
 االستعداد

 القسمة على عدد مكون من رقم واحد  الوحدة 6    359A

هدف الدرس
سيعّرف الطالب معنى مصطلح باقي القسمة في سياق مسألة القسمة.

تنمية املفردات
مراجعة المفردات  

)remainder( باقي القسمة

النشاط

ا يتذكرونه بشأن بواقي القسمة من الدروس السابقة. على سبيل  اسأل الطالب عمَّ  •

المثال، قد يتذكرون أن باقي القسمة يمثل المقدار المتبقي بعد القسمة.

 اشرح للطالب أن باقي القسمة قد يكون مهًما أحياًنا بينما  2 التفكير بطريقة تجريدية  
قد يكون غير ضروري في أحياٍن أخرى. عند التعامل مع باقي القسمة يجب التفكير فيما 

تتمحور حوله المسألة الكالمية. ستساعدك المعلومات في المسألة في تحديد ما إذا كنت 
ستقرب ألقرب أكبر أم أصغر عدد صحيح.

اطلب من متطوع شرح كيفية تقييم المسألة الكالمية في المثال 1 من أجل التعامل مع   •

 باقي القسمة. اإلجابة النموذجية: 
تبلغ التكلفة اإلجمالية AED 74. سأعلم من باقي القسمة أن تكلفة كل كتاب تشمل 

بعض الفكة.

الترابط المنطقي

التركيز

الممارسة

ية.  التفكير بطريقة تجريدية وبطريقة كمِّ 2 
 3 بناء فرضيات عملية والتعليق على طريقة استنتاج اآلخرين.

 4 استخدام نماذج الرياضيات.
 5 استخدام األدوات المالئمة بطريقة إستراتيجية.

6 مراعاة الدقة.

تفسري باقي القسمة

الدرس 6

الدقة
 تزداد صعوبة التمارين مع تقّدم الدرس.

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

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

مستويات الصعوبة

إيجاد نواتج القسمة ذات األعداد الكلية وباقي القسمة لمسائل القسمة التي تحتوي على 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. شرح 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

359B    التعامل مع باقي القسمة  الدرس 6

   مراجعة
مسألة اليوم

كم عدد األعداد الكلية التي ُتقرب إلى 60 ؟ 9

ما هي تلك األعداد؟ 64 ,63 ,62 ,61 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55

5 استخدام األدوات المالئمة ما هي أدوات الرياضيات المالئمة التي يمكن استخدامها 

لتصور هذا السؤال وتمثيله؟ اإلجابات النموذجية: خط األعداد، جدول المئة

تدريب سريع
استخدم هذا النشاط باعتباره مراجعة وتقويًما سريعين للدرس السابق. 

الربط باألدب
اقرأ أحد الكتب العامة، مثل Kings and 42 Elephants 17 )17 ملًكا و 42 فياًل( من 

تأليف مارجريت ماهي، إلعداد الطالب لهذا الدرس. 

متثيل مسائل الرياضيات
 المهارة والتمرس اإلجرائيان الهدف:

المواد: بطاقات العّد 

اقسم الفصل إلى مجموعات من 4–3 طالب. وأعط لكل مجموعة بعض بطاقات العّد.

اكتب مسائل القسمة التالية على السبورة. 

؟ = 3 ÷ 37

؟ = 4 ÷ 22

؟ = 2 ÷ 23

استخدم بطاقات العّد لتمثيل كل مسألة من مسائل القسمة. راجع عمل الطالب؛ في 
مسألة القسمة األولى، ينبغي للطالب تمثيل ما يلي:

 وفي كل مسألة من مسائل القسمة، اذكر عدد بطاقات العّد في كل مجموعة وعدد بطاقات العّد المتبقية.
3 ÷ 37: يوجد 12 قطعة عد في كل مجموعة وقطعة واحدة متبقية؛ 4 ÷ 22: يوجد 
5 قطع عد في كل مجموعة وقطعتان متبقيتان؛ 2 ÷ 23: يوجد 11 قطعة عد في كل 

مجموعة وقطعة واحدة متبقية

C06_09A_116205

UAE_Math Grade 4_Vol 1_TE_ 718117_ch6.indb   2 17/08/2016   10:59:34 �



 التدريس

 القسمة على عدد مكون من رقم واحد  الوحدة 6    359–360

الرياضيات يف حياتنا
المثال 1

اقرأ المثال بصوت مرتفع.

تذكر الخطوات الالزمة إلكمال حل مسألة قسمة عدد مكون من رقمين على عدد مكون 
من رقم واحد. اقسم العشرات. ثم اضرب واطرح وقارن ثم أنزل اآلحاد. كرر الخطوات مرة 

أخرى مع اآلحاد.

وّجه الطالب في الخطوة 1. 

عند قسمة العشرات واآلحاد، ذكر الطالب بالتفكير في مضاعفات المقسوم عليه 
لمساعدتهم. كم عدد المجموعات المكونة من 4 في 7؟ 1

كم عدد المتبقي؟ 3

أنزل اآلحاد. كم عدد اآلحاد الموجودة ؟ 4 آحاد

وّجه الطالب في الخطوة 2. اقسم العشرات المتبقية واآلحاد التي أنزلتها. كم عدد 
المجموعات األربعات الموجودة في 8 ؟ 34 كم عدد المتبقي؟ 2 بما أن هناك باقي قسمة، 

فتكلفة كل كتاب من الكتب المصورة ستزيد على AED 18 بقليل.

 كيف تتحقق من مدى صحة الحل في إجابتك؟ اإلجابة  3 تحقق من مدى صحة الحل

النموذجية: بضرب ناتج القسمة في المقسوم عليه، ثم جمع باقي القسمة. من المفروض أن 
أحصل على العدد الذي بدأت به.

مثال 2
اقرأ المثال بصوت مرتفع. حل المثال بينما يكتب الطالب الحل في كتبهم. دع الطالب 

يشرحوا ما يعنيه باقي القسمة بكلمات من عندهم. اجعل الطالب يتأكدوا من حلهم عن 
طريق استخدام الضرب والجمع. 

 ما هي مفاتيح الحل في المسألة التي ساعدتك في  4 استخدام نماذج الرياضيات

استنتاج أن باقي القسمة ليس ضرورًيا في هذا الموقف؟ اإلجابة النموذجية: كان السؤال 
ببساطة يدور حول كم سيكون عدد الحقائب التي فيها ثالث هدايا.

مترين موجه
حل التمارين الواردة في قسم "تمرين موجه" مع الفصل. 

 تحقق لتتأكد أن الطالب يفهمون سبب ضرورة وجود مقعد آخر. 6 مراعاة الدقة

حديث يف الرياضيات: حمادثة تعاونية
 ما نوع المعلومات التي يمكن أن تحصل عليها من باقي القسمة؟  3 بناء الفرضيات

اإلجابات النموذجية: يمكن أن أعرف من باقي القسمة كم تبقى؛ وأنك ال تمتلك ما يكفي 
لعدد إجمالي مطلوب. 
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 اضرب.  × 3 = 

 اجمع باقي القسمة.  + 1 = 

مثال 2
تمتلك نورة 64 جائزة. ستضع كل 3 جوائز في حقيبة. كم عدد الحقائب التي ستكون لديها؟ فسر الباقي. 

اقسم اآلحاد.

 كم عدد المجموعات  اقسم.
 المكونة من 4 في 3؟ 

مجموعة واحدة

1 × 3 = 3  اضرب.

4 - 3 = 1  اطرح.

قارن. 3 > 1 

 أنزل بما أنه ال يوجد أرقام  أنزل.
إلنزالها، 1 هو باقي القسمة.

     3     6 4     

- 

-    

   باقي القسمة  اقسم العشرات.

 كم عدد المجموعات  اقسم.
 المكونة من 6 في 3؟ 

مجموعتان 

2 × 3 = 6  اضرب.

6 - 6 = 0  اطرح.

قارن. 3 > 0 

 أنزل 4 أنزل.

64 ÷ 3 =   وباقي القسمة   حقيبة.  إًذا، نورة سيكون لديها 

 يوضح عدد الجوائز التي ستتركها نورة.  باقي القسمة 

 جائزة. إًذا، نورة ستترك 

تمرين موجه

يوجد 45 فرًدا ينتظرون الحافلة. كل   .1  

مقعد يتسع لفردين. كم عدد المقاعد التي 
سيحتاجونها؟ اقسم. فسر الباقي.  

 45 ÷ 2 =   R    

 مقعًدا.  إًذا، سيحتاجون إلى    

C06_516A_115023

ما نوع المعلومات التي يمكن أن 
تحصل عليها من باقي القسمة؟ 

  2   4 5    

- 

   5

   باقي القسمة 
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الرياضيات يف حياتنا

مثال 1
 يريد محمود شراء 4 كتب بحيث يتكلف الكتاب السعر ذاته. فإذا كان إجمالي سعر

الكتب AED 74، فكم سعر كل كتاب؟ 

اقسم 74 على 4 

اقسم العشرات.

 اقسم. يوجد مجموعة واحدة
من 4 في 7

اضرب. 4 = 1 × 4

اطرح. 3 = 4 - 7

قارن. 4 > 3 

أنزل. أنزل اآلحاد، 4

. يوضح باقي القسمة أن سعر كل كتاب سيزيد قلياًل على 

 ما الذي ينبغي فعله عندما يوجد باقي قسمة؟ 
يمكننا التعامل معه بعدة طرق.

التعامل مع باقي القسمة
الدرس 6

السؤال األساسي
كيف تؤثر القسمة على األعداد؟

اقسم اآلحاد.

اقسم. يوجد 8 مجموعات 
من 4 في 34

اضرب. 32 = 4 × 8

اطرح. 2 = 32 - 34

قارن. 4 > 2 

أنزل. بما أنه ال يوجد أرقام 
إلنزالها، فإن باقي القسمة 

يساوي 2

باقي القسمة

AED 18

4

1 8 2

3

3

4

2

2
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 التمرين والتطبيق

361–362    التعامل مع باقي القسمة  الدرس 6

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

موضح في المستويات أدناه:

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

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

  3 بناء الفرضيات

التمارين 5-2 في مجموعات صغيرة، اجعل الطالب يناقشوا استنتاجهم بشأن تعريف باقي القسمة.

حل املسائل
2 التفكير بطريقة تجريدية

 ذكر الطالب أن اإلجابة قد تحتاج إلى التقريب إلى عدد أكبر في مواقف  التمارين 6 و 7
معينة إذا كان هناك باٍق للقسمة.

2 التفكير بطريقة كمية

 يمكن أن يستخدم الطالب النماذج إذا واجهوا صعوبة في إيجاد خطأ سعيد  التمرين 8
وتصحيحه.

RtI

 االستفادة من السؤال األساسي
 اطلب من الطالب االعتماد على استيعابهم للمفاهيم الالزمة لإلجابة عن السؤال  التمرين 9

األساسي للوحدة. 

 ما الفكرة األكثر أهمية التي ناقشناها اليوم؟ اإلجابات النموذجية: كيفية تحديد معنى  مقال موجز
باقي القسمة؛ وهل المسألة توضح الحاجة إلى تقريب ناتج القسمة لعدد أكبر أم تركه كما هو.

   انظر الصفحة التالية لالطالع على خيارات التدريس المتمايز.
RtI

التقويم التكويني
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حل المسائل
بالنسبة إلى التمارين 6 و 7، استعن بالمعلومات التالية.

يأخذ الوالدان مجموعات من األطفال إلى مركز العلوم. كل سيارة تتسع لعدد 
5 أطفال. يوجد 32 طفل إجمااًل.

 االستنتاج كم عدد السيارات الالزمة؟ 2 الممارسة  .6  

حّوط العبارة الصحيحة عن باقي القسمة.  .7  

 ال تحتاج إلى معرفة أي شيء بخصوص باقي القسمة لحل تلك المسألة.  •    

 باقي القسمة يخبرك أن اإلجابة هي أكبر عدد كلي تال.  •    

باقي القسمة هو اإلجابة على السؤال.    •    

C06_517A_115023

 استخدام الحس العددي ينظم عمرو المجسمات على رف. ويريد أن يوزعها 2 الممارسة  .8   

بالتساوي على 4 أرفف. يوجد 37 مجسًما. يقول عمرو أنه سيبقى مجسمان. أوجد أخطاءه وصححها.

     االستفادة من السؤال األساسي لماذا يعد من المهم معرفة كيفية تفسير باقي القسمة؟  .9  

 7 سيارات؛ 6 = 5 ÷ 32 و 2 باقي القسمة. بما أن 

6 سيارات لن تكفي الستيعاب كل األطفال، سيلزم سيارة أخرى.

يوجد أكبر من طريقة لتفسير باقي القسمة، ولذا يجب التفكير فيما يعنيه باقي القسمة بحيث 

يمكنك اإلجابة على السؤال إجابة صحيحة.

سيبقى مجسٌم واحٌد،؛ 9 = 4 ÷ 37 و 1 باقي القسمة

اإلجابات النموذجية: 9 ,8

362 الوحدة 6 القسمة على عدد مكون من رقم واحد
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االسم

اقسم. فسر باقي القسمة.

تحضر سندية االحتفال المدرسي. ولديها 58 تذكرة. تتكلف لعبة كرة السلة 3 تذاكر.   .2  

فإذا لعبت كرة السلة بعدد المرات التي تستطيعها، فكم عدد التذاكر التي ستتبقى لديها؟

58 ÷ 3 =     

 تذكرة متبقية. إًذا، يوجد     

 3   58

يوجد 75 فرًدا ينتظرون في الطابور لركوب القطار األفعواني. تستوعب كل   .3  

عربة من القطار األفعواني 6 أفراد. كم عدد العربات الالزمة؟؟

75 ÷ 6 =     

. اإلجابة هي العدد الكلي التالي،     

 عربة. إًذا، سيحتاجون إلى     

 6   75

يوجد 4 علب عصير برتقال في كل عبوة. فإذا كان هناك 79 علبة عصير   .4  

برتقال، فكم عدد العبوات التي يمكن ملؤها؟ 

79 ÷ 4 =     

 عبوة يمكن ملؤها. إًذا،     

 4   79

ستذهب فصول الصف الرابع في رحلة ميدانية. يوجد 90 طالًبا في جميع   .5  

الفصول. يمكن أن تتسع كل حافلة لـ 8 طالب. كم عدد الحافالت الالزمة؟

90 ÷ 8 =     

. اإلجابة هي العدد الكلي التالي،     

 حافلة. إًذا، سيحتاجون إلى     

 8   90

1

13

13

19

12

12

19 و 1 باقي القسمة

12 و 3 باقي القسمة

19 و 3 باقي القسمة

11 و 2 باقي القسمة

-3

 28
-27

  1

19 و 1 باقي القسمة

-6

      15
      -12
            3

-4

 39
-36
   3

-8

10
-  8
  2

12 و 3 باقي القسمة

19 و 3 باقي القسمة

11 و 2 باقي القسمة

361    الدرس 6 التعامل مع باقي القسمة

UAE MyMath :الكتاب: كتاب الطالبالربنامج الدراسي
اإلصدار األول

SPi Global :د الصف: 4املورِّ

UAE_Math Grade 4_Vol 1_SE_718114_ch6.indb   361 16/08/2016   09:47:50 �

UAE_Math Grade 4_Vol 1_TE_ 718117_ch6.indb   362 17/08/2016   10:59:37 �



التدريس المتمايز

 القسمة على عدد مكون من رقم واحد  الوحدة 6    363A

RtI

أعلى من المستوى
ع التوسُّ

ضمن المستوى
المستوى 1

قريب من المستوى
المستوى 2: التدخل اإلستراتيجي

 المواد: مكعبات عد العشرات، ورق مقسم إلى  نشاط عملي
ثالثة أقسام

اتبع الخطوات باستخدام التمرينين 2 و 3: 

•  ضع نموذًجا للمسألة بقسمة المكعبات وتبديلها حسب 

الحاجة. 

•  ارسم النموذج في القسم األول. 

•  نفذ الخوارزمية في القسم الثاني.

اكتب معادلة القسمة في القسم الثالث.  •

يتناقش الطالب في مجموعات حول كيفية التعامل   •

مع باقي القسمة

نشاط عملي 

اطلب من الطالب كتابة مسألتي قسمة يكون المقسوم 
فيها مكوًنا من رقمين والمقسوم عليه مكوًنا من رقم واحد. 

وينبغي أن يكون ناتج القسمة لكال المسألتين عدًدا مكوًنا من 
رقم واحد.

ينبغي أن يكون هناك باٍق للقسمة في إحدى المسألتين وال 
يوجد في األخرى. 

كرر هذا النشاط، ولكن في هذه المرة تأكد أن تكون نواتج 
القسمة أعداًدا مكونة من رقمين. 

اطلب من الطالب شرح كيفية اختيار قيم المقسوم 
والمقسوم عليه ونواتج القسمة لكل المسائل التي كتبوها. 

نشاط عملي 

اطلب من الطالب كتابة مسألتي قسمة يكون المقسوم فيها 
مكوًنا من ثالثة أرقام والمقسوم عليه مكوًنا من رقم واحد. وينبغي 

أن يكون ناتج القسمة لكال المسألتين عدًدا مكوًنا من رقمين. 

ينبغي أن يكون هناك باٍق للقسمة في إحدى المسألتين وال 
يوجد في األخرى. 

كرر هذا النشاط، ولكن في هذه المرة تأكد أن تكون نواتج 
القسمة أعداًدا مكونة من ثالثة أرقام. 

اطلب من الطالب شرح كيفية اختيار قيم المقسوم 
والمقسوم عليه ونواتج القسمة لكل المسائل التي كتبوها. 

UAE_Math Grade 4_Vol 1_TE_ 718117_ch6.indb   1 17/08/2016   10:59:37 �



 تلخيص الدرس

363–364    التعامل مع باقي القسمة  الدرس 6

مترين على االختبار
تشخيص أخطاء الطالب

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

A 30 = 6 × 5  عبوة مما يعني أن العدد كبير جًدا
B 24 = 6 × 4  عبوة مما يعني أن العدد كبير جًدا

C  صحيح
D  12 = 6 × 2 عبوة مما يعني أن العدد ليس كافًيا 

 اجعل الطالب يتعاملوا مع باقي القسمة في المسألة التالية، ثم يشاركوا  فكر - زاوج - شارك
استنتاجهم مع زمالئهم.

سيذهب ثالثة وسبعون طالًبا في رحلة للفصل. ومع كل 5 طالب، ينبغي أن يكون هناك 
 مرافق بالغ. فكم عدد المرافقين المطلوبين؟ ما هو باقي القسمة وماذا يعني؟ 

15 مرافًقا بالًغا؛ 73 ÷ 5 = 14 والمتبقي 3؛ باقي القسمة يساوي 3. يتبقى 3 طالب 
يحتاجون أيًضا إلى مرافق بالغ.

واجبايت املنزلية
قم بتعيين واجب منزلي للطالب 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
2 التفكير بطريقة كمية

 التمرين 4 كم عدد حبات الجوز اإلضافية الالزمة لتزيين جميع قوالب الكعك بالتساوي؟
16 حبة جوز

التقويم التكويني
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اقسم. فسر الباقي. 

يزرع عبيد 60 شجرة في بستان تفاح. سيزرع 8 شجرات في كل   .1  

صف. كم صًفا كاماًل من األشجار سيزرعه عبيد؟

 صفوف  

اشترت السيدة سالي قبعات للحفلة المقامة لطالب الصف الرابع في   .2  

مدرستها البالغ عددهم 86. تأتي القبعات في عبوات من 6 قبعات. 
كم عدد العبوات التي اشترتها السيدة سالي؟

 عبوة  

حل المسائل
يمتلك عبد اهلل ثمانية وستين ورقة بقيمة AED 1. أخذ األوراق التي بقيمة AED 1 إلى البنك   .3  

ليبدلها بأوراق بقيمة AED 5. كم عدد األوراق بقيمة AED 5 التي سيحصل عليها عبد اهلل؟ 

 

 االستنتاج يزين يوسف أعلى كل قالب كيك بعدد 3 جوزات. إذا كان لديه  2 الممارسة  .4   

56 جوزة، فهل هذا كاف لتزيين 2 دزينة من قوالب الكعك؟ اشرح.

 

 

تمرين على االختبار
اشترى فارس عبوات عصير لعدد 15 العًبا في فريق كرة القدم. يأتي العصير في علب من   .5   

6 عبوات عصير. فكم عدد العلب التي اشتراها فارس؟

 3 علب C  5 علب  A

 علبتان D  4 علب  B

7

15

.AED 5 سيحصل عبد اهلل على ثالث عشرة ورقة بقيمة

ال؛ لديه ما يكفي لعدد 18 قالب كيك، وهي أصغر من 2 دزينة، أو 24.

و 2 باقي القسمة

و 4 باقي القسمة

 364
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مساعد الواجب المنزلي 
 تتطوع سهيلة في مأوى للحيوانات. كل هرة تحصل على 3 وجبات في اليوم. يوجد 50 وجبة تركت 

في حقيبة. كم عدد الهررة التي ستطعمهم هذه الكمية في يوم واحد؟

اقسم العشرات.

كم عدد المجموعات المكونة من 3 في 5؟  

 توجد عشرة واحدة في كل مجموعة. اكتب 1 في ناتج 
القسمة فوق منزلة العشرات.

اضرب واطرح وقارن. 

اضرب. 3 = 1 × 3

اطرح. 2 = 3 - 5

قارن. 3 > 2، إذا أنزل اآلحاد لتكوين العدد 20.

اقسم اآلحاد.

كم عدد المجموعات المكونة من 3 في 20؟ 

يوجد 6 في اآلحاد في كل مجموعة. اكتب 6 في 
ناتج القسمة فوق منزلة اآلحاد. 

اضرب. 18 = 6 × 3

اطرح. 2 = 18 - 20

قارن. 3 > 2

ال يوجد مزيد من األرقام إلنزالها. الباقي هو 2.

إًذا، 50 وجبة من الطعام ستطعم 16 هرة ملدة يوم واحد.

باقي القسمة يبني أنه ستبقى وجبتان.

الدرس 6

تفسير باقي القسمة

و 2 باقي القسمة

363    الدرس 6 واجباتي المنزلية
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التقويم التكويني

366–365   الوحدة 6 القسمة على عدد مكون من رقم واحد
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البند
AED 50 تكلفة استئجار اخمليم

AED 75
AED 75

لوازم التخييم
الطعام

 إمجاىل
التكلفة
 إمجاىل

التكلفة

حل المسائل
يخطط 4 أفراد من عائلة لقضاء رحلة تخييم في نهاية األسبوع. إذا كان   .11  

إجمالي التكلفة مقسوًما بالتساوي، فكم سيتحمل كل فرد من تكلفة الرحلة؟

   

حققت نورة 717 نقطة في 9 اختبارات. فإذا حققت عدد النقاط ذاتها تقريًبا   .12  

في كل اختبار، فكم يبلغ تقريًبا عدد النقاط التي حققتها في كل اختبار؟

ستذهب فصول الصف الرابع في رحلة ميدانية. يوجد 85 طالًبا في جميع   .13  

الفصول. يمكن أن تتسع كل سيارة لـ 8 طالب. كم عدد السيارات الالزمة؟

85 ÷ 8 =     

. اإلجابة هي العدد الكلي التالي،     

 سيارة. إًذا، سيحتاجون     

تمتلك رنا 200 دقيقة متبقية في باقة هاتفها الخلوي لمدة 5 أيام   .14  

قادمة. فإذا استخدمت عدد الدقائق ذاته كل يوم، فكم عدد الدقائق 
التي يمكن أن تستخدمها رنا في هاتفها الخلوي كل يوم؟

   

تمرين على االختبار
يوجد 39 فرشة طالء. كل دلو طالء يتسع لعدد 6 فرش طالء.   .15  

فكم دلًوا مطلوًبا ليتناسب مع عدد فرش الطالء؟

 3 دالء A

 5 دالء B

 7 دالء C

 9 دالء D

10 و 5 باقي القسمة

11

40 دقيقة

11

AED 50

 الوحدة 6 القسمة على عدد مكون من رقم واحد 366
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مراجعة المفردات

التحقق من مدى التقدم

أكمل كل مجموعة من األنماط.

 3.    36 ÷ 6 = 

     360 ÷ 6 = 

  3,600 ÷ 6 = 

 4.     21 ÷ 7 = 

     210 ÷ 7 = 

  2,100 ÷ 7 = 

الجبر استخدم الرياضيات الذهنية إليجاد العدد المجهول.

 5. 2,369 ÷ 6 = t

t تساوي تقريًبا     

 6. AED 6,285 ÷ y = AED 700

y تساوي تقريًبا    

 7. 4,022 ÷ 8 = r

r تساوي تقريًبا     

اقسم. استخدم عملية الضرب للتحقق.

 8.   9.  10. 

مراجعة المفاهيم

بالنسبة إلى التمارين 2–1، استخدم الصور أو العبارات أو األرقام لوصف كل مفردة.

باقي القسمة  .1 عددان متوافقان   .2  

124 ÷ 4   120 ÷ 4 = 30

6 3

60 30

600

400

21 5 و 3 باقي القسمة 26 و 1 باقي القسمة

9 500

300

3 و 3 باقي القسمة

365    التحقق من مدى التقدم 

UAE MyMath :الكتاب: كتاب الطالبالربنامج الدراسي
اإلصدار األول

SPi Global :د الصف: 4املورِّ

UAE_Math Grade 4_Vol 1_SE_718114_ch6.indb   365 16/08/2016   09:48:34 �

Check

استخدم هذا كتقويم تكويني لتحديد ما إذا كان الطالب يواجهون صعوبة أم ال، وإذا كان 
األمر كذلك، فحدد الموضوعات التي يواجهون صعوبة فيها. انظر الصفحة التالية لالطالع 

على خيارات التدريس المتمايز.

مراجعة املفاهيم
هذه المفاهيم تم تناولها في الدروس 6–1.

تمارين المفهوم مراجعة الدروس

3–4  قسمة مضاعفات األعداد 10 
و 100 و 1,000

1

5–7 أحسب تقديرًيا العدد المجهول 2

8–10 القسمة، استخدام عملية الضرب 
للتحقق.

5

مترين على االختبار 
تشخيص أخطاء الطالب

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

18 = 6 × 3 و 39 > 18  A 
30 = 6 × 5 و 39 > 30  B 

إجابة صحيحة  C 
54 = 6 × 9 و 39 < 54  D
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التدريس المتمايز

366A   الوحدة 6 القسمة على عدد مكون من رقم واحد

RtI

التوّسع

أعلى من المستوى
المستوى 1

ضمن المستوى
المستوى 2: التدخل اإلستراتيجي

قريب من المستوى

المسائل التي أخفق الطالب فيها: 5 أو أكثر

يمكن أن يستخدم الطالب أنشطة "قريب من المستوى"   •

أو أنشطة "االستجابة للتدخل ضمن المستوى" من 
الدروس 1 و 2 و 5 من أجل مراجعة المفاهيم.

لمراجعة المفاهيم باستخدام الوسائل التعليمية اليدوية،   •

انتقل إلى جزء "االستقصاء واستخدام النماذج" في 
الدروس 1 و 2 و 5.

المسائل التي أخفق الطالب فيها: 3 أو 4

دع الطالب يصححوا المسائل التي أخفقوا فيها ووضح لهم   •

األخطاء التي وقعوا فيها.

استخدم ورقة العمل اإلثرائية من وحدة سابقة.  •

استخدم ورقة عمل "الرياضيات في المنزل: وقت اللعب"   •

من وحدة سابقة.

استخدم لعبة "مراجعة المفردات" من وحدة سابقة.  •

المسائل التي أخفق الطالب فيها: 2 أو أقل

استخدم ورقة عمل "الرياضيات في المنزل: وقت اللعب"   •

من وحدة سابقة.

استخدم لعبة "مراجعة المفردات" من وحدة سابقة.  •
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