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167A   الفصل 3 فهم عملييت الضرب والقسمة

خاصية التجميع يف الضرب

الدرس 6
التركيز

الممارسات

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.

7 محاولة إيجاد البنية واالستفادة منها.

الترابط المنطقي

هدف الدرس
سيستخدم الطالب خاصية التجميع في الضرب لحل المسائل.

تنمية املفردات
مفردات جديدة 

)Associative Property of Multiplication( خاصية التجميع في الضرب

النشاط

اكتب المفردات وتعريفاتها على السبورة.   •

7 استخدام البنية اسأل الطالب كيف تتشابه خاصية التجميع في الجمع مع    •
خاصية التجميع في الضرب. اطلب منهم الرجوع إلى الوحدة السابقة إذا لزم األمر. 

اطلب منهم شرح معنى ما في األقواس في المثالين 1 و 2. تحدد األقواس أي األعداد   •

سُتضرب أواًل.

الدّقة
 تزداد صعوبة التمارين مع تقّدم الدرس. 

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

التمارين 3–1  المستوى 1    استيعاب المفاهيم 
التمارين 20–4  المستوى 2  تطبيق المفاهيم 
التمارين 24–21  المستوى 3 توسيع المفاهيم 

مستويات الصعوبة

توضيح كيف أنه لن يتسبب التغيير في الترتيب الذي يتم من خالله ضرب الرقمين )خاصية التبديل( 
فضاًل عن تغيير تجميع األعداد في الضرب )خاصية التجميع( في تغيير ناتج الضرب. استخدم هذه 

الخصائص لتوضيح أنه يمكن ضرب األعداد في أي ترتيب. استيعاب خاصية التوزيع واستخدامها. 

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 لعمليات القسمة التي تحتوي على مقسومات بها أعداد 

متعددة األرقام.
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 االستقصاء واستخدام النماذج

167B   الدرس 6 خاصية التجميع يف الضرب

مراجعة 
مسألة اليوم

يريد خليفة شراء دزينتين )الدزينة بها 12 قلًما( من أقالم الرصاص. وفي هذا التوقيت، يتم 
عرض أقالم الرصاص بأسعار مخفضة، حيث يبلغ سعر 6 منها AED 2. فكم سيدفع خليفة 

 نظير دزينتين من أقالم الرصاص؟ اشرح كيف توصلت إلى إجابتك. AED 8؛ )دزينتين( 
4 × AED 2 = AED 8 24 = 4 × 6؛ 

4 استخدام نماذج الرياضيات إذا تمت مطالبة الطالب بحل هذه المسألة، فحثهم على 

تجربة الجمع المكرر، أو رسم صورة، أو استخدام بطاقات العّد.

تدريب سريع

استخدم هذا النشاط باعتباره مراجعة وتقويًما سريعين للدرس السابق.

الربط باألدب
اقرأ أحد الكتب العامة، مثل A Place for Zero: A Math Adventure )مكان للصفر: 
مغامرة في الرياضيات( من تأليف أنجيلين سبارانيا لوبريستي، لتحضير الطالب لهذا الدرس. 

متثيل مسائل الرياضيات
الهدف: المهارة والتمرس اإلجرائيان

• اكتب 7 × 2 × 5 على السبورة.

اطلب من أحد الطالب التطوع إلضافة أقواس إلى الجملة العددية الخاصة بعملية الضرب 
لعرض العاملين اللذين من المفترض ضربهما مًعا أواًل لتسهيل للوصول إلى ناتج الضرب 

النهائي. 

)5 × 2( × 7

ما خاصية الضرب التي تتيح لك تحديد أي عاملين من ثالثة عوامل سيتم ضربهما مًعا أواًل؟ 
خاصية التجميع في الضرب

ما الذي تخبرك به خاصية التجميع في الضرب؟ عند الضرب، ال تؤثر الطريقة التي يتم من 
خاللها تجميع العوامل في تغيير ناتج الضرب.
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 التدريس

168–167   الفصل 3 فهم عملييت الضرب والقسمة

الرياضيات يف حيايت
المثال 1

اقرأ المثال بصوت مرتفع. اكتب 3 × )6 × 2( على السبورة. ما الذي يعنيه القوسان؟ 
اإلجابة النموذجية: يتعين عليك ضرب هذين العددين أواًل. ما نتيجة 6 × 2؟ 12 كيف 

 يمكنك إيجاد
12 × 3؟ اإلجابة النموذجية: من خالل الجمع المكرر

حاول في المسألة مجدًدا. اكتب )3 × 6( × 2 على السبورة. كيف تختلف هذه المسألة؟ 
سوف نضرب 3 × 6 أواًل. ما ناتج 3 × 6؟ 18  كيف يمكنك إيجاد ناتج 2 × 18؟ اإلجابة 

النموذجية: اجمع 18 + 18 كم عدد ألعاب الفيديو التي يمتلكها راشد؟ 36 لعبة

2 التفكير بطريقة تجريدية ناقش أي عمليات التجميع كانت األسهل لحلها أواًل. 

مثال 2

اقرأ المثال بصوت مرتفع. أكمل خطوات حل المسألة مع الطالب بينما يعملون في كتبهم.

3 بناء فرضيات لماذا من األسهل ضرب 2 × 4 أواًل؟ اإلجابة النموذجية: يمكنك 

استخدام الرياضيات الذهنية للحل.

مترين موجه
ناقش حل تمارين القسم "تمرين موجه" مع الطالب. تحقق للتأكد من أن الطالب يتبعون 

القواعد للوصول إلى المربعات الصحيحة عند كتابة حواصل الضرب الجزئية. 

حديث يف الرياضيات: حمادثة تعاونية
3 بناء فرضيات حدد الترتيب الذي يسهل من ضرب العوامل في 2 × 4 × 9. 

اشرح. اإلجابة النموذجية: اضرب 4 في 2 أواًل. ثم اضرب 9 في 8.

تمرين موّجه

اضرب. استخدم خاصية التجميع.

المثال 2
استخدم خاصية التجميع في الضرب إليجاد ناتج ضرب 4 × 2 × 9

أوجد ناتج 2 × 9 أواًل.

9 × 2 × 4 = (9 × 2) × 4

                   =                × 4

                   = 18 + 18 + 18 + 
18

                  = 

أوجد ناتج 4 × 2 أواًل.

9 × 2 × 4 = 9 × (2 × 4)

                 =   9 ×   

                =      

 من األسهل إيجاد
ناتج ضرب 8 × 9 
مقارنة بـ 4 × 18

حدد الترتيب الذي يسهل من 
ضرب العوامل في × 4 × 9 

2. اشرح. 

يحدد القوسان ( ) األعداد التي 

يتعين عليك ضربها أواًل.

188

72
72
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القسمة ذات الباقي

االسم

الرياضيات يف حياتنا

المثال 1
 توجد لعبتا فيديو في كل عبوة. وتوجد 6 عبوات في كل صندوق. فإذا اشترى

خميس 3 صناديق للمجموعة لديه، فكم يكون عدد ألعاب الفيديو التي يمتلكها؟

يتعين عليك إيجاد ناتج ضرب 3 × 6 × 2. هناك طريقتان لتجميع 
األعداد. 

توضح خاصية التجميع في الضرب أن طريقة تجميع األعداد ال تغير ناتج 
الضرب. 

الدرس 6

السؤال األساسي
كيف ترتبط عمليتا الضرب 

والقسمة مًعا؟

خاصية التجميع في 
الضرب

الطريقة األولى

اضرب 6 × 2 أواًل

2 × 6 × 3 = (2 × 6) × 3

= 

=    × 

طريقة أخرى

اضرب 3 × 6 أواًل

2 × 6 × 3 =   2 × (6 × 3)

= 

=  × 

إًذا، سيكون لدى خميس  لعبة فيديو.

 C03_518A_115023.ai

be

استخدم الجمع المكرر إليجاد  3 × 12 

12 + 12 + 12 = 

استخدم الجمع المكرر إليجاد  2 × 18 

18 + 18 = 

36

36

312

36

36

182

36
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 التمرين والتطبيق

الدرس 6 خاصية التجميع يف الضرب   170–169

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

في المستويات أدناه:

قريب من المستوى كّلف الطالب بحل التمارين 18-4 )زوجي(، 22-24.  • 

ضمن المستوى كّلف الطالب بحل التمارين 19–5 )فردي(، 24–21.  • 

أعلى من المستوى كّلف الطالب بحل التمارين 10-24.  •

5 استخدام األدوات المالئمة

التمارين 12-4 حث الطالب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي على رسم مستقيمات لعرض 
ناتج ضرب عاملين كما في التمارين 1-3.

  خطأ شائع! التمارين 20–18 قد يجد الطالب صعوبة في إيجاد قيمة العدد  
المجهول. ذكرهم أنه يجب عليهم إيجاد ناتج ضرب العاملين المحددين أواًل ومن 

ثم إيجاد العامل المفقود.

حل املسائل
4 استخدام نماذج الرياضيات

التمرين 22 اطلب من الطالب شرح كيف تمثل الجملة العددية التي أنشأوها المسألة.

RtI
2 التفكير بطريقة كمية

التمرين 23 قد يحتاج الطالب إلى حل المسائل من أجل تحديد ما ال يرتبط بالمسألة. هل 
هناك أي إجابات أخرى ممكنة لهذه المسألة؟ المسألة الثالثة؛ فهي المسألة الوحيدة التي ال 

يوجد بها العدد 4 كعامل.

  االستفادة من السؤال األساسي
التمرين 24 اطلب من الطالب االعتماد على استيعابهم للمفاهيم الالزمة لإلجابة عن 

السؤال األساسي للوحدة.

التقويم التكويني

ص قارن بين خاصية التجميع في الضرب وخاصية التبديل في الضرب. في عبارتين،  لخِّ
لّخص في جملتين مدى أوجه الشبه واالختالف بين الخاصيتين. اإلجابة النموذجية: تتشابه 
الخاصيتان مع بعضهما البعض نظًرا ألنه بمجرد تطبيق أي منهما، تكون اإلجابة واحدة في 
كلتا الحالتين. بينما يختلفان بسبب أن خاصية التجميع تجمع العوامل بشكل مختلف في 

حين أن خاصية التبديل تغير من ترتيب هذه العوامل.

   انظر الصفحة التالية لالطالع على خيارات التدريس المتمايز.
RtI

حل المسائل
اكتب جملة عددية لحلها.

يتدرب زايد على السباق. وفي األيام التي  .21   

 كان يتمشى فيها، كان يقطع كيلومترين.
 ويتم توضيح الجدول الزمني للتمارين التي

 يجريها في الجدول المعروض. كم عدد
الكيلومترات التي سيقطعها خالل 6 أيام؟

4 تمثيل مسائل الرياضيات يقود حسن الدراجة لمسافة الممارسة  .22   

 كيلومترين إلى منزل جده وكيلومترين آخرين في طريق عودته إلى المنزل 5 
مرات كل شهر. فكم عدد الكيلومترات التي سيقطعها بالعجلة في كل شهر؟

2 التفكير المنطقي ضع دائرة حول المعادلة التي ال تتناسب مع المعادالت الممارسة  .23   

الثالثة األخرى. اشرح.

4 × ■ × 7 = 56
 

5 × 2 × ■ = 40
 

■ × 3 × 9 = 54
 

4 × ■ × 5 = 40

24.     االستفادة من السؤال األساسي كيف تساعدك خاصية التجميع في الضرب في حساب نواتج الضرب الذهني؟  

جدول التمارين

النشاطاليوم
المشياالثنين

المشيالثالثاء

كرة السلةاألربعاء

المشيالخميس

كرة السلةالجمعة

المشيالسبت

راحةاألحد

48 = 6 × 4 × 2؛

48 كيلومتًرا

20 = 5 × 2 × 2; 20 كيلومتًرا

الرقم المجهول ليس 2.

اإلجابات النموذجية: 23، 24 

 يمكنني تجميع العوامل بطرق مختلفة للحصول على ناتج الضرب نفسه. يمكنني اختيار عاملين

اثنين أسهل في الضرب إلجراء الحساب أواًل. 

170 الوحدة 3 فهم عمليتي الضرب والقسمة
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متارين ذاتية

االسم

اضرب. استخدم خاصية التجميع.

 4. 6 × 1 × 5 =  5. 2 × 2 × 7 =  6. 7 × 5 × 2 = 

 7. 10 × 2 × 5 =  8. 9 × 3 × 3 =  9. 6 × 2 × 2 = 

 10. 2 × 3 × 7 =  11. 9 × 2 × 4 =  12. 5 × 1 × 10 = 

قارن. استخدم < أو > أو =.

 13. 4 × 2 × 9  7 × 4 × 2  14. 6 × 2 × 6  5 × 2 × 8

.4 = 

C03_029A_115023

 = 3 و

C03_031A_115023

 = 2 و

C03_030A_115023

أوجد قيمة كل جملة عددية إذا كان 

 15. 5 × 1 × 

C03_029A_115023

 =  16. 6 × 

C03_030A_115023

 × 3 =  17. 

C03_031A_115023

 × 3 × 

C03_029A_115023

 = 

الجبر أوجد العدد المجهول.

 18. 4 × ■ × 1 = 12

  ■ = 

 19. 2 × 5 × ■ = 60

  ■ = 

 20. ■ × 3 × 4 = 24

  ■ = 

30

100

28

2481

42

><

72

20

3 6 2

3636

50

70
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التدريس المتمايز

171A   الفصل 3 فهم عملييت الضرب والقسمة

RtI

أعلى من المستوى
التوسع

ضمن المستوى
المستوى 1

قريب من المستوى
المستوى 2: التدخل اإلستراتيجي

نشاط عملي المواد المستخدمة: ورقة، أقالم ملونة

ه الطالب نحو استخدام خاصية التجميع ورسم صورة  وجِّ
 لتمثيل المسألة التالية:

اشترت إيمان 4 عبوات من الطعام في يومين مختلفين. 
وهناك وجبتان في كل عبوة. فكم عدد الوجبات التي 

 اشترتها؟ 
16 = 2 × )2 × 4(; 16 وجبة

نشاط عملي

اطلب من الطالب كتابة ُجَمل عددية تتضمن 3 عوامل. 
ه الطالب لكتابة بعض الُجَمل العددية الصحيحة وأخرى  وجِّ
غير صحيحة. اطلب من الطالب تبديل أوراقهم مع بعض، 

كٌل مع زميله. ويجب أن يصحح الزمالء أي ُجَمل عددية غير 
صحيحة.

4 × )3 × 2( = 24 T  )5 × 3( × 1 = 16 15  
)2 × 2( × 7 = 27 28    9 × )1 × 5( = 45 T

نشاط عملي

في ثنائيات، اطلب من الطالب استخدام خاصية التجميع 
في الضرب للتوصل إلى إجابات باستخدام الرياضيات 

الذهنية. وعلى ورقة، يكتب كل طالب مسألة ضرب ويحلها 
باستخدام أعداد مكونة من 3 أرقام مفردة. وبدون السماح 

للزميل برؤية المسألة، يتلو الطالب المسألة في الوقت الذي 
يقوم فيه اآلخر بتجميع األعداد ذهنًيا لحل المسألة. ثم 

يتبادل الزمالء األدوار.
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 تلخيص الدرس

الدرس 6 خاصية التجميع يف الضرب   172–171

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

التمرين 11 وضح مدى ارتباط األعداد في المعادلة التي وضعتها باألعداد في المسألة. هل 
سيؤثر إذا ضربت عدد األشخاص في كل صف في عدد الصفوف قبل أن تقوم بضرب عدد 
الحافالت؟ ال اشرح. اإلجابة النموذجية: تشير خاصية التجميع إلى أنه يمكن تجميع العوامل 

بأي طريقة وستظل اإلجابة هي نفس القيمة.

مراجعة املفردات
التمرينان 14 و 15 أخبر الطالب بأن األقواس في المعادلة الثانية توفر دلياًل يمكن من خالله 
الوصول إلى اإلجابة الصحيحة. ما الذي تبحث عنه في مسألة تستخدم خاصية التجميع في 

الضرب؟ االختالف في ترتيب األعداد

مترين على االختبار 
تشخيص أخطاء الطالب

قد تشير توجهات طالب الصف في اإلجابات الخاطئة إلى وجود أخطاء شائعة أو مفاهيم 
خاطئة بين الطالب.

A  جمع كل األرقام مًعا بشكل خاطئ
B  ضرب 5 في 2

C  صحيح
D  عدم فهم خاصية التجميع في الضرب

التقويم التكويني

فّكر - اعمل في ثنائيات - شارك أعِط الطالب دقيقة واحدة للتفكير بشأن السؤال التالي، 
ثّم ناقش أفكارهم مع زمالئهم. ذّكر الطالب أن االختالف فيما بينهم أمر طبيعي طالما 
أن كاًل منهم لديه إجابة منطقية. ما الميزة التي تتميز بها خاصية التجميع في الضرب 

عن الخصائص األخرى؟ اشرح. اإلجابة النموذجية: األقواس؛ حيث إنها الخاصية التي تقوم 
بتجميع األعداد، ومن ثم يتم استخدام األقواس لإلخبار باألعداد التي سيتم ضربها أواًل.
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										حل المسائل

	اكتب معادلة لحل المسألة.  استخدام الجبر 2 الممارسة

يجلس في كل صف من صفوف حافلة 4 أشخاص، ويوجد 12 صًفا فيها.  .11 		

فكم عدد األشخاص الذين تستوعبهم حافلتان؟

 

يأكل ثعبان فاطمة األليف فأرين مرتين أسبوعًيا. فكم عدد الفئران التي   .12 		

يأكلها الثعبان في 6 أسابيع؟

 

ل من كل عميل AED 10. وهو لديه 5 عمالء  يوصل ماجد الجرائد. وُيحصِّ  .13 		

 في كل شارع، ويوصل الجرائد ألربعة شوارع مختلفة. فما مقدار المبلغ الذي
له ماجد؟ ُيحصِّ

 

تمرين على االختبار
تجري سها كيلومترين إلى منزل صديقتها وكيلومترين للعودة إلى منزلها 5 مرات كل شهر.  .16 		

فكم عدد الكيلومترات التي تجريها؟

20 كيلومتًرا   C 9 كيلومترات   A

50 كيلومتًرا  D 10 كيلومترات   B

مراجعة المفردات

14. خاصية التجميع في الضرب

خاصية التبديل في الضرب  .15

8 × 9 = 9 × 8  •

(4 × 7) × 2 = 4 × (7 × 2)  •

ارسم خًطا لتوصيل كل خاصية مع المعادلة التي تمثلها.

96 = 2 × 12 × 4; 96 شخًصا

24 = 6 × 2 × 2; 24 فأًرا

 AED 10 × 5 × 4 = AED 200
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االسم

تمرين

اضرب. استخدم خاصية التجميع.

	 1. 5 × 2 × 7 =    2. 8 × 3 × 2 = 

	 3. 4 × 2 × 5 =    4. 5 × 4 × 3 = 

	 5. 8 × 2 × 2 =    6. 3 × 2 × 5 = 

	أوجد قيمة المجهول في كل معادلة. الجبر

	 7. 4 ×   × 8 = 64 8. 3 × 4 ×   = 120

	 9. 4 × 2 ×   = 40 10. 6 × 2 ×   = 96

مساعد	الواجب	المنزلي 
3 × 4 × 2	 أوجد ناتج

طريقة أخرى 

اضرب 2 × 4 أواًل.

إحدى الطرق		 

اضرب 4 × 3 أواًل. 

إًذا، 24 = 2 × 4 × 3

الدرس 6

خاصية التجميع في 
الضرب
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