 

اطلب إلى أفــراد المجموعات اإلجابة عن الســؤال، 	 
ًدا لهم  وكتابة اإلجابات على ألواحهــم الصغيرة، ُمحدِّ

وقًتا إلنهاء المهمة )3 دقائق مثاًل(.

ــل إلى أكبر عدد من الحلول في 	  المجموعة التي تتوصَّ
دة هي الفائزة. المدة الزمنية الُمحدَّ

االستكشاف2

اقرأ للطلبة المســألة الواردة في فقرة )أستكشف(، ثم 	 
اسألهم:

كم طالًبا في الصف األول؟ 20 	

 كم طالًبا في الصف الثاني؟ 30 	

كم طالًبا في الصفين مًعا؟ تختلف اإلجابات 	

تقبل إجابات الطلبة جميعها.	 

نتاجات الدرس:

لجمع 	  الجمــع  حقائــق  يســتعمل 
العشرات.

1
الدرس

ال يقل المجــال العاطفي أهمية عن المجال المعرفــي، فاحرص على أال 	 
تقول لطالب: إجابتك خطأ، بل قــل: »اقتربت من اإلجابة الصحيحة، من 
يســتطيع إعطاء إجابة أخرى؟« أو إن شئت فقل: »هذه إجابة صحيحة لغير 

هذا السؤال«.
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التدريس3

ع الطلبة إلى مجموعات، ثم أعِط كل مجموعة عدًدا من قطع دينز أو بديل عنها.	  وزِّ

اكتب على السبورة المسألة الواردة في فقرة )أتعلَّم(. 	 

اطلب إلى أفراد المجموعات تمثيل العددين 30 و 40 بقطع دينز في صورة 3 عشرات و 4 عشرات، 	 
ثم اسألهم:

ما ناتج جمع 3 عشرات و4 عشرات؟ 7 عشرات 	

إذن، ما  ناتج 40+30؟ 70  	

ح للطلبة أنَّه يُمِكن توظيف حقائق الجمع في إيجاد ناتج جمع العشــرات، ُمبيِّنًا لهم أنَّ حقيقة 	  وضِّ
جمع 4 + 3 تســاعدنا على إيجاد ناتج 40 + 30، وهكذا الحال لبقية حقائق الجمع ضمن العدد 

عشرة.

أعط الطلبة مجموعة من المســائل األُخرى، ثم اطلب إليهم تحديد حقيقة الجمع التي استعملوها 	 
في كل مسألة.

ع الطلبة من ذوي المستوى فوق المتوسط على إيجاد الناتج من دون  تنويع التعليم: شجِّ

تمثيل المسائل بالنماذج.

التقويم التكويني:

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

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

ًما لهم التغذية الراجعة. ه الطلبة إلى حلِّ األسئلة )6 - 1( في فقرة )أتحقَّق من فهمي(، ُمقدِّ وجِّ

حلُّ المسألة: 

اقرأ للطلبة المسألة الواردة في فقرة )أحلُّ المسألة(، ثم اسأْلهم :	 
كم سمكة اصطاد عمر؟ 10 	

كم سمكة اصطاد والده؟ 30 	

ما المطلوب في المسألة؟ إيجاد مجموع ما اصطاده عمر ووالده. 	

ما مجموع ما اصطاده عمر ووالده؟ 40 	

تنويع التعليم: ُيمِكنك اســتعمال المحسوســات لمســاعدة الطلبة من ذوي المستوى 

المتوسط أو دون المتوسط على حلِّ السؤال، ثم تشجيع الطلبة المتميزين على حلِّه من دون 
استعمال المحسوسات.

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

مالحظات المعلم
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لى  عَ  2  +  4 عِ  مْ الْجَ ةُ  قيقَ حَ هُ  دُ تُساعِ يْفَ  كَ حَ  ضِّ يُوَ أَنْ  لي  طِفْ إِلى  أَطْلُبُ   : َمْنِزلِيٌّ نَشاٌط 

إيجادِ ناتِجِ 40 + 20

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

: عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ
1     

+
  2     

+
 

راتٍ  شَ عَ راتٍ شَ عَ راتٍ شَ عَ

6 + 3 =    

   +    =    

راتٍ  شَ عَ راتٍ شَ عَ راتٍ شَ عَ

   +    =    

   +    =    

3  راتٍ   شَ عَ راتٍ شَ عَ راتٍ شَ عَ

2 + 3 =    

   +    =    

 4  راتٍ   شَ عَ راتٍ شَ عَ راتٍ شَ عَ

1 + 5 =    

   +    =    

5    20 + 70 =     6    10 + 40 =    

 ، كاتٍ مَ طادَ 10 سَ ، فَاصْ ماكِ َسْ يْدِ األْ ةٍ لِصَ لَ حْ هِ في رِ عَ والِدِ رُ مَ مَ بَ عُ هَ  7  ذَ  

هُ؟ والِدُ رُ وَ مَ هُ عُ طادَ موعُ ما اصْ جْ . ما مَ ةً كَ مَ هُ 30 سَ طادَ والِدُ اصْ وَ

أَُحلُّ الَْمْسأَلََة

6 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

9
90

90

10+30=40

50

50

70

60

7

65

30

30

20

50

2
60

20

50

10

5

   الواجب المنزلي: 

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

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

ع الطلبــة إلــى مجموعــات ثنائية، ثــم أعِط كل 	  وزِّ
مجموعة نسخة من ورقة المصادر3: العشرات.

إرشــاد: ُقصَّ البطاقات الموجــودة في ورقة 

المصادر سلًفا، ثم اخلطها جيًدا، واطلب إلى الطلبة 
وضعها بشكل مقلوب أمامهم.

اطلب إلى الطالب األول سحب بطاقتين من مجموعة 	 
البطاقــات التي أمامه وإيجاد مجمــوع العددين على 
البطاقتيــن، ثم اطلب إلى الطالب الثاني تكرار ما فعله 

زميله.
يحصل الطالب الذي مجموعه أكبر على نقطة.	 
ة.	  ر الطالبان الخطوتين السابقتين مّرات ِعدَّ ُيكرِّ
الفائز َمْن يحصل على عدد أكبر من النقاط. 	 

تنويع التعليم:

ه الطلبة إلى تنفيذ النشــاط 1 من أنشطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي بوصفه إثراًء لهم:

نان للعدد 50؟  إجابة ُمحتَملة: 	  ما عددا العشرات الُمكوِّ
20 و 30

تعليمات المشروع: 

البــدء بتجهيز المــواد واألدوات 	  اطلب إلــى الطلبة 
ًها بأنَّه ُيمِكنهم طلب المساعدة  الخاصة بالمشروع، ُمنوِّ

في ذلك من الوالدين.

الختام6

ــق من فهم الطلبــة )عند الضرورة( بطرح أســئلة 	  تحقَّ
عليهم، مثل:

َأِجُد ناتَِج ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: 	

1    50 + 10 = 60

2    20 + 20 = 40
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التعلم القبلي: 

ا حتى 90.	  يَعدُّ عشرات تصاعديًّ

يجمع عددين باستعمال خط األعداد.	 

يوظف حقائق الجمع ضمن العدد 10 	 

يوظف خــواص العمليات التبديليــة والتجميعية في 	 
عملية الجمع.

األدوات الالزمة: 

بديل 	  أو  دينــز،  قطــع 
عنها.

ورقة المصادر 1	 

ورقة المصادر 2	 

ورقة المصادر 4	 

ورقة المصادر 5	 

ورقة المصادر 6	 

ألواح صغيرة.	 

التهيئة1

ع على كل 	  ع الطلبة إلــى مجموعات رباعية، ثم وزِّ وزِّ
مجموعة نســخة من ورقة المصادر2: لوحة األعداد، 
ومجموعــة بطاقــات األعــداد )40 -20( من ورقة 

المصادر 1: بطاقات األعداد.

اطلب إلى أفراد المجموعات اختيار عدد من مجموعة 	 
بطاقات األعداد، وتلوينه على لوحة األعداد الخاصة 

بهم؛ ليكون واضًحا.

اطلــب إلــى أفــراد المجموعــات جمع عــدد من 	 
مضاعفــات العدد عشــرة مع العدد الــذي اختاروه، 
ا على اللوحة وصواًل إلى الناتج. وذلك بالَعدِّ تصاعديًّ

اطلب إلى أفراد المجموعــات تلوين الناتج، ثم رفع 	 
ق من  لوحة األعداد الخاصة بهــم إلى األعلى؛ للتحقُّ

صحة إجاباتهم.

نتاجات الدرس:

ًنا مــن منزلتين مع 	  يجمع عــدًدا ُمكوَّ
عدد من منزلة واحدة ذهنيًّا.

ًنا مــن منزلتين مع 	  يجمع عــدًدا ُمكوَّ
العشرات ذهنيًّا.

2
الدرس

10

 �ُ�ْ ���� �ُ�ْ ����

أَْستَْكِشُف

 تَر ، ثُمَّ اشْ بَّةً بَطاطا فيهِ 52 حَ نَ الْ ا مِ دُ كيسً مَ تَر أَحْ اشْ
؟ دُ مَ تَر أَحْ بَّةَ بَطاطا اشْ مْ حَ . كَ بّاتٍ إِضافِيَّةٍ 5 حَ

طاطا بَ

أَتََعلَُّم 

: داتٍ ا 3 واحِ يًّ دِ دُّ تَصاعُ دِ 24، ثُمَّ أَعُ دَ أُ بِالْعَ دَ عِ 3 + 24، أَبْ مْ دَ ناتِجَ جَ َجِ ألِ

27262524

+1 +1 +1

  24   +   3   =   27

: راتٍ شَ ا 3 عَ يًّ دِ دُّ تَصاعُ دِ 24، ثُمَّ أَعُ دَ أُ بِالْعَ دَ عِ 30 + 24، أَبْ مْ دَ ناتِجَ جَ َجِ ألِ

  54443424

+10 +10 +10

  24   +   30   =   54

نْ 40 + 58؟ تَلِفُ 4 + 58 عَ ُث: فيمَ يَخْ أَتََحدَّ

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

دٍ 	  دَ عَ عَ تَيْنِ مَ لَ نْزِ نْ مَ ا مِ نً وَّ كَ ا مُ دً دَ عُ عَ مَ أَجْ
نِيًّا. ةٍ ذِهْ دَ ةٍ واحِ لَ نْزِ نْ مَ مِ

عَ 	  تَيْنِ مَ لَ نْزِ ــنْ مَ ا مِ نً وَّ كَ ا مُ دً ــدَ ــعُ عَ مَ أَجْ
نِيًّا. راتِ ذِهْ شَ عَ الْ

أَتََذكَُّر:

. داتٍ ني 3 واحِ 3 تَعْ
. راتٍ شَ ني 3 عَ 30 تَعْ

��ِ ْ


��� �ُ�ْ�َ
ْ
����ِ ْ


��� �ُ�ْ�َ

ْ
�� 2
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االستكشاف2

اقرأ للطلبة المسألة  في فقرة )أستكشف(، ثم اسألهم:	 

لمعرفة عدد حبات البطاطا التي اْشَتراها َأْحَمُد، يلزم العد واحدات أم عشرات؟ واحدات 	

كم حبة بطاطا اشترى أحمد؟ 57 	

استمع إلى إجابات الطلبة كافة.	 

التدريس3

ع الطلبة إلى مجموعات، ثم أعِط كل مجموعة عدًدا من قطع دينز أو بديل عنها.	  وزِّ

اكتب على اللوح العدد 24، ثم اطلب إلى أفراد المجموعات تمثيله بقطع دينز. 	 

أضف العدد 3 إلى العدد 24 ) 3 + 24 (، ثم اطلب إلى أفراد المجموعات إيجاد الناتج باستعمال 	 
ا واحدات على  ا  3 واحدات، ثم مثِّل المسألة وعملية الَعدِّ تصاعديًّ قطع دينز، وذلك بالَعدِّ تصاعديًّ

اللوح باستعمال خط األعداد.

إرشاد: ُيمِكنك في أثناء تنفيذ اإلجراء السابق تزويد المجموعات بورقة المصادر 4: خط 

األعداد )20- 0(.

ن مــن منزلتين مع عدد من منزلة واحدة، ثم 	  اكتب على اللوح مجموعة من مســائل جمع عدد ُمكوَّ
ج معهم لحل  اطلب إلى أفراد المجموعات حلَّها باســتعمال قطع دينز وخط األعداد أواًل، ثم تدرَّ

ا، وإيجاد اإلجابة ذهنيًّا. المسائل من دون استعمال قطع دينز وخط األعداد، وذلك بالَعدِّ تصاعديًّ

ن من منزلتين مع 	  اكتب على اللوح عدًدا من المسائل إليجاد العدد المفقود في مسألة جمع عدد ُمكوَّ
عدد من منزلة واحدة، ثم اطلب إلى أفراد المجموعات حلَّها فرادى باستعمال قطع دينز.

ن من منزلتين 	  اكتب على اللوح عدًدا من المســائل إليجاد العدد المفقود في مسائل جمع عدد ُمكوَّ
مع عدد من منزلة واحدة، ثم اطلب إلى أفراد المجموعات حلَّها، وذكر اإلجابة ذهنيًّا.

َأِعْد كتابة العدد 24 على اللوح، ثم اطلب إلى أفراد المجموعات تمثيله بقطع دينز. 	 

أضف العدد 30 إلى العدد 24 )30+24(، ثم اطلب إلى أفراد المجموعات إيجاد الناتج باستعمال 	 
ا على  ا 3 عشــرات، ثم مثِّل المســألة وعملية الَعدِّ عشرات تصاعديًّ قطع دينز، وذلك بالَعدِّ تصاعديًّ

لوحة األعداد للتوضيح.

اطرح على الطلبة السؤال اآلتي: 	 

فيَم يختلف 3+ 24 عن 30+ 24؟ استمع إلى إجابات الطلبة كافًة. 	
ناِقش الطلبة في إجابات الســؤال الســابق؛ الســتنتاج أنَّ إضافة عدد من منزلة واحدة إلى عدد من 	 

منزلتين ُيغيِّر في منزلة اآلحاد، وأنَّ إضافة العشرات ُيغيِّر في منزلة العشرات.

ن من منزلتين مع العشــرات، ثم اطلب إلى 	  اكتب على اللوح مجموعة من مســائل جمع عدد ُمكوَّ
ج معهم لحل المسائل من  أفراد المجموعات حلَّها باستعمال قطع دينز ولوحة األعداد أواًل، ثم تدرَّ

ا، وذكر اإلجابة ذهنيًّا. دون استعمال قطع دينز وخط األعداد، وذلك بالَعدِّ تصاعديًّ

ن من منزلتين 	  اكتب على اللوح عدًدا من المســائل لمعرفة العدد المفقود في مسألة جمع عدد ُمكوَّ
مع العشرات، ثم اطلب إلى أفراد المجموعات حلَّها فرادى باستعمال قطع دينز.

مالحظات المعلم
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 اكتــب على اللوح عــدًدا من المســائل إليجاد العدد 	 
ن من منزلتين مع  المفقود في مســائل جمع عدد ُمكــوَّ
العشــرات، ثم اطلب إلى أفراد المجموعات حلَّها من 

دون استعمال قطع دينز، وذكر اإلجابة ذهنيًّا.

تنبيه:   احرْص على أْن تكون المســائل التي 

تعرضها على الطلبة من دون إعادة تجميع.
!

التقويم التكويني:

د أنَّ  ث( للتأكُّ    استعمل الســؤال في فقرة )أتحدَّ
الطلبة فهموا فكرة الدرس بصورة ســهلة قبل 
ــق من فهمي(.  البدء بحلِّ أســئلة فقرة )أتحقَّ
اطلــب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتوى 
المتوســط أو دون المتوســط أْن يجيبوا عن 

السؤال.

التدريب4

ِه الطلبة إلى حلِّ األسئلة )10- 1( في فقرة )أتحقَّق من  وجِّ
م لهم التغذية الراجعة. فهمي(، وقدِّ

حلُّ المسألة: 

اقرأ للطلبة المســألة الواردة في فقرة )أحّل المسألة(، 	 
ثم اسأْلهم :

ما العدد األول في المسألة؟ 15 	

ما العدد الناتج من إضافة العدد 20 إلى العدد 15؟  	
35

ة، وتابعهم في 	  اطلب إلى الطلبة إضافة 20  في كل مرَّ
ًما لهم التغذية الراجعة. هذه األثناء، ُمقدِّ

11

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

نِيًّا: عِ ذِهْ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ
1    21 + 4 =     2    90 + 7 =    

3    42 + 5 =     4    14 + 30  =    

5    72 + 20 =     6    59 + 30 =    

: قودَ فْ دَ الْمَ دَ دُ الْعَ أَجِ

7    52 +  = 72 8    60 +  = 66

9     + 4 = 95 10     + 50 = 86

أَُحلُّ الَْمْسأَلََة

ةٍ: رَّ لَّ مَ ةِ 20 كُ راغَ بِإِضافَ فَ ُ الْ ألَ : أَمْ دِيُّ دَ سُّ الْعَ  11  الْحِ  

351515

: تِيَةِ دادِ اآلْ َعْ نَ األْ دٍ مِ دَ لِّ عَ ةَ 30 إِلى كُ لي إِضافَ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

25, 53, 28, 64, 19

6 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

25

47

92

20 6

3691

55 75 95

97

44

89
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إرشــاد: ُيمِكنك اســتعمال النماذج لمســاعدة الطلبة من ذوي المستوى المتوسط ودون 

المتوسط، وكذلك تشجيع الطلبة من المستوى فوق المتوسط على إيجاد الناتج ذهنيًّا.

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

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلى الطلبة أْن يحّلوا في المنزل مسائل الدرس الواردة في كتاب التمارين، واحرْص على تقديم 
التغذية الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

ع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	  وزِّ

ن جمع عدد من منزلتين مع عدد 	  اطلب إلى كل طالب أْن يكتب على لوحه مســألة حياتيــة تتضمَّ
من منزلة واحدة.

اطلب إلى أفراد المجموعات تبادل األلواح؛ وحلَّ مسائل زمالئهم ذهنيًّا.	 

ن بعض الطلبة من كتابة المسألة؛ لذا ُيمِكنهم ذكرها فقط من دون كتابة. تنبيه:   قد ال يتمكَّ !

تنويع التعليم:

ه الطلبة إلى تنفيذ النشاط 2 من أنشطة التدريب اإلضافية. 	 وجِّ

اإلثراء5

اطرح على الطلبة السؤالين اآلتيين بوصفهما إثراًء لهم:

جمع علي  26 بيضة من مزرعة الدجاج صباًحا، وجمع 8 بيضات ُأخرى مســاًء. كم بيضة جمع 	 
علي في الصباح وفي المساء؟ 34 = 26+8

 	10  40  70 ٍة:  َأْمأَلُ اْلَفراَغ بِإِضاَفِة 30 ُكلَّ َمرَّ

تعليمات المشروع:

اطلــب إلى الطلبة كتابة األعداد من 1 إلى 99 على البطاقات الصغيرة، وتجهيز لوحة الجمع بكتابة 	 
إشارة الجمع بخط كبير عليها، مستعينين بالشكل الوارد في كتاب الطالب عند تصميم اللوحة.

الختام6

ق من فهم الطلبة )عند الضرورة( بطرح أسئلة عليهم، مثل:	  تحقَّ

َأِجُد ناتَِج اْلَجْمِع ِذْهنِيًّا: 	

1    50 + 25 = 75 2    64 + 4 = 68

مالحظات المعلم
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التعلم القبلي: 

ن من 	  يحدد عدد العشــرات وعدد اآلحاد في عدد ُمكوَّ
منزلتين.

ن من منزلتين مع عدد من منزلة واحدة 	  يجمع عدد ُمكوَّ
ذهنيًّا.

ن من منزلتين مع العشرات ذهنيًّا.	  يجمع عدد ُمكوَّ

يوظف حقائق الجمع ضمن العدد 10	 

األدوات الالزمة: 

قطع دينز، أو بديل عنها.  	 

ورقة المصادر 1	 

التهيئة1

ع الطلبة إلى مجموعات ثنائية. 	  وزِّ

اطلب إلى أحد الطالبين فــي المجموعة أْن يختار من 	 
ورقة المصادر 1: بطاقات األعــداد )100- 0( بطاقة 
ن من منزلتين وتمثيلها بقطــع دينز أو ببديل  عدد ُمكــوَّ

عنها.

اطلب إلى الطالب اآلخر في المجموعة أْن يكتب على  	 
لوحه العدد الذي ُتمثِّله القطع.

اطلب إلى الطالب األول أْن يكشف بطاقة العدد لزميله؛ 	 
ق من صحة إجابته. ليتحقَّ

اطلب إلــى الطالبين تبــادل دور كلٍّ منهما، وتكرار ما 	 
سبق باستعمال أعداد مختلفة.

االستكشاف2

اقــرأ للطلبة  نص المســألة في فقرة )أستكشــف(، ثم 	 
اسألهم:

ورقة المصادر 7 	 

ألواح صغيرة.	 

نتاجات الدرس:

ن 	  ا وأفقيًّــا عددين يتكوَّ يجمع عموديًّ
كلٌّ منهما من منزلتين.

3
الدرس

أَْستَْكِشُف

كِبَ في  . رَ يَوانِ ةِ الْحَ ديقَ ةً إِلى حَ لَ حْ ةٌ رِ سَ رَ دْ تْ مَ نَظَّمَ
ةِ الثّانِيَةِ 27  في الْحافِلَ ُولى 31 طالِبًا، وَ ةِ األْ الْحافِلَ

؟ تَيْنِ بَةِ في الْحافِلَ لَ موعُ الطَّ جْ طالِبًا. ما مَ

أَتََعلَُّم 

يًّا: قِ ا، أَوْ أُفُ مودِيًّ راتِ عَ شَ عَ عُ الْ مَ ، ثُمَّ أَجْ الً حادَ أَوَّ عُ اآلْ مَ 43، أَجْ نِ 25 وَ يْ دَ دَ عَ عِ الْ مْ لِجَ

راتٌ شَ عَ آحادٌ

 

   

راتٌ شَ عَ آحادٌ

 

   

+

ا. مودِيًّ عُ عَ مَ ةُ 1: أَجْ الطَّريقَ

راتٌ شَ عَ آحادٌ
2 5

+ 4 3

8

حادَ عُ اآلْ مَ أَجْ

راتٌ شَ عَ آحادٌ
2 5

+ 4 3

6 8

راتِ شَ عَ عُ الْ مَ أَجْ
يًّا. قِ عُ أُفُ مَ ةُ 2: أَجْ الطَّريقَ

25   +   43    =   68

. حادَ عُ اآلْ مَ 1 أَجْ

. راتِ شَ عَ عُ الْ مَ 2 أَجْ

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

نُ  وَّ تَكَ ـنِ يَ يْ دَ دَ يًّا عَ قِ ـا أَوْ أُفُ مودِيًّ ـعُ عَ مَ أَجْ
. تَيْنِ لَ نْزِ ـنْ مَ مـا مِ نْهُ لٌّ مِ كُ

46؟ نِ 32، وَ يْ دَ دَ عَ عُ الْ مَ يْفَ أَجْ ُث: كَ أَتََحدَّ

#
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كم طالًبا ركب في الحافلة األولى؟ 31 	

كم طالًبا ركب في الحافلة الثانية؟ 27 	

كيف نجد عدد الطلبة في الحافلتين مًعا؟ إجابة ُمحتَملة: نجمع. 	

ما مجموع الطلبة في الحافلتين؟  ستختلف إجابات الطلبة. 	

استمع إلى إجابات الطلبة كافة.	 
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التدريس3

ع الطلبة إلى مجموعات، ثم أعِط كل مجموعة قطع دينز أو بدياًل عنها.	  وزِّ

اكتب على اللوح المسألة الواردة في فقرة )أتعلَّم(: 25 + 43	 

ًحا لهم أنَّه لجمع عددين من منزلتين 	  اطلب إلى أفراد المجموعات تمثيل العددين بقطع دينز، ُموضِّ
فإنَّنا نجمع اآلحاد مع اآلحاد، والعشــرات مع العشــرات، ثم اطلب إليهم جمع قطع الواحدات 

بعضها مع بعض، وقطع العشرات بعضها مع بعض، ثم اسألهم:

ما العدد الناتج  من جمع العددين 25 و 43؟ 68 	

كيف عرفتم ذلك؟ عدد الواحدات 8، وعدد العشرات 6  	

د عدد العشرات 	  نا ُنحدِّ ارسم على اللوح لوحة القيمة المنزلية، ثم بيِّن للطلبة أنَّه لجمع العددين فإنَّ
وعدد اآلحاد لكلٍّ من العددين، ثم نجمع اآلحاد مع اآلحاد، والعشــرات مع العشرات، وأنَّ هذه 

الطريقة ُتسّمى الجمع العمودي.

ًحا لهم كيفية تحديد عدد 	  ناِقش الطلبة في جمع العدديــن 25 و 43  بطريقة الجمع األفقي، ُموضِّ
العشرات وعدد اآلحاد عند الكتابة أفقيًّا.

اكتب على اللوح مجموعة مختلفة من األمثلة على جمع عددين من منزلتين، ثم اطلب إلى أفراد 	 
ا، واطلب إلى أفراد المجموعــات األُخرى الجمع أفقيًّا، ثم  بعض المجموعات الجمــع عموديًّ

ق من صحة اإلجابة بالطريقتين.  اطلب إليهم تبادل األلواح؛ للتحقُّ

التقويم التكويني:

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

المتوسط أو دون المتوسط أْن يجيبوا عن السؤال.

التدريب4

م لهم التغذية الراجعة. ِه الطلبة إلى حلِّ األسئلة )6- 1( في فقرة )أتحقَّق من فهمي(، وقدِّ وجِّ

حلُّ المسألة: 

اقرأ للطلبة المسألة الواردة في فقرة )أحّل المسألة(، ثم اسأْلهم :	 

ما النمط في األعداد … ,… ,46 ,35 ,24 ,13؟ إضافة العدد 11  	

ما النمط في األعداد … ,… ,11 ,11 ,11 ,11؟ تكرار العدد 11 	

ما ناتج جمع 11+13؟ 24 	

 ما ناتج جمع 11+24؟ 35 	

ما ناتج جمع  11+35؟ 46 	

 ما النمط في المسألة؟   	
ههم إلى حلِّ أســئلة الدرس 	  في حال أنهى الطلبة المتميزون حلَّ األســئلة في كتاب الطالب، وجِّ

من كتاب التمارين.

مالحظات المعلم
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حــل  أثنــاء  فــي  إرشــاد: 

دينز،  قطــع  الطلبــة  أعــِط  المســائل، 
بطاقــات   :7 المصــادر   وورقــة 

اآلحاد والعشرات.

تنبيــه:   احرْص علــى أْن تكون 

الطلبة من  التي تعرضها على  المســائل 
دون إعادة تجميع.

!

المفاهيم العابرة للمواد  

في الســؤال 7 من فقرة )أحلُّ المســألة(، 	 
د للطلبة أهميــة التحليل وتقديم األدلة  أكِّ
والبراهيــن؛ إذ ُيمثِّل ذلــك أحد المفاهيم 
العابرة للمواد. اطلب إلــى الطلبة اإلفادة 
مّمــا تعلَّموه في هــذا الدرس فــي تبرير 

إجاباتهم بصورة مناسبة.
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   الواجب المنزلي: 

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

الراجعة لهم في اليوم التالي.

التطبيق:

ع الطلبــة إلــى مجموعــات ثنائية،  ثــم أعِط كل 	  وزِّ
مجموعة بطاقات األعداد )49 -11(، وقطع دينز.

تنبيــه:   احرص علــى إزالة األعــداد التي 

آحادها أكبر من 4 من مجموعة بطاقات األعداد.
!

اطلب إلى أفراد المجموعــات تمثيل العددين بقطع 	 
دينــز، ثم جمع القطــع، ثم كتابة جملــة الجمع على 

ألواحهم.

اطلب إلى أفراد المجموعات تكرار النشاط باستعمال 	 
عددين آخرين.

تنويع التعليم:

ه الطلبة إلى تنفيذ النشــاط 3 من أنشطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

ه الطلبة إلى تنفيذ النشــاط 4 من أنشطة التدريب  	 وجِّ
اإلضافية.

اإلثراء5

اكتب على اللوح العدد 74.	 

اطلب إلى الطلبة اســتعمال قطع دينز إليجاد عددين 	 
من منزلتين مجموعهما 74

اطلب إلى الطلبة تقديم أكبر عدد من الحلول.	 

تعليمات المشروع:

اطلب إلى الطلبة - ضمن مجموعات- سحب بطاقتي 	 
أعداد من مجموعة البطاقات التي َأَعّدوها، ثم وضعهما 
ص لهما على لوحة الجمع، ثم جمع  في المكان الُمخصَّ

العدد باستعمال النماذج، وكتابة الناتج.

الختام6

ق من فهــم الطلبة )عند الضرورة( بطرح أســئلة 	  تحقَّ
عليهم، مثل:

َأِجُد ناتَِج اْلَجْمِع: 	

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهمي 

: عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

1    2    

3    44 + 54 =     4    63 + 15  =    

5    74 + 13 =     6    51 + 12   =    

: طَ لُ النَّمَ مِ ، ثُمَّ أُكْ عُ مَ : أَجْ دِيُّ دَ سُّ الْعَ  7  الْحِ  

13
+ 11

24

 
24

+ 11

 
35

+ 11

 46
+ 11

 
+

 
+

أَُحلُّ الَْمْسأَلََة

عِ 55 + 23 مْ دُ ناتِجَ جَ يْفَ يَجِ ضيحَ كَ لي تَوْ : أَطْلُبُ إِلى طِفْ نَشاٌط َمْنِزلِيٌّ

+

راتٌ شَ عَ آحادٌ
3 4

2 1+

راتٌ شَ عَ آحادٌ
5 6

1 2

6 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

13

6

98

87

35 46 57 68 79
11 11

57 68

78

63

58 5

1    37 + 51 = 88

2    15 + 34 = 49
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 ، ةً رَ كُ  31 نَّدٍ  هَ مُ عَ  مَ إِذا كانَ   . يَّةً جاجِ زُ ةً  رَ كُ  58 دانا  وَ نَّدٍ  هَ مُ عَ  مَ
عَ دانا؟ يَّةً مَ جاجِ ةً زُ رَ مْ كُ فَكَ

273717

: تِيَةَ بَعَ اآلْ َرْ طُواتِ األْ بِعُ الْخُ ، أَتَّ أَلَةِ سْ لِّ الْمَ لِحَ

أَفَْهُم1

أَلَةِ؟ سْ طَياتُ الْمَ عْ ما مُ
تَها. طًّا تَحْ عُ خَ أَضَ

 	 . هُ طُ وِّ ؟ أُحَ ةِ أَلَ سْ مَ طْلوبُ في الْ مَ ما الْ

أَُخطُِّط2

عَ دانا. يَّةِ مَ جاجِ راتِ الزُّ دَ الْكُ دَ نُ عَ مِّ أُخَ
. ةِ أَلَ سْ مَ ةَ في الْ جودَ وْ مَ بِطاقاتِ الْ لُ الْ مِ تَعْ أَسْ

أَُحل3ُّ  

48 > 58

طْلوبِ نَ الْمَ لُّ مِ أَقَ

31

17
48

+

مينُ 1 التَّخْ

68 < 58

طْلوبِ نَ الْمَ ثَرُ مِ أَكْ

31

37
68

+

مينُ 2 التَّخْ

58 = 58

31

27
58

+

مينُ 3 التَّخْ

. يَّةً جاجِ ةً زُ رَ عَ دانا 27 كُ : مَ نْ إِذَ

أَتََحقَُّق4

. لِّ ةِ الْحَ حَّ نْ صِ قَ مِ قَّ َتَحَ لُ النَّماذِجَ ألِ مِ تَعْ أَسْ

ُ
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َ
�
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ْ
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ُ
� ��

ُ
�   4

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

طَّةِ  مالِ خُ تِعْ ةَ بِاسْ أَلَ سْ مَ لُّ الْ أَحُ
. قِ قُّ التَّحَ مينِ وَ التَّخْ

التعلم القبلي: 

يجمع العشرات.	 

ن من منزلتين مع العشرات ذهنيًّا.	  يجمع عدد ُمكوَّ

ن كلٌّ منهما من منزلتين.	  يجمع عددين يتكوَّ

يوظف حقائق الجمع ضمن العدد 10.	 

األدوات الالزمة: 

قطع دينز، أو بديل عنها.  	 

ورقة المصادر 3	 

ألواح صغيرة.	 

التهيئة1

ع الطلبة إلى مجموعات ثنائية، ثم أعِط كل مجموعة 	  وزِّ
بطاقة تحمل العدد 20

اطلب إلى أفراد المجموعات سحب بطاقة من مجموعة 	 
بطاقات األعداد من ورقة المصادر3: العشرات.

تنبيــه:   َأِزْل ســلًفا العدديــن 10 و 20 من 

مجموعة البطاقات.
!

اطلب إلى أفراد المجموعات تحديد العدد الذي ناتج 	 
جمعه مع العدد 20 يساوي العدد المكتوب على البطاقة 

التي سحبوها سلًفا، ثم كتابة الناتج على ألواحهم.

ر النشاط باستعمال أعداد ُأخرى. 	  كرِّ

نتاجات الدرس:

يحــلُّ المســألة باســتعمال خطــة 	 
ق. التخمين والتحقُّ

4
الدرس
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التدريس2

رهم أنَّ حلَّ أيِّ مسألة حياتية يمرُّ بأربع خطوات 	  اقرأ للطلبة المسألة الواردة في مقدمة الدرس، وذكِّ
ق.  ، والتحقُّ رئيسة، هي: الفهم، والتخطيط، والحلُّ

ناِقش الطلبة في حلِّ المسألة، ُمتَّبًِعا الخطوات األربع على النحو اآلتي:	 

أفهم 1
اسأل الطلبة:	 
ما عدد الكرات الزجاجية مع مهند ودانا؟ 58 	

ما عدد الكرات الزجاجية مع مهند؟ 31 	

أخبر الطلبة أنَّ ما سبق ُيسّمى المعطيات، ثم اسألهم:	 

ما المطلوب في المسألة؟ إيجاد عدد الكرات الزجاجية التي مع دانا 	

أخطط 2
أخبر الطلبة أنَّ حلَّ هذه المسألة يتطلَّب استعمال استراتيجية التخمين والتحقُّق، وذلك بتحديد أيٍّ 	 

من التخمينات الثالثة الواردة في المسألة هو التخمين الصحيح. 

اسأل الطلبة: 	 

أيُّكم يعتقد أنَّ عدد الكرات 17؟ أيُّكم يعتقد أنَّها 37؟ أيُّكم يعتقد أنَّها 27؟ ستختلف إجابات  	
الطلبة.

ن يعتقدون أنَّ العــدد 17 هو اإلجابة 	  اكتب على اللــوح التخمين األول، ثم اختر أحــد الطلبة ممَّ
الصحيحة، واطلب إليه جمع العدد 17 مع العدد 31، ثم اسال الطلبة:

هل ناتج الجمع 48 أقل من المطلوب، أم أكثر منه، أم مساٍو له؟ أقل منه. 	

ر الطلبة بأنَّ عدد الكرات التي مع مهند ودانا هو 58؛ ما يعني أنَّ 48 أقل من 58، ثم اكتب أسفل 	  ذكِّ
التخمين األول: 58<48، ثم اكتب: أقل من المطلوب.

ن يعتقدون أنَّ العــدد 37 هو اإلجابة 	  اكتب على اللــوح التخمين الثاني، ثم اختر أحــد الطلبة ممَّ
الصحيحة، واطلب إليه جمع العدد 37 مع العدد 31، ثم اسال الطلبة:

هل ناتج الجمع 68 أقل من المطلوب، أم أكثر منه، أم مساٍو له؟ أكثر منه. 	

ر الطلبة بأنَّ عدد الكرات التي مع مهند ودانا هو 58؛ ما يعني أنَّ 68 أقل من 58، ثم اكتب أسفل 	  ذكِّ
التخمين الثاني: 58>68، ثم اكتب: أكثر من المطلوب.

ن يعتقــدون أنَّ العدد 27 هو اإلجابة 	  اكتــب على اللوح التخمين الثالث، ثــم اختر أحد الطلبة ممَّ
الصحيحة، واطلب إليه جمع العدد 27 مع العدد 31، ثم اسال الطلبة:

هل ناتج الجمع 58 أقل من المطلوب، أم أكثر منه، أم مساٍو له؟ مساٍو له. 	

ر الطلبة بأنَّ عدد الكرات التي مع مهند ودانا هو 58، ثم اكتب أسفل التخمين الثالث: 58= 58، 	  ذكِّ
ثم اكتب: يساوي المطلوب.

ل بعــض الطلبة المتميزين إلى اإلجابة الصحيحة بعد التخمين  تنويع التعليم:  قد يتوصَّ

األول بمالحظة أنَّه ُيمِكن إضافة 10 إلى 17 إليجاد النتيجة الصحيحة. 

مالحظات المعلم

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

..............................................
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أتحّقق 4
ق من صحة الحل باســتعمال 	  اطلــب إلى الطلبة التحقُّ

قطع دينز.

التدريب3

اقرأ للطلبــة المســائل )4-1( في فقــرة )أتحقَّق من 	 
ًما لهــم التغذية  فهمي(، ثــم اطلب إليهــم حلَّها، ُمقدِّ

الراجعة.

   الواجب المنزلي: 

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

الراجعة لهم في اليوم التالي.

اإلثراء5

َأِجُد اْلَعَدَد اْلَمْفقوَد في اْلَمْسَأَلِة  اآْلتَِيِة:	 

27 41

68

تعليمات المشروع: 

اطلب إلى الطلبة - ضمن مجموعات- استعمال لوحة 	 
ق  موها لتمثيل حلِّ المســائل، والتحقُّ الجمع التي صمَّ

من صحة حلِّها.

الختام6

ق من فهم الطلبة )عند الضرورة(؛ بطرح أســئلة 	  تحقَّ
حياتية عليهم، وإعطائهم 3 تخمينات، والطلب إليهم 

ق من صحة الحل. تحديد التخمين الصحيح، والتحقُّ

15
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: قُّقَ التَّحَ مينَ وَ الً التَّخْ مِ تَعْ سْ ، مُ تِيَةَ سائِلَ اآلْ لُّ الْمَ أَحُ

نيمُ  تْهُ رَ عَ مَ دُ ما جَ دَ . إِذا كانَ عَ ةً فَ دَ أَخوها 78 صَ يَ وَ نيمُ هِ تْ رَ عَ مَ 1  جَ
عَ أَخوها؟ مَ ةً جَ فَ دَ مْ صَ ، فَكَ ةً فَ دَ 43 صَ

مْ  ا، فَكَ لَمً ةَ 16 قَ عَ تالَ . إِذا كانَ مَ لْوينٍ لَمَ تَ رامي 46 قَ ةَ وَ 2  لَد تالَ
عَ رامي؟ ا مَ لَمً قَ

ينِيَّةِ  تُبِ الدّ كُ دُ الْ دَ يًّا. إِذا كانَ عَ لْمِ عِ ا دينِيًّا وَ نانَ 85 كِتابً تَبَةِ حَ كْ 3  في مَ
ا؟ تَبَتِهِ كْ يًّا في مَ لْمِ ا عِ مْ كِتابً ا، فَكَ 53 كِتابً

دُ  دَ . إِذا كانَ عَ دُ وَ أَسْ يَضُ وَ نُ صوفِها أَبْ وْ ا، لَ روفً ةٍ 96 خَ عَ رَ زْ 4  في مَ
نُ  وْ لَ ا  روفً مْ خَ فَكَ ا،  روفً 61 خَ يَضُ  أَبْ نُ صوفِها  وْ لَ تي  الَّ رافِ  الْخِ

؟ دُ وَ صوفِهِ أَسْ

453525

423222

352515

301020

6 
ُ

��َ�ْ�َ
ْ
��

مينُ 2 مينُ 1التَّخْ التَّخْ
4343

35+25+

7868

78=7868<78

أقل من المطلوبيساوي المطلوب

مينُ 3 مينُ 2التَّخْ مينُ 1التَّخْ التَّخْ
161616

30+10+20+

462636

46=4626>4636>46

أقل من المطلوبأقل من المطلوبيساوي المطلوب

مينُ 3 مينُ 2التَّخْ مينُ 1التَّخْ التَّخْ
535353

42+32+22+

958575

95<8585=8575>85

أقل من المطلوبيساوي المطلوبأكثر من المطلوب

مينُ 3 مينُ 2التَّخْ مينُ 1التَّخْ التَّخْ
616161

35+25+15+

968676

96=9686>9676>96

أقل من المطلوبأقل من المطلوبيساوي المطلوب
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َعْب َمًعا
ْ
ل
َ
َعْب َمًعاِلن
ْ
ل
َ
ِلن

بينَ عِ دُ الالّ دَ عَ

2
ِسباٌق إِلى الَْخيَْمِة

اْلَموادُّ َواْألََدواُت:

 	

يْنِ 	  نَ وْ رارٍ ذاتِ لَ ةُ أَزْ موعَ جْ مَ

 . يْنِ تَلِفَ خْ مُ

: أَْستَِعدُّ

 	. بَةِ دَ اللُّعْ فُ قَواعِ رَّ أَتَعَ

نا.	  ةَ اللَّعِبِ أَمامَ قَ رَ ميلي وَ زَ عُ أَنا وَ أَضَ

أَبَْدأُ:

 	. دِ رِ النَّرْ جَ لى حَ رِ عَ دِ الظّاهِ دَ عَ ُولى يَمينَ الْ ةِ األْ رَ خْ لى الصَّ ةَ عَ أَلَ سْ مَ لُّ الْ ، ثُمَّ أَحُ ةً دَ ةً واحِ رَّ مي  مَ أَرْ

ةِ.	  رَ خْ لى الصَّ عُ  عَ ةً أَضَ حيحَ إِذا كانَتْ إِجابَتي صَ

 	. تُ بِهِ ميلي ما قُمْ رُ زَ رِّ كَ يُ

 	.ر ُخْ ةً تِلْوَ األْ دَ خورِ واحِ لى الصُّ تي عَ سائِلَ الَّ مَ لُّ الْ نَحُ ، وَ لى اللَّعِبِ ميلي عَ زَ بُ أَنا وَ ناوَ أَتَ

 	. يْماتِ د الْخَ الً إِلى إِحْ نّا أَوَّ لُ مِ يَفوزُ الَّذي يَصِ

 	.ر ةً أُخْ رَّ بَ مَ لْعَ ميلي أَنْ نَ زَ تَطيعُ أَنا وَ أَسْ

16

هيا بنا نلعب

ن كلٌّ منهما من  المفهوم الرياضي: جمع عددين يتكوَّ

منزلتين. 

 المواد:

مجموعة من األزرار ذات لونين مختلفين، حجر نرد. 

التعليمات:

د للطلبة الصفحــة التي تحوي اللعبــة الخاصة 	  حــدِّ
بالوحدة في كتاب الطالب.

اشرح لهم تعليمات اللعبة.	 

ع الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	  وزِّ

أعِط كل مجموعة أدوات اللعبة.	 

يفوز الطالب الذي َيِصُل أواًل إِلى إحدى الخيم.	 

م لهم المساعدة 	  ل بين الطلبة في أثناء اللعب، وقدِّ تجوَّ
والدعم.

المفاهيم العابرة للمواد    

د المفاهيم العابرة للمــواد حيثما وردت في كتاب 	  أكِّ
الطالب أو كتاب التماريــن. ففي فقرة »هيا بنا نلعب« 
عزز مهارات الطلبة في بناء الشــخصية، بتشــجيعهم 

على إدارة الوقت بطريقة فاعلة في أثناء اللعب.
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: عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

1    30 + 30 =     2    80 + 10 =    

3    50 + 20 =     4    40 + 40 =    

نِيًّا: عِ ذِهْ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

5    52 + 3 =     6    91 + 5 =    

7    64 + 20 =     8    33 + 40 =    

: عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

9     

+

راتٌ شَ عَ آحادٌ
8 2

1 6

 10    

+

راتٌ شَ عَ آحادٌ
4 3

2 6

11    25 + 31 =     12    32 + 24 =    

: قودَ فْ دَ الْمَ دَ دُ الْعَ أَجِ
13    10 +  = 70 14    65 +  = 91

60

70

55

84

9 68 9

90

80

96

73

5656

60 26

اختبار نهاية الوحدة:

د للطلبة الصفحة التي تحوي اختبار نهاية الوحدة 	  حدِّ
في كتاب الطالب، ثم اقرأ لهم األسئلة، واطلب إليهم 
حلَّ المســائل من 1 إلى 14 بصــورة فردية، ثم اختر 
بعض اإلجابات غير الصحيحة، وناِقشــهم فيها، ُمبيِّنًا 

حه. الخطأ فيها، ثم صحِّ

ع السؤالين 	  ع الطلبة إلى مجموعات رباعية، ثم وزِّ وزِّ
15 و 16 على المجموعات.

اختر طالًبا مــن كل مجموعة لعرض إجابة مجموعته 	 
أمام أفراد المجموعات األُخرى.

المجموعات، 	  الدولية على  ع أســئلة االختبارات  وزِّ
بحيث يحلُّ أفراد كل مجموعة سؤااًل مختلًفا.

م لهم الدعم والتغذية الراجعة 	  ل بيــن الطلبة، وقدِّ تجوَّ
الالزمين، ثم ناِقشهم في اإلجابات. 

اختر طالًبا مــن كل مجموعة لعرض إجابة مجموعته 	 
أمام أفراد المجموعات األُخرى. 

اســتعن باألســئلة التراكميــة لمراجعــة المفاهيــم 	 
والمهارات الرياضيــة التي تعلَّمها الطلبة في وحدات 
ســابقة، وترتبط بنتاجات هذه الوحدة؛ إذ تساعد هذه 
األسئلة الطلبة على الربط بين األفكار والموضوعات 

التي درسوها في أوقات متباعدة.

اطلب إلى الطلبة حلَّ األسئلة التراكمية واجًبا بيتيًّا، ثم 	 
ناِقشهم في الحلول في الحصة القادمة.
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تي  الَّ النِّقاطِ  دُ  دَ عَ مْ  كَ  . يَّةِ لْمِ عِ الْ ةِ  قَ سابَ مُ الْ طَةً في  نُقْ  21 وَ  ، الثَّقافِيَّةِ ةِ  قَ سابَ مُ الْ طَةً في  نُقْ  36 ةُ  ديمَ تْ  زَ رَ  15  أَحْ  

؟ تَيْنِ قَ سابَ مُ ةُ في الْ يْها ديمَ لَ لَتْ عَ صَ حَ

باراةِ  مُ الْ نَ  مِ لِ  َوَّ األْ طِ  وْ الشَّ في  يُّ  سِ رَ دْ مَ الْ ةِ  لَّ السَّ ةِ  رَ كُ فَريقُ  لَ  جَّ  16  سَ  

تي  دُ النِّقاطِ الَّ دَ . ما عَ طَةً طِ الثّاني 17 نُقْ وْ لَ في الشَّ جَّ سَ ، وَ طَةً 30 نُقْ

؟ ريقُ فَ لَها الْ جَّ سَ

ْوِليَِّة: َتْدريٌب َعلى َأْسِئَلِة اِالْخِتباراِت الدَّ

: وَ 30 هُ نِ 29 وَ يْ دَ دَ عَ عِ الْ مْ  17  ناتِجُ جَ  

 69  59  49  79

: وَ عِ 48 =  + 24 هُ مْ ةِ الْجَ لَ مْ قودُ في جُ فْ مَ دُ الْ دَ عَ  18  الْ  

 20  14  24  10

أَْسِئلٌَة تَراكُِميٌَّة:

: ليلِيَّةِ ةِ التَّحْ ورَ دَ بِالصّ دَ تُبُ الْعَ أَكْ

19    78 =     +     20    95 =     +    

تُبُ (> ، أَوْ < ، أَوْ = ) في  : أَكْ

21    38  37 22    81  81

59

< =

9070 58

36+21= 57 

30+17= 47 

المفاهيم العابرة للمواد  

د للطلبة المفاهيم العابرة للمــواد حيثما وردت في 	  أكِّ
كتاب الطالــب، أو كتاب التمارين. ففي الســؤال 16 
ز الوعي الصحي لــدى الطلبة بتوضيح أهمية  مثاًل، عزِّ

ممارسة الرياضة. 
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كتاب التمارين

PB 7
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: عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ
1    

+
2    

+

راتٍ شَ عَ راتٍ  شَ عَ راتٍ  شَ عَ  

______  +  ______  =  ______  

______  +  ______  =  ______  

راتٍ شَ عَ راتٍ  شَ عَ راتٍ  شَ عَ  

______  +  ______  =  ______  

______  +  ______  =  ______  

3    70 + 20 = ______ 4    10 + 40 = ______

5    50 + 30 = ______ 6    20 + 20 = ______

: تُبُ ( <، أَوْ >، أَوْ =) في  أَكْ

7    40 + 20      30 + 30 8    50 + 30      60 + 10

9    10 + 30      20 + 20 10    50 + 20      70 + 10

؟ ةِ عَ رَ زْ مَ ةً في الْ رَ جَ مْ شَ . كَ يْمونٍ ةَ لَ رَ جَ 70 شَ ، وَ تُقالٍ رْ ةَ بُ رَ جَ ةٍ 20 شَ عَ رَ زْ  11 في مَ  

4 6

40

90

80

20 + 70 = 90

= <

= >

50

40

60

3 2

30 20

7 8

70 80

PB8
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نِيًّا:  عِ ذِهْ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

1    

=50+11

 2   

=40+39

3    

=10+73

 4   

=20+48

: قودَ فْ دَ الْمَ دَ دُ الْعَ أَجِ

5    20 +  = 26 6    40 +  = 78

7     + 5 = 55 8     + 30 = 96

بَةٍ  لَ 6 طَ فِّ  إِلى الصَّ لَ  تَقَ انْ 22 طالِبًا،  سِ  دارِ مَ الْ  د لِ في إِحْ َوَّ فِّ األْ بَةِ الصَّ لَ دُ طَ دَ  9  عَ  

؟ فِّ بَةِ في الصَّ لَ دُ الطَّ دَ بَحَ عَ مْ أَصْ دٍ. كَ دُ جُ

مادٌ؟ دَّ عِ ةً أَعَ كَ عْ مْ كَ ر. كَ ةً أُخْ كَ عْ دَّ 20 كَ ، ثُمَّ أَعَ ةً غيرَ ةً صَ كَ عْ مادٌ 36 كَ دَّ عِ  10 أَعَ  

:6
ُة 

َد
ْح

َْو
ال

61

83

6 38

50 66

79

68

22 + 6 = 28

36 + 20 = 56
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: عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

1    

+
2    

+

  +    =    +    =  

3  راتٌ   شَ عَ آحادٌ

+

4  راتٌ   شَ عَ آحادٌ

+

5    71 + 28 =   6    55 + 23 =   

7    54 + 12 =   8    42 + 36 =   

الثّاني مِ  يَوْ الْ في  تْ  عَ زَّ وَ وَ  ، كِ بارَ مُ الْ مَضانَ  رَ رِ  هْ شَ امِ  أَيّ لَ  أَوَّ راءِ  قَ فُ الْ لى  عَ بَةً  جْ وَ  43 فُ  هَ رَ تْ  عَ زَّ  9  وَ  

ا؟ عً يْنِ مَ مَ يَوْ فُ في الْ هَ تْ رَ عَ زَّ بَةً وَ جْ مْ وَ . كَ بَةً جْ 52 وَ

45

8

99 78

66 78

89 8

6432 2377 87

43 + 52 =95
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: قُّقَ التَّحَ مينَ وَ الً التَّخْ مِ تَعْ سْ ، مُ تِيَةَ سائِلَ اآلْ لُّ الْمَ أَحُ

، طَةً نُقْ  45 جيلَ  تَسْ أَرادَ  إِذا   . ترونِيَّةٍ إِلِكْ بَةٍ  عْ لُ في  طَةً  نُقْ  21 رامي  لَ  جَّ  1  سَ  

جيلُها؟ يْهِ تَسْ لَ يَّنُ عَ تَعَ طَةً إِضافِيَّةً يَ مْ نُقْ فَكَ  

انظر الهامش  

. إِذا كانَ قـاتِ لْصَ مُ ـنَ الْ ةٌ مِ موعَ جْ دٍ مَ نـَّ هَ ـعَ مُ مَ ـا، وَ قً لْصَ ـعَ تَمـار 41 مُ  2  مَ  

؟ نَّدٍ هَ عَ مُ ا مَ قً لْصَ مْ مُ ا، فَكَ قً لْصَ ما 78 مُ هُ عَ تي مَ قاتِ الَّ لْصَ مُ دُ الْ دَ عَ  

انظر الهامش  

. إِذا كانَ  لِ نْفُ رَ قَ الْ يِّ وَ نَ الْجـورِ ةً مِ دَ رْ دُ 65 وَ دِ، توجَ رْ ـوَ لٍّ لِبَيْعِ الْ حَ  3  فـي مَ  

؟ لِّ حَ مَ لِ في الْ نْفُ رَ قَ دِ الْ رْ دُ وَ ـدَ ، فَما عَ ةً دَ رْ يِّ 24 وَ دِ الْجـورِ رْ وَ دُ الْ ـدَ عَ

انظر الهامش  

ةٍ، راتُ طائِرَ كُ  : راتِ الْكُ نَ  مِ عانِ  نَوْ يَّةِ  سِ رَ دْ مَ الْ ةِ  ياضَ الرِّ ةِ  فَ رْ غُ في  دُ   4  يوجَ  

ميعِها راتِ جَ دُ الْكُ دَ عَ ، وَ ةً رَ راتِ التِّنِسِ 45 كُ دُ كُ دَ . إِذا كانَ عَ راتُ تِنِسٍ كُ وَ  
انظر الهامش ؟  ةِ ياضَ ةِ الرِّ فَ رْ ةٍ في غُ ةَ طائِرَ رَ مْ كُ ، فَكَ ةً رَ 87 كُ  

443424

573747

415131

524232
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إجابات الدرس 4:

التَّْخميُن 1
21

24+

45

45=45

يساوي المطلوب

 )1

التَّْخميُن 1التَّْخميُن 2
4141

37+47+

7888

78 = 7888<78

أكثر من المطلوبيساوي المطلوب

 )2

التَّْخميُن 1التَّْخميُن 2التَّْخميُن 3
242424

41+51+31+

657555

65 = 6575<6555>65

أقل من المطلوبأكثر من المطلوبيساوي المطلوب

 )3

التَّْخميُن 1التَّْخميُن 2
4545

42+32+

8777

87 = 8777>87

أقل من المطلوبيساوي المطلوب

 )4
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   ورقة المصادر 1: بطاقات األعداد: 100 – 0                                1 من 4

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29
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   ورقة المصادر 1: بطاقات األعداد: 100 – 0                                2 من 4

30 31 32 33 34 35

36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53

54 55 56 57 58 59
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   ورقة المصادر 1: بطاقات األعداد: 100 – 0                                3 من 4

60 61 62 63 64 65

66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76 77

78 79 80 81 82 83

84 85 86 87 88 89
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   ورقة المصادر 1: بطاقات األعداد: 100 – 0                                4 من 4

90 91 92 93 94 95

96 97 98 99 100
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   ورقة المصادر 2: لوحة األعداد

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10   11 12 13 14 15 16 17 18 19

20   21 22 23 24 25 26 27 28 29

30   31 32 33 34 35 36 37 38 39

40   41 42 43 44 45 46 47 48 49

50   51 52 53 54 55 56 57 58 59

60   61 62 63 64 65 66 67 68 69

70   71 72 73 74 75 76 77 78 79

80   81 82 83 84 85 86 87 88 89

90   91 92 93 94 95 96 97 98 99
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   ورقة المصادر 3: العشرات

10 20 30

40 50 60

70 80 90
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   ورقة المصادر 4: خط األعداد )0-20(
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   ورقة المصادر 5: خط األعداد )0-10(
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   ورقة المصادر 6: خط أعداد )0-30(
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   ورقة المصادر 7: بطاقات اآلحاد والعشرات

عرشاتآحادعرشاتآحاد

عرشاتآحادعرشاتآحاد

عرشاتآحادعرشاتآحاد

عرشاتآحادعرشاتآحاد

عرشاتآحادعرشاتآحاد
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