
 االستعداد

 القسمة على عدد مكون من رقم واحد  الوحدة 6    387A

هدف الدرس
أن يحل الطالب مسائل قسمة تؤدي إلى نواتج قسمة بها أصفار.

تنمية املفردات
مراجعة المفردات  

)dividend( مقسوم

)divisor( مقسوم عليه

)partial quotients( النواتج الجزئية للقسمة

)quotient( ناتج القسمة 

)remainder( باقي القسمة

النشاط

اكتب كلمات المراجعة على السبورة. ثم قسم الطالب إلى مجموعات ُثناِئية.  •

 اطلب من الطالب في كل زوج تناوب األدوار في اختيار واحدة من  6 مراعاة الدقة   •

كلمات المراجعة. ينبغي أن يكتبوا أحجية أو يسردوها باستخدام مفردات رياضية واضحة 
لوصف الكلمة لزمالئهم. سيخمن الطالب اآلخر الكلمة بناء على المعطيات المذكورة في 

األحجية.

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
 5 استخدام األدوات المالئمة بطريقة إستراتيجية

6 مراعاة الدقة

نواجت القسمة مع وجود أصفار
الدرس 10

الدقة
 تزداد صعوبة التمارين مع تقّدم الدرس.

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

التمارين 2–1 المستوى 1 استيعاب المفاهيم   
التمارين 11–3 المستوى 2 تطبيق المفاهيم   

التمارين 16–12 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

387B   نواجت القسمة مع وجود أصفار   الدرس 10

   مراجعة
مسألة اليوم

 افترض أن مدير المدرسة يريد شراء 35 جهاز كمبيوتر. يبيع أحد المحالت 5 أجهزة بسعر 
AED 2,675 أو 7 أجهزة بسعر AED 3,640. ما هي الصفقة التي قد تكون أفضل؟ 7 

AED 3,640 أجهزة بسعر

3 بناء الفرضيات

اكتب خطاًبا إلى المدير توضح فيه توصيتك. تأكد من إدراج الدليل الرياضي لدعم 
استنتاجك في الخطاب. 

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

الربط باألدب
اقرأ أحد الكتب العامة مثل Olympics )األلعاب األوليمبية( للكاتبين كريس أوكسالد وديفيد 

بالهيمر، لتهيئة الطالب لهذا الدرس. 

متثيل مسائل الرياضيات
 المهارة والتمرس اإلجرائيان الهدف:

مواد: مكعبات عد العشرات

رتب الطالب في مجموعات صغيرة. أعط لكل مجموعة مكعبات عد العشرات.

النموذج 408.

ضع نموذًجا لطريقة تقسيم هذه المكعبات إلى 4 مجموعات متساوية.

 كم عدد المئات في كل مجموعة؟ مئة واحدة

كم عدد العشرات؟ 0 عشرات

كم عدد اآلحاد؟ 2 آحاد

ما ناتج قسمة 4 ÷ 408؟ 102

C06_11A_116205
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 التدريس

 القسمة على عدد مكون من رقم واحد  الوحدة 6    387–388

الرياضيات يف حياتنا
المثال 1

اقرأ المثال بصوت مرتفع.

كيف يمكننا إيجاد التكلفة التي سيتحملها كل فرد للذهاب إلى الرحلة؟ اقسم AED 327 على 3.

اقسم المئات. كم عدد المجموعات المكونة من 3 في 3؟ 1

انظر إلى العشرات. ما الذي تالحظه؟ اإلجابة النموذجية: العدد الموجود في المقسوم أصغر 
من المقسوم عليه.

عندما يكون الرقم في منزلة العشرات غير كاف للقسمة، ضع صفًرا في هذا المكان في ناتج 
القسمة. ثم استمر في الخطوات العادية للقسمة. الضرب، الطرح، المقارنة، اإلنزال.

استمر في حل المسألة.

 ذكر بالمسائل األخرى التي تشبه تلك المسألة. اكتب واحدة،  1 فهم طبيعة المسائل

ثم اذكر أوجه التشابه بينها وبين المسألة الواردة في المثال 1.

المثال 2
اقرأ المثال بصوت مرتفع. كيف تحسب المسافة إلى بحيرة الدالفين؟ اقسم 415 على 2 
اشرح. اإلجابة النموذجية: تبلغ الرحلة ذهاًبا وإياًبا 415 كيلومتًرا، ولذلك القسمة على 2 

ستحسب مسافة الذهاب إلى بحيرة الدالفين.

أكمل حل باقي المثال مع الطالب. 

 وضح كيفية استخدام الضرب للتحقق من اإلجابة. ثم   تحقق من مدى صحة الحل 3
اطلب من الطالب استخدام التقدير لحل المسألة. اطلب منهم تبرير تقديرهم. شارك نماذج 

التقدير المختلفة.

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

ذكر الطالب بالتحدث في كل مسألة يحلونها. قدم ورقة رسم بياني لمساعدة الطالب في 
محاذاة األرقام.

حديث يف الرياضيات: حمادثة تعاونية
اشرح كيف توجد ناتج قسمة 3 ÷ 624. اإلجابة النموذجية: اقسم كل قيمة مكانية على 3، 

وابدأ بمنزلة المئات.

 اطلب من أحد الطالب الحضور إلى السبورة والتحدث أثناء الحل.  بناء الفرضيات 3

مثال 2

تسافر عائلة عبد الكريم لقضاء عطلة. ينبغي أن يقطعوا مسافة 415 كيلومتًرا للوصول إلى بحيرة الدالفين 

والعودة منها. كم تبلغ المسافة إلى بحيرة الدالفين؟

اقسم 415 على 2. 

اقسم المئات.
4 ÷ 2 = 2

اضرب. اطرح. قارن. أنزل.

اقسم العشرات.
2 > 1. ال توجد عشرات كافية للقسمة. 

اكتب 0 في منزلة العشرات.
اضرب. اطرح. قارن. أنزل.

اقسم اآلحاد.
يوجد 7 مجموعات من 2 في 15.

اضرب. اطرح. قارن 

أوجد باقي القسمة.
باقي القسمة 1 يشير إلى أن ناتج القسمة أكبر من 207 بقليل.

 كيلومتًرا بقليل. إًذا، المسافة إلى بحيرة الدالفين أطول من 

تحقق استخدم الضرب للتحقق من مسألة الضرب.

415 ÷ 2 =   باقي القسمة 

 × 2 = 414   + 414 ثم اجمع باقي القسمة  = 415.

تمرين موجه

اقسم. استخدم عملية الضرب للتحقق. 

                              1.    

  

              

     2.

اشرح كيف توجد ناتج قسمة 
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القسمة ذات الباقي

االسم

الرياضيات يف حياتنا

مثال 1
 ستذهب عائلة عالء في رحلة لحضور جولة ما خلف 

 الكواليس في محمية للحياة البرية في إحدى الحدائق. كم سيتكلف 

كل فرد في العائلة لالشتراك في الجولة؟

 .AED 327 ÷ 3  أوجد ناتج

اقسم المئات.
3 ÷ 1 = 3

اضرب. اطرح. قارن أنزل.

اقسم العشرات. 
2 < 3

ال توجد عشرات كافية للقسمة.
اكتب 0 في منزلة العشرات.

اضرب. اطرح. قارن أنزل.

اقسم اآلحاد.
27 ÷ 3 = 9

اضرب. اطرح. قارن

 327 ÷ 3 =  

 .AED  إًذا، سيكلِّف كل فرد في العائلة

في القسمة، سيحتوي ناتج القسمة على أصفار في بعض األحيان. 

نواتج القسمة مع وجود 
أصفار 

الدرس 10

السؤال األساسي
كيف تؤثر القسمة على األعداد؟

 3   

   - 

  -    

            -   

تكلفة الرحلة
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 التمرين والتطبيق

389–390   نواجت القسمة مع وجود أصفار   الدرس 10

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

موضح في المستويات أدناه:

  قريب من المستوى كلِّف الطالب بحل التمارين 6–3 و 9 و 13 و 15 و 16. •
 ضمن المستوى كلِّف الطالب بحل التمارين 10-5 و 12-16. • 

• أعلى من المستوى كلِّف الطالب بحل التمارين 8-6 و 11-16.

3 بناء فرضيات

 اطلب من الطالب شرح اإلستراتيجيات التي استخدموها  لحل كل مسألة.  التمارين 11–9
ينبغي أن يكون باستطاعتهم صياغة االستنتاج بشأن سبب اختالف اإلستراتيجيات أو تشابهها.

 قد ينسى الطالب كتابة األصفار في نواتج القسمة أو قد يضعون    خطأ شائع!  
صفًرا إضافًيا في نواتج القسمة في حين أنها ليست ضرورية. ولمساعدتهم في 
تجنب تلك األخطاء، اقترح عليهم استخدام التقدير دائًما والتحقق من إجاباتهم 

باستخدام عملية الضرب.

RtI
حل املسائل

2 التفكير بطريقة تجريدية

 تحقق للتأكد أن الطالب يضعون صفًرا في منزلة العشرات في ناتج القسمة.  التمارين 12-14
ذكرهم أن األصفار في وسط األعداد تحافظ على منزلتها. 

1 المثابرة في حل المسائل

 شجع على التعاون بين الطالب لحل هذه المسألة.  التمرين 15

 االستفادة من السؤال األساسي
 اطلب من الطالب االعتماد على استيعابهم للمفاهيم الالزمة لإلجابة عن السؤال  التمرين 16

األساسي للوحدة. 

التقويم التكويني

مقال موجز ما الفكرة التي تشعر أنها األكثر أهمية فيما ناقشناه اليوم؟

   انظر الصفحة التالية لالطالع على خيارات التدريس المتمايز.
RtI

حل المسائل
استخدم المعلومات التالية للتمارين 12 و 13.

Geocaching عبارة عن لعبة لصيد الكنوز خارج المنزل يستخدم فيها 

المشتركون نظام تحديد المواقع العالمي )GPS( إلخفاء "الكنوز" والبحث 
عنها على مستوى العالم. وعادة ما تكون "الكنوز" ألعاًبا أو حلًيا.

يدخر فهد المال لشراء جهاز استقبال لنظام تحديد المواقع العالمي بحيث   .12  

 .AED 215 لديه شهران ليدخر .geocaching يمكنه االشتراك في لعبة
فكم يحتاج أن يدخر من المال كل شهر؟

 االستنتاج بعض الكنوز أخفيت في الجبال. إذا كانت  2 الممارسة  .13  

 الكنوز تبعد بمقدار 325 قدًما، فكم عدد الياردات التي تبعدها؟ 
)تلميح: 3 أقدام = 1 ياردة(

يوجد 408 طالب في إحدى المدارس. يوجد 4 فترات للغداء. فإذا كان يوجد   .14  

عدد الطالب ذاته في كل فترة غداء، فكم عدد الطالب في كل فترة؟

 حدد مقسوًما مكوًنا من 3 أرقام   االستمرار في المحاولة 1 الممارسة  .15  

سيؤدي إلى ناتج قسمة مكون من 3 أرقام ومن بينها الصفر في منزلة العشرات 
عندما يكون المقسوم عليه 6.

     االستفادة من السؤال األساسي لماذا ينبغي علي استخدام 0 في ناتج القسمة   .16  

أحياًنا؟
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الصفر عبارة عن عنصر نائب.
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متارين ذاتية

االسم

اقسم. استخدم عملية الضرب للتحقق.

 3. 2    4. 3    5. 5     

 6. AED 613 ÷ 3 =   7. 837 ÷ 4 =   8. 1,819 ÷ 2 =   

الجبر أوجد العدد المجهول.

 9. 416 ÷ ■ = 208

   ■ = 

■ والباقي207 = 3 ÷ 622 .10

   ■ = 

11. AED 2,429 ÷ 3 = AED ■ 2 والباقي

   ■ = 

214 327 AED 545
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AED 204 والباقي 2091 والباقي 1 909 والباقي 1

AED 109

107 × 2 = 214 109 × 3 = 327 AED 109 × 5 = AED 545

AED 204 × 3 = AED 612

AED 612 + 1 = AED 613

209 × 4 = 836;

836 + 1 = 837

909 × 2 = 1,818;

1,818 + 1 = 1,819

2 1 809

  الدرس 10 نواتج القسمة مع وجود أصفار 389
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التدريس المتمايز

 القسمة على عدد مكون من رقم واحد  الوحدة 6    391A

RtI

أعلى من المستوى
التوّسع

ضمن المستوى
المستوى 1

قريب من المستوى
المستوى 2: التدخل اإلستراتيجي

 المواد: قطع عد، نموذج 2 مخطط القيمة  نشاط عملي
المكانية

تعاون مع الطالب باستخدام مخطط القيمة المكانية وبطاقات 
العّد. ساعد الطالب لفهم عمليات التفكير المتبعة في كل 

 خطوة. 
ضع نموذًجا لمسألة قسمة من الدرس باستخدام المواد مع 

إخبار الطالب ما تفكر فيه وأنت تنفذ كل خطوة. اسمح لهم 
بوضع نماذج مماثلة مع زمالئهم.

 المواد: قرص دوار باألرقام 9–0 نشاط عملي

سيدّور الطالب القرص 5 مرات لتكوين مقسوم مكون من 
أربعة أرقام ومقسوم عليه من رقم واحد. سينفذ كل طالب 
خطوة واحدة من خوارزمية القسمة، ثم يمررها إلى الطالب 
التالي. استمر في تمرير المسألة وتنفيذ الخطوة التالية إلى 

أن تكتمل المسألة. يتحقق الطالب التالي باستخدام الضرب. 
إذا كان هناك خطأ، استمر في تمرير الورقة لتنفيذ كل 

خطوة إلى أن ُيكتشف الخطأ.

 المواد: قرص دوار باألرقام 9–0 نشاط عملي

سيدّور الطالب القرص 6 مرات لتكوين مقسوم مكون من 
خمسة أرقام ومقسوم عليه من رقم واحد. سينفذ كل طالب 
خطوة واحدة من خوارزمية القسمة، ثم يمررها إلى الطالب 
التالي. استمر في تمرير المسألة وتنفيذ الخطوة التالية إلى 

أن تكتمل المسألة. يتحقق الطالب التالي باستخدام الضرب. 
إذا كان هناك خطأ، استمر في تمرير الورقة لتنفيذ كل 

خطوة إلى أن ُيكتشف الخطأ.
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 تلخيص الدرس

391–392   نواجت القسمة مع وجود أصفار   الدرس 10

مترين على االختبار
تشخيص أخطاء الطالب

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

A 1,431 = 3 + 1,428 = 7 × 204 وليس 1,425
B  1,605 = 2 + 1,603 = 7 × 229 وليس 1,425
C 1,544 = 4 + 1,540 = 7 × 220 وليس 1,425

D  صحيح

التقويم التكويني

 اكتب 514 ÷ 5 على السبورة. يحل جميع الطالب المسألة ثم يكتبون  طرح أسئلة
الخطوات المتبعة في إيجاد ناتج القسمة. حل المسألة على السبورة مع الفصل. اختر طالًبا 
بشكل عشوائي لتنفيذ كل خطوة مع ذكر ما يفكرون به. اإلجابة النموذجية: قسمة الرقم في 
منزلة المئات، الضرب، الطرح، المقارنة، إنزال الرقم في منزلة العشرات. بما أن العدد غير 

كاف للقسمة، ضع صفًرا في منزلة العشرات في ناتج القسمة، ثم اضرب واطرح وقارن. أنزل 
اآلحاد، ثم اقسم واضرب واطرح وقارن. سّم باقي القسمة.

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 

 اطلب من الطالب كتابة تقدير أو معادلة ضرب لتوضيح كيف تحققوا  التمارين 10-12
من حلهم.
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اقسم. 

 4. 6    5. 7    6. 4   

 7. 3    8. 5    9. 8   

  حل المسائل
يبلغ إجمالي عدد زوار المتنزه المائي 1,212 زائًرا في أيام الجمعة والسبت واألحد.  .10   

فإذا زار المتنزه عدد الزوار ذاته كل يوم، فكم عدد الزوار في يوم األحد؟

  

 AED 420 استخدام أدوات الرياضيات أنفق نادي التخييم  5 الممارسة  .11   

على الخيم الجديدة. فإذا كان سعر كل خيمة واحًدا، فكم كان سعر كل خيمة؟ 

  

مها لديها 535 رسالة إلكترونية في بريد الوارد الخاص بها. وهي تصنفهم بالتساوي   .12   

 بين مجلدات بعنوان العائلة واألصدقاء والعمل والمدرسة والوصفات. فكم عدد الرسائل 
التي تضعها مها في كل مجلد؟ 

  

تمرين على االختبار
جمع السيد فارس 1,425 طابًعا بريدًيا. وهو يصنفهم في 7 مجموعات.   .13   

ما اإلجابة التي توضح عدد الطوابع في كل مجموعة والعدد المتبقي؟ 

 220 و 4 باقي القسمة C    204 و 3 باقي القسمة  A

 203 و 4 باقي القسمة D    229 و 2 باقي القسمة  B

 AED 1,824 3,517 2,425

626 AED 4,015 1,613

208 و 2 باقي القسمة AED 803 201 و 5 باقي القسمة

404 زوار

AED 105

107 رسائل

AED 304 502 و 3 باقي القسمة 606 و 1 باقي القسمة
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مساعد الواجب المنزلي 
أوجد ناتج 3 ÷ 614.   

الدرس 10

نواتج القسمة مع وجود 
أصفار

اقسم المئات.
 6 ÷ 3 = 2

اضرب. اطرح. قارن. أنزل.

اقسم العشرات. 
3 > 1 ال توجد عشرات كافية للقسمة. 

اكتب 0 في منزلة العشرات.

اضرب. اطرح. قارن. أنزل.

اقسم اآلحاد.
يوجد 4 مجموعات من 3 في 14.

اضرب. اطرح. قارن 

أوجد باقي القسمة.

إًذا، 204 = 3 ÷ 614 و 2 باقي القسمة.

تمرين
اقسم. 

 1. 5    2. 4    3. 2   

  
 

  
 
  

535 826 819

2 والباقي

107 206 و 2 باقي القسمة 409 و 1 باقي القسمة

  الدرس 10 واجباتي المنزلية 391

UAE MyMath :الكتاب: كتاب الطالبالربنامج الدراسي
اإلصدار األول

SPi Global :د الصف: 4املورِّ

UAE_Math Grade 4_Vol 1_SE_718114_ch6.indb   391 16/08/2016   09:51:51 �

UAE_Math Grade 4_Vol 1_TE_ 718117_ch6.indb   392 17/08/2016   11:00:00 �


