
الدرس 7 االستعداد
خاصية التوزيع

235A   الوحدة 4 الضرب يف األعداد املكونة من رقم واحد

هدف الدرس
سيستخدم الطالب خاصية التوزيع لتسهيل عملية الضرب.

تنمية املفردات
مفردات جديدة

)distributive Property( خاصية التوزيع

النشاط

اكتب الكلمات على السبورة. اطلب من الطالب تذكر ما تعلموه حول هذه الخاصية   •
في صٍف سابق.

ناقش مع الطالب أن الخاصية هي قاعدة يمكن تطبيقها على  عملية معينة.  •

4 استخدام نماذج الرياضيات وّجه الطالب إلى المصفوفة في الصفحة األولى من   •
الدرس. اطلب من أحد المتطوعين شرح أي حقيقتي ضرب سيتم وضع نموذج لها. × 6 

10، 2 × 6  اطلب منهم شرح ما تعلموه. راجع إجابات الطالب.

أخبر الطالب أن جمع ناتج ضرب 60 و 12 سينتهي بالحل.  •

الترابط المنطقي

التركيز

الممارسات

 2 التفكير بطريقة تجريدية وكمّية
 3 بناء فرضيات عملية والتعليق على طريقة استنتاج اآلخرين

 4 استخدام نماذج الرياضيات
 6 مراعاة الدقة

 7 إيجاد البنية واستخدامها
8 البحث عن التوافق في االستنتاجات المتكررة والتعبير عنه 

الدّقة
 تزداد صعوبة التمارين مع تقّدم الدرس.

عة. ومع ذلك، قد يتباين تفكير الطالب الفردي خالل عملية المعالجة الموسَّ

التمارين 1-2 المستوى 1 استيعاب المفاهيم   
التمارين 3-12 المستوى 2 تطبيق المفاهيم   

التمارين 13-16 المستوى 3 توسيع المفاهيم   

مستويات الصعوبة

باستخدام اإلستراتيجيات المعتمدة على القيمة المكانية وخصائص العمليات، اضرب عدًدا كلًيا 
مكوًنا من أربعة أرقام في عدد كلي مكون من رقم واحد، واضرب عددين مكونين من رقمين. اشرح 

اإلستراتيجية وأسباب اختيارها.

الربط بالموضوعات الرئيسة

الربط بمجال التركيز المهم التالي: 1. تطوير الفهم والتمرس في عمليات ضرب األعداد متعددة األرقام، 
وتطوير فهم عملية القسمة إليجاد نواتج القسمة التي تتضمن مقسومات بها أعداد متعددة األرقام.
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 االستقصاء واستخدام النماذج

235B  الدرس 7 خاصية التوزيع

مراجعة  
مسألة اليوم 

 يوجد 10 أقالم رصاص في كل صندوق و 12 صندوًقا في كل علبة.
 يطلب محمود علبة واحدة و 3 علب إضافية. كم عدد أقالم الرصاص التي طلبها؟ 

150 قلًما رصاًصا

2 التفكير بطريقة كمّية عّرف العمليات الضرورية لحل هذه المسألة. ثم ابتكر عرًضا   
تقديمًيا منطقًيا للمسألة.

تدريب سريع

استخدم هذا النشاط باعتباره مراجعة سريعة وتقويًما سريًعا أيًضا للدرس السابق.

الربط باألدب
اقرأ أحد الكتب العامة، مثل Math for All Seasons (الرياضيات لكل فصول العام) من 

تأليف جريج تانج، لتهيئة الطالب لهذا الدرس. 

متثيل مسائل الرياضيات
الهدف: المهارة والتمرس اإلجرائيان

المواد: ورق رسم بياني أو أقالم ملونة أو أقالم رصاص ملونة

 أوجد 13 × 3. أواًل، ظلل مساحة 10 × 3 مستطياًل على ورق الرسم البياني.
كم عدد المربعات التي تكون هذا المستطيل؟ 30 مربًعا

10

3

C04_13A_116205

 ظلل مساحة 3 × 3 مربعات.
كم عدد المربعات الصغيرة التي تكون هذا المستطيل الكبير؟ 9 مربعات

3

3

C04_14A_116205

 ظلل مساحة 13 × 3 مستطياًل.
كم عدد المربعات التي تكون هذا المستطيل؟ 39 مربًعا

310

3

+

C04_15A_116205

تؤدي خاصية التوزيع إلى تقسيم األرقام إلى أجزاء. ثم يتم ضرب األجزاء بشكل منفصل 
وجمعها مًعا.
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 التدريس

236–235   الوحدة 4 الضرب يف األعداد املكونة من رقم واحد

الرياضيات يف حياتنا
المثال 1

اقرأ المثال بصوت مرتفع. ما مسألة الضرب المطلوب حلها؟ 12 × 6 اكتب 12 × 6 
على السبورة.

يمكنك تفكيك الرقم 12 إلى عشرات وآحاد لتسهيل عملية الضرب؟ 10 + 2 

وضح للطالب أنه يمكن كتابة 12 × 6 على شكل (2 × 6) + (10 × 6). لماذا يتم 
ضرب كل من 10 و 2 في 6؟ اإلجابة النموذجية: 6 × 12 يعني 6 مجموعات مكونة من 1 

عشرات و 6 مجموعات مكونة من 2 آحاد.

ما نتيجة 10 × 6؟ 60 ما نتيجة 2 × 6؟ 12 اكتب 12 + 60 على السبورة.

إًذا، كم عدد البيض الذي يمكن للطاهي شريف سلقه في يوم واحد؟ 72 بيضة

3 بناء الفرضيات ناقش مع الطالب كيفية يسهل تقسيم الرقم 12 من عملية الضرب.   

8 االستنتاجات المتكررة هل ُيعد استخدام خاصية التوزيع مشابًها إلستراتيجية ضرب   
أخرى قد تعلمتها؟ نعم اشرح. اإلجابة النموذجية: تنص إستراتيجية ناتج الضرب الجزئي 

على ضرب العشرات أواًل، ثم اآلحاد ثم جمع اآلحاد، ثم جمع ناتجي الضرب مًعا.

ذّكر الطالب بأهمية مربعات المفهوم الرئيس.

مثال 2

اقرأ المثال بصوت مرتفع. ذّكر الطالب بأن بإمكانهم استخدام خاصية التوزيع لتقسيم الرقم 
27 لتسهيل عملية الضرب. كيف يمكنك تقسيم الرقم 27؟ 7 + 20 

استخدم خاصية التوزيع لكتابة 5 × 27. (5 × 7) + (5 × 20) ابدأ حل المسألة مع 
الطالب بينما يكتبون في كتبهم.

7 استخدام البنية ما أهمية األقواس عند استخدام خاصية التوزيع؟ اإلجابة   
النموذجية: تخبرك األقواس بالعملية التي ستنفذها أواًل، وإال قد تكون اإلجابة غير صحيحة.

مترين موجه
ناقش حل تمارين قسم "تمرين موجه" مع الطالب. اقترح على الطالب عند رسم نموذج 

مساحة معينة، أن يجعلوا المستطيالت متناسبة إلى حد ما. 

حديث يف الرياضيات: حمادثة تعاونية
3 بناء الفرضيات كيف يمكنك استخدام خاصية التوزيع أو نموذج مساحة إليجاد ناتج   
ضرب 24 × 3؟ اإلجابة النموذجية: يمثل نموذج المساحة خاصية التوزيع بصرًيا، مما يتيح 

لك تقسيم المسألة إلى (4 × 3) + (20 × 3). 
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تمرين موجه
استخدم خاصية التوزيع في الضرب. ارسم نموذج المساحة. 

             1.   12 × 9 =           2. 22 × 6 = 

   

مثال 2
يحضر سبعة وعشرون طالًبا عرًضا مسرحًيا في مسرح األطفال. تكلف 

كل تذكرة دخول AED 5. ما التكلفة اإلجمالية لـ 27 طالًبا؟

لنفرض أن c يمثل المبلغ اإلجمالي. اكتب المعادلة.

 c =    × 5

أوجد ناتج ضرب 5 × 27 

27 × 5 = )20 × 5) + )7 × 5)

       =     +  

      =      

. 27 × 5 = , c =  بما أن

فإن التكلفة اإلجمالية لعدد 27 طالًبا هي  .

كيف يمكنك استخدام خاصية 
التوزيع أو نموذج المساحة 

إليجاد ناتج ضرب 24 × 3؟

 خاصية التوزيع المفهوم األساسي
 تنص خاصية التوزيع على أنه بإمكانك ضرب الحدود الجمعية لعدد  الكلمات 

معين ثم جمع نواتج الضرب.

6 × 12 = )6 × 10) + )6 × 2) الرموز 

C04_043A_115023

+10 2

9
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135

132
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2 ,1. راجع عمل الطالب.

AED 135

35

C04_044A_AAR_115023
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المثال 1
يسلق الطاهي عمر ست دزينات من البيض يومًيا إلعداد سلطة بالبيض من أجل 

الشطائر في كشك الطعام. فكم عدد البيض الذي يسلقه يومًيا؟

توجد 12 بيضة في الدزينة الواحدة. 

أوجد ناتج ضرب 12 × 6 

قّسم 12 إلى 2 + 10 

 تعامل مع 12 × 6 على أنها 
)6 × 10) + )6 × 2)

قّسم 12 إلى 10 + 2  (  ×  ( + (  ×  ( = 12 × 6

أوجد كل ناتج ضرب ذهنًيا.     +                =

اجمع نواتج الضرب.           =

إًذا، يسلق الطاهي عمر  بيضة يومًيا.

يمكن استخدام خاصية التوزيع لضرب أعداد أكبر. حيث تجمع هذه الخاصية 
بين الجمع والضرب. أواًل يتم تقسيم األعداد أو تجزئتها إلى أجزاء. ثم يتم 

ضرب األجزاء بشكل منفصل ثم جمعها مًعا. 

خاصية التوزيع 

الرياضيات يف حياتنا

الدرس 7
السؤال األساسي

كيف يمكنني توضيح الضرب؟

لذيذ!

C02-52A

10 + 2

6

-112056-B60

72

12

6 6

72

10 2

الدرس 7   235  
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 التمرين والتطبيق

الدرس 7 خاصية التوزيع  238–237

متارين ذاتية
   استناًدا إلى مالحظاتك، يمكنك اختيار تكليف الطالب بالتمارين بحسب ما هو 

موضح في المستويات أدناه:

 • قريب من المستوى كلِّف الطالب بحل التمارين 5-3، و 9، و 12، و 13، و 15، و 16.
 • ضمن المستوى كلف الطالب بحل التمارين 6-16.

• أعلى من المستوى كلِّف الطالب بحل التمارين 8-16.

4 استخدام نماذج الرياضيات 

التمارين 8-3 وجه الطالب إلى أنه عند إنشاء نموذج مساحة، سيكون من األفضل رسم 
مستطيل كبير ثم تقسيمه بشكل تناسبي، بداًل من رسم مستطيلين.

  خطأ شائع! تأكد أن الطالب يكتبون القيمة الصحيحة لكل مكان في منزلة العشرات عند  
استخدام خاصية التوزيع لحل هذه التمارين. على سبيل المثال، يجب أن يكتب الطالب  4 
(7 × 4) + (30 × 4)= 37 × بداًل من (7 × 4) + (3 × 4) = 37 × 4.

RtI
حل املسائل

3 بناء الفرضيات

التمرين 15 لكي يبحث الطالب عن الخطأ، سيتوجب عليهم محاولة مضاعفته باستخدام 
إستراتيجية التخمين، والتحقق والمراجعة. شّجع الطالب على مشاركة إستراتيجياتهم في 

إيجاد الحل.

 االستفادة من السؤال األساسي

التمرين 16 اجعل الطالب يعتمدون على استيعابهم للمفاهيم الالزمة لإلجابة عن السؤال 
األساسي للوحدة.

التقويم التكويني

استعن بزميلك اكتب المعادلة التالية على السبورة. اطلب من الطالب القيام بالحل 
باستخدام خاصية التوزيع ثم تبديل األوراق مع الزمالء للتحقق من الدقة. 

82 × 3 = t

(80 × 3) + (2 × 3) = 246

   انظر الصفحة التالية لالطالع على خيارات التدريس المتمايز.
RtI
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 C04_519A_115023.ai

be

متجر خرائط
الكرة األرضية 

مفتوح

حل المسائل
اشترى السيد فارس 4 نماذج من طوابع البريد.   .13   

وكل نموذج يحتوي على 16 طابًعا. ما العدد اإلجمالي لطوابع البريد التي اشتراها 
السيد فارس؟ اكتب معادلة للتوصل إلى الحل.

s =  ×   

s =   

اشترى السيد قاسم  طابًعا.   

يعرض متجر عالم الخرائط خرائطه على 3 أرفف. ويوجد 26 خريطة للعالم على   .14  

 كل رف. ما عدد خرائط العالم التي يريد المتجر بيعها؟ 
اكتب معادلة للتوصل إلى الحل.

m =  ×   

m =   

يوجد في المتجر  خريطة للعالم.   

3 ابحث عن الخطأ تحسب لميس ناتج ضرب 2 × 67  الممارسة  .15   

وهي تعتقد بأن ناتج الضرب هو 124. ابحث عن الخطأ في إجابتها وصححه. 

االستفادة من السؤال األساسي كيف يمكن أن تساعدك خاصية التوزيع عند الضرب في عدد مكون من رقمين؟   .16  

اإلجابات النموذجية: 16 ,15

16

64

26

78

78

64

4

3

نسيت لميس إعادة التجميع عند ضرب منزلة العشرات؛ 134 = 67 × 2.

يشمل ذلك قسمة أحد العوامل على القيمة المكانية. يمكن إجراء مسألتي الضرب ومسألة الجمع 

الناتجين ذهنًيا.

238 الوحدة 4 الضرب في األعداد المكونة من رقم واحد
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استخدم خاصية التوزيع في الضرب. ارسم نموذج المساحة. 

  3.   4.   5. 

  6.   7.   8. 

 أوجد كل عدد مجهول. الجبر

  9. 37 × 5 = s 

   s =   

  10. 99 × 9 = t

   t = 

  11. 85 × 5 = v

   v =   

اكتب معادلة تمثل نموذج المساحة أدناه.  .12  

C04_045A_115023
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11–3. راجع عمل الطالب.

17 1026
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التدريس المتمايز

239A   الوحدة 4 الضرب يف األعداد املكونة من رقم واحد

RtI

نشاط عملي المواد: ورق رسم بياني، وأقالم رصاص ملونة

سيكتب الطالب على قطعة ورق صغيرة معادلة تستلزم 
استخدام خاصية التوزيع لضرب عدد مكون من رقمين 

في عدد مكون من رقم واحد. ثم سيرسم الطالب نموذج 
مساحة ويظللونه على ورق رسم بياني بدون أي أرقام لتمثيل 
المعادلة الخاصة بهم. وسيتبادل الطالب نموذج المساحة مع 

الزمالء، مع الحفاظ على سرية المعادلة. سيحلل الزميل 
النموذج، ويعرض عمله ويكتب المعادلة ويحلها.

نشاط عملي

اطلب من الطالب استخدام خاصية التوزيع لكتابة لغز 
األجزاء المتقطعة لمعادلة ضرب رقم واحد في رقمين، حيث 
يكون أكبر من رقم أو عامل مجهواًل. مثال:  ) =  × 3 
(  ×  ) + (20 ×. اطلب من الطالب تبادل اللغز مع 

أحد الزمالء للوصول إلى حل.

نشاط عملي المواد: ورق رسم بياني، وأقالم رصاص ملونة

راجع خطوات خاصية التوزيع. دّرب الطالب على ضرب 
رقم واحد في رقمين عن طريق تقسيم األعداد ورسم نموذج 

مساحة على ورق الرسم البياني، مع إيجاد ناتج الضرب 
الذهني وإضافة ناتج الضرب. ثم أرشد الطالب الستخدام 

خاصية التوزيع دون إنشاء نموذج مساحة.

أعلى من المستوى
التوّسع

ضمن المستوى
المستوى 1

قريب من المستوى
المستوى 2: التدخل اإلستراتيجي
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 تلخيص الدرس

الدرس 7 خاصية التوزيع  240–239

مترين على االختبار
تشخيص أخطاء الطالب

قد تشير اتجاهات اإلجابات الخاطئة في الفصل إلى وجود أخطاء أو مفاهيم خاطئة شائعة بين الطالب.

A  اختر تعبيًرا مع عمليات غير صحيحة
B  ال يفهم خاصية التوزيع

C  ال يفهم خاصية التوزيع

D  صحيح

التقويم التكويني

ملخص سريع قم بتلخيص اإلجابة عن "ما أهم فكرة بالنسبة لك مما ناقشناه اليوم؟ "

واجبايت املنزلية
قم بتكليف الطالب بواجب منزلي بعد إكمال الدرس بنجاح. ربما ترغب في إعطاء 

الطالب ورقة رسم بياني. يمكن للطالب الذين يستوعبون المفاهيم تجاوز قسم مساعد 
الواجب المنزلي.

حل املسائل

3 بناء الفرضيات  
التمرين 10 اطلب من الطالب تعليل إجابتهم عن طريق شرح كيفية معرفة مدى صحة اإلجابة.

مراجعة املفردات
التمرين 12 ذّكر الطالب بأن الكلمات الداللية مثل أجزاء قد تساعدهم على تحديد 

إجاباتهم عن تمارين المفردات.

6 مراعاة الدقة  
م معادلة تتطلب إعادة التجميع. وّضح كيفية استخدام خاصية التوزيع لحلها. التمرين 13 قدِّ
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مراجعة	المفردات

تمرين على االختبار
ما التعبير الذي يمثل هذا النموذج؟  .14 	

A   (5 × 10) × (5 × 3)

B   5 × 5 × 5 × 3

C   (5 × 10) + 3

D   (5 × 10) + (5 × 3)

 لعدد معين أن نقوم بتقسيمه إلى أجزاء. ُيقصد بعملية   .12 	

 على أنه بإمكانك ضرب الحدود الجمعية لعدد معين ثم  تنص   .13 	

جمع نواتج الضرب. 

اكتب خاصية	التوزيع	أو	التقسيم	في كل سطر. 

اضرب. استخدم خاصية التوزيع.

	 4. 75 × 6 =    	 5. 4 × 52 =    	 6. 8 × 38 =   

	 7. 97 × 2 =    	 8. 7 × 63 =     	 9. 6 × 33 =   

حل المسائل

	يمكن لياسمين أن تصنع 14 أسورة مطرزة بالخرز في ساعة   تبرير االستنتاج 3 الممارسة  .10 	

واحدة. ويمكن لفاطمة أن تصنع 13 أسورة في ساعة واحدة. وفي أحد األسابيع، صنعت ياسمين 
أساور لمدة 6 ساعات وفعلت فاطمة المثل لمدة 8 ساعات. من التي صنعت أساور أكبر من 

األخرى هذا األسبوع؟ اشرح. 

 

 

يمتلك مازن 3 مجموعات من القطارات. ولكل قطار 18 عربة. فكم عدد عربات القطار الموجودة مع مازن؟  .11 	

 

C04_050A_115023

450

194

صنعت فاطمة عدًدا أكبر من األساور. صنعت فاطمة 104 أساور، وصنعت 

ياسمين 84 أسورة.

208

441

54 عربة

التقسيم
خاصية التوزيع

304

198
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االسم

تمرين

استخدم خاصية التوزيع في الضرب. ارسم نموذج المساحة.

	 1. 

	 2. 

  3. 

مساعد الواجب المنزلي 
أوجد ناتج ضرب 16 × 8

تعامل مع املسألة 16 × 8 على أنها (6 × 8) + (10 × 8) 

إًذا، 128 = 16 × 8

الدرس 7

خاصية التوزيع

باستخدام خاصية التوزيع، يمكنك ضرب الحدين 
الجمعيين لعدد معين. ثم اجمع ناتَجي الضرب. 

8 × 16 = (8 × 10) + (8 × 6)

       =   80     +   48

       =        128

C04_046A_115023
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112

95

246

C04_047A_AAR_115023

4

20 8

3280

C04_048A_AAR_115023

5

10 9

4550

C04_049A_AAR_115023

6

40 1

6240

3–1. راجع عمل الطالب.

239    الدرس 7 واجباتي المنزلية
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