
 االستعداد

 القسمة على عدد مكون من رقم واحد  الوحدة 6    367A

هدف الدرس
سيحدد الطالب أين يضعون الرقم األول عند القسمة.

تنمية املفردات
مراجعة المفردات

)digit( رقم

النشاط

اكتب رقم على السبورة. اطلب من الطالب استخدام هذه الكلمة في جملة.  •

اجعل الطالب يتصفحون األمثلة في بداية الدرس. اسألهم عن الشيء الفريد بشأن   •

 الخطوة األولى في المثال 1. 
ال يمكن قسمة منزلة العشرات ألن المقسوم عليه له قيمة أكبر من رقم العشرات.

 اطلب من متطوع شرح أهمية محاذاة األرقام ووضعها في مسألة  6 مراعاة الدقة   •

القسمة بطريقة صحيحة. وفر ورقة رسم بياني لمساعدة الطالب الذين يواجهون صعوبة 
في محاذاة األرقام. 

الترابط المنطقي

التركيز

الممارسة

 فهم طبيعة المسائل والمثابرة في حلها 1 
ية  2 التفكير بطريقة تجريدية وبطريقة كمِّ

 3 بناء فرضيات عملية والتعليق على طريقة استنتاج اآلخرين
 4 استخدام نماذج الرياضيات

 5 استخدام األدوات المالئمة بطريقة إستراتيجية
 6 مراعاة الدقة

 7 محاولة إيجاد البنية واالستفادة منها
8 البحث عن التوافق  في االستنتاجات المتكررة والتعبير عنه

وضع الرقم األول

الدرس 7

الدقة
 تزداد صعوبة التمارين مع تقّدم الدرس.

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

التمارين 6 ,1-3 المستوى 1 استيعاب المفاهيم   
التمارين 7-8 ,4-5 المستوى 2 تطبيق المفاهيم   

التمارين 13–9 المستوى 3 توسيع المفاهيم   

مستويات الصعوبة

أوجد نواتج القسمة ذات األعداد الكلية وباقي القسمة الذي يحتوي على قيم مقسومة تصل إلى أربعة 
أرقام وقيم مقسوم عليها تحتوي على رقم واحد، باستخدام اإلستراتيجيات القائمة على القيمة المكانية 
وخصائص العمليات والعالقة بين الضرب والقسمة أو أي من ذلك. صف اإلستراتيجية واشرح االستنتاج. 

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

367B    وضع الرقم األول  الدرس 7

   مراجعة
مسألة اليوم

تأكل إيمان تفاحة في كل يوم عمل في األسبوع وثمرة كمثرى في كل يوم عطلة أسبوعية. 
فما عدد التفاح الزائد على عدد الكمثرى الذي ستأكله في ثالثة أسابيع؟ 9 تفاحات

في أربعة أسابيع؟ 12 تفاحة في خمسة أسابيع؟ 15 تفاحة

 أنشئ جدواًل يصف النمط الذي تراه.  7 استخدام البنية
ستختلف الجداول.

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

الربط باألدب
اقرأ أحد الكتب العامة، مثل The Great Divide )القسمة الكبرى( من تأليف دايل آن 

دودز، إلعداد الطالب لهذا الدرس. 

متثيل مسائل الرياضيات
 المهارة والتمرس اإلجرائيان الهدف:

مواد: مكعبات عد العشرات

اطلب من كل طالب العمل مع زميل.

استخدم مكعبات عد العشرات لتمثيل العدد 79. يحدد زميلك القيمة المكانية لكل رقم.

ومع بعضكما، اقسما المكعبات إلى مجموعتين متساويتين. تتطلب هذه المهمة تبديل عمود 
من العشرات بمكعبات من اآلحاد.

C06_10A_116205

 اكتب مسألة القسمة التي توضح عملية القسمة التي مثلتها. 

79 ÷ 2 = 39 R1
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 التدريس

 القسمة على عدد مكون من رقم واحد  الوحدة 6    367–368

الرياضيات يف حياتنا
المثال 1

اقرأ المثال بصوت مرتفع. اكتب 7 ÷ 65 على السبورة. راجع أهمية التقدير قبل حل المسألة.

عند قسمة عدد مكون من رقمين على عدد مكون من رقم واحد، فما هي الخطوة األولى؟ 
اقسم العشرات. 

بعد الخطوة 1 اسأل: ما الرقم في منزلة العشرات؟ 6 

هل يمكنك تقسيم 6 عشرات على 7 مجموعات؟ اشرح. ال، 6 أصغر من 7.

عندما يكون الرقم الذي تقسمه أصغر من المقسوم عليه، يجب االنتقال إلى موضع القيمة 
المكانية التالية للقسمة. 

كم عدد المجموعات المكونة من 7 في 65؟ 9 كيف تعرف ذلك؟ 63 = 7 × 9

تأكد أن الطالب يحاذون ناتج القسمة مع منزلة اآلحاد.

ما هو باقي القسمة؟ 2 

ناقش كيفية التحقق من اإلجابات في التقدير.

5 استخدام األدوات المالئمة  تعريف باقي القسمة. اشرح. اإلجابة النموذجية: حتى 
ُتحل المسألة، فال ضرورة لباقي القسمة؛ المعلومات الواردة في المسألة تدعم ذلك.

المثال 2
اقرأ المثال بصوت مرتفع.

انظر إلى منزلة المئات وقارن العدد بالمقسوم عليه. ما الذي تالحظه؟ اإلجابة النموذجية: 
إنه أصغر من المقسوم عليه.

انتقل إلى منزلة العشرات، كم عدد المجموعات المكونة من 4 في العدد 12؟ 3

استمر في حل المسألة مع الطالب.

كم عدد كرات التنس التي سيحصل عليها كل عضو في الفريق؟ 31 كرة

8 االستنتاجات المتكررة ما الذي يمكنك معرفته من باقي القسمة؟ 

هناك كرة تنس واحدة متبقية.

مترين موجه
حل التمارين الواردة في قسم "تمرين موجه". تحقق لتتأكد أن الطالب يضعون الرقم األول 

بطريقة صحيحة. الطالب الذين يواجهون صعوبة قد ينتفعون من وضع X فوق موضع 
القيمة المكانية األولى إذا لم يكن ثمة رقم سيوضع في هذا المكان. 

حديث يف الرياضيات: حمادثة تعاونية
4 استخدام نماذج الرياضيات ينبغي أن يكون الطالب قادرين على تحديد طرق مثل 

الضرب ووضع النماذج. 
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مثال 2

 مدرب التنس لديه 125 كرة تنس. ويوجد 4 العبين في الفريق. 

 كم عدد الكرات التي سيحصل عليها كل العب للتمرين إذا حصل 

كل العب على عدد الكرات ذاته؟

أوجد 4 ÷ 125 

اقسم المئات.

اقسم العشرات.

اقسم اآلحاد.

 كرة.  إًذا، كل العب في الفريق سيحصل على 

 كرة متبقية. سيكون هناك 

 4 ÷ 1 بما أن 1< 4، فإنه ال يمكن قسمة المئات. اقسم.

تمرين موجه
 حّوط مكان القيمة المكانية الصحيح لتوضيح المكان 

الذي سيوضع فيه الرقم األول. 

 1.    

   عشرات

   آحاد

 2.    

   مئات

    عشرات

   آحاد

 يوجد مجموعة واحدة من 4 في 5.   اقسم.
1 × 4 = 4  اضرب.
5 - 4 = 1  اطرح.

قارن 4 > 1 
أنزل. بما أنه ال يوجد أرقام أخرى إلنزالها، فإن باقي القسمة يساوي 1.

 3 = 4 ÷ 12 إًذا اكتب 3 في ناتج القسمة فوق منزلة العشرات. اقسم.
3 × 4 = 12  اضرب.
12 - 12 = 0  اطرح.

قارن 4 > 0 
أنزل. أنزل 5.

التقدير هو إحدى الطرق التي 
يمكن استخدامها للتحقق من 
القسمة. حدد طريقة أخرى. 

3
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مثال 1
ذهبت عائلة نجاة إلى متنزه دبي الند في أجازتهم. افترض أن واحدة من النافورات في دبي 

الند تندفع منها المياه كل 7 دقائق. كم مرة ستندفع المياه من النافورة في مدة 65 دقيقة؟ 

أوجد ناتج 7 ÷ 65 

أحسب تقديرًيا قيمة  = 7 ÷ 70  7 ÷ 65

اقسم العشرات.

اقسم اآلحاد.

اقسم. يوجد 9 مجموعات من 7 في 65.

اضرب. 63 = 9 × 7
اطرح. 2 = 63 - 65

قارن 7 > 2 
أنزل. بما أنه ال يوجد أرقام أخرى إلنزالها، فإن باقي القسمة يساوي 2.

 وباقي القسمة 

إًذا، ستندفع المياه من النافورة 9 مرات في 65 دقيقة. 

تحقق

9 قريبة في التقدير من 10. إًذا، فاإلجابة منطقية. 

              اقسم.  7 ÷ 6  بما أن 6 < 7، فال يمكن قسمة العشرات.

الرياضيات يف حياتنا

أحياًنا يكون الرقم األول في المقسوم أصغر من المقسوم عليه. وربما ال يمكنك 
وضع الرقم األول في ناتج القسمة فوق الرقم األول في المقسوم.

وضع الرقم األول 
الدرس 7

السؤال األساسي
كيف تؤثر القسمة على األعداد؟

10

2

92

  الدرس 7  367

UAE MyMath :الكتاب: كتاب الطالبالربنامج الدراسي
اإلصدار األول

SPi Global :د الصف: 4املورِّ

UAE_Math Grade 4_Vol 1_SE_718114_ch6.indb   367 16/08/2016   09:48:37 �

UAE_Math Grade 4_Vol 1_TE_ 718117_ch6.indb   368 17/08/2016   10:59:42 �



 التمرين والتطبيق

369–370    وضع الرقم األول  الدرس 7

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

موضح في المستويات أدناه:

•  قريب من المستوى كلف الطالب بحل التمارين 11-13 ,9 ,6 ,4 ,3.
 • ضمن المستوى كلف الطالب بحل التمارين 13–5.

• أعلى من المستوى كلف الطالب بحل التمارين 13–8 ,5.

7 استخدام البنية

 قد تحتاج إلى توفير ورقة رسم بياني للمساعدة في محاذاة األرقام. التمارين 4 و 5 و 7 و 8

 قد يحصل الطالب على باقي قسمة أكبر من المقسوم عليه. وعندما    خطأ شائع!  
يحدث هذا، ذكر الطالب أنه بعد الطرح، فإنه يجب دائًما مقارنة الفرق بالمقسوم 

عليه. يجب أن يكون الفرق دائًما أصغر من المقسوم عليه؛ وإال لن يكون الناتج 
صحيًحا.

حل املسائل
2 التفكير بطريقة تجريدية

 كيف تعرف باقي القسمة؟ التمرين 10

RtI
1 المثابرة في حل المسائل

 شجع الطالب على التخمين والتحقق والمراجعة لحل تلك المسألة. التمرين 11

3 تحقق من مدى صحة الحل

 اطلب من الطالب إيجاد ناتج القسمة للعدد 53 ÷ 5 قبل محاولة البحث عن  التمرين 12
خطأ محمد.

 االستفادة من السؤال األساسي
 اطلب من الطالب االعتماد على استيعابهم للمفاهيم الالزمة لإلجابة عن السؤال  التمرين 13

األساسي للوحدة. 

التقويم التكويني

تمرين نهاية الحصة اطلب من الطالب صياغة مسألتي قسمة بهما تطبيقات من الحياة 
اليومية عن شيء يحبونه. وأن تحوي مسألة واحدة منهما على األقل باقي قسمة. حل 

واعرض حلهم.

   انظر الصفحة التالية لالطالع على خيارات التدريس المتمايز.
RtI
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حل المسائل
كل شهر، يرمي األمريكيون زجاجات وبرطمانات تكفي لملء ناطحة سحاب عمالقة. 

جميع تلك الزجاجات والبرطمانات يمكن إعادة تدويرها.

عندما يعاد تدوير عبوة من األلومنيوم، توفر ما يكفي من الطاقة لتشغيل تلفاٍز لمدة   .9  

3 ساعات. كم عدد العبوات التي ينبغي تدويرها لتشغيل التلفاز لمدة 75 ساعة؟

 االستنتاج يستخدم معظم األمريكيين 7 شجرات في السنة في  1 الممارسة  .10  

صورة المنتجات التي تصنع من األشجار. كم عمر الشخص الذي استخدم 65 شجرة؟

 التخطيط للحل عندما ُيقسم عمر والد سالي، A، على عمر سالي،  1 الممارسة  .11  

B، ستحصل على ناتج القسمة 13 والباقي 1. حدد احتمالية واحدة لعمر كل منهما.

   a =                b = 

 يحسب ماجد ناتج قسمة 3 ÷ 53   البحث عن الخطأ 3 الممارسة  .12   

أوجد خطأه وصححه.

 كيف يمكنني أن أعرف مكان وضع الرقم األول من ناتج القسمة       االستفادة من السؤال األساسي  .13   

في مسألة القسمة؟ 

25 عبوة

R2 9، أكبر من 9 سنوات بقليل

ماجد لم يطرح العشرات؛ ينبغي أن تكون اإلجابة 17 والباقي 2.

 عندما يكون الرقم األول من المقسوم أصغر من المقسوم عليه، ضع الرقم األول من ناتج 

القسمة فوق الرقم الثاني من المقسوم.

27 2
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 متارين ذاتية

االسم

اقسم. استخدم عملية التقدير للتحقق. 

 

3. 

لتقدير: 

 4.  

التقدير: 

 5.   

التقدير: 

اقسم. استخدم عملية الضرب للتحقق.

 6. 

 ×   =   تحقق من الناتج: 

 +   = 

 7.    

   تحقق من الناتج:

 8.    

  تحقق من الناتج:

والباقي

والباقيوالباقي

1والباقي

1

8

9

7

9

6

6

1

3

2

4

1

3

1

3

40 ÷ 2 = 20

19 4

3

76

7976

؛150 = 2 × 75 ؛285 = 3 × 95

150 + 1 = 151 285 + 1 = 286

50 ÷ 5 = 10 90 ÷ 6 = 15

1

3

9 4

75 951 1

15 1
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التدريس المتمايز

 القسمة على عدد مكون من رقم واحد  الوحدة 6    371A

RtI

أعلى من المستوى
التوّسع

ضمن المستوى
المستوى 1

قريب من المستوى
المستوى 2: التدخل اإلستراتيجي

نشاط عملي المواد: مكعبات نظام عد العشرات، ورق رسم بياني

اطلب من كل طالب العمل مع زميل. أعط لثنائي الطالب 
مجموعة من مكعبات نظام عد العشرات وورقة رسم بياني. 

دعهم يضعوا نموذًجا للمسألة قبل استخدام الخوارزمية 
إليجاد ناتج القسمة. دع الطالب يستخدموا ورقة رسم بياني 

لمحاذاة األرقام.

 المواد: أقراص دوارة 4-1، مكعبات األعداد 0-5 نشاط عملي

دع أزواج الطالب يلقوا مكعبات األعداد ثالث مرات 
ويستخدموا األعداد التي ظهرت لتكوين عدد مقسوم مكون 

من ثالثة أرقام. 

ثم اطلب من األزواج تدوير القرص للحصول على المقسوم عليه. 

يحلل الطالب مع بعضهم المقسوم والمقسوم عليه ويحددون 
ما إذا كان ناتج القسمة سيكون به رقمان أم ثالثة. 

ثم يقوم األزواج بإيجاد ناتج القسمة.

نشاط عملي 

يتناوب فريقان من طالبين على كتابة مسائل قسمة، على 
أن يتركوا رقًما واحًدا من المقسوم عليه أو المقسوم أو ناتج 

القسمة ليخمنه الفريق اآلخر. التخمين الخاطئ يعطي نقطة 
واحدة للفريق الخصم. استمر في اللعب إلى أن يصل أحد 

الفريقين إلى عدد محدد مسبًقا.
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 تلخيص الدرس

371–372    وضع الرقم األول  الدرس 7

مترين على االختبار
تشخيص أخطاء الطالب

قد تشير توجهات الصف بخصوص اإلجابات الخاطئة إلى شيوع أخطاء أو مفاهيم خاطئة 
بين الطالب.

A  112 = 4 × 28 و 115 > 112
B  صحيح

C 120 = 4 × 30  و 115 < 120
D  124 = 4 × 31 و 115 < 124

التقويم التكويني

 التسلسل ضع تسلساًل للخطوات التي قد تتبعها إليجاد ناتج 6 ÷ 435.
أوجد ناتج القسمة. اإلجابة النموذجية: بما أنه ال يوجد عدد كاف في المئات للقسمة، اقسم 
43 على 6. ضع الرقم األول من ناتج القسمة في منزلة العشرات. بعد وضع الرقم، اضرب 

واطرح وقارن. ثم أنزل الـ 5 آحاد واقسم اآلحاد. اضرب واطرح وقارن إليجاد باقي القسمة؛ 
.72 R3

واجبايت املنزلية
قم بتعيين واجب منزلي بعد إكمال الدرس بنجاح. إذا كان على الطالب إكمال تكليفات 

الواجب المنزلي في المنزل، فقد ترغب في منحهم ورقة رسم بياني لمساعدهم في محاذاة 
األرقام. يمكن للطالب الذين يستوعبون المفاهيم تجاوز قسم مساعد الواجب المنزلي.

حل املسائل
5 استخدام األدوات المالئمة

التمرين 10 ما الحقائق التي تعرفها وليست مذكورة في المسألة؟ اإلجابة النموذجية: 
أنها مسألة متعددة الخطوات. يجب علي جمع العدد اإلجمالي من الصابون وزجاجات 

الغسول، ثم جمع العدد لكل سلة قبل القسمة.

 
M

cG
ra

w
-H

ill Ed
uca

tio
n سة

س
حل مؤ

صا
ظة ل

حمفو
 ©
ف 
طبع والتألي

حقوق ال

تمرين على االختبار
يجمع فريق الكشافة الذي يشترك فيه عمرو النفايات في الحديقة. يحمل كل كيس قمامة 4 كيلوجرامات من   .13  

النفايات. جمع فريق الكشافة إجمالي 115 كيلوجراًما من النفايات. كم عدد أكياس القمامة التي استخدموها؟

A  28  C  30 

B  29  D  31

اقسم. استخدم التقدير أو الضرب للتحقق.

   

   

حل المسائل

 استخدام أدوات الرياضيات تضع نسرين 4 صابونات وزجاجتي غسول في كل  5 الممارسة  .10  

علبة هدايا. لديها 127 صابونة و 85 زجاجة غسول. كم علبة هدايا يمكن أن تمألها نسرين؟ 

  

يضع رشيد عملة معدنية واحدة في حصالته كل يوم. ولديه اآلن 161 عملة معدنية. كم أسبوًعا ظل   .11  

رشيد يضع العمالت المعدنية في حصالته؟ 

  

تريد شيماء شراء سرير للقطة بسعر AED 87. هي تكسب AED 6 كل أسبوع مقابل القيام باألعمال   .12  

المنزلية. كم أسبوًعا ينبغي لشيماء أن تقوم باألعمال المنزلية من أجل كسب ما يكفي من المال لسداد 
قيمة سرير القطة؟

  

والباقيوالباقي

والباقيوالباقي

35

62

54 3

98 2 79 1

31 6

31 علبة هدايا

23 أسبوًعا

15 أسبوًعا

372

UAE MyMath :الكتاب: كتاب الطالبالربنامج الدراسي
اإلصدار األول

SPi Global :د الصف: 4املورِّ

UAE_Math Grade 4_Vol 1_SE_718114_ch6.indb   372 16/08/2016   09:49:25 �

والباقي
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حقوق ال

االسم

تمرين

اقسم. استخدم التقدير أو الضرب للتحقق.

 1.  2.  3. 

مساعد الواجب المنزلي 
أوجد ناتج 3 ÷ 145

اقسم المئات.

في بعض األحيان قد ال يمكن قسمة الرقم األول على المقسوم عليه. وبما 
أن 3 أكبر من 1، فال يمكنك قسمة المئات.

اقسم العشرات. 

اقسم. 4 = 3 ÷ 14

اضرب. 12 = 4 × 3

اطرح. 2 = 12 - 14 

قارن 3 > 2، إًذا أنزل اآلحاد لتكوين العدد 25.

اقسم اآلحاد.

اقسم. 8 = 3 ÷ 25 

اضرب. 24 = 8 × 3

اطرح. 1 = 24 - 25

قارن 3 > 1

ال يوجد أرقام أخرى إلنزالها، فإن باقي القسمة يساوي 1.

الدرس 7

وضع الرقم األول

14والباقيوالباقيوالباقي 5 36 1 64 3

371    الدرس 7 واجباتي المنزلية
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