
 االستعداد

279A   الوحدة 5 الضرب يف عدد مكون من رقمني

الدرس 1

هدف الدرس
يستخدم الطالب الخصائص والخوارزميات للضرب في العشرات.

تنمية املفردات
مراجعة المفردات

 )multiply( الضرب

النشاط

6 مراعاة الدقة اطلب من الطالب شرح أو رسم مثال لما يعرفونه عن كلمة    •
"اضرب". يمكنهم كتابة الرمز أو ذكر الكلمات المرتبطة، مثل الضرب ويضرب، أو يرسمون 

نموذج مساحة.

وضح أنه توجد أنماط في عملية الضرب مثلما هو الحال مع عمليات الجمع.   • 

على سبيل المثال، عند ضرب مضاعفات 10 و 100 و 100، فهناك نمط لألصفار.

أخبر الفصل أنهم سيتعلمون في هذا الدرس أنماط الضرب من خالل مضاعفات   •

العشرات.

الترابط المنطقي
الربط بالموضوعات الرئيسة

الربط بمجال التركيز المهم التالي: 1. تطوير الفهم والمهارة في عمليات الضرب متعددة األرقام، 
وتطوير فهم عملية القسمة إليجاد نواتج القسمة عند استخدام مقسوم متعدد األرقام.

التركيز

الممارسات

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

 3 بناء فرضيات عملية والتعليق على طريقة استنتاج اآلخرين
 4 استخدام النماذج الرياضية

 5 استخدام األدوات المالئمة بطريقة إستراتيجية
 6 مراعاة الدقة

7 إيجاد البنية واستخدامها

الضرب يف العشرات

الدّقة
 تزداد صعوبة التمارين مع تقّدم الدرس. 

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

التمارين 1-4 المستوى 1 استيعاب المفاهيم،   
التمارين 5-21 المستوى 2 تطبيق المفاهيم،   

التمارين 22-27 المستوى 3 توسيع المفاهيم،   

مستويات الصعوبة

اضرب عدًدا كلًيا مكوًنا من أربعة أرقام في عدد كلي مكون من رقم واحد، واضرب عددين مكونين من رقمين، 
باستخدام اإلستراتيجيات المعتمدة على القيمة المكانية وخصائص الممارسات. اشرح اإلستراتيجية وأسباب اختيارها. 
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 االستقصاء واستخدام النماذج

279B   الدرس 1 الضرب يف العشرات

مراجعة  
مسألة اليوم

 ُتجرى االنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة األمريكية عادًة في شهر نوفمبر. 
وُتعقد يوم الثالثاء األول الذي يلي االثنين األول في شهر نوفمبر. ما التواريخ المحتملة 

لالنتخابات الرئاسية؟ 2 نوفمبر - 8 نوفمبر

5 استخدام األدوات المالئمة اطلب من الطالب أن يتشاركوا األدوات والخطوات 

التي استخدموها لحل هذه المسألة. اطلب من المتطوعين الذين استخدموا إستراتيجيات 
مختلفة أن يعرضوا استنتاجهم على الوحدة.

تدريب سريع

استخدم هذا النشاط باعتباره مراجعة وتقويًما سريًعا للدرس السابق.

الربط باألدب
اقرأ أحد الكتب العامة إلعداد الطالب لهذا الدرس، مثل كتاب Melisande (ميليسناد) من 

تأليف إليزابيث نسبت. 

متثيل مسائل الرياضيات
الهدف: المهارة والتمرس اإلجرائيان

المواد: مكعبات الربط  

اكتب المسألة 20 × 3 على السبورة.

 اعرض 3 قطارات من المكعبات باستخدام 20 مكعًبا في كل قطار.
 انزع مكعبات الربط. اصنع 3 قطارات من المكعبات باستخدام 20 مكعًبا في كل قطار. 

 ما ناتج ضرب 2 × 3؟ 6
إذا كانت 6 = 2 × 3، فكم ناتج ضرب20 × 3 ؟ 60

 اكتب اآلن على السبورة 2 × 15. 
 قم بعمل قطارات مكعبات الربط لحل هذه المسألة. 

 ما إجمالي عدد مكعبات الربط؟ 30
 إًذا، 15 × 2 تساوي 30. 

 كيف يمكنك استخدام 15 × 2 إليجاد 15 × 20؟
 بّين هذه المسألة بالوسائل التعليمية اليدوية. 

 إًذا، 15 × 20 تساوي 300.
سنعمل اليوم على ضرب العشرات. هل يمكنك مالحظة نمط األعداد في هاتين المسألتين؟ 

اإلجابة النموذجية: أضف صفًرا إلى نهاية ناتج الضرب عند الضرب في عشرة
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 التدريس

280–279   الوحدة 5 الضرب يف عدد مكون من رقمني

الرياضيات يف حياتنا
مثال 1

 اقرأ المثال بصوت مرتفع. 
ما الذي تحتاج إليه إليجاد الحل؟ عدد الصور التي طبعتها اآلنسة مريهان

هناك أكثر من طريقة إليجاد اإلجابة. الطريقة األولى هي استخدام الخواص، أما الطريقة 
األخرى فهي استخدام الورقة والقلم.

اكتب 20 × 25 على السبورة. 

2 التفكير بطريقة كمّية كيف يمكننا استخدام خاصية التجميع في الضرب إليجاد 

ناتج الضرب؟ الحظ إجابات الطالب. اجعل الطالب الذين استخدموا خاصية التجميع في 
الضرب بطريقة بديلة يعرضون إجابتهم على السبورة. 

 اتبع الخطوات المذكورة في صفحة الطالب.
الطريقة األخرى هي استخدام الورقة والقلم.

اكتب المثال على السبورة. اجعل الطالب يشاركوا في كل خطوة بينما ُتكمل المثال معهم. 
وتأكد من أنهم يعرفون أن كل خطوة تركز على األرقام المكتوبة باللون األحمر.

مثال 2

اتبع اآللية نفسها لحل هذه المسألة مثلما فعلت في المسألة األولى.

7 البحث عن األنماط ناقش مع الطالب التلميح المفيد في صفحة الطالب. ما األفكار 

أو المفاهيم التي تعلمناها تثبت أن هذا صحيح؟ اإلجابات النموذجية: يشتمل مضاعف 10 دائًما 
على صفر في مكان اآلحاد؛ ناتج ضرب أي رقم في 0 يساوي 0.  سيعطي هذا الطالب شيًئا 

ليبحثوا عنه عند التحقق من صحة إجاباتهم.

أخبر الطالب أال ينسوا أن ُيعلموا إجابتهم بطريقة صحيحة. ينبغي أن يفكروا ملًيا فيما ُطلب 
منهم إيجاده. أضف رمز الدوالر.

مترين موجه
ناقش حل تمارين القسم "تمرين موجه" مع الطالب. تأكد من أن الطالب يفهمون كيفية 

الضرب في العشرات. شجع الطالب على الحديث عن خطوات الخوارزمية بهدوء إليجاد 
الحل.

حديث يف الرياضيات: نشاط تعاوين
7  استخدام البنية يعمل جالل على حل 40 × 67. اشرح لماذا يمكنه التفكير في 

40 × 67 كأنها 10 × 4 × 67. اإلجابة النموذجية: 40 = 10 × 4، إًذا يمكن استبدال 

40 بعواملها. 
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عند ضرب عدد في أحد مضاعفات 

عشرة، يكون الصفر دائًما في منزلة 

اآلحاد.

تمرين موجه

اضرب.

 1.  2. 

 3.  4. 

مثال 2
يوجد في متجر إلكترونيات 30 ُمشغل موسيقى رقمي، سعر الجهاز الواحد AED 99. فكم سعر جميع 

أجهزة ُمشغل الموسيقى الرقمي؟

إًذا، ينبغي إيجاد ناتج ضرب ADE 99 × 30. العدد 30 هو مضاعف عشرة. 

اضرب في اآلحاد.

0 آحاد × 99 =

اضرب في العشرات.

3 عشرات × 99 

=  عشرات

  

.ADE  إًذا، تكلفة جميع أجهزة ٌمشغل الموسيقى الرقمي

يعمل جالل على إيجاد 

ناتج ضرب 40 × 67. 

 لماذ يمكن أن يفكر 
اشرح

 في ضرب 40 × 67 

في صورة 10 × 4 × 67.

2,970

0

297

0

92, 7 0

360 1,590

840 2,560
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احرص على النظر 

إىل اجلانب اجليد!

االسم

الرياضيات يف حياتنا
المثال 1

التقطت المدرسة سمية 20 صورة في حديقة الحيوان. وطبعت 

 الصور ليحصل كٌل من طالبها البالغ عددهم 25 طالًبا على نسخة. 

كم صورة طبعت المدرسة سمية؟

أوجد ناتج ضرب 20 × 25. 

العدد 20 هو مضاعف عشرة. 

الطريقة األولى استخدام الخصائص.

. فكّر في 20 كأنها 10 × 

25 × 20 = 25 × )  × (

= )25 × 2( × 10

= 50 × 10 = 

لقد استخدمت خاصية التجميع في الضرب. 

الطريقة األخرى استخدم الورقة والقلم.

اضرب اآلحاد.

اضرب العشرات.

إًذا، فقد طبعت المدرسة عزيزة  صورة.

الدرس 1

السؤال األساسي
كيف يمكنني الضرب في عدد مكون من رقمين؟  الضرب في العشرات

0 آحاد × 25 =

2 عشرات × 25 =

 عشرات

2

2

500

10

500

0

0 0

0

550
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 التمرين والتطبيق

الدرس 1 الضرب يف العشرات   282–281

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

المستويات أدناه:

 • قريب من المستوى كّلف الطالب بحل التمارين 27 ,26 ,22 ,17-20 ,10–5.

 • ضمن المستوى كّلف الطالب بحل التمارين 15–5 (فردي)، 17-27.

 • أعلى من المستوى كّلف الطالب بحل التمارين 14-27.

5 استخدام األدوات المالئمة

التمارين 16–8 قّدم للطالب ورق رسم بياني ليساعدهم في محاذاة األعداد. قد يفضل 
الطالب الذين استوعبوا مفهوم اليوم استخدام الرياضيات الذهنية.

  خطأ شائع! ُيطلب من الطالب استخدام الرياضيات الذهنية في إيجاد القيم  
المجهولة في التمارين 21-19. ذكّر الطالب أن إجابتهم ستكون أحد مضاعفات 10.

حل املسائل
1 فهم المسائل

تمارين 25–22 ينبغي أن يراجع الطالب الفقرة االفتتاحية للحصول على الحقائق المطلوبة 

لحل كل مسألة.

RtI4 استخدام النماذج الرياضية

تمرين 25 تحقق من ُجَمل األعداد التي استخدمها الطالب. اطلب منهم شرح كيف 
استخدموا الرياضيات الذهنية في الحل.

3 تحقق من مدى صحة الحل

تمرين 26 شّجع الطالب على البحث عن أوجه التشابه واالختالف في القيمة المكانية.

 االستفادة من السؤال األساسي

التمرين 27 اجعل الطالب يعتمدون على استيعابهم للمفاهيم الالزمة لإلجابة عن السؤال 
األساسي للوحدة.

التقويم التكويني

المتتالية اكتب المسألة التالية على السبورة. 

AED 43 × 50

اكتب الخطوات التي ستتبعها في حل المسألة، ثم حلها.تحقق من الخطوات التي اتبعها 
AED 2,150 الطالب في الحل؛

   انظر الصفحة التالية لالطالع على خيارات التدريس المتمايز.
RtI
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حل المسائل
تأكل الطيور الطنانة كل 10 دقائق، وتطير مسافة 40 كيلو متر تقريًبا في الساعة، وتضرب 

بأجنحتها من 60 إلى 80 مرة كل ثانية.

ما أقل عدد لمرات ضرب الطيور الطنانة بأجنحتها خالل 15 ثانية؟  .22  

  

ما أكبر عدد لمرات ضرب الطيور الطنانة بأجنحتها خالل 15 ثانية؟  .23  

  

كم دقيقة مرت إذا أكل الطائر الطنان 45 مرة.  .24  

  

1 تمثيل مسائل الرياضيات إذا طار الطائر الطنان  الممارسة  .25   

بإجمالي 20 ساعة، فما المسافة التي قطعها؟ اكتب جملة عددية تصف إجابتك. 

  

3 أي مما يلي يبدو مختلًفا؟ ضع دائرة حول مسألة الضرب  الممارسة  .26   

 التي ال تشبه الثالثة األخرى. 
اشرح.

15 × 30
  

28 × 20
  

41 × 21
  

67 × 40
  

  

االستفادة من السؤال األساسي كيف تساعدني القيمة المكانية في ضرب عدد مكون من رقمين في أحد مضاعفات العشرة؟   .27  

  

  

  

900 مرة

1,200 مرة

450 دقيقة

800 كيلو متر تقريًبا؛ 800 = 20 × 40

21 ليست من مضاعفات 10. 

عند الضرب في أحد مضاعفات عشرة، يكون الصفر دائًما في منزلة اآلحاد.

اإلجابات النموذجية: 27 ,26
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االسم

اضرب.

5.  6.  7. 

 8. 53 × 60 =   9. 80 × 80 =   10. 94 × 90 = 

 11. AED 27 × 10 =   12. AED 31 × 30 =   13. AED 38 × 50 = 

 14. AED 45 × 50 =   15. AED 56 × 70 =   16. AED 69 × 80 = 

18.  إذا كان ناتج ضرب 156 = 52 × 3، فما ناتج   

ضرب 52 × 30؟

   

17.  إذا كان ناتج ضرب 203 = 29 × 7، فما ناتج   

ضرب 29 × 70؟

       

الجبر استخدم الرياضيات الذهنية إليجاد العدد المجهول.

 19. 22 × y = 440

   y = 

 20. 15 × y = 450

   y = 

 21. 25 × z = 500

   z = 

 

300 810 1,840

2,0301,560

3,180

AED 270

AED 2,250

6,400

AED 930

AED 3,920 AED 5,520

AED 1,900

8,460

203020
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التدريس المتمايز

283A   الوحدة 5 الضرب يف عدد مكون من رقمني

RtI

أعلى من المستوى
التوّسع

ضمن المستوى
المستوى 1

قريب من المستوى
المستوى 2: التدخل التقويمي اإلستراتيجي

نشاط عملي المواد: ورقة رسم بياني

اطلب من الطالب عمل نماذج مساحة لكل تمرين على 
ورقة الرسم البياني. ُيكتب العامل الذي ليس أحد مضاعفات 
العشرة في األعلى. ُيكتب عدد منزلة العشرات لمضاعفات 

العشرة على اليسار. ثم ُيكتب ناتج الضرب الجزئي، وُيجمعون 
مًعا. اكتب صفًرا في عمود اآلحاد للمجموعة، حيث ُتضرب 

في مضاعف العشرة. 

نشاط عملي 

اطلب من الطالب أن ينظروا في الُجَمل المذكورة أدناه، 
ويقرروا هل هي صحيحة أم خطأ، ويقولوا أو يكتبوا كيف 

عرفوا ذلك.

10 × 500 = 10 × 50؛ خطأ 30 × 80 = 3 × 800؛ 
صحيحة 9,500 = 10 × 95؛ خطأ

يكتب كل طالب بعدئٍذ جملته الصحيحة أو الخطأ ويتبادلها 
مع زميله. وسيحدد الزمالء هل هي صواب أم خطأ، ويقولون 

أو يكتبون كيف عرفوا ذلك.

نشاط عملي المواد: لوحة األرقام الدوارة 9–0

اطلب من أحد ثنائيات الطالب أن يلفوا اللوحة للحصول 
على ثالثة أعداد. ُيكون كل طالب عدًدا من رقمين، 

وُيستخدم العدد األخير في تكوين مضاعف العدد 10. 
هدف ذلك بالنسبة للطالب أن يكتبوا المعادالت التي ُتنتج 
أكبر ناتج ضرب باستخدام األرقام الُمعطاة. بّدل األدوار مع 

زميلك للتحقق من اإلجابة.
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 تلخيص الدرس

الدرس 1 الضرب يف العشرات   284–283

مترين على االختبار
تشخيص أخطاء الطالب

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

A  مجموع
B  مضروب في 3 بداًل من 30

C  مضروب بطريقة خاطئة
D  صحيحة 

التقويم التكويني

طرح أسئلة اكتب 60 × 49 على السبورة.

صف الطريقة األولى إليجاد ناتج الضرب. اإلجابة النموذجية: اضرب اآلحاد واكتب 0 في 
منزلة اآلحاد. ثم اضرب العشرات واكتب ناتج الضرب على يسار 0.

كيف تتحقق من عملك؟ اإلجابة النموذجية: استخدام خاصية التجميع والرياضيات الذهنية

ما ناتج الضرب؟ 2,940

واجبايت املنزلية
قم بتكليف الطالب بواجب منزلي بعد إكمال الدرس بنجاح. يمكنك تقديم ورق رسم بياني 

 للطالب لمساعدتهم في محاذاة األعداد.
يمكن للطالب الذين يفهمون المفاهيم تجاوز قسم مساعد الواجب المنزلي.

حل املسائل
4 استخدام النماذج الرياضية 

التمارين 12–10 أخبر الطالب أن يعبروا عن كل موقف بمعادلة.

6 مراعاة الدقة 

تمرين 13 كيف يمكن أن تساعد خاصية التبديل في الضرب في حل هذه المسألة؟ 
اإلجابة النموذجية: تبين لي خاصية التبديل في الضرب ترتيب نتائج العوامل في نفس ناتج 

.m = 70  الضرب، بحيث يكون الجانب األيمن واأليسر من المعادلة متساويين

M
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حقوق ال

تمرين على االختبار
تسابق 17 طالًبا بهدف جمع تبرعات إلقامة مأوى للحيوانات.   .15   

جمع كل طالب AED 30. فكم جمعوا كل الطالب؟

A   AED 47 C   AED 310 

B   AED 51 D   AED 510 

حل المسائل
يوجد 40 صًفا من األقفال، في كل صف 12 قفاًل. فكم عدد األقفال؟  .10  

 

اكتشف محمود أنه يوجد في كل فصل 34 مكتًبا. وهناك 30 فصاًل. فكم عدد   .11  

المكاتب في المدرسة؟

 

يدفع كل شخص AED 10 لدخول المتحف.   .12   

كم يدفع 30 شخًصا لدخول المتحف؟

 

6 مراعاة الدقة استخدم خاصية التبديل إليجاد العدد  الممارسة  .13  

 .35 × 70 = m × 35 المجهول في المعادلة

 

 .12 × b = 480 اجلرب استخدم الرياضيات الذهنية في إيجاد العدد المجهول في المعادلة  .14  

 

480 قفالً

1,020 مكتًبا

AED 300

70

40

UAE MyMath :الكتاب: كتاب الطالبالربنامج الدراسي
اإلصدار األول
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الدرس 1

الضرب في العشرات

تمرين

اضرب.

 1.   2.   3. 

 4.   5.   6. 

 7. 68 × 40 =    8. 11 × 70 =    9. 99 × 10 = 

مساعد الواجب المنزلي 
أوجد ناتج ضرب 20 × 63  

اضرب في العشرات.اضرب في اآلحاد.

21,260 عشرات × 63 = 126 عشرات0 آحاد × 63 = 0

2,640

990

4,050

770

1,5003,1201,530

2,100

2,720
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