
 االستعداد

113A  الوحدة 2 مجع األعداد الكلية وطرحها

هدف الدرس
سوف يحل الطالب مسائل كالمية متعددة الخطوات باستخدام الجمع والطرح.

تنمية املفردات
مفردات جديدة

)equation( المعادلة

)variable( المتغير

النشاط

اكتب ُكل كلمة على السبورة. اسأل الطالب عما يعرفونه عن كل كلمة.   •

اشرح أنه يمكن استخدام المعادلة لترتيب الحقائق بالمسائل الكالمية متعددة   •

الخطوات. في المسائل الكالمية متعددة الخطوات، قد يستخدم الطالب عدة 
عمليات. اشرح للطالب أنه ينبغي عليهم إجراء العمليات بالترتيب من اليسار إلى 

اليمين عندما تتضمن المعادلة الجمع والطرح. 

6 مراعاة الدقة اطلب من الطالب العمل في مجموعات ثنائية. واطلب من كل    •
مجموعة ثنائية مراجعة الدرس وضرب أمثلة على المعادالت والمتغيرات.

الترابط المنطقي
الربط بالموضوعات الرئيسة

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

األرقام.

التركيز

الممارسات

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

 4 استخدام نماذج الرياضيات
 5 استخدام األدوات المالئمة بطريقة إستراتيجية

6 مراعاة الدقة

حل املسائل الكالمية املكونة من عدة خطوات

الدرس 9

الدّقة
 تزداد صعوبة التمارين مع تقّدم الدرس.

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

المستوى 1 استيعاب المفاهيم  تمرين 1  
المستوى 2 تطبيق المفاهيم  التمارين 5–2  
المستوى 3 توسيع المفاهيم  التمارين 6-9  

مستويات الصعوبة

حل مسائل من الحياة اليومية تتضمن جمع وطرح أعداد كلية متعددة األرقام )على سبيل المثال، 
باستخدام الرسومات وإنشاء معادالت تضم رمًزا يشير إلى العدد المجهول لتمثيل المسألة(. 

يتناول المحتوى الموجود في هذا الدرس معياًرا من مجال العمليات والتفكير الجبري، بينما تتناول محتوى 
هذه الوحدة إجمااًل معايير من مجال األعداد والعمليات في نظام عد العشرات. فمعايير المجاالت المختلفة 

أحياًنا تكون مترابطة للغاية.
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 االستكشاف واستخدام النماذج

113B  الدرس 9 حل املسائل الكالمية املكونة من عدة خطوات 

مراجعة  
مسألة اليوم 

يمتلك جمال AED 1 واحًدا. وقد أنفق 16 فلًسا لشراء قلم رصاص. وأعطاه والده خمسة 
AED مقابل قص العشب. اكتب معادلة مع تسمية القيمة المجهولة بأي حرف من الحروف 

األبجدية لمعرفة المبلغ الذي يمتلكه جمال اآلن.

* تذّكر: AED 1 = 100 فلًسا

 AED 100 - AED 16 + AED 500 = m; m = AED 584

1 فهم طبيعة المسائل اطلب من الطالب شرح الخطوات التي اتبعوها لكتابة المعادلة.

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

الربط باألدب
اقرأ أحد الكتب العامة، مثل Math Curse )ألغاز في الرياضيات( للكاتب جون ساشكا 

إلعداد الطالب لهذا الدرس. 

متثيل مسائل الرياضيات
الهدف: المهارة والتمرس اإلجرائيان

المواد: أكواب، قطع عد  

اعرض 30 قطعة عد.

كل ما لدي هو 30 قطعة عد.
اسحب 10 قطع عد وضعها في كوب. ال تخبر الطالب بعدد بطاقات العّد التي وضعتها 

في الكوب.

وضعُت بعض بطاقات العّد في الكوب.
اكتب على السبورة.

 +  = 30

ُعد بصوٍت عاٍل بطاقات العّد التي ليست داخل الكوب. 

لدي 20 قطعة عد ليست داخل الكوب.
اكتب 30 =  + 20 على السبورة.

فكم عدد بطاقات العّد في الكوب؟ 10
اطلب من الطالب العمل في مجموعات ُثناِئية. أعِط كل مجموعة ثنائية 30 قطعة عد 

وكوًبا. اطلب من طالب سحب أي عدد من بطاقات العّد بحيث يكون أصغر من 30 
ووضعها في الكوب.

اسحب بعض بطاقات العّد وال تدع زميلك يعرف عدد القطع التي قمت بسحبها. ضعها في 
الكوب. وضع الباقي على طاولتك. 

كرر نفس العملية واكتب جملة جمع أخرى. 
بعد أن يكمل الزميل األول العملية، اطلب منهما تبادل األدوار واتباع نفس الخطوات 

مرة ثانية.
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 التدريس

114–113  الوحدة 2 مجع األعداد الكلية وطرحها

الرياضيات يف حياتنا
المثال 1

قراءة المثال بصوت مرتفع. ما اإلستراتيجية التي ينبغي استخدامها في ترتيب الحقائق 
ووضع الخطة؟ استخدم خطة الخطوات األربع. 

ما المبلغ الذي بدأ به نادي األدب في حسابه؟ AED 390 اكتب AED 390 على السبورة. 
 AED ثم ضع كل مبلغ أثناء مناقشته في المعادلة المكتوبة على السبورة. فإذا حصلوا على

472 في مسابقة، فهل ينبغي طرح ذلك أم جمعه بالحساب؟ جمعه. كيف علمت ذلك؟ 

حيث إنهم حصلوا على المال، فعليهم جمع ذلك على المبلغ AED 390. وقد أنفقوا 
AED 75 على التخزين. فهل ينبغي جمع المبلغ أم طرحه من الحساب؟ طرحه. اشرح. 

حيث إنهم أنفقوا المال، فنحتاج إلى خصمه من الحساب. ما المبلغ الذي أنفقوه على تأجير 
المعدات؟ AED 102 فهل ينبغي جمع ذلك أم طرحه من الحساب؟ طرحه.

وّضح للطالب أنه ينبغي عليهم حل المعادلة بالترتيب من اليسار إلى اليمين إليجاد القيمة 
المجهولة. 

5 استخدام األدوات المالئمة اطلب من الطالب تقدير القيمة للتحقق من صحة 

إجاباتهم. إلى أي منزلة قيمة مكانية ستقرب كل عدد؟ أقرب مئة كيف تعرف إن كانت 
إجابتك منطقية أم ال؟ القيمة المقدرة قريبة من اإلجابة.

مثال 2

قراءة المثال بصوت مرتفع. قوموا بحل المسألة مًعا بينما يكتب الطالب الحل في كتبهم. 
اطلب من الطالب العودة إلى المعادلة األصلية للتحقق من إجابتهم.

6 مراعاة الدقة اطلب من الطالب استبدال المتغير بالعدد للتأكد من أن 

المعادلة صحيحة.

مترين موجه
ناقش التمارين الواردة في جزء "تمرين موجه" مع الطالب. ذّكر الطالب بتحديد الحقائق 

ذات الصلة واقترح عليهم تحويط الحقائق التي يحتاجون استخدامها في المعادلة.

حديث يف الرياضيات: حمادثة تعاونية
4 استخدام نماذج الرياضيات هل يمكنك استخدام أي حرف في األبجدية للتعبير عن 

متغير؟ نعم اشرح. يمثل المتغير القيمة المجهولة، لذا يمكن استخدام أي حرف.

تمرين موجه

الجبر لدى بثينة AED 15. وحصلت على AED 20. ثم اشترت   .1  

هدية مقابل AED 8. فما مقدار النقود المتبقية معها؟ اكتب 
معادلة لحل المسألة. استخدم المتغير لتمثيل القيمة المجهولة.

 

المتغير: رمز، ويكون حرًفا في أغلب األحيان، ُيستخدم لتمثيل قيمة مجهولة، أو عدد غير معروف. 

مثال 2
 رِكب عشرون شخًصا الحافلة في المحطة األولى. وفي المحطة الثانية، نزل 14 راكًبا من الحافلة، 

 وصعد 5 آخرين. وفي المحطة الثالثة، نزل راكبان، وصعد بعض الركاب. وكان عدد الركاب بعدها 24. 

فكم عدد األشخاص الذين ركبوا الحافلة في المحطة الثالثة؟ 

اكتب معادلة. 
يمكن استخدام الحرف b كمتغير يمثل العدد المجهول.

 20 - 14 +  5 -   2    +    b = 24

أوجد القيمة المجهولة.

اجمع.اطرح.

      

+ 5

اطرح.

   

- 2

 أوجد قيمة المتغير.

24 – 9 = b 9، إًذا + b = 24 9     حيث إن 

24 – 9 =   + b

b =  
24

  

إًذا ركب الحافلة  راكًبا في المحطة الثالثة.

المحطة 
األولى: صعد

المحطة 
الثانية: نزل

المحطة 
الثانية: صعد

المحطة 
الثالثة: نزل

المحطة 
الثالثة: صعد

العدد 
النهائي

هل يمكنك استخدام أي 
حرف في األبجدية للتعبير 

عن متغير؟ اشرح.

6
11

15

11 6

9

15

15

15 + 20 - 8 = m; AED 27
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القسمة ذات الباقي

االسم

مثال 1
 يملك نادي األدب AED 390 في حسابه. وفي المسابقة، حصلوا على AED 472. وبعد ذلك، 

 أنفقوا AED 75 مقابل تأجير المسرح وAED 102 مقابل تأجير المعدات. 

فما المبلغ الموجود في حسابهم اآلن؟ 

اكتب معادلة. 

            AED 390  +  AED 472  -  AED 75  -  AED 102        =      ■  

إذا تكّونت المسألة من أكبر من خطوة، فعليك الجمع والطرح بالترتيب من اليسار إلى اليمين.

اطرح.اجمع.

 

اطرح.

   

إًذا، يوجد في الحساب اآلن  .

تحقق يمكن تحديد قيمة تقديرية كما يلي AED 400 + AED 500 - AED 100 - AED 100، أو  . 

.AED  وهذا قريب من المبلغ الفعلي، وهو 
إًذا، فاإلجابة منطقية.

المبلغ المبدوء به المكتسب 
أثناء المسابقة

المدفوع 
مقابل 
المسرح 

المدفوع مقابل 
المعدات المبلغ النهائي

قيمة 
مجهولة

يمكنك كتابة معادلة للمساعدة في ترتيب المسائل متعددة الخطوات وحلها. 
والمعادلة عبارة عن جملة تحتوي على رمز يساوي )=(، مبينة أن العددين حول 

رمز "يساوي" متساويان. 

حل المسائل الكالمية 
المكونة من عدة خطوات

الدرس 9

السؤال األساسي
ما االستراتيجيات التي يمكنني 

استخدامها للجمع أو الطرح؟

الرياضيات يف حياتنا

AED 862AED 787

AED 862AED 787

AED 685

AED 685

AED 700
685

الدرس 9  113   
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 التمرين والتطبيق

 الدرس 9 حل املسائل الكالمية املكونة من عدة خطوات  116–115

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

موضح في المستويات أدناه:

قريب من المستوى كّلف الطالب بحل التمارين 6-9 ,3 ,2.  • 
ضمن المستوى كّلف الطالب بحل التمارين 2-9.  • 

أعلى من المستوى كّلف الطالب بحل التمارين 4-9.  •

  خطأ شائع!  قد يختلط على الطالب جميع كل الحقائق بالمسألة متعددة  
الخطوات. يمكن أن يساعدهم رسم صور ومخططات بيانية واستخدام نماذج في 

تصور ما تطلبه المسألة. ذّكر الطالب بأال ينسوا خطة الخطوات األربع.

حل املسائل

2 التفكير بطريقة كمّية

التمرينان 6 و 7 سيحتاج الطالب الستخدام مكعب أعداد لهذه المسائل. وقد يحتاجون 
إلى تحريك األرقام )من منزلة ألخرى( بحيث ال يكون مجموع أول عددين أصغر من العدد 

الثالث.

1 المثابرة في حل المسائل

التمرين 8 إذا واجه الطالب صعوبة في هذا التمرين، فاطلب منهم تمثيل الخطوات. واطلب 
منهم تسجيل كل خطوة باستخدام عدد وعملية.

RtI
   االستفادة من السؤال األساسي

التمرين 9 اجعل الطالب يعتمدون على استيعابهم للمفاهيم الالزمة لإلجابة عن السؤال 
األساسي للوحدة.

التقويم التكويني

مثال/مثال خارج عن التعريف اكتب المعادلة التالية على السبورة.

32 - 4 + 17 = s

اطلب من الطالب كتابة مسألة كالمية عن فصل بالصف الرابع قد تكون أو قد ال تكون 
مثااًل يمكن تمثيله بالمعادلة الموضحة. يتبادل الزمالء أوراقهم، ثم يقررون ما إن كانت مسألة 

الزمالء مثااًل على المعادلة أم مثااًل غير مرتبط بها. 

   انظر الصفحة التالية لالطالع على خيارات التدريس المتمايز.
RtI

حل المسائل
استخدم مكعب أعداد إلكمال كل لغز من ألغاز الكلمات المتقاطعة.  

ارم مكعب أعداد 4 مرات. اكتب عدًدا واحًدا في كل مربع. أوجد القيمة األكبر للمتغير.  .6  

   +  -  +  = b

  b = 

ارم مكعب أعداد 6 مرات. اكتب عدًدا واحًدا في كل مربع. أوجد القيمة األكبر للمتغير.  .7  

   +  -  +  +  -  = y

  y = 

1 فهم طبيعة المسائل  لدى وفاء بعض النقود في محفظتها.  الممارسة  .8   

 ذهبت إلى المركز التجاري وأنفقت AED 8 مقابل بعض الدمى، و AED 7 مقابل 

 الغداء وAED 13 مقابل هدية لوالدتها. ثم أعطاها أخوها AED 10. واشترت كتاًبا مقابل 
AED 15. واآلن معها AED 12. فما مقدار النقود التي كانت بمحفظة وفاء في البداية؟ 

االستفادة من السؤال األساسي كيف يمكنني استخدام المتغيرات في وصف مسائل من الحياة اليومية؟ اشرح.   .9  

AED 45

 اإلجابة النموذجية: يمكن استخدام المتغيرات للتعبير عن قيمة مجهولة أو رقم مفقود أو في مسائل 

من الحياة اليومية. 

116 الوحدة 2 جمع األعداد الكلية وطرحها 
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 متارين ذاتية

االسم

 الجبر اكتب معادلة لحل كل مسألة. 

استخدم المتغير لتمثيل القيمة المجهولة.

لدى حليمة 75 خرزة. استخدمت 20 منها لصنع قالدة و 12 لصنع أسورة.   .2   

ثم اشترت 25 خرزة أخرى. فكم عدد الخرز الذي مع حليمة اآلن؟  

لدى جاسم AED 30. وأنفق AED 13 لشراء لعبة وAED 5 لشراء ملصق.   .3   

ثم حصل على AED 8 مقابل إنجاز األعمال المنزلية ألسبوع. فما المبلغ الذي 
بحوزة جاسم اآلن؟

لدى سعيد 16 عبوة تلوين. استخَدَم 2 منها في لوحة. ثم اشترى 8 عبوات   .4  

إضافية. ثم استخدم بعض العبوات ليصنع لوحة أخرى. واآلن، تبقت مع سعيد 
15 عبوة. فكم عدد عبوات التلوين التي استخدمها في اللوحة الثانية؟

يقدم مطعم وجبات الطعام لحفلة كبيرة. ويعمل المدير على احتساب التكلفة   .5  

اإلجمالية، والموضحة أدناه. 

تبلغ التكلفة اإلجمالية AED 1,317. فما تكلفة األطباق الجانبية؟   

العنصر (AED) السعر
دجاج 452

مكرونة 388

سلطة 150

أطباق جانبية s

75 - 20 - 12 + 25 = b; b = 68; 68 خرزة

 AED 30 - AED 13 - AED 5 + AED 8 = m; 

m =AED 20; AED 20

16 - 2 + 8 - j = 15; j = 7; 7 عبوات

452 + 388 + 150 + s = AED 1,317; s = AED 327; AED 327

الدرس 9 حل المسائل الكالمية المكونة من عدة خطوات 115  
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 التدريس المتمايز

117A  الوحدة 2 مجع األعداد الكلية وطرحها

RtI

أعلى من المستوى
التوّسع

ضمن المستوى
المستوى 1

قريب من المستوى
المستوى 2: التدخل اإلستراتيجي

نشاط عملي المواد: مكعبات عد العشرات

وّجه الطالب أثناء حل المسألة متعددة الخطوات أدناه 
بتمثيلها باستخدام مكعبات عد العشرات. اطلب من 

الطالب كتابة المعادلة متضمنة قيمة مجهولة بينما تقوم 
بتمثيل المسألة.

َخبزت راوية ِصينيتين من الكيك. وقّطعت كل واحدة منهما 
 إلى 24 قطعة. فكم عدد كل القطع التي لدى راوية؟ 

24 + 24 = 48

وضعت راوية بعض القطع على طبق تقديم الطعام. اطرح 
القيمة المجهولة. b - 24 + 24 وكان هناك 18 قطعة 

متبقية في صينية. b = 18 - 24 + 24 كم عدد القطع 
b = 30 التي وضعتها راوية على طبق التقديم؟

نشاط عملي المواد: بطاقات فهرسة

اطلب من الطالب كتابة مسألة متعددة الخطوات من 
واقع الحياة عن الطبخ على إحدى بطاقات الفهرسة. ثم 
اطلب منهم كتابة معادلتها متضمنة متغيًرا لتمثيل القيمة 

المجهولة على بطاقة أخرى. ضع البطاقات في مجموعتين 
منفصلتين. سُيحدد الطالب بالتناوب البطاقات المتطابقة 

ويحلون المسألة.

نشاط عملي المواد: بطاقات فهرسة

على أحد جانبي بطاقة، سيكتب الطالب مسألة متعددة 
الخطوات من واقع الحياة. وعلى الجانب المقلوب، سيكتبون 

المعادلة. سيتبادل الطالب البطاقات مع بعضهم البعض، 
ويقرؤون المسألة، وبدون النظر يكتبون معادلة لحلها. 

وسينظرون إلى ظهر الورقة ليروا ما إن كانتا متطابقتين أم 
ال. فإن لم يتطابقا، فسيحتاج الطالب ألن يقرروا ما إن كانت 

كلتاهما صحيحتين أم ال.
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 تلخيص الدرس

 الدرس 9 حل املسائل الكالمية املكونة من عدة خطوات  118–117

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 استخدام عمليات صحيحة
B  صحيح

C  لم يتم استخدام عمليات صحيحة
D  تم تعيين المتغير بطريقة خاطئة

التقويم التكويني

ُملخص من جملة واحدة يفكر الطالب فيما يظنونه المفهوم األساسي للدرس ويلخصون ما 
يفهمونه في جملة واحدة.

واجبايت املنزلية
 قم بتعيين واجب منزلي بعد إكمال الدرس بنجاح. 

يمكن للطالب الذين يستوعبون المفاهيم تجاوز قسم مساعد الواجب المنزلي.

حل املسائل

2 التفكير بطريقة تجريدية

التمارين 3-1 ذّكر الطالب بأنه عند كتابة معادلة تتضمن متغيًرا، فال بد من حل المعادلة. 

مراجعة املفردات
أخبر الطالب أن بإمكانهم رسم خط تحت المفردات األساسية بكل عبارة أو تظليلها 

لمساعدتهم في تحديد المصطلح المفقود. ثم اطلب منهم كتابة مثال على كل مصطلح.
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أكمل كل جملة باستخدام الكلمات أدناه.

مراجعة المفردات

حل المسائل

2 استخدام قواعد الجبر اكتب معادلة لحل كل  الممارسة
مسألة. استخدم متغير لتمثيل قيمة مجهولة.

حصل خميس على AED 30 من أمه. وكسب AED 12 أخرى مقابل إنجاز األعمال المنزلية. وأنفق   .1  

خميس AED 15 في السينما وAED 6 مقابل الغداء. فما مقدار المبلغ الذي مع خميس؟

 

طلب مسؤولو الكافيتريا 400 طبق ورقي. واستخدموا 226 طبًقا أثناء اإلفطار. واشتروا 100 طبق   .2  

آخر. ثم استخدموا بعض األطباق للغداء. واآلن يوجد 78 طبًقا. فكم عدد األطباق التي استخدموها 
في الغداء؟

 

 AED 75 لينفقونها على الشاطئ طوال اليوم. وقد كلفهم تأجير قارب AED 150 مع أسرة هيام  .3  

وكلفهم الغداء AED 35. فما المبلغ الذي بحوزتهم اآلن؟

 

المتغير المعادلة    

4.   : رمز، ويكون حرًفا في أغلب األحيان، ُيستخدم لتمثيل قيمة مجهولة، أو مبلغ لم يتم   

تحديده. 

5.   : جملة تحتوي على إشارة يساوي )=( توضح أن العددين حول إشارة "يساوي"   

متساويان. 

تمرين على االختبار
تتوفر 367 عبوة من البسكويت في متجر البقالة. وتم بيع 126 عبوة يوم االثنين و 92 عبوة يوم   .6  

الثالثاء. وتم توريد 203 عبوات إضافية يوم األربعاء. فكم عدد العبوات الموجودة اآلن؟ ما المعادلة 
التي تمثل هذه الحالة؟

 A  367 + 126 + 92 - 203 = b B  367 - 126 - 92 + 203 = b

 C  367 + 126 - 92 + 203 = b D  367 + 126 - 92 + b = 203

AED 30 + AED 12 - AED 15 - AED 6 = h; h = AED 21; AED 21

400 – 226 + 100 – x = 78; x = 196; 196 طبًقا

AED 150 - AED 75 - AED 35 = t; t = AED 40; AED 40

المتغير

المعادلة
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مساعد الواجب المنزلي 
 بدأ موظفو كشك بيع الوجبات الخفيفة ومعهم AED 520 في آلة تسجيل النقدية. وقد حصلوا على 

 AED 725 أثناء مباراة كرة القدم. ودفعوا AED 125 مقابل مزيد من الفيشار وAED 65 لمزيد 

من الشوكوالتة الساخنة. فما المبلغ الموجود في آلة تسجيل النقدية اآلن؟

اكتب معادلة.

 AED 520    +  AED 725    -  AED 125   -   AED 56      =  c 
قيمة 
مجهولة

اجمع واطرح بالترتيب من اليسار إلى اليمين.

520 + 725 - 125 - 65 = c قيمة  تقديرًيا  أحسب 

500 + 700 – 100 – 100 = AED 1,000

اجمع.

 
 

اطرح.

 
 

  

اطرح.

 
 

.AED 1,055 إًذا يوجد في آلة تسجيل النقدية اآلن

تحقق يبلغ التقدير AED 1,000. وهذا قريب من المبلغ الفعلي، وهو AED 1,055. إًذا، فاإلجابة منطقية.

المبلغ 
المبدوء به

المكتسب 
أثناء المباراة

المدفوع 
مقابل 
الفيشار

المدفوع مقابل 
الشوكوالتة 

الساخنة

المبلغ 
النهائي

التقريب إلى 

االسم

الدرس 9

حل المسائل الكالمية 
المكونة من عدة خطوات

  الدرس 9 واجباتي المنزلية 117
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تدريب التمرس

120–119   الوحدة 2 مجع األعداد الكلية وطرحها

M
cG

raw
-H

ill Ed
uca

tio
n سة

س
حل مؤ

صا
ظة ل

حمفو
 ©

ف 
طبع والتألي

حقوق ال

C02_514A_115023.ai

be

االسم

تدريب التمرس

اجمع.

 1.  2.  3.  4. 

 5.  6.  7.  8. 

 9.  10.  11.  12. 

 13.  14.  15.  16. 

 17.  18.  19.  20. 

6 الممارسة

92,987 157,461 119,601 50,481

419,870

77,744135,164 69,801 59,099

503,437 221,990 906,182

934,223 745,110 960,514 846,009

372,586 991,110 975,269 589,542

تدريب التمرس  119  
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C02_517A_115023.ai

be

تدريب التمرس

االسم

اطرح.

 1.  2.  3.  4. 

 5.  6.  7.  8. 

 9.  10.  11.  12. 

 13.  14.  15.  16. 

  17.  18.  19.  20. 

26,071 10,003

14,220 730 16,30613,693

184,631

122,124 435,859 47,610 14,610

289,000 53,916 325,542

66,564 15

207,439 90,038 185,999 116,283

120 الوحدة 2 جمع األعداد الكلية وطرحها 
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تحث هاتان الصفحتان الطالب على أن يصبحوا متفوقين في قدراتهم الحسابية. يمكنك 
استخدام كلٍّ منهما لتكون تمريًنا محدًدا بمدة أو غير محدد المدة.

يتدرب الطالب على جمع أعداد مكونة من 5 و 6 أرقام.

يتدرب الطالب على طرح أعداد مكونة من 5 و 6 أرقام.

نصيحة تدريسية إحدى الطرق المتبعة إلكساب الطالب الثقة هي استخدام تلك 
الصفحات على نحو متكرر. اسع جاهًدا إلى أن يكمل الطالب جزًءا من كل صفحة 

بطريقة صحيحة في غضون مدة زمنية غير محددة. ثّم اجعل الجزء المتبقي من 
الصفحة اختباًرا محدد المدة.
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مراجعة

الوحدة 2 مجع األعداد الكلية وطرحها  122–121
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مراجعة المفردات

استخدم المفردات المجودة في بنك المفردات إلكمال الفراغات. 

خاصية التبديل في الجمع خاصية التجميع في الجمع 

خاصية المحايد الجمعي معادلة 

المطروح منه المطروح 

المتغير القيمة المجهولة 

الوحدة 2

جمع األعداد الكلية 
وطرحها

مراجعة

توضح  أنه عند إضافة صفر إلى أي   .1  

عدد يكون الناتج هو نفس العدد. 

2.   : مقدار نحتاج لمعرفته.   

توضح  أن الترتيب الذي ُيجمع به   .3  
رقمان ال يغير ناتج الجمع.

. إن العدد األول في جملة الطرح، والذي ُيطرح منه العدد الثاني هو   .4  

توضح  أن تجميع الحدود الجمعية   .5  

ال يغير ناتج الجمع.

. العدد المطروح من عدد آخر هو   .6  

7.   : رمز ُيستخدم لتمثيل كمية غير معروفة وعادة ما يكون حرًفا.  

8.   : جملة تحتوي على رمز يساوي )=( لتوضيح أن هناك تعبيرين متساويان.  

خاصية المحايد الجمعي

القيمة المجهولة

خاصية التبديل في الجمع 

المطروح منه

خاصية التجميع في الجمع

المطروح

المتغير

المعادلة

  المراجعة الذاتية 121
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مراجعة المفاهيم
أوجد كل قيمة مجهولة. اكتب خاصية الجمع أو قاعدة الطرح التي يوضحها كٌل مما يلي. 

 9. 35 - ■ = 35  10. )16 + 5( + ■ = 16 + )5 + 10(

 11. 83 + 35 = 35 + ■  12. 76 + 0 = ■

اكتب كل عدد.

25,953 أكبر من 10,000 .13  63,035 أصغر من 1,000 .14 

 

كّون عشرة أو مئة أو ألًفا للجمع ذهنًيا. 

 15. 4,529 + 56 =   16. 506 + 349 =  

اجمع. أحسب تقديرًيا للتحقق من صحة حلك. 

 17.  18.  19. 

اطرح. استخدم الجمع أو التقدير للتحقق.

 20.  21.  22. 

 0؛ عندما تطرح الصفر من أي عدد، 

فالناتج هو نفس العدد.

10؛ خاصية التجميع

83؛ خاصية التبديل

35,953

103,304

AED 11,525 8,372 7,424

610,136 528,399

4,585 855

62,035

76؛ خاصية المحايد

122 الوحدة 2 جمع األعداد الكلية وطرحها 
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مراجعة
استخدم هذه الصفحات لتقييم مدى فهم طالبك للمفردات والمفاهيم الرئيسة الواردة في 

هذه الوحدة.

مراجعة املفردات 
اعرض مفردات هذه الوحدة وراجع المفردات الواردة على حائط المفردات االفتراضي. 

اجعل الطالب يكوِّنون جملة باستخدام كل كلمة.

مراجعة املفاهيم
إذا احتاج الطالب إلى تعزيز مهاراتهم بعد إكمال هذه الوحدة، فاستخدم الجدول التالي 

للتدخل.

 التشخيص والعالج
RtI

تمارين المفهوم مراجعة الدروس

9-12 خواص الجمع وقواعد الطرح 1

13-14 أنماط الجمع والطرح 2

15-16 الجمع الذهني 3

17-19 جمع األعداد متعددة األرقام 4-5

20-22 طرح األعداد متعددة األرقام 6-7

كتاب المعلم -أنشطة المستوى 1 والمستوى 2  
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التفكير

124–123   الوحدة 2 مجع األعداد الصحيحة وطرحها
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االسم

حل المسائل
لدى السيدة فوزية 2,005 وصفات تريد ترتيبها.   .23   

 وقد رتبت 632 وصفة منها. فكم عدد الوصفات 
األخرى التي تحتاُج إلى ترتيبها؟

 .AED 10 وحصل على .AED 32 يمتلك محمود  .24   

 ثم اشترى لعبة فيديو مقابل AED 18. فما مقدار النقود 
المتبقية معه؟ اكتب معادلة مستخدًما متغيًرا يمثل القيمة المجهولة.

حصلت حليمة على 57 نقطة في دورها األول في إحدى األلعاب.   .25   

 ثم حصلت على 37 نقطة إضافية في دورها الثاني، ثم خسرت 19
  نقطة في دورها الثالث. ثم حصلت على بعض النقاط في دورها الرابع. 
 واآلن لدى حليمة 100 نقطة. فكم عدد النقاط التي فازت به في دورها 

الرابع؟ اكتب معادلة مستخدًما متغيًرا يمثل المجهول. 

تمرين على االختبار
قطع إبراهيم 19,896 كيلومتًرا بسيارته الجديدة في العام األول لشرائها.   .26   

وقطع بها 25,643 كيلومتًرا في العام الثاني. فما إجمالي عدد 
الكيلومترات التي قطعها في هذين العامين؟

34,253 كيلومتًرا  A

44,539 كيلومتًرا  B

45,533 كيلومتًرا  C

45,539 كيلومتًرا  D

 AED 32 + AED 10 - AED 18 = m؛ m = AED 24؛ 

.AED 24 يتبقى مع محمود

 p = 100 + 19 - 37 + 57؛ p = 25؛ 

25 نقطة 

413 وصفة

  المراجعة الذاتية 123
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استخدم القواعد التي تعلمتها فيما يتعلق بالجمع والطرح إلكمال خريطة المفاهيم.
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التفكير في السؤال األساسي اكتب إجابتك باألسفل.

السؤال األساسي

ما اإلستراتيجيات التي يمكنني 
استخدامها للجمع أو الطرح؟

الوحدة 2

اإلجابة على السؤال األساسي
التفكير

التقديرالمفردات

مثال للطرحمثال للجمع

خاصية التبديل في الجمع، خاصية 
التجميع في الجمع، خاصية المحايد 

الجمعي

راِقب عمل الطالب.

ُتقدم نماذج لبعض اإلجابات.
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124 الوحدة 2 جمع األعداد الكلية وطرحها
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التفكري
اجعل الطالب يعملون في مجموعات صغيرة إلكمال خريطة المفاهيم. ثّم اطلب من كل 
مجموعة عرض إجاباتها. قارن أوجه االختالف والتشابه بين خرائط مفاهيم كل مجموعة. 

يمكنك اختيار أن يستخدم الطالب خريطة مفاهيم مختلفة ألغراض المراجعة.

حل املسائل
ذّكر الطالب بخطة الخطوات األربع لحل المسألة. بالنسبة للطالب الذين يحتاجون إلى 
مساعدة في فهم القراءة، دعهم يتعاونوا مع زمالء آخرين لهم على قراءة المسألة بصوت 

مرتفع قبل محاولة تطبيق خطة الخطوات األربع.

مترين على االختبار 
تشخيص أخطاء الطالب

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

تم جمع منازل اآلالف والمئات والعشرات واآلحاد خطأ   A 
لم ُتجمع المئات المعاد تجميعها في منزلة اآلالف  B 

تم جمع منزلة اآلحاد خطأ  C 
صحيح  D
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