
 االستعداد

87A الوحدة 2 مجع األعداد الكلية وطرحها

هدف الدرس
أن يجمع الطالب األعداد الكلية المكونة من عدة أرقام.

تنمية املفردات
مراجعة المفردات  

   )regroup( إعادة التجميع

النشاط
ناقش مع الطالب مدى معرفتهم بالحاالت التي يحتاجون فيها إلعادة تجميع األعداد.   •

اطلب من متطوع كتابة مثالين على مسائل الجمع الرأسي على السبورة: بحيث يتم   •

استخدام إعادة التجميع في إحداهما، وال يتم استخدامه في األخرى. 

•   مراعاة الدقة اطلب من الفصل شرح السبب وراء االحتياج إلعادة التجميع في 

مثال وعدم احتياجه في المثال اآلخر.

.

6

الترابط المنطقي
الربط بالموضوعات الرئيسة

الربط بمجال التركيز المهم التالي: 1. تحسين الفهم والمهارة مع ضرب األعداد متعددة األرقام، 
وتحسين فهم القسمة إليجاد نواتج القسمة التي تشتمل على قيم مقسوم من أعداد متعددة األرقام، 

وتخطي ذلك للتعامل مع جمع األعداد متعددة األرقام وطرحها.

التركيز

الممارسات

 1 فهم طبيعة المسائل والمثابرة في حلها
 2 التفكير بطريقة تجريدية وكمّية

 3 بناء فرضيات عملية والتعليق على طريقة استنتاج اآلخرين
 5 استخدام األدوات المالئمة بطريقة إستراتيجية

6 مراعاة الدقة

الدرس 5
مجع األعداد الكلية

الدّقة
 تزداد صعوبة التمارين مع تقّدم الدرس.

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

التمارين 12 ,1-2    المستوى 1 استيعاب المفاهيم  
التمارين 11–3    المستوى 2 تطبيق المفاهيم  

التمارين 13-17    المستوى 3 توسيع المفاهيم  

مستويات الصعوبة

جمع وطرح أعداد كلية متعددة األرقام بمهارة باستخدام منهجية خوارزمية معيارية.
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 االستكشاف واستخدام النماذج

87B  الدرس 5 مجع األعداد الكلية

مراجعة  
مسألة اليوم 

يبيع عبيد األساور مقابل AED 3 لألسورة والقالدات مقابل AED 5 للقالدة. فإذا باع بمبلغ 
AED 35، فما العدد المحتمل الذي باعه عبيد من األساور والقالدات؟ سّجل الحل في صورة 

ُجَمل عددية.

 اإلجابة النموذجية: 4 قالدات و 5 أساور: 
 ،4 × AED 5 = AED 20, 5 × AED 3 = AED 15, AED 20+ AED 15= AED 35

 قالدة واحدة و 10 أساور: 
1 × AED 5 = AED 5, 10 × AED 3 = AED 30, AED 5 + AED 30 = 35 AED

3 بناء الفرضيات اذكر اإلستراتيجية التي استخدمتها. اإلجابة النموذجية: حاولُت 

باستخدام إستراتيجية التخمين والتحقق والمراجعة. فقد جربت مجموعات مختلفة من 
.AED 35 األعداد حتى حصلت على اإلجمالي

تدريب سريع
اتخذ من هذا النشاط مراجعة سريعة وتقويًما للدرس السابق. 

الربط باألدب
اقرأ أحد الكتب العامة، Earth Day—Hooray! )مرحى إنه يوم األرض!( للكاتب ستيوارت 

ج. مورفي، إلعداد الطالب لهذا الدرس. 

متثيل مسائل الرياضيات 
الهدف: المهارة والتمرس اإلجرائيان

المواد: مكعبات عد العشرات  

اكتب 3,215+ 46 على السبورة. 

مّثل المسألة باستخدام مكعبات عد العشرات. رتب المكعبات لتمثيل المسألة بالصيغة الرأسية 
بتجميع اآلحاد والعشرات والمئات.

+

C02_09A_116205

عند كتابة المسائل، ما سبب أهمية وضع اآلحاد مع اآلحاد والعشرات مع العشرات والمئات مع 
المئات؟ اإلجابة النموذجية: ال يمكنك جمع اآلحاد إال مع اآلحاد والعشرات مع العشرات 

والمئات مع المئات.

اطلب من الطالب التمرن على العديد من مسائل الجمع التي ال تحتاج إلى إعادة تجميع. ثم 
اطلب منهم تمثيل المسائل بالمكعبات وكتابتها بالصيغة الرأسية.
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 التدريس

88–87 الوحدة 2 مجع األعداد الكلية وطرحها

الرياضيات يف حياتنا
مثال 1

قراءة المثال بصوت مرتفع. اكتب المسألة على السبورة بالصيغة الرأسية مع ضمان محاذاة 
القيم المكانية مع بعضها البعض. ما ناتج 4 آحاد زائد 9 آحاد؟ 13 آحاد كم عدد العشرات 

التي أعيُد تجميعها؟ عشرة واحدة كم عدد اآلحاد المتبقية؟ 3 آحاد

اطلب من الطالب جمع العشرات. هل سنحتاج إلى إعادة التجميع؟ ال اشرح. هناك أصغر من 
10 عشرات.

اطلب من الطالب جمع المئات. هل سنحتاج إلى إعادة التجميع؟ نعم اشرح. نظًرا ألنه يوجد 
أكبر من 9 مئات، إًذا ستحتاج إلى إعادة التجميع إلى ألف واحدة ومئة واحدة.

اطلب من الطالب جمع اآلالف. هل سنحتاج إلى إعادة التجميع؟ ال اشرح. هناك أصغر من 
10 آالف.

5 استخدام األدوات المالئمة كيف ستحقق من مدى صحة حلك؟ اإلجابة النموذجية: 

سأقوم بالتقدير بتقريب الحدود الجمعية لمعرفة ما إذا كان المجموع المقدر قريًبا من إجابتي 
أم ال. إلى أي قيمة مكانية يجب عليك التقريب؟ اشرح. سأقرب إلى قرب مئة حيث إنها أكبر 

موضع بالقيم المكانية يشترك فيه كال الحدين الجمعيين.

مثال 2
قراءة المثال بصوت مرتفع. قوموا بحل المسألة مًعا بينما يكتب الطالب الحل في كتبهم.

2 التفكير بطريقة كمّية هل حل المسألة منطقي؟ نعم اشرح. اإلجابة النموذجية: يعد 

.AED 100,000 الحل قريًبا من التقدير

مترين موجه
ناقش حل التمارين الواردة في "تمرين موجه" مع الطالب. اقترح على الطالب استخدام 
المساحة الموجودة إلى يسار كل مسألة ليجروا عملية التقدير. قد يرغب الطالب الذين 

يحتاجون إلى الدعم في استخدام مخطط القيمة المكانية.

حديث يف الرياضيات: حمادثة تعاونية
3 بناء فرضية اشرح سبب أهمية صف األرقام التي يتكون منها العد عند الجمع. 

اإلجابة النموذجية: يجب أن تكون الحدود الجمعية متحاذية حسب القيمة المكانية لضمان 
جمع األرقام الصحيحة مًعا.
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مبيعات التذاكر

اليوم المبلغ

السبت AED 58,713

األحد AED 43,827

C02_528A_115023

اجمع اآلحاد.

3 + 7 = 10

أعد تجميع 10 آحاد في صورة عشرة واحدة و 0 آحاد.

اجمع العشرات. 

1 + 1 + 2 = 4

اجمع المئات.

7 + 8 = 15

أعد تجميع 15 مئة في صورة ألف واحدة و 5 مئات.

اجمع اآلالف.

1 + 8 + 3 = 12

أعد تجميع 12 ألًفا في صورة عشرة آالف واحدة وألفين.

اجمع عشرات اآلالف.

1 + 5 + 4 = 10

ضع رمز الدرهم AED قبل المجموع. 

. إًذا، كان إجمالي مبيعات التذاكر 

تمرين موجه
اجمع. أحسب تقديرًيا القيمة للتحقق من صحة حلك. 

 1.    AED 2,961         2.      29,380

  + AED 4,205  + 10,225

مثال 2

 يوضح الجدول مبيعات تذاكر حضور إحدى المسرحيات. 

فما إجمالي المبيعات؟ 

AED 60,000   ب إلى أحسب تقديرًيا قيمة AED 58,713    يقرَّ

+ AED 40,000 ب إلى     AED 43,827 +  يقرَّ

AED 100,000                     

v

AED

    AED  5 8 7 1 3
 + AED  4 3 8 2 7

,
,

,

 AED 102,540

AED 7,166 39,605

 الحظ تقديرات 
الطالب. 2 ,1

1

4 05201

1 1

88 الوحدة 2 جمع األعداد الكلية وطرحها 
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v

الرياضيات يف حياتنا

قد يكون من الضروري استخدام إعادة التجميع عند جمع األعداد.

جمع األعداد الكلية
الدرس 5

السؤال األساسي
ما اإلستراتيجيات التي يمكنني 

استخدامها للجمع أو الطرح؟

       6  ,  8 2 4
+   3 4 9

المثال 1
 تم بيع 6,824 تذكرة بيسبول األسبوع الماضي. وهذا األسبوع، تم بيع 349 تذكرة. 

فكم عدد تذاكر البيسبول التي تم بيعها؟ 

أوجد ناتج 349 + 6,824 

اجمع اآلحاد.

 4 + 9 = 13

أعد تجميع 13 باآلحاد في صورة عشرة واحدة و 3 آحاد.

اجمع العشرات. 

1 + 2 + 4 = 7

اجمع المئات.

 8 + 3 = 11

أعد تجميع 11 مئة في صورة ألف واحدة ومئة واحدة.

اجمع اآلالف.

1 + 6 = 7

إًذا، تم بيع  تذكرة بيسبول. 

تحقق من مدى صحة الحل العدد المقدر هو  . 

نظًرا ألن العدد  قريب من العدد المقدر، فاإلجابة منطقية.

,

1

7 317

1

7,173

7,100

7,173

الدرس 5  87  
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 التمرين والتطبيق

الدرس 5 مجع األعداد الكلية  90–89

متارين ذاتية
اقترح على الطالب استخدام المساحة الموجودة يسار كل مسألة ليجروا عملية التقدير.

   استناًدا إلى مالحظاتك، يمكنك اختيار تكليف الطالب بالتمارين بحسب ما هو 
موضح في المستويات أدناه:

قريب من المستوى كّلف الطالب بحل التمارين 7-3 و 12 و 16 و 17.  • 
ضمن المستوى كّلف الطالب بحل التمارين 10–4 )زوجي( و 17–12.  • 

أعلى من المستوى كّلف الطالب بحل التمارين 17–9.  •

حل املسائل 

5 استخدام األدوات المالئمة التمارين 16-13 قد يستفيد الطالب الذين يواجهون 

صعوبة في ضمان محاذاة الحدود الجمعية من استخدام ورق الرسم البياني.

6 مراعاة بالدقة

التمرين 14 يجب أن يستخدم الطالب لغة رياضية واضحة عند شرح استداللهم.

1 فهم طبيعة المسائل

التمرين 16 هذه المسألة من النوع ذي النهاية المفتوحة وقد تكون لها عدة إجابات. لذا تأكد 
من أن تقدم اإلجابُة تقديًرا بقيمة 60,000.

RtI

   االستفادة من السؤال األساسي

2 التفكير بطريقة كمّية

التمرين 17 اجعل الطالب يعتمدون على استيعابهم للمفاهيم الالزمة لإلجابة عن السؤال 
األساسي للوحدة.

التقويم التكويني

تمرين نهاية الحصة اكتب 13,813 + 14,228 على السبورة. هل تعتبر 28,000 تقديًرا 
منطقًيا لهذه المسألة؟ نعم اشرح. يمكن تقريب العدد 14,228 إلى 14,000، والعدد 13,813 

إلى 28,000 = 14,000 + 14,000 .14,000

   انظر الصفحة التالية لالطالع على خيارات التدريس المتمايز.
RtI
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حل المسائل

استقل 4,585 طالًبا الحافلة إلى المدرسة اليوم. وذهب 3,369 طالًبا إلى   .13  

المدرسة بوسيلة أخرى. فكم كان إجمالي عدد الطالب في المدرسة اليوم؟

6 الشرح لزميل تود والدة خميس أن تشتري له تلفاًزا  الممارسة  .14  

 .AED 300 تكلفته DVD ومشغل أسطوانات AED 1,500 جديًدا تكلفته
 المبلغ الذي بحوزتها AED 2,000. إذا اشترت بعض البقالة بمبلغ 

AED 150، فهل سيكون لديها المال الكافي لشراء التلفاز ومشغل DVD؟ 

اشرح إلى زميل.

يجمع فصل حسن الزجاجات إلعادة تدويرها.   .15   

ولقد جمع الوحدة 1,146 زجاجة في مارس و 2,555 زجاجة في أبريل. فكم عدد 
الزجاجات التي قاموا بجمعها؟

1 فهم طبيعة المسائل اكتب حدين جمعيين مكونين من 5 أرقام  الممارسة  .16  

يكون تقدير مجموعهما 60,000.

17.        االستفادة من السؤال األساسي اشرح السبب في أن يكون لمسائل الجمع - التي تتكون حدودها الجمعية من 4 أرقام -   

مجموع مكون من 5 أرقام.

7,954 طالًبا

AED 1,950 < AED 2,000 نعم؛

3,701 زجاجة

32,985 و 29,592

إذا كان مجموع األرقام بمنزلة اآلالف أكبر من 9، فسيكون المجموع مكوًنا من 5 أرقام.

90 الوحدة 2 جمع األعداد الكلية وطرحها 
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اجمع. أحسب تقديرًيا للتحقق من صحة حلك. 

 3.      8,346

  + 7,208

 4.     AED 23,824

  + AED   7,346

 5.   82,828

  + 4,789

 6.  AED 37,178

+ AED 82,370

 7.   AED 693,782

  + AED 47,816

 8.     743,980

  + 2 1 1,3 1 5

 9.     254,671

  + 381,366

 10.      AED 15,789

  + AED 22,503

 11.      56,772

  + 29,428

اجمع. استخدم مخطط القيمة المكانية للمساعدة في اإلعداد لحل المسألة.

17,599 + 72,682 =  .12  

C02_007A_115023

املئات املئاتالعشراتاآلحاد العشرات اآلحاد

اآلالف اآلحاد

+

 

9 0 2 8 1

5 9 9

6 8 2

1 7

7 2

15,554

AED 119,548

636,037

AED 31,170

AED 741,598

 AED 38,292

87,617

955,295

86,200

90,281

 الدرس 5 جمع األعداد الكلية   89
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التدريس المتمايز

91A الوحدة 2 مجع األعداد الكلية وطرحها

RtI

أعلى من المستوى
التوّسع

قريب من المستوى
المستوى 2: التدخل اإلستراتيجي

ضمن المستوى
المستوى 1

نشاط عملي المواد: مكعبات عد العشرات

اكتب عدة مسائل جمع تحتوي على اآلحاد والعشرات 
والمئات على السبورة. واطلب من الطالب استخدام 

مكعبات عد العشرات إلعادة التجميع باستبدال 10 آحاد 
بعشرة واحدة و 10 عشرات بمئة. واطلب منهم تسجيل كل 
خطوة. ما الذي يجب أن يتم دائًما إذا كان هناك 10 آحاد أو 
أكبر؟ استبدال 10 آحاٍد بعشرٍة واحدة. ما الذي يجب أن يتم 

دائًما إذا كان هناك أكبر من 10 عشرات؟ استبدال 10 عشرات 
بمئة واحدة.

نشاط عملي المواد: ُمكعبات أعداد

اطلب من الطالب دحرجة مكعب أعداد عشر مرات لتكوين 
عدد مكون من خمسة أرقام. اطلب منهم تقدير المجموع ثم 

إيجاد المجموع الفعلي. وأخيًرا، سيتحققون من صحة إجاباتهم 
بمقارنة التقدير واإلجابة الفعلية. 

نشاط عملي

اطلب من الطالب كتابة مسألة من الحياة اليومية تكون 
إجابتها بين 45,600 و 45,800. اطلب من الطالب اختيار 

حدود جمعية، عند جمعها مًعا، يجب إعادة تجميع المئات.
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 تلخيص الدرس

الدرس 5 مجع األعداد الكلية  92–91

مترين على االختبار
تشخيص أخطاء الطالب

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

A  لم يتم جمع المئات المعاد تجميعها في موضع اآلالف
B  تم بالخطأ جمع عشرة معاد تجميعها في موضع المئات
C  لم يتم جمع اآلحاد المعاد تجميعها في موضع العشرات

D   صحيح

التقويم التكويني

أسئلة الربط التناظري اطلب من الطالب إكمال الربط التناظري 
التالي: ُتشبه إعادة التجميع - عند جمع أعداد متعددة األرقام  

، ألن 
.

اإلجابة النموذجية: . . محاولة وضع 10 تفاحات في حقيبة ال تستوعب سوى 9 فحسب. 
التفاحة العاشرة يجب نقلها إلى الحقيبة التالية حيث ال توجد مساحة للتفاحة العاشرة 

في الحقيبة.

واجبايت املنزلية
قم بتعيين واجب منزلي بعد إكمال الدرس بنجاح. ربما ترغب في أن تقدم للطالب ورقة 
رسم بياني ليقوموا بمحاذاة األعداد. يمكن للطالب الذين يستوعبون المفاهيم تجاوز قسم 

مساعد الواجب المنزلي.

حل املسائل

5 استخدام األدوات المالئمة

التمرين 5 اذكر أداتين مناسبتين لهذا الموقف. أي األداتين تجدهما أكثر نفًعا؟ اشرح. اإلجابة 
النموذجية: مخطط القيمة المكانية، مكعبات عد العشرات، مخطط القيمة المكانية، حيث 

يساعد ذلك على محاذاة األعداد بوضع كل رقم في موضعه بحسب القيمة المكانية.
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اجمع. أحسب تقديرًيا للتحقق من صحة حلك.

 1.  2. 

 3.  4. 

حل المسائل

2 استخدام أدوات الرياضيات في حديقة  الممارسة  .5   

 للحيوانات، يوجد فيالن، اسمهما "سالي" و"سلطان". 
 تزن سالي 3,468 كيلوجراًما، ويزن سلطان 5,660 كيلوجراًما. 

فكم يزن كٌل من سالي وسلطان مًعا؟

 

في إحدى المكتبات، تمت استعارة 1,324 كتاًبا لألطفال   .6   

 و 1,510 كتب من كتب األدب القصصي. فكم عدد الكتب 
المستعارة من المكتبة؟

 

تمرين على االختبار
AED 45,209+ AED 31,854 = ■ أوجد القيمة المجهولة في المسألة  .7  

A  AED 76,063   C  AED 77,053

B  AED 77,163  D  AED 77,063

5,239 
2,794

169,748 
355,470

452,903 
318,766

AED 4,189
AED 5,432

8,033

525,218

AED 9,621

771,669

9,128 كيلوجراًما

2,834 كتاًبا
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الدرس 5

جمع األعداد الكلية

مساعد الواجب المنزلي 

أوجد ناتج 7,375 + 32,866

32,866    ُيقّرب إلى   33,000 أحسب تقديرًيا قيمة  

ُيقّرب إلى   7,000 +  + 7,375   

40,000              

إًذا، 40,241 = 7,375 + 32,866

العدد 40,241 قريب من العدد املقّدر 40,000. اإلجابة منطقية.

v   3 2 8 6 6
  +  7 3 7 5

   4 0 2 4 1

 1 1 1 1   

 اجمع اآلحاد.

6 + 5 = 11 
 أعد تجميع 11 من اآلحاد في صورة 1 من العشرات 

و 1 من اآلحاد.

 اجمع العشرات.

1 + 6 + 7 = 14 
أعد تجميع 14 من العشرات في صورة 1 من المئات و 4 من العشرات.

 اجمع المئات.

1 + 8 + 3 = 12 
أعد تجميع 12 من المئات في صورة 1 من اآلالف و 2 من المئات.

 اجمع اآلالف.

1 + 2 + 7 = 10 
أعد تجميع 10 من اآلالف في صورة 1 من عشرات اآلالف و 0 من اآلالف.

 اجمع عشرات اآلالف.

1 + 3 = 4

,

,

,
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