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تمهيد

يتصف اإلصالح التربوّي بأنه المدخل العقالنّي العلمّي النابع من ضرورات الحالة،  المستند إلى واقعيَّة النشأة، األمر 

الذي انعكس على الرؤية الوطنيّة المطورة للنظام التعليمّي الفلسطينّي في محاكاة الخصوصيّة الفلسطينيّة واالحتياجات 

االجتماعيّة، والعمل على إرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة القانون، من خالل عقد اجتماعّي 

قائم على الحقوق والواجبات، يتفاعل المواطن معها، ويعي تراكيبها وأَدواتها، ويسهم في صياغة برنامج إصالح يحقق 

اآلمال، ويالمس األماني، ويرنو لتحقيق الغايات واألهداف.   

ولما كانت المناهج أداة التربية في تطوير المشهد التربوّي، بوصفها علماً له قواعده ومفاهيمه، فقد جاءت ضمن 

خطة متكاملة عالجت جوانب أركان العملية التعليميّة التعلميّة بجوانبها جميعها، بما يسهم في تجاوز تحديات النوعيّة 

باقتدار، واإلعداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة، دون التورط في إشكالية التشتت بين العولمة والبحث 

عن األصالة واالنتماء، واالنتقال إلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه أكثر إنسانيّة وعدالة، وينعم بالرفاهيّة 

في وطن نحمله ونفخر به.   

ومن منطلق الحرص على تجاوز نمطية تلّقي المعرفة، وصوالً لما يجب أن يكون من إنتاجها، وباستحضار واٍع 

للعديد من المنطلقات التي تحكم رؤيتنا للطالب الذي نريد، وللبنية المعرفية والفكرّية المتوّخاة، جاء تطوير المناهج 

الفلسطينية وفق رؤية محكومة بإطار قوامه الوصول إلى مجتمع فلسطينّي يمتلك للقيم، والعلم، والثقافة، والتكنولوجيا 

من جهة، وتلبية المتطلبات الكفيلة بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة من جهة أخرى، وهو ما كان له ليكون لوال 

التناغم بين األهداف والغايات والمنطلقات والمرجعيات، التي تآلفت وتكاملت؛ ليكون النتاج تعبيراً عن توليفة تحقق 

المطلوب معرفيّاً وتربوّياً وفكرّياً.

ثّمة مرجعيات تؤّطر لهذا التطوير، بما يعّزز أخذ جزئية الكتب المقرّرة من المنهاج دورها المأمول في التأسيس؛ 

لتوازن إبداعّي خاّلق بين المطلوب معرفيّاً وفكرّياً ووطنيّاً، وفي هذا اإلطار جاءت المرجعيات التي تم االستناد إليها، 

وفي طليعتها وثيقة االستقالل والقانون األَساسّي الفلسطينّي، إضافًة إِلى وثيقة المنهاج الوطني األول؛ لتوّجه الجهد، 

وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.

التأليف والمراجعة،  العاملة جميعها؛ من فرق  للطواقم  الشكر  إِزجاء  الجهد، يغدو  المرحلة من  إِنجاز هذه  ومع 

والتدقيق، واإلِشراف، والتصميم، واللجنة العليا، فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير، ونحن على ثقة بتواصل هذا 

العمل الدؤوب.

وزارة التربية والتعليم

مركـز المناهج الفلسطينية

آب / 2017 م



مقدمة

فريق التأليف

ُتعّد مرحلة التمكني مرحلة تعليمية مهمة؛كونها تأتي محصلة للمعارف واملفاهيم التي اكتسبها الطلبة من مرحلة التهيئة، وهي 

مرحلة تبدأ من الصف الخامس، وتنتهي بالصف العارش، يميل الطلبة خالل هذه املرحلة إىل االستقاللية يف التفكري، والبحث، 

واالستقصاء؛لذا ما ينبغي مراعاته إرشاكهم يف املناقشة، وحل املشكالت املطروحة التي يتّم من خاللها بناء شخصية الطالب 

القادر عىل مجاراة التطور العلمي والتكنولوجي الهائل، يف عالم ميلء بالتغريات التي تتطلب منه اكتساب روح املبادرة، والتكيف 

مع مستجدات العرص املتسارعة، بما يضمن له استكشاف املعارف، ويف هذه املرحلة أيًضا، يتّم تقديم املحتوى التعليمي بقالب 

عرصي؛ليكونَ امتدادًا للمحتوى الريايض الذي تمّ يف مرحلة التأسيس، ويستمرّ املنهاج املبني عىل األنشطة أصالً يف ربط التعلم 

بالسياقات الحياتية بطريقة جاذبة محببة؛ لتكوين طالب متفاعل نشط، ينّفذ األنشطة والتمارين املتنوعة املطلوبة منه.

تشّكل العملية التعليمية التعلمية يف هذه املرحلة الركيزة األساسية يف تمكني الطالب من املفاهيم واملعارف واملهارات، وتوظيفها 

ضمن سياقات مناسبة، تقوم عىل حل مشكالت حياتية، وال يكون ذلك إال بالقيام بأنشطة محّفزة، ومثرية للتفكري، تحاكي البيئة 

الفلسطينية يف املجاالت االجتماعية، واالقتصادية، وغريها، كما تّم توظيف التكنولوجيا يف تنفيذ هذه األنشطة بطريقة سلسة 

جذابة، مع األخذ بعني االعتبار التدرج يف مستوى األنشطة، بما يتناسب ومستوياِت الطلبة، والتعامل مع كل مستوى بما يضمن 

عالج الضعف، وصواًل لتنمية مهارات التفكري العليا لديهم. 

األويل  العدد  تم توضيح مفهوم  األعداد حيث  األوىل نظرية  الوحدة  تناولت   ، الكتاب من خمس وحدات تعليمية     تكوَّن هذا 

واملضاعف املشرتك األصغر والقاسم املشرتك األكرب ، أما الوحدة الثانية فقد استعرضت عمليتي الرضب والقسمة عىل الكسور 

الرابعة فقد تناولت  الوحدة  أما   ، الكسور العرشية  الثالثة عمليتي الرضب والقسمة عىل  الوحدة  العادية، يف حني استعرضت 

بعض املوضوعات الهندسية مثل ايجاد مساحة بعض األشكال الهندسية كاملربع واملستطيل، أما الوحدة الخامسة فقد ركزت 

عىل تمثيل البيانات باألعمدة والخطوط .

أملُنا بهذا العمل، وقد حققنا مطالب العملية التعليمية التعلمية كافة، من خالل منهاج فلسطينّي واقعّي منّظم، وإننا إذ نضع 

بني أيديكم ثمرة جهد متواصل، وكلنا ثقة بكم معلمني ومرشفني تربويني ومديري مدارس، وأولياء أمور، وخرباء ذوي عالقة 

يف رفد هذا الكتاب بمقرتحاتكم، وتغذيتكم الراجعة، بما يعمل عىل تجويده وتحسينه؛ ملا فيه مصلحة الطلبة قادة املستقبل.



المحتـويـــات

العدد األولي                                                             ٤   ١ الدرُس 
التحليل إلى العوامل األولية                              ٩  الدرُس ٢  

العامل المشترك األكبر                               ١٥   ٣ الدرُس 
المضاعف المشترك األصغر                           ١٩ الدرُس ٤  
تمارين عامة                              ٢٤ الدرُس ٥  

الوحدة: 1     نظرية األعداد

ضرب عدٍد صحيٍح في كسٍر عادي          ٣٠   ١ الدرُس 
ضرب كسرين عاديين                                   ٣٥  الدرُس ٢  
قسمة عدٍد صحيٍح على كسٍر عادي          ٤٠   ٣ الدرُس 
قسمة كسرين عادييَّن                           ٤٥   ٤ الدرُس 
تمارين عامة                                    ٤٩   ٥ الدرُس 

الوحدة: 2                          ضرب الكسور العادية وقسمتها

ضرب كسر عشري في عدد صحيح           ٥٤   ١ الدرُس 
ضرب كسرين عشرّييْن                        ٥٨  الدرُس ٢  
قسمة الكسور العشرية                              ٦١   ٣ الدرُس 
تمارين عامة                                       ٦٩   ٤ الدرُس 

ضرب الكسور العشرية وقسمتها

أنواع المثلثات                ٧٤    ١ الدرُس 
وحدات المساحة                                 ٧٧   ٢ الدرُس 
مساحة المستطيل والمربع                 ٨٠   ٣ الدرُس 
شبكة المكعب ومتوازي المستطيالت          ٨٤   ٤ الدرُس 
المساحة الجانبية والكلية لمتوازي المستطيالت            ٨٨   ٥ الدرُس 
تمارين عامة                     ٩٢   ٦ الدرُس 

الوحدة: ٤        الهندسة

الوحدة: ٣

الجداول التكرارية                                  ٩٨   ١ الدرُس 
تمثيل البيانات باألعمدة                 ١٠٣  الدرُس ٢  
تمثيل البيانات بالخطوط              ١٠٧   ٣ الدرُس 
تمارين عامة                 ١١٠   ٤ الدرُس 

االحصاء الوحدة: ٥
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أّوُل منهمــا 3 كغــم مــن الُبْرتقــاِل خــلال دقيقــة واحــدة،  ُمزارعــان مــن يافــا، يقِطــُف ال�
ــٍة  ــْم دقيق ــد ك ــرة. بع ــس الفت ــلاَل نف ــاِل خ ــَن الُبرتق ــم ِم ــي ٥ كغ ــُف الثّان ــا يقط بينم

ــة َنفَســها مــن البرتقــال؟ يقِطــُف المزارعــان ل�أول مــّرة معــاً الكمّي

نظرية األعداد

الوحدة
1

3 6 9 12 1٥ 18

٥ 10 1٥ 20

مضاعفات 3

مضاعفات ٥
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نتهـــاء مـــن دراســـة هـــذه الوحـــدة والتفاعـــل مـــع  يتوقـــع مـــن الطلبـــة بعـــد ال�إ

اأنشـــطتها اأن يكونـــوا قادريـــن علـــى توظيـــف العوامـــل ال�أوليـــة فـــي الحيـــاة العملّيـــة 

ـــي: ـــن خـــلال ال�آت م

 التعرِف اإلى مفهوِم العدِد ال�أّولي.

لّيِة ِمن بين اأعداٍد ُمعطاة.  تحديِد ال�أعداِد ال�أوَّ

 تحليِل العدِد اإلى عواِملِه ال�أّولّية.

 اإيجاِد العامِل الُمشتَرِك ال�أكبِر )ع.م.اأ( لِعددْين، اأو ثلاثِة اأعداٍد.

 اإيجاِد الُمضاَعِف المشتَرِك ال�أصغِر )م.م.اأ( لعددْين، اأو ثلاثِة اأعداِد.

 توظيف )ع.م.اأ( و )م.م.اأ( في حل مشكلات حياتية.
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الدرس)1(
العدُد ال�أّولّي

 نشاط )1(

لكل فرد حرية التنقل داخل بلده، ذهَب طّلاُب الصفِّ الخامِس ال�أساسيِّ في مدرسِة 
الشهيِد اأبو عّماٍر في رحلٍة اإلى بانياس؛حْيُث ركَب جميُع الطلاِب في ٤ قوارَب، كلُّ 7 

منهم في قارٍب، فما عدُد الطلاِب؟     
٤ × 7 = ٢8 طالباً. 

اأكتُب من جملِة الضرِب السابقِة جملتْي قسمٍة:

  اأ(  ÷  =                 

 ب(  ÷  =     

    العدُد ٢8 يقبُل القسمَة على كلٍّ من العددْين ٤ و 7 

    نُسّمي كلاً من العددْين ٤ و7 قاسماً )عاملاً ( للعدِد ٢8

               اأتعلُّم:

أعــداُد التــي يقبــُل هــذا العــدُد   القواســُم )العوامــل( لعــدٍد: هــي ال�

القســمَة عليهــا.

  هل يوَجُد للعدِد ٢8 عوامُل ) قواسم ( اأخرى ؟ ما هي؟



٥

 نشاط )2(

اأكتُب جميَع عوامِل )قواسم( العدِد ١٢

ُيكَتُب العدُد ١٢ على صورِة حاصِل ضرِب عاملْين كما يلي:

جميُع عوامِل )قواسم( العدِد ١٢ هي:
  ،  ،  ،  ،  ،  )دون تكراِر العوامِل(.

   
  نشاط )3(

آتيِة اإلى عوامِلها: ًّ من ال�أعداِد ال� اأحلُِّل كلا

جميُع عوامِل العدِد ١8 هي:
،   ،   ،  ،    ،  )دون تكرار العوامل(.   

    ١٢=     ١٢= ٢    ١٢= ١

     =١٢=     ١٢=    ١٢

    ١= ١8     =١8     =١8

     =١8    =١8     =١8

               اأتعلُّم:

ــى صــورِة  ــدِد عل ــُة هذاالع ــو كتاب ــه: ه ــى عوامِل ــدِد اإل ــُل الع  تحلي
ــه. ــن عوامِل ــر م ــن اأو اأكث حاصــِل ضــرِب عددْي

 )اأ(
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    =٢٥=     ٢٥=     ٢٥  )ب(

جميُع عوامِل العدِد ٢٥ هي :  ،  ،  

 نشاط )4(

        )اأ( لَــدى ســعيٍد ١١ شــتلَة بنــدورة، يريــُد اأْن يزرَعهــا فــي صفــوٍف منتَظمــٍة؛ بِحيــُث 

تحتــوي جميــَع الصفــوِف علــى العــدِد نفِســه مــن الشــتلاِت. بكــم طريقــٍة يســتطيُع ســعيٌد زراعــَة 
ــُح الســبَب. هــذه الشــتلاِت؟ اأوضِّ

  )ب( كيــف ُيمكنــك ترتيــب ٥ 
طــلاب فــي صفــوف متســاوية العدد.   

 نشاط )٥(:

      اأملاأ الفراغاِت في الجدوِل ال�آتي، ثم اأجيُب عن ال�أسئلة التي تليه:

عدد العواملعوامل العددالعدد

٢٢ ، ٢١
٤

٥

٩

١١

 جـ( اأناقُش:العدُد ١6 ليس عدداً اأّولّياً.

    =١١=    ١١

    =٥=    ٥

أعــداُد التــي لهــا اأكثــُر من عاملْين هي:  اأ( ال�
 
أعــداُد التــي لهــا عامــلان فقــط هــي:  ب( ال�

 
هــذان العامــلان همــا: العــدد  

والعــدد  

                اأتعلُّم:
أّوليُّ هو عدٌد له عاملان ُمختِلفان فقط هما:العدُد نفُسه والعدُد ١.   العدُد ال�
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 نشاط )6(
آتيِة :         اأ( اأِجُد عوامَل ال�أعداِد ال�

 العــدد 3:   العــدد ١٢: 

 العــدد ١7:  العــدد ٢٢: 

 ب ( اأيٌّ من ال�أعداِد السابقِة اأعداٌد اأّولّيٌة؟ اأفّسُر اإجابتي؟
 

 نشاط )7(

     طريقُة الِغرباِل في حْصِر ال�أعداِد ال�أولّيِة ِضمَن عدٍد ُمعّيٍن.

آتيِة: أّولّيِة المحصورِة بين العددْين: ٢ و٥٠، نْتَبُع الخطواِت ال�  اأول�ً:لِمعرفِة ال�أعداِد ال�

أّولّية: ٢ ، 3 ، ٥ ، 7؟  اأ( اأضُع دائرًة حول ال�أعداِد ال�
أّولّية التي وَضْعُت حولها الدائرة.  ب( اأشُطُب كلَّ مضاعفاِت ال�أعداد ال�

 جـ( ال�أعداُد التي بقَيْت دون شْطٍب 
        تكوُن اأعداداً اأّولّية.

أّولّية المحصورُة بين  د( ال�أعداُد ال�
      العددين،٢، ٥٠:

       

     اأفّكُر: العدد ١ ليس عدداً اأّولّياً، لماذا ؟

٢3٤٥678٩١٠

١١٢٠ ١٢١3١٤١٥١6١7١8١٩

٢١3٠ ٢٢٢3٢٤٢٥٢6٢7٢8٢٩

3١٤٠ 3٢333٤3٥3637383٩
٤١٥٠ ٤٢٤3٤٤٤٥٤6٤7٤8٤٩
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آتيِة اإلى عوامِلها :  ًّ من ال�أعداِد ال� )١( اأُحلُّل كلا

       اأ(  ١6                                  ب( ١٠٠

آتيِة، ُموّضحاً السبب: أّوليَّ من بين ال�أعداِد ال� )٢( اأحّدُد العدَد ال�

 ٢3 ، ١٠ ، ١١ ، ٤٩       

آتية: )3( اأكتُب مثال�ً على ِصّحة العبارِة ال�

َتتكّوُن من مجموع عددْين:  أولّيِة  ال� ال�أعداِد  فاإن جميَع  ال�أولي٢،  العدد  باستثناِء 
اأحدهما فردي وال�آخر زوجي.

آتية يعتبر عدداً اأولياً: )٤( اأي من ال�

* عدد اأصابع يدك * عدد األوان الطيف      
* عدد اأخوة سيدنا يوسف * عدد ساعات اليوم     

تمارين ومسائل

 اأفّكُر: العدد 3٥ هو حاصل ضرب عددين هما: 
     

 )هل هناك اأكثر من اإجابة(
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 نشاط )1(

احتفال�ً بيوِم ال�أرِض الذي يصادُف يوَم 3٠ اآذار من كلِّ عام، ستقوُم اللّجنُة ال�جتماعّيُة 
ُمنَتظمٍة؛ بحيُث  المدرسِة في صفوٍف  بزراعة ٥٠ شتلًة في حديقة  الحرية  في مدرسِة 

يحتوي كلُّ صفٍّ على العدِد نفِسه من الشتلات.
ُيمكُن توزيُع الشتلات بعدِة طرٍق، والتعبيُر عنها بعملّية الضرب كما ياأتي:

جميُع عوامِل العدِد٥٠ هي: 

 نشاط )2(

      األ�حُظ        اأ( تحليل العدد ١8 اإلى عوامله:
              ١8 = 3 × 6               3: عدد اأوَّلّي ، 6:غير اأوَّلّي

               = 3×)٢×3(            2،3: عاملان اأّولّيان
3 × ٢ × 3 = ١8               

أّولّية؟                          هل هناك طريقٌة اأخرى لتحليل العدد ١8 اإلى عوامله ال�

التحليل اإلى العوامل ال�أوليةالدرس)2(

    ٥٠= ١

    ٥٠= ٢

     =٥٠

تُســـمى كتابـــة اأيِّ عـــدٍد اأتذكر:
حاصـــل  صـــورة  علـــى 
ضـــرب عدديـــن بالتحليـــل 

ــل. ــى العوامـ اإلـ
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 ب( تحليل العدد ٢٠ اإلى عوامله:
      ٢٠ = ٤ × ٥                               4: عدد غير اأّولي، ٥ عدد اأّولي

          = )  ×  ( × ٥                ، ٥ : عاملان اأولّيان
 ماذا تستنتُج؟

 نشاط )3(

أولّية بُطُرٍق مختلفة: اأحلُّل العدد ٩٠ اإلى عوامله ال�
 اأ(٩٠ = ١٠×٩                 = )٢×٥( × )3×3(

 ×  ×  ×   =        

 ب (٩٠ = 3 × 3٠            = 3 × )3×  ( 
)  ×  ( × 3 × 3 =           
 ×  ×  ×  =           

 جـ (٩٠ = ٢×٤٥ 
)  ×  ( ×  =         

)  ×  ( ×  ×  =         
  ×  ×  ×  =         

أّولّيــة. هــل  أّولّيــَة الناتجــَة فــي نهايــة كلِّ تحليــٍل للعــدد ٩٠ اإلــى عواملــه ال� أعــداَد ال� اأتاأّمــُل ال�
يختلــُف هــذا التحليــُل باختــلاِف ترتيــِب العوامــل؟ اأوّضــُح اإجابتــي.

__________________________________________________________

               اأتعلُّم:
ــي  ــِر اأّول ــُة اأيِّ عــدٍد غي ــة: هــو كتاب أّولّي ــى العوامــل ال� ــل اإل   التحلي

ــة. ــَل اأّولّي كحاصــِل ضــرِب عوام
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 نشاط )4(

أّولّية،  قامت اأمُل وشروُق وفاطمة بتحليِل العدد ٤8 اإلى عوامله ال�
اأيٌّ منهن كان تحليلُها للعدد خاطئاً ؟ اأفّسُر اإجابتي.

اأمل ٤8    = ٢ × ٢ × ٢ × ٢ × 3 
شروق ٤8 = 3 × ٢ × ٢ × ٢ × ٢ 

فاطمة ٤8 = ٢ × ٢ × 3 × ٤ 

 نشاط )٥( 

       اأ( ُيحلَُّل العدُد 7٢ اإلى عوامله بِعدِة طرٍق، هي:
٩ × 8 ، ١٢ × 6 ، ١8 × ٢٤  ،  ٤ × 3 ،  36 × ٢ ، 7١ × ٢ = 7٢     

أّولّية كما يلي:             بينما ُيحلَُّل العدد 7٢ اإلى عوامله ال�
 36 × 2 = 7٢     

) ١8 × 2 ( × 2 =         
) ٩ × 2 ( × 2 × 2 =         

) 3 × 3 (  × 2 × 2 × 2 =         
 3 × 3 × 2 × 2 × 2 =         

أولّية بطريقٍة اأخرى كما يلي:          ُيمثَُّل التحليُل السابُق للعدد 7٢ اإلى عوامله ال�
    

          

3 × 3 × 2 × 2 × 2 = 7٢                              
تُسّمى هذه الطريقُة: التحليَل باستخدام شجرة العوامل ال�أّولّية.

      ب( اأتعاون مع اأفراد مجموعتي في كتابة طرق اأخرى لتحليل العدد 7٢ اإلى
أولية باستخدام شجرة العوامل.             عوامله ال�

7٢

236

2١8

2٩

33

7٢

٩

3 2٤

22

3

8
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  نشاط )6(

 
أولّيِة باستخدام شجرِة العوامِل بطريقتْين مختِلفتْين. اأحلُّل العدَد 3٠ اإلى عوامِله ال�

 نشاط )7( 

 التحليُل باستخدام طريقِة القسمِة الُمتكررِة
أّولّية كما يلي : رُة لتحليل اأيِّ عدٍد اإلى عوامله ال� تُستخدُم القسمُة المتكرِّ

ذا َقِبــَل القســمَة عليــه نكــرُر  نبــداأ بقســمِة العــدِد علــى اأصغــر عــدٍد اأّولــيٍّ وهــو العــدد ٢، فــاإ
ــّي 3،  أّول ــْل القســمَة ننتقــُل اإلــى القســمِة علــى العــدد ال� ــم يقب ذلــك مــرة اأخــرى، واإذا ل

وهكــذا حتــى ُيصبــَح المقســوُم يســاوي ١.
اأتاأّمُل واأناقُش كّل تحليٍل مّما يلي، ثّم اأكمُل الفراغات:

 ×  ×3×3 =3١٥     ×  ×  ×  ×  ×  =6٤   7×3×2=٤٢

30
2

30

2  42
3  21
7    7

1

2  64
2  32
2  16
2    8
2    4
2    2

1

3  31٥
3  10٥

    
    
   1
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 نشاط )8(

أّولّية باستخدام القسمِة المتكررة: آتي للعدد ٩6 اإلى عوامله ال�       اأُكمُل التحليَل ال�

ــن الســابقْين  ــدد ٩6 الناتجــِة عــن التحليلْي ــة للع أّولّي ــِل ال� ــي العوام ــلاٌف ف هــل يوجــُد اخت
ــي. ــُح اإجابت ــدد؟ اأوّض للع

 اأفّكُر: عدٌد له ثلاثُة عوامَل اأّولّية:

أّول هو اأصغُر عدٍد اأّولّي. العامُل ال�

والعامل الثاني هو مجموُع اأّوِل عددْين اأّولّيْين.

والعامُل الثالُث هو مجموع اأّوِل عاملْين اأّولّيْين للعدد. ما هو هذا العدد؟

2  963  96
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تمارين ومسائل

أوّلّية باستخدام القسمة المتكررة. )١( اأحلُّل العدَد ٤٠ اإلى عوامله ال�

أولّية باستخدام: )٢( اأحلُّل كلاً من العددْيُن: ١6٢، ٢٠٠ اإلى عواملهما ال�

        اأ( شجرِة العوامل.                  ب( القسمِة المتكررة.

)3( اأضع خطاً تحت العدد ال�أولي، وخطين تحت العدد غير ال�أولي فيما ياأتي:

8٥ ، ٥١ ، ٠3 ، ٢7 ، ١7 ، 33 ، 3١  

)٤( ُحلَّل عدٌد كال�آتي:٢ × ٢ × ٢ × ٢ × ٢ × ٢ × ٢   

         اأ( ما هو هذا العدد ؟ 
أّولّية،          ب ( للتاأكِد من ِصّحِة الجواب، اأَِعْد تحليَل هذا العدد اإلى عوامله ال�

                باستخدام شجرة العوامل.

)٥( لَدْيَك عددان: تحليُل العدد ال�أول = ٢ × ٢ × ٢ × 3 

                      تحليلُ العدد الثاني = ٢ × ٢ × 3 × 3 
أّولّية ؟       ما تحليُل ناتِج ضرب هذين العددْين اإلى عوامله ال�



1٥

 نشاط)1(

اأحمــُر، وطولــه  أّوُل لونــه  ال� لَــدى الخيــاِط ريــاٍض شــريطان:       
٢١م، والثانــي لونــه اأزرُق، وطولــه ٢8م.كيــف ُيمكــُن لهــذا الخيــاط قــصُّ 

ــا؟ ــكٍل منهم ــول ل ــاويِة الط ــٍع متس ــِر ِقَط ــى اأكب الشــريطْين اإل
 ُيمكُن قصُّ الشريِط ال�أولِّ اإلى ِقطٍع متساويٍة، طوٌل كلٍّ منها =

أّن عوامَل العدد ٢١هي:١،3، 7، ٢١.    ١م، اأو 3م، اأو 7م،اأو ٢١م؛ ل�
 يمكن قصُّ الشريِط الثاني اإلى ِقَطٍع متساوية، طول كلٍّ منها =

أّن عوامل العدد ٢8هي:    ١م، اأو ٢م، اأو ٤م، اأو 7م، اأو١٤م، اأو ٢8م؛ ل�
   ١، ٢، ٤، 7، ١٤، ٢8. العوامُل المشتركُة للعددْين )٢١، ٢8( هي :  و  
 األ�حــُظ اأّن العــدَد 7 هــو العامــُل المشــترُك ال�أكبــُر للعدديــن ٢١ و ٢8، ويرمــز لــه بالرمــز 
)ع.م.اأ ( اأّي اأّن الخيــاَط يســتطيُع قــصَّ كلٍّ مــن الشــريطْين اإلــى اأكبــر ِقَطــٍع متســاويِة 

الطــول، طــوُل كلٍّ منهــا 7م.

 نشاط )2(

      اأِجُد العامل المشترك ال�أكبر )ع.م.اأ( للعددْين 36 و ٤8.
 عوامل العدد 36 هي:  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ، 

 ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  عوامل العدد ٤8 هي: 
 العوامل المشتركة للعددين 36 و٤8 هي : ،  ،  ،  ،  ، 

  )ع.م.اأ ( للعددين 36 و ٤8 هو 

العامل المشترك ال�أكبرالدرس)3(
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               اأتعلُّم:
ــُر  ــر: هــو اأكب ــن اأواأكث ــُر )ع.م.اأ( لعددْي ــُل الُمشــَترُك ال�أكب    العام

ــاٍق. أعــداُد القســمَة عليــه دون ب ــُل هــذه ال� عــدٍد تْقب

 نشاط )3(

     اأِجُد )ع.م.اأ( للعددْين 36 و ٤8.
أولّية لتحليل العددْين كما يلي: استخدام شجرَة العوامل ال�

          3× 3 × ٢ × ٢ =36
٢×٢× 3 × ٤= ٢ × ٢8

أّولّية الُمشتَركة للعددْين 36 و ٤8 هي:  ،  ،   العوامُل ال�
أّولّية المشتركة للعددْين =  ×  ×  =   حاصُل ضرب العوامل ال�

 هل هذا العدُد هو العامُل المشتَرُك ال�أكبُر للعددْين 36 و ٤8 ؟ لماذا؟

 نشاط )4(

 اأِجُد )ع.م.اأ( للاأعداد )3٠،١٢(.
الحل:

٢ × ٢ × 3 = ١٢     
٢ × ٥ × 3 = 3٠     

36

218

36

23

48

224

212

26

23

أّولّية المشتركة: حاصُل ضرب العوامل ال�
  =  × 

)ع .م .اأ ( للاأعداد  ١٢ ، 3٠ هو 
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 نشاط )٥(

 ٩ باأبسِط صورٍة، باستخدام )ع.م.اأ( للبسط والمقام.
 ٢7

       اأكتُب الكسر 

 الحل:
أّولّية كما يلي:     اأحلُّل العددْين:٩ ، ٢7 اإلى عواملهما ال�

×  =٩    
 ×  ×   = ٢7    

ًّ منهما على العدد  ، لماذا؟     )ع.م.اأ( للعددين ٩ و ٢7 هو  ، اإذن نُْقِسُم كُلا

باأبسط صورة.
                

 
 =

 ÷ ٩               
 ÷٢7 

   

 نشاط )6(

 ٥٤ باأبسط صورة .
 7٢        اأكتُب الكسَر

  ×  ×  ×  = ٥٤
 ×  ×  ×  ×  = 7٢

)ع.م.اأ( للعددْين ٥٤ ، 7٢ = ×  ×  =   

              
 

=
÷٥٤    
÷7٢  

= ٥٤ 
 7٢

               اأتعلُّم:
   )ع.م.اأ( لمجموعــة مــن ال�أعــداد: هــو حاصــُل ضــرب العوامــل 

أّولّيــة المشــَتَركة بيــن هــذه ال�أعــداد. ال�
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آتية باستخدام طريقة العوامل المشتركة: )١( اأِجُد )ع.م.اأ( لكل من ال�أعداد ال�

        اأ( ١٢، ٢٠                                     ب( ١7، ٢١
        جـ ( ٢٠، ٤٥                                  د( ٢٢ ، 3٤  

أولية. )٢(  اأجُد )ع.م.اأ( للاأعداد: ٥٤ ، 6٠ ، 7٢ بطريقة التحليل للعوامل ال�

آتية باأبسِط صورٍة اإْن اأمكَن: )3( اأكتُب الكسوَر ال�

 ١٩ 
 ٢3

 ٢٤                 جـ( 
 66

 ١٥            ب(
 ٢٠

         اأ( 

)٤(  مســرُح مدرســِة الشــهداِء ال�أساســّيِة طولُه 3٥٠ســم، وعرُضه 3٠٠ ســم، ُيراُد تبليُط 

اأرضّيِتــه بِقَطــِع بــلاٍط ُمربّعــِة الشــكل وتوجــد منهــا عــدة اأنواع بقياســات مختلفة)بالســم(: 
ــلاط  ــة الب ــع لقطع ــر ضل ٢٠ × ٢٠ ،  3٠ ×3٠ ، ٤٠ ×٤٠ ،  ٥٠ ×٥٠ فمــا طــول اأكب

التــي يمكــن اســتعمالها؟

أولــى،  )٥( اأرســم شــكلاً يوضــح: بكــم طريقــة يمكــن اســتخدام ١6 بلاطــة فــي المــرة ال�

ــط منطقــة مســتطيلة  ــة، لتبلي ــي المــرة الثالث ــة، و ٢٤ بلاطــة ف ــي المــرة الثاني و١7 بلاطــة ف
الشــكل باســتخدام جميــع البــلاط، فــي كل مــرة؟  

تمارين ومسائل



19

 نشاط)1(

حنفّيٌة ينزُل منها ٥ لتراِت ماٍء كلَّ دقيقة.
 اأ( عدُد لتراِت الماِء التي نزلت من الحنفّية خلال عشِرالدقائق ال�أولى هي:
 ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،       

 ب( بعــد َكــْم دقيقــٍة يكــوُن قــد نــزَل مــن الحنفّيــة 3٥ لتــراً ؟  دقائــق.
 جـــ( كــم دقيقــة يلــزم فتــح الحنفيــة لتعبئــة برميــل ســعته 7٠ لتــراً؟  دقيقة.

 نشاط)2( *

َســِمَعت كُل ِمــْن ِهنــد َوِهبــة َعــْن وجــود عائَِلــٍة ُمحتاَجــٍة فــي الّشــارِع الــذي َتْســُكناِن فيــه 

دخــاِر ِمْن َمْصروفهما ال�أســبوعي،  َفقررتــا ُمســاَعدِة الْعائَِلــِة بال�إ

ــُد  ــُر هن ــت تّدِخ ــك، فكان ــة لذل ــَترت كُل ِمْنهمــا حصال واْش
اأســبوعياً ٤ دنانيــر، وهبــُة 6 دنانيــر. مــا هو اأولُّ مبلٍغ تتســاوى 

فيــه كلٌّ مــن هنــد وهبــة عنــد ال�ّدخــار ؟
... ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  مضاعفات العدد ٤ هي:

... ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  مضاعفات العدد 6 هي:
...، المضاعفات المشتركة بين العددين ٤ و 6 هي:  ،  ، 
.) اأصغر هذه المضاعفات المشتركة هو العدد  ويرمز له بالرمز)م.م.اأ

( للعددين ٤ و 6 هو العدد   )م.م.اأ
المبلُغ نفُسه الذي تّدخُره كلٌّ منهما ل�أول مرة هو  ديناراً. 

المضاعف المشترك ال�أصغرالدرس)4(

حصالة هند
حصالة هبة

* اأول مضاعفات العدد هو العدد نفسه.
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 نشاط )3(

يســكُن موســى وحــازٌم فــي الطابــق الثّالــِث، فتســابقا فــي صعــود دَرجــاِت العمــارِة؛ فصعــد  
موســى كلَّ درجتيــن معــاً، بينمــا صعــُد حــازٌم كلَّ 3 درجــات معــاً. مــا ترتيــُب اأّوِل درجــٍة 

يــدوُس عليهــا ال�ثنــان معــاً ؟

 اأرقاُم الدرجاِت التي يصعُدها موسى )مضاعفات العدد ٢( هي:
... ،  ،  ،  ،  ،  

 اأرقاُم الدرجات التي يصعُدها حازٌم ) مضاعفات العدد 3( هي:
 ... ،  ،  ،  ،  

 اأّوُل درجٍة مشتركة يدوُس عليها موسى وحازٌم معاً هي الدرجة:  

 اأّوُل مضاَعٍف مشتَرٍك بين العددْين ٢ و3 هو العدد: 

 ُيسّمى العدُد 6 بالمضاَعِف المشَتَرِك ال�أصغِر للعددْين: ٢ و 3 

 وتُكَتُب بالرموز )م. م. اأ( للعددْين ٢ و 3 هو: 

 هْل َيقبُل )م.م.اأ(  القسمَة على كلٍّ من العددين ٢ و3 ؟  

   تسمى هذه الطريقة طريقة المضاعفات المشتركة.

               اأتعلُّم:
 المضاعــُف المشــترُك ال�أصغــُر ) م.م.اأ ( لعدديــن اأو اأكثر:هــو 

ــداد. ــذه ال�أع ــى ه ــُل القســمَة عل ــدٍد يقب ــر ع اأصغ
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نشاط )4(

أولية.   اأجُد )م.م.اأ( للعددْين: )٤8، ٥6( بطريقة التحليل اإلى العوامل ال�
أّولّية كما ياأتي:  اأستخدُم طريقة التحليل للعوامل ال�

 3 × ٤ = ٢ × ٢ × ٢ × ٢8        
7 × ٥ = ٢ × ٢ × ٢6        

أّولّية المشتركة للعددْين: ٤8 و ٥6 هي: ٢ ، ٢ ، ٢  العوامُل ال�
أّولّية غير المشتركة للعددْين: ٤8 و ٥6 هي: ٢ ، 3 ، 7  العوامُل ال�

أولّية غير المشتركة للعددْين = أولّية المشتركة والعوامل ال�  حاصُل ضرب العوامل ال�
 =   ×  ×  ×  ×  ×    

    اأي اأن )م.م.اأ( للعددين ٤8، ٥6 هو 

 نشاط )٥(
     اأجُد )م.م.اأ( للاأعداد:)١٥، 3٠، ٢٠(

أولية   مضاعفات ال�أعداد )3٠،١٥،٢٠( تحليل ال�أعداد )٢٠،3٠،١٥( اإلى العوامل ال�
 ...، ، ،  ،3١٥:١٥، ٠     3        ×  ١٥= ٥      

...، ،  ،6٠ ،3٠:3٠      3 ×  ٥  × ٢ =3٠     
...، ، ،٢٠= ٥  × ٢  × ٢          ٢٠:٢٠، ٤٠     

 ٥×٢×3×٢=        )م.م.اأ(للاأعداد )١٥، 3٠، ٢٠( هو  
اأقارُن بين ناتج ٥×٢×3×٢ و)م.م.اأ( للاأعداد:١٥، 3٠، ٢٠.    ماذا تستنتج ؟

                    اأتعلُّم: 

العوامل  ضرب  حاصل  هو  )م.م.اأ(  لعددْين  ال�أصغر  المشترُك  المضاعُف    
أولية غير المشتركة، اأما لثلاثة اأعداد فهو حاصل ضرب  أّولّية المشتركة بينهما والعوامل ال� ال�
أولية المشتركة بين ال�أعداد الثلاثة اأول�ً، ثم بين كّل اثنين، ثم العوامل غير المشتركة. العوامل ال�
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 نشاط )6(

 اأجُد ) م. م.اأ( لكلٍّ ِمْن :
  اأ(  ١8 ، ١٢                            ب( 6 ، ١8 ، ٩
٢ × 3 = 6                       × 3 × ١ = ٢8       

 = ١8                     = ١٢       
 = ٩                        
  )م.م.اأ ( =              ) م.م.اأ ( = 

 نشاط )7(

٢ 
6

 +
3 
٤

اأجُد ناتَج جْمِع الكسرْين:

 نوّحُد مقاماِت الكسرين بتحويلها اإلى كسوٍر ُمتجانَِسة.
أّولّية كما يلي: نحلُّل المقامين ٤ ، 6 اإلى عوامِلهما ال�
 ×  = 6                       ×  = ٤

)م.م.اأ( للعددين ٤ و 6 =  ×  ×  = ١٢ 
نحّوُل مقام كلٍّ ِمَن الكسرْين اإلى العدد ١٢

٢×٢   

  ×6
 + 

×3
3×٤  = ٢6 + 3٤

              

 = ٤
٩ + ١٢

١٢ = 
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آتية باستخدام طريقة المضاعفات المشتركة: )١( اأجُد )م.م.اأ( لكلٍّ ِمَن ال�أعداد ال�

        اأ( ٢ ، ٥                   ب( ٩ ، ١٢           جـ ( ٢ ، ٤ ، 8 

آتية باستخداِم طريقِة التحليِل اإلى العوامل : )٢( اأجُد )م.م.اأ( لكلٍّ ِمَن ال�أعداد ال�

        اأ( ٤٠ ، ٥٠                ب( ١٠ ، ٩٩          جـ ( 6 ، ٩ ، ١٥ 

 ١
١ – ٢١

7 )3(  اأِجُد ناتَج الطرح ال�آتي:   اأ(  

 ١
8  + ١

3            ب( 

)٤(  اأكتُب عددْين، المضاعف المشترك ال�أصغر لهما هو العدد ١6  

أّول منهمــا كلَّ ٩  )٥( صّمــَم الطالــُب محمــٌد لوحــَة اإضــاءة فيهــا مصباحــان، يضــيُء ال�

ــة ثــم يطفــىء، كــم مــرًة يضــيء  ــاح الثّانــي كلَّ ١٢ثاني ــواٍن ثــم يطفــىء، ويضــيُء المصب ث
المصباحــان معــاً خــلال ٤٠ثانيــة اإذا تــّم تشــغيِلهما باللْحَظــِة نفِســها ؟

تمارين ومسائل
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تمارين عامةالدرس)٥(

جابة الّصحيحة لكلٍّ مّما يلي: )١(  اأضُع دائرًة حول رمِز ال�إ

آتية يقبل العدُد ٤٩ القسمَة عليه؟     ١( اأي من ال�أعداد ال�
        اأ( ٥       ب( 6        جـ ( 7        د( ٩

 ٢( ما هي اأّوُل 3 مضاعفات للعدد ٩ ؟   
        اأ ( ١8 ، ٢7 ، 36     ب( ٩ ، ١8 ، ٢7    

٩  ،  ٢7  ،  36 د(     جـ ( ٩ ، ١8 ، 36      
 

 3( كم عاملاً للعدد ال�أولي؟   
        اأ( عامل واحد.                    ب (3 عوامل.  

        جـ ( عاملان.                       د( ٤ عوامل.

آتية عدداً اأولياً؟     ٤( اأي من ال�أعداد ال�
         اأ ( ٠       ب ( ١           جـ ( 3        د( ٤

آتية؟     ٥( ما العدد ال�أولي الزوجي من بين ال�أعداد الزوجية ال�
        اأ( ٢       ب ( ٤         جـ ( 6        د( ١٠

أّولّية؟     6( ما التحليل الصحيح للعدد 36 اإلى عواِمِله ال�
        اأ( ٤×٩       ب( ٢×٢×٩     جـ( ٤×3×3         د( ٢×٢×3×3



2٥

 7( ما )ع.م.اأ( للعددْين:)١٠، ٢٠(؟   
        اأ ( ١      ب ( ١٠            جـ ( ٢٠    د( 3٠

 8( ما )م.م.اأ( للعددْين )١٠، ٢٠ (؟   
        اأ( ١      ب (١٠            جـ ( ٢٠    د( 3٠

أّولّية باستخدام شجرة العوامل، اأو القسمة المتكررة: آتية اإلى عوامِلها ال� )٢( اأحلُِّل ال�أعداَد ال�

       اأ( 77                    ب ( ١٥٠٠

آتية: )3( اأكتُب مثال�ً واحداً لكلٍّ من الحال�ت ال�

 اأ( مجموُع عددْين اأّولّيْين يساوي عدداً زوجياً.
 ب( مجموُع ثلاثة اأعداد اأّولّية يساوي عدداً فردياً.

أّولّية لثلاثِة اأعداٍد كما يلي: )٤( اإذا كان تحليُل العوامل ال�

      العدد ال�أول:٢  × ٢ × ٢ 
      العدد الثاني:٢  × ٢ × 3 

      العدد الثالث:3 × ٥
 اأ ( ما قيمُة كلٍّ من ال�أعداد السابقة؟

 ب( اأِجُد ما يلي:
أّوِل والثّاني.  ١( )ع.م.اأ ( للعددْين ال�
 ٢() م.م.اأ ( للعددْين الثّاني والثّالث.

 3( )م.م.اأ ( للاأعداِد الثلاثة.
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)٥( قــرر اأطفــال الحــي تنظيــف شــارعين، اْســتغرَق تنطيــف 

١ ســاعة. مــا الزمــن 
3 ١ ســاعة، والثانــي اْســتغرَق 

٢ الشــارع ال�أول 
ــف الشــارعين؟ ــال لتنظي ــذي اســتغرَقُه ال�أطف ال

)6( امتــلاأت الســماء بالحمــام البــري فــي فصــل الصيــف، فبــداأت هنــد َتعَدُهــم ثلاثــات، 

اأمــا لجيــن  بــداأت َتعَدُهــم اأربعــات.
هند:3، 6، ...........
لجين:4، 8، ..........

 اأ( ما المضاعف المشترك ال�أصغر)م.م.اأ( للعددين 3، ٤.
 ب( ما المضاعف المشترك الثالث للعددين 3، ٤.

متدنيمتوسطمرتفعالمهارة

احدد ال�عداد ال�ولية ضمن 99

احلل العدد الى عوامله ال�ولية

اجد )م.م.اأ(، )ق.م.اأ( لعددين

اكمل الجدول ال�تي:	•

اأقيم ذاتي
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3،٢٥،٢7،37،٥١١،٥

    روابط الكترونية:

http//:www.schoolarabia.net/math/general_math/level1/numbers/index.htm
http//:www.mstmron.com/forums/showthread.php?t433440=

مشروعي       

أّولّية المحصورة بين العددْين ٢ و ١٠٠: اأستخدُم طريقَة الِغربال في تحديد ال�أعداد ال�

٢3٤٥678٩١٠

١١١٢١3١٤١٥١6١7١8١٩٢٠

٢١٢٢٢3٢٤٢٥٢6٢7٢8٢٩3٠
3١3٢333٤3٥3637383٩٤٠
٤١٤٢٤3٤٤٤٥٤6٤7٤8٤٩٥٠
٥١٥٢٥3٥٤٥٥٥6٥7٥8٥٩6٠
6١6٢636٤6٥6667686٩7٠
7١7٢737٤7٥7677787٩8٠
8١8٢838٤8٥8687888٩٩٠
٩١٩٢٩3٩٤٩٥٩6٩7٩8٩٩١٠٠

آتية: جابة عن ال�أسئلة ال� اأتاأّمُل الجدوَل اأعلاه، واأتعاوُن مع زملائي في ال�إ
أولية المحصورة بين العددين ٢ و ١٠٠ هي:   اأ( ال�أعداد ال�

 ب( عددها =  عدداً اأّولّياً.
آتية )م.م.اأ( لهما:  جـ( اأكتُب اأسفل كلِّ زوٍج من ال�أعداد ال�

    ،  ،  ،  ،        
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رضب الكسور العادية وقسمتها

٢  جــداِر غرفــِة الجلــوِس باللونْيــن ال�أخضــِر وال�أصفــِر، فــكان 
3 قــاَم خالــٌد بِطــلاِء 

ــُر عــن الكســِر الــدالِّ علــى مــا تــمَّ طــلاُؤُه  ١ مــا طــلاه بلــوٍن اأخضَر.كيــف نعبِّ
٤

مــن الحائــِط باللــْوِن ال�أصفــر؟ 

الوحدة
2
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 ضرب عدٍد صحيٍح في كسٍر عادي.

 ضرب وقسمة كسرين عاديين.

 قسمة عدد صحيح على كسر عادي.

 توظيف عمليتي ضرب الكسور العادية وقسمتها في حل مشكلات حياتية.

نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة والتفاعل مع اأنشــطتها  يتوقــع مــن الطلبــة بعــد ال�إ

اأن يكونــوا قادريــن علــى توظيــف ضــرب الكســور العاديــة وقســمتها فــي الحيــاة 

العملّيــة مــن خــلال ال�آتــي:
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الدرس)1(
ضرب عدٍد صحيٍح في كسٍر عادي

اأتذكر:
اأن الضرب عملية 

جمع متكرر.

 نشاط )1( 

ــا  ــُت اأن ــٍع متســاوية، اأكل ــع ِقَط ــى اأرب ــا اإل ــر، وقطَّعْته ــن الّزعت ــرًة م ــي فطي        اأعــّدْت اأّم
ــة. ــي قطع ــْت اأّم ــًة، واأكل ــي قطع ــًة، واأخت قطع

 اأ( الكسُر الدالُّ على القطعِة الواحدِة من الفطيرة =   

 ب( مقداُر ما اأكلِت العائلُة من الفطيرة = 
 =  +  +         

=  الفطيرة. ١
٤  جـ( اأعبر عن الجمع المتكرر بالضرب:3 ×

    3
٤ بـ  ١

٤  اأفكر: ما علاقة 3 × 

 نشاط )2(

ــِر الفواكــِه الُمشــكَّلة.كم كاأســاً مــن  عــداد عصي ــاَل الطــاِزَج ل�إ ــُل البرتق ــْت اأم       قطف
عــداد 6كــؤوٍس مــن عصيــِر الفواكــِه المشــكّلة؛ بحيــث يكــوُن عصيــِر الُبْرتقــاِل تحتــاُج ل�إ

ــَن البرتقــال؟  ــِر ِم كاأِس العصي ٢
3

عدُد كؤوس عصير البرتقال =  + + + + + 

 ٢
3 + ٢

3 + ٢
3 + ٢

3  + ٢
3 + ٢

3   =           

  ٤ =
    اإثنينات

3   = ٢+٢+٢+٢+٢+٢
3 =      

   
  =

)٢×6(
3 = ٢

3  األ�حُظ اأّن:6×
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* للمعلم: اإعداد اأنصاف دوائر متساوية تكفي لتنفيذ النشاط عملياً.

                    اأتعلُّم: 
ــَح فــي بْســط  ــٍح فــي كســر، اأضــرُب العــدَد الصحي لضــرِب عــدٍد صحي

الكســِر ويبقــى المقــاُم كمــا هــو.

 نشاط )3(
       اأتعاوُن مَع اأفراِد مجموعتي في تمثيِل 

* ١
٢        ناتِج  3×

 نشاط )4(

      اأجُد ناتَج كلٍّ مّما يلي:

     
  =        ×     

٩     
 = ١

٩   )ب( ٤×
        

     
7  =

     ×3
7    = ٢

7   )اأ( 3×

 نشاط )٥(

      زار اأحمــُد َمْعِرضــاً للســّيارات، ُعِرضــْت فيــه ١٥ ســّيارًة مــن النــوع نفســه، منهــا 3 
ســّياراٍت لونُهــا اأحمــر. اأكمــُل:

  )اأ( الكسر الذي ُيمثُِّل عدد السيارات الحمراء  وُيكَتُب باأبسط صورة 

السّياراِت جميِعها. ١
٥        - اأي اأّن عدَد السّيارات الحمراء = 

١ ال ١٥ =   ، وهو عدُد السّيارات الحمراء.
٥        - اأي اأّن 

١ =  =  باأبسِط صورة .
٥    - األ�حُظ اأّن: ١٥ × 

ال١٥ = 3 ١
٥         - واأّن:

١ × ١٥  = 3                    خاصّية التبديل
٥  = ١

٥        - اأي اأّن ١٥ × 
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١
3

٢
3

3
3

٤
3

٥
3

6
3

 نشاط )6(

باستخداِم خطِّ ال�أعداد؟ ١
3  اأناقُش مع زملائي كيَف اأِجُد ناتَج ضرِب 6×

٢                              ١                              ٠         

 نشاط )7(

اأكتُب جملَة الّضرِب الُممثَّلِّة على خطِّ ال�أعداد.

 
٢                                    ١                                 ٠       

٢ =  =  × جملُة الّضرب: 

نشاط )8(:

باستخدام خط ال�أعداد: ١
٢  اأجُد ناتَج ٥ ×

 ٢                    ١                     ٠     3        
جملة الضرب :  ×  = 
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تمارين ومسائل

)١( اأجُد ناتَج ما يلي باأبسِط صورة:

ال 6 ١
٢ ١           جـ(

3 ١    ب( ١٥ × 
٤         اأ( 7 × 

ال ١٢ ٢
6 3                و(

8 ٢             هـ( 7 ×
٥        د( 3×

)٢( اأكتُب عدداً ُمناِسباً في  

 
١٠

   = ٥ × ٢
٤                     )ب(

٥  = 3
٥        )اأ( ٢×

 ١ =       
6

7     )د( 6 × 
  =  ×       

3
       )جـ( 

)3( اأكتُب جملَة الّضرِب الُممثَّلة على خطِّ ال�أعداد.
١                                                                        ٠      

ـــراِث الِفَلســـطينّي.كم  ١ هـــذه اللوحـــات عـــن التُّ
3 ـــًة، )٤( رســـمْت شـــروُق ١٢ لوحـــًة فنّي

ـــراث؟ لوحـــة رســـمْت شـــروُق عـــن التُّ

ــِة التفــاح.  ناديِق بنْكَه الصَّ 3
٤

)٥( تبــّرَع علــيٌّ ب ١6 ُصندوقــاً مــن العصيــِر للمدرســة،

كــم صندوقــاً بنكهــة التفــاح تبــّرع علــّي؟
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)6( اإذا كان نصيب الولد مثلي نصيب البنت عند توزيع المواريث، فما الكسر الذي 
يمثل نسبة نصيب البنت. 

ــة  ــِة البالغ ١ الَتِرَك
8 ــُب الزوجــِة  ــه واأول�ٌده، اإذا كان نصي ــُه زوجُت ــَي رجــٌل ووِرث )7( تُوفّ

ــُب  ــُغ نصي ــاراً يبل ــن الَتِركــة؟  كــم دين ــُب الزوجــِة م ــُغ نصي ــاراً يبل ــاٍر، كــم دين 3٢٠٠ دين
ــاِء مــن الَتِركــة؟  أبن ال�

يوِمه في النوم.كم ساعًة في اليوِم يبقى ال�أسُد ُمْستْيِقظاً. ٥
6 )8( يقضي ال�أسُد 



3٥

الدرس)2(
ضرب كسرين عادّيْين

 نشاط)1(

     اأخــذْت ســارُة نصــَف كْعكــٍة اإلــى المدرســة، وخــلاَل 

فتــرِة ال�ْســتراحِة تقاســَمْتها مــع صديقِتهــا اأمــل، فاأعطْتهــا ُرْبــَع 
ــُه اأمــُل  مــا معهــا. مــا الكســُر الــدالُّ علــى الجــزِء الــذي اأخذْت

مــن الكعكــة؟

ــه  ــدالِّ علــى مــا اأخذت ــْوِن ال�أحمــر الكســَر ال ــُل بالل    اأظلّ

ســارُة مــن الكعكــة.

   اأظلُل باللوِن ال�أصفِر الجزَء الذي ُيمثُِّل ما اأخَذْتُه اأمل من النّصف.

    األ�حُظ اأّن عدَد اأجزاِء الكعكِة جميِعها = 8 اأجزاء. 

    عدُد ال�أجزاِء التي اأخذْتها اأمُل من الكعكة جزء واحد.

.     الكسُر الداّل على عدد ال�أجزاء التي اأخذْتها اأمل من الكعكة 

ما مَع سارة.   ١
٤     اأخذْت اأمل 

. ١
٢ ١ ال 

٤     اأخذْت اأمل 

=  من الّرسم.ماذا تلاحظ؟ وتُكَتُب كعملية ضرب  ×  
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 نشاط عملّي )2(

 ٢
3 3 الـ

٤ ٢  اأي 
 3  × 3

٤            كيف اأجُد 

٢
3

 لتمثيل الكسر 

 اآخُذ ورقًة واأقسُمها بالطَّّي اأفقياً اإلى 3  اأجزاء متساوية.

 اأظلُّل جزاأين من الورقِة باللون ال�أحمر. 

 ٢
3

ال  3
٤

  لتمثيل 

 اأقسُم الورقَة بالطَّّي مرًة اأخرى عموديّاً اإلى ٤ اأجزاء متساوية.

باللون ال�أخضر. ٢
3  اأظلُّل ثلاثًة من ال�أجزاء العموديّة من ال

 عدُد اأجزاِء الورقِة جميِعها  جزءاً. 

 عدُد ال�أجزاء الُمظلَّلة باللونْين  اأجزاء.     

.   الكسُر الدالُّ على عدد ال�أجزاء الُمظلّلة باللونْين 

=  من الرسم.  ٢
3 3 ال

٤   اإذن

جابة من الرسم(. =  )اأحدد ال�إ ٢
3 × 3

٤  = ٢
3 ال 3

٤   اأي اأّن

.   وتُكَتُب باأبسط صورة 
١
٢  =         =   ٢   3

3   ٤
×
× = ٢

3 × 3
٤  األ�حُظ اأّن:

٢ الذي حددته من الرسم.
3 × 3

٤ ١ وناتج 
٢   ما العلاقة بين 

              
         اأتعلُّم:

لضــرِب كســٍر عــاديٍّ فــي كســٍر عــادي نضــرب بســط الكســر ال�أول في 
بســط الكســر الثانــي، ومقــام الكســر ال�أول فــي مقام الكســر الثاني.
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 نشاط )3(:
   

   ١
٢

ال 3
٤

     اأمثُّل بالرسم كيَف اأجُد

 نشاط )4(

٥
6

ال ٢
3  ِمَن الّشكِل الُمجاِوِر اأظلُِّل

الشكل باللون ال�أزرق.  ٥
6  اأظلُِّل

٥ اإلى  اأجزاء متساوية.
6  اأقسُم ال

 اأظلُِّل جزاأين باللون ال�أخضر. 

 األ�حُظ عدَد ال�أجزاِء الُمظلَّلَة باللونْين معاً  اأجزاء.

 اأعّبُر عنها بكسٍر من الّشِكل الُكلِّّي        

                   
             

            اأتعلُّم:
قْبــَل اإجــراِء عملّيــِة ضــْرِب الكســوِر، وعنــد وجــوِد عامــٍل مشــَتَرٍك للبســط والمقــام 

فــي اأيٍّ منهمــا، ُيمِكُننــا ال�ختصــاَر بقســمِة كلٍّ منهمــا علــى هــذا العامــل.
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نشاط )٥(
 

حاً طريقتي في الحّل: آتيْين، موضِّ       اأكمُل الفراغاِت، واأجُد ناتَج ضرِب الكسرْيِن ال�

        =       
3   × ١

3  = 
     6 

  ×      ١ 
  = ١٢

١8 × 3
٩  اأ( 

 
       

٩
 =      6 

 = 36
١6٢ = ١٢

١8  × 3
٩  ب( 

نشاط )6(
 

آتيَة، واأقارُن ناتَج الضرب في ِكلا الكسرين * أمثلَة ال�  اأناقُش مع زملائي ال�
١
6 = ١

3  × ١
٢     )اأ( 

١
١٠ = 6

6٠ = 3
١٠ × ٢

6     )ب(

١
٢٠ = ١

٥ × ١
٤     )جـ(

؟ ٥
٤ × ٢

3 × 3
8   اأفّكُر: كيف اأجُد ناتج 

 

* للمعلم: )هذه العبارة تنطبق على الكسور الموجبة فقط( ناتج ضرب كسرْين كلاهما اأقلُّ من واحد، يكون اأقلَّ من ِكلا الكسرين(.
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تمارين ومسائل

)١( اأجُد ناتَج ما ياأتي باأبسط صورة:

  3
١٥ × ٥

6 ١8      د(
٢٤ × ٤

8 3      جـ( 
١٠ × ٥

7 ٢       ب( 
٢  × 3

٤  اأ( 

)٢( اأضُع اإشارة < اأو > اأو = في  لتصبَح العبارُة صحيحًة:

   3
٥

 ١
٢  × 3

6 ٤    ١          ب(  
3 × 3

٤  اأ( 

  3
٢

  ١٤
٥

× ٥
7 ٤          د( 

3٠
3
١٠ × ٢

٩  جـ(

ــداّل  ــا الكســُر ال ــارة اإفريقيا،فم ــي ق هــذه اليابســة ف ١
٥ ســطِح ال�أرِض يابســًة، و ٢

7  )3(

ــة؟ ــم ال�أخــرى مــن الكــرة ال�أرضي ــارات العال علــى ِمســاحة اليابســة فــي ق

طــوِل لســانها تقريبــاً. وهنــاك نــوٌع منهــا يِصــُل طــوُل  ١
٢ )٤( يبلــُغ طــوُل جســِم الحرباء

م. كــم يبلــُغ طــوُل جســم الحربــاء مــن هــذا النــوع؟ ١
٥ لســانه اإلــى 

)٥( اأكتُب كسرْين حاصل ضربهما المنطقة الُمظلَّلة في الشكل المجاور.

. ١٥
٥6 )6( اأكتُب مثالْين لكسرْين يكوُن ناتُج ضربِهما
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الدرس)3(
قسمة عدٍد صحيٍح على كسٍر عادي

           اأّن كلَّ عـــدٍد اأتذكر:

كتابُتـــه  ُيمكـــُن  صحيـــٍح 
ـــه  ـــى صـــورة كســـٍر مقام عل

ــد. ــدد واحـ العـ

 نشاط)1( 

فاشــترى  للكتــاب،  َمعِرضــاً  الخامــِس  الصــفِّ  طلبــُة  زار 

ــٌل  ــار، واشــترى وائ دين ١
٤ ســالٌم ٤ قصــص، ثمــُن كلِّ قصٍة

ــع كلٌّ مــن  ــاراً دف ــار. كــم دين دين ١
٢ ــن، ثمــُن الكتاِب كتابْي

ــل؟ ســالٍم ووائ

=  دينار ١
٢ =   دينار        ودفع وائل:٢× ١

٤ دفع سالم: ٤×

اأكمُل ما يلي:
٢
١ ٤        و     ٢ =

١ اأي اأّن ٤ =

 = ١
٢ =     و     ٢ ×  ١

٤ ×٤

 = ١
٢ × ٢

١ ١ =   و   
٤ × ٤

١

                    اأتعلم:

حاصُل ضرِب كسر عادي بمقلوبه يساوي واحد.

        
٥
٩ ٩ هو 

٥ 7 ومقلوب الكسر 
٤ هو  ٤

7 مثال:  مقلوب الكسر 
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 نشاط )2(

اأكمُل ما يلي: 

        

١١  3الكسر
٢3

٢٥
٥٠

١مقلوب الكسر 
3   

٢
8

نشاط )3(
 

؟ اأفّسُر اإجابتي شفوياً. ٢
3 مقلوب للكسر  6

٤ 6 = ١ الكسر 
٤ × ٢

3        األ�حظ واأتاأّمُل:

نشاط )4(

ْت نور 6 فطائر، ثّم قسمْت كّل فطيرٍة       للمشاركِة في اليوِم المفتوِح اأعدَّ

  اإلى ٤ اأجزاء متساوية، ووضعْت كلَّ جزٍء في طبٍق صغير. 

  )اأ( كم طبقاً تحتاج نور لتضَع جزءاً واحداً في كل طبق؟ 

    - عدد ال�أجزاء = 6× ٤ =  جزءاً 

    - عدد ال�أطباق =  طبقاً  

في ال 6    ١
٤     - عدد ال�أطباق =  كم 
١
٤  ÷ 6

١  = ١
٤ ÷ 6 =      

 - األ�حُظ من الرسم اأنّه يوجد ٢٤ ُرْبعاً في 6 فطائر، و 6× ٤ = ٢٤ 

 
 ١

٤ - واأّن ناتج ضرب 6 × مقلوب ال 

٤ = ٢٤ ماذا تلاحظ؟                
١ × 6

١  =              
 ١

٤ وناتج 6× مقلوب ١
٤ - األ�حُظ العلاقة بين ناتج 6÷
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 )ب( اإذا اأرادْت نوُر اأْن تضَع كلَّ ثلاثِة اأجزاء في طبق، كم طبقاً ستحتاج؟

        عدد ال�أجزاء من الرسم = ٢٤ جزءاً، اأي اأّن عدد ال�أطباق = 8 اأطباق.

في 6  3
٤

-  عدد ال�أطباق = كم

3
٤ ÷ 6

١ = 3
٤    اأي  6 ÷

 8 =              
3
×

=  ٤
3 × 6

١  = 3
٤ × مقلوب 6

١   واأن ناتج ضرب

  اأي اأنَّ نور احتاجت اإلى  اأطباق لوضع اأجزاء الحلوى.  

3
٤ وناتِج 6 × مقلوب  3

٤   األ�حُظ العلاقَة بين ناتِج 6 ÷

  
                   اأتعلُم:

لقســمِة عــدٍد صحيــٍح علــى كســٍر عــاديٍّ اأضــرُب العــدد الصحيح فــي مقلوب 

الكسر. 

 نشاط)٥(

        =       ×٥ = 3
6 ÷٥   3

 6 3 اأضرُب ٥ في مقلوب
6

      لَِنِجْد ٥ ÷

نشاط )6( نشاٌط عملّي:
 

   - اأحضُر اأربَع  اأوراٍق من الكرتون مربّعة الشكل .

   - اأقسُم كل ورقة بالطَّّي ، اإلى ٤ اأجزاء متساوية.

الورقة، اأكمُل الجدول ال�آتي: ١
٤

   - بما اأّن كلَّ جزٍء ُيمثُّل
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أرباع في  عدد ال�
ورقة واحدة 

أرباع في  عدد ال�
ورقتين

أرباع في  عدد ال�
ثلاث اأوراق 

أرباع في اأربع  عدد ال�
اأوراق 

جملة 
القسمة

 = ١
٤

÷١ = ١
٤ ÷٢ =       ÷3 =       ÷ 

جملة 

الضرب
 = ٤

١
×١

=        ×٢ =       ×3  =       ×٤

 نشاط )7(

عــداد فطيــرٍة  كــوب مــن الجبــن ل�إ ١
٢ كــوب مــن الطحيــن، و ٢

3 تحتــاج ســلوى اإلى
ٍة بالُجبــن. مْحشــوَّ

  )اأ(كم فطيرًة  تُِعدُّ سلوى من ٤ اأكواٍب من الطحين؟

        × ٢   = ٤
3        عدد الفطائر = ٤÷

                  ويساوي:       =  فطائر

 )ب(كم كوباً من الجبن تحتاُج سلوى لحشو ١٢فطيرة؟

      عدد اأكواب الجبن =  ×        

                         =  اأكواب من الجبن
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تمارين ومسائل

آتية؟ )١( ما مقلوُب كلٍّ من ال�

 ٩
٥ 7          )ب( 6         )جـ( 

١٢         )اأ( 

 
اأكتــُب ناتــَج مــا ياأتــي باأبســط صــورة:

 
)٢(

   = 3
٤ =              ب (36÷ ٤

7       )اأ(٤÷

= ١
٤ =            د (١٢÷ ٢

3       جـ (١8÷

نسان كل يوم لشرب 8 اأكواب من الماء. كم نصفاً في 8 اأكواب؟ )3(  يحتاج جسم ال�إ

حزمــة مــن القــش كطعــام يومــّي له.كــم  ٢
٥ )٤( فــي مزرعــٍة مــا يحتــاُج كلُّ حصــاٍن اإلى

حصانــاً ُيمكــُن اإطعاُمــه فــي يــوٍم واحــد باســتخدام ٢٢ ُحزمــًة مــن القــش؟

غرام من العسل يومّياً، فكم يوماً تحتاج هذه النحلة ١
8 )٥( تُنتُج نحلٌة

نتاج ٢ غم من العسل؟ ل�إ  



4٥

الدرس)4(
قسمة كسرين عادييَّن

 اأ( يمكُن كتابُة اأيِّ عدٍد صحيٍح على صورة كسر مقاُمه العدد ١ اأتذكر:
ب( لقسمة عدد صحيح على كسر عادي اأضرُب العدد الصحيح في مقلوب الكسر.

واحد صحيح 

١
٢    

١
3    

١
٤    

١
6
١
8

 نشاط )1(

عــداد لوحــة للكســور. اأتاأّمــُل اللوحــَة   قامــْت دعــاُء بقــصِّ قطــع )الــورق المقــوى( الملــّون ل�إ
فــي الواحــد الصحيــح؟  ١

٢ واأكمــُل:   )اأ( كم

 - من لوحة الكسور = 

= ٢ من لوحة الكسور يوجُد نصفان في الواحد الصحيح. ١
٢  - اأعّبُر عنها بالرموز ١÷

(  ؟ ١
٢ و ١ × ٢ )مقلوب ١

٢  - ما العلاقُة بين ناتج ١÷
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من لوحة الكسور؟ يوجد ربعان في النصف اأعّبُر عنها  ١
٢

في  ١
٤

 )ب( كم 

 =           =         × ١
٢   =        ÷ ١

٢          بالرموز  

(  ؟ ١
٤ ٤ ) مقلوب

١ × ١
٢ و ١

٤  ÷ ١
٢     - ما العلاقُة بين ناتج 

؟ من لوحة الكسور =   ٢
٤ ١ في

8  )جـ( كم 

  =       ×        =       ÷     - اأعبُِّر عنها بالرموز       

(؟ ١
8 × 8  )مقلوب ٢

٤ و ١
8 ÷ ٢

٤  - ما العلاقُة بين ناتج

 

     اأتعلُم:

أّول في مقلوِب الكسر الثاني.  لقسمة كسرْين عاديّْين اأضرُب الكسَر ال�

نشاط )2(

اأجُد ناتَج ما ياأتي:

 =        × ٢
3   = ١

6 ÷ ٢
3 اأي ؟    ٢

3
 )اأ(كم سدساً في

؟   اأي         ÷         =        ×        =        ١
٤

في  3
8

 )ب(كم

https://www.wepal.net/library/?app=content.list&level=5&semester=1&type=1
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اأكتُب عدداً مناسباً في  :

        8 
 × ٤

7  =      ٥ 
 ÷ ٤

7  )اأ(

     ٤ 
  ×      ٢ 

 =      3 
 ÷       

7  )ب( 

 ١=       ÷ ٢
٥  )جـ(

جاباِت الُمْمكنة( )اأكتُب ال�إ 8
١٥ =       ÷       

3  )د( 

نشاط )3(

https://www.wepal.net/library/?app=content.list&level=5&semester=1&type=1
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تمارين ومسائل

)١( اأجُد ناتج ما يلي: 

 ١
٩ ÷ ٢

٩ 6                )جـ(
٥ ÷ ٢

٥ ١    )ب( 
٤ ÷ ١

3         )اأ(

 3
7 ÷ 3

7 ٢             )و(
١٠ ÷ 6

١٠ ٢          )هـ( 
٤ ÷ ٥

8         )د(

أم اإلى ثلاث اأثمان  )٢( يعد الحق في توفير الطعام من الحقوق ال�أساسية، احتاجت ال�
علبة توت لتزيين كعكة، يوّضُح الجدوَل ال�آتي عدَد ولون ُعلِب التوت.

آتية: اأجيُب عن ال�أسئلة ال�

أبيض ال�أخضرال�أسود  ال�أحمرلون التوت ال�

١٢3عدد علب التوت
٤

١
86

أبيض لتزيينها؟  )اأ( ما عدُد الكعكات التي ُيمكُن استعماُل جميِع كمّية التوت ال�

وحده             ال�أسود  التوت  كمّية  جميع  استعماُل  ُيمكن  التي  الكعكات  عدُد  ما  )ب(   
لتزيينها؟

 )جـ( لدى ال�أم ٤ بنات، تريد توزيع الكمية نفسها من التوت ال�أحمر لكل بنت، فما 
عدد الكعكات التي يمكن تزيينها؟

https://www.wepal.net/library/?app=content.list&level=5&semester=1&type=1
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الدرس)٥(
تمارين عامة

جابِة الصحيحة في كلٍّ مّما ياأتي: )١( اأضُع  دائرًة حول رمِز ال�إ

8 ؟
٢٠  ١( ما اأبسُط صورٍة للكسر

  ٤
١٠ ٢              د(

٥ ١٠          جـ(
٩ ٥             ب(

٩          اأ(

؟  ٢
3 ÷ ١

٢  ٢( ما ناتج

  3
٥ ٢3         د( 3            جـ(

٤ ٢             ب(
6         اأ(

؟ ٢١
١٥ × ٥

7  3( ما ناتج

  ٢6
٢٢ ٤٩           د( 

٢٥
٢٥         جـ( 

٤٩         اأ(1                ب( 

كعكة ؟ ٢
٤  ٤( كم جزءاً متساوياً يمكن تقسيُم كعكتين؛ بحيث يكّوُن كلُّ جزء

        اأ( جزاأين         ب( ٤ اأجزاء         جـ(6 اأجزاء           د( 8 اأجزاء

م، فما طول هذا الممر؟ ١
٢  ٥( ممر حديقة به ١٢ بلاطة، طول كل بلاطة 

    اأ(6م               ب(١٢م            جـ( ١8م            د( ٢٤م

)٢( اأضُع عدداً مناسباً في  :    

  ١ =       
١٢ ÷ ٢

6 8                  ب( 
١٥ = 3

٤ ÷       
٥         اأ(

  3
١٠ = ٥

٢  ÷       
٤  = ١                  د( 

     6 
  × ٤

6         جـ(

    
                                            ٢ = 3

٥ ١              و(        ×
١٥ =  3

6 ×
     ٢ 

        هـ (  
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)3( اأضُع اإشارة > او < اأو = في  ؛ لتصبَح العبارُة صحيحًة:

                ٤  ١
3 ÷ 3

٤ ٢          جـ(
٩

3
١٠

× ٢
٩

        اأ(

                    ٤  ٢ × ١
٢

3           د(
٢  ١٤

٥  × ٥
7        ب( 

ُحُه: )٤(  اأكتشُف الخطاأ، واأصحِّ

١
3 = ٢

8 × ٤
3  = ٢

8 ÷ 3
٤         

أنثى١٥ســم،  طــول اأنثــاه، فاإذا كان طوُل ال� ٢
٥ )٥(  يبلــُغ طــوُل ذكــر اأحــد اأنــواع الضفادع

وكتلتها٤٥٠غــم، فاأوجــْد طــوَل ذكــر هــذا النــوع مــن الضفــادع. 

ــراً تقطــع  ــو مت ــراً واحــداً، فكــم كيل ــَع كيلومت ــن لتقط ــر بنزي لت ١
8 ــّيارٌة  )6( تســتهلُك س

الســيارة، اإذا اســتهلكت 7 لتــراٍت مــن البنزيــن؟

١
٤ × ١

3 )7( اأكتــُب مســاألًة كلامّيــة حلُّهــا

)8( اأكتــُب كســرين :

٥
6

      اأ( ناتج قسمتهما  

3
١٠       ب( ناتج ضربهما

https://www.wepal.net/library/?app=content.list&level=5&semester=1&type=1
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http//:www.havemath.com/training
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    روابط الكترونية:

اعبــر بلغتــي عــن المفاهيــم ال�ساســية التــي اكتســبتها مــن هــذه الوحــدة بمــا ل� يزيــد عــن 	•
اربعــة اســطر.

اأقيم ذاتي

 
 مشروعي

      

اأتعاوُن مع مجموعتي في:

 اأ( معرفِة ثمِن كلِّ مكّوٍن من مكّونات الكعكة الواحدة.

 ب(حساِب التْكِلفِة اللازمة لعمل 3كعكات من الجزر.

مكونات 3 مكونات الكعكة الواحدة
كعكات 

التكلفة المادية ل 3 
كعكات

كاأس جزر ١
3

 ١ كاأس عصير جزر

كاأس مكسرات ١
٤

كاأس طحين 3
٤

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم  ١
٢

https://www.wepal.net/library/?app=content.list&level=5&semester=1&type=1
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لِعمــِل كمّيــٍة مــن الِعطــِر مقداُرهــا ٥٠ مللتراً، نحتاج اإلى ٢‚٠هذه الكمية من زْيت 
 العطــر الخــام. مــا كميــُة الزيــت الخــام التــي نحتاُجها لعمل ١٢٠ مللتــراً من العطر؟

رضب الكسور العرشية وقسمتها

الوحدة
3

https://www.wepal.net/library/?app=content.list&level=5&semester=1&type=1



٥3

 اإيجاِد ناتج ضرب عدد صحيح في كسر عشري وبالعكس.
 اإيجاد ناتج ضرب كسر عشري في كسر عشري.

 اإيجاد ناتج قسمة عدد صحيح على كسر عشري وبالعكس.
 توظيف ضرَب الكسور العشرية وقسمتها في حّل مشكلات حياتية.

ــدة والتفاعــل مــع  ــذه الوح نتهــاء مــن دراســة ه يتوقــع مــن الطلبــة بعــد ال�إ
اأنشــطتها اأن يكونــوا قادريــن علــى توظيــف ضــرب الكســور العشــرية وقســمتها 

ــة مــن خــلال ال�آتــي: ــاة العملّي فــي الحي

https://www.wepal.net/library/?app=content.list&level=5&semester=1&type=1
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الدرس)1(
ضرب عدد صحيح في كسٍر عشري  

 نشاط )1(:

     اتفق سالم وزوجته خلود على تبليَط ساحِة بيِته باستخدام نوعين من البلاط مربّع 
أّول 6‚٠ م، وطول ضلع النوع الثاني 3٥‚٠م. الشكل، طوُل ضلِع النوع ال�

البلاط  من  آتية  ال� ال�أعداد  من  كلٍّ  طوِل  لمعرفِة  ال�آتي؛  الجدول  في  الفراغاِت  اأكمُل 
)١٠،١٠٠،١٠٠٠(، من كل نوع:

عدد البلاط
١٠٠٠× ١٠٠× ١٠× الكسر العشري

6٠‚٠ ٠‚6

٠‚3٥

 اأناقُش: كيف تّم تحريُك الفاصلِة العشرية في الناتج؟

    اأتعلُّم:

نّنــا  عنــد ضــرب كســٍر عشــريٍّ فــي ١٠ اأو ١٠٠ اأو ١٠٠٠ اأو .....، فاإ
نحــّرُك الفاصلــة اإلــى اليميــن عــدداً مــن المنــازل مســاوياً لعــدد ال�أصفــار .
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 نشاط )2(

        اأ( اأقراأ الكسور العشرية وال�أعداد العشرية الممثلة على لوحة المنازل:

جزء من جزء من عشرة اآل�ف
األف

جزء من 
مئة

جزء من 
عشرة

الفاصلة 
العشرية

العدد 
الصحيح

37,٢
٠٩١8,٠
٤٢63,٠
٢7٠٠,٠

      ب( اأقراأ كما في المثال:  ١,7٥ تقراأ واحد صحيح وخمس وسبعون من مئة

 ٢٤,٠87      ٠,7٠      ٥٠٠,7٥٠                                      

 نشاط )3( 

للاحتفــال بشــفاء جارتِهــم، اشــترْت ول�ُء وربــاُب كعكــًة  حيــُث 
ــمْت اإلى عشــرة اأجزاء متســاوية، اأكلْت كلٌّ من ول�ء ورباب  قُسِّ

جــزءاً واحــداً منهــا، واأكلــْت كلٌّ مــن هنــاء وســعاد جزاأيــن.
وُيكَتــُب علــى     ١

١٠  الكســر العــادي الــذي يعبــر عّمــا اأكلتــه كل مــن ول�ء وربــاب هــو 
صــورة كســر عشــري ٠,١

 مجموُع ما اأكلته ول�ء ورباب ككسر عشري =  +  = 

 = ٢ × ٠,١ =                                               
 الكسر الذي يمثل ما اأكلته كلٌّ ِمن هناء وسعاد على صورة كسر عادي

   هو  وُيكتُب على صورة كسر عشري  

 مجموُع ما اأكلته هناء وسعاد ككسر عشري =  +   = 
 =  ×  =                                               
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        اأتعلُّم:
نّنــا نضــرُب العددْيــن كمــا  لضــرِب كســٍر عشــرّي فــي عــدد صحيــح، فاإ
فــي ال�أعــداد الصحيحــة، ثــم نضــُع الفاصلــة، بحيــث يكــوُن عــدُد المنــازل 

ــي الكســر العشــري. ــازل العشــرية ف ــج الضــرب مســاوياً لعــدد المن ــي نات العشــرية ف

 نشاط )4(:

ــّون محمــٌد باللــون ال�أحمــر ٢8جــزءاً مــن الشــكل المجــاور، المكــّون مــن ١٠٠ جــزٍء  ل
ــّون ٢8 جــزءاً اآخــر باللــون ال�أخضــر. متســاٍو، ول

 الكسر العشري الذي يمثُّل الجزء الملّون باللون 
   ال�أحمر = ٠,٢8

 الكسر العشري الذي يمثُّل الجزء الملّون باللون
  ال�أخضر = ٠,٢8

 مجموع الكسور العشرية التي تمثُّل ما لّونه باللونين: 
 =  +  =   

   =  ×  =  )من الرسم(  
      ماذا تلاحظ؟

 نشاط )٥(

 اأضُع الفاصلَة في مكانها الصحيح في الناتج: 

 اأ( ٩‚٠× 8 = 7,٢     ب( 87‚٠×3 =٢6١       جـ( ٢٥‚٠× ٤ =١٠٠
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 نشاط )6(:

     اأجد الناتج:

 اأ(٢×٠,3 =       ب(٤× ٠,١6 =    جـ(٤×١٢3, = 

 د(٠,٥ ×١٠=    هـ(١٠٠× ٠,٤8=    و (7٠٩,٠×١٠٠٠ = 

تمارين ومسائل

 اأفّكــُر: قــال ماجــٌد:اإّن ناتــَج ضــرب 8 × 7٢‚٠ يســاوي ٥76‚٠هــل 

آله الحاســبة؟ اأصــاَب ماجــد اأم اأخطــاأ؟ اأتحقــق مــن صحــة مــا قالــه ماجد باســتخدام ال�

)١( اأضُع الفاصلة في مكانها الصحيح في الناتج:

 اأ( ٩‚٠ ×6 = ٥٤     ب( ٤٢‚٠ × 8 = 336      جـ( ١٠٠×٩٢‚٠ = ٩٢٠٠  
 د( 3٢٩×7‚٠ = ٢3٠3      هـ( ١٠٠٠×٠3٤‚٠ =3٤٠٠٠

)٢( اأجد ناتج مايلي:

   اأ( 7‚٠ × ٩                   ب( ٢٥‚٠ × 3                       جـ( 6٢3×7‚٠
   د( ١٠×36‚٠              هـ( ٢٠٠×٠٤6‚٠  

)3(  اشــترى معلـّـٌم 7 علــِب األــواٍن، ســعُر العلبــِة الواحــدة ٠,6٤ دينــاراً، واشــترى قصتيــن 

للتلويــن، ســعُر الواحــدة ٠,٥8 دينــاراً.  كــم دينــاراً دفــع للبائــع؟

https://www.wepal.net/library/?app=content.list&level=5&semester=1&type=1



٥8

الدرس)2(
ضرب كسرين عشرّيْين

 نشاط )1(

لَــدى دعــاء ٩8‚٠كغــم مــن الشــمع، اســتخدمْت 7‚٠ مــن 

الشــمع فــي حصــة التربيــة الفنّيــة؛ لعمــل اأزهــار. مــا كتلــُة الشــمع 
أزهــار؟ ــي عمــل ال� المســتخدم ف

 لحساِب كتلة الشمع المستخدم في عمل ال�أزهار اأجُد:

  7‚٠ الشمع الذي لديها =   7‚٠ ال ٩8‚٠                                              

 ٩‚٠8 × ٠‚7 =                          

686 = 686‚٠)على صورة كسٍر عشرّي( = ٩8
١٠٠ × 7

١٠ =                           

 ما العلاقُة بين عدد المنازل العشريّة في الناتج وفي الكسرين العشريّين المضروبْين؟

 ماذا تلاحظ؟

 

 نشاط )2(

 اأجُد ناتج: ٤‚٠× 8‚٠ =

3٢
  =        × ٤

١٠  

          

  =  ) على صورة كسر عشرّي (
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    اأتعلُّم:

 نشاط )3(

     اأناقُش، واأكمُل الفراغ فيما يلي:

٩‚٠× 6‚٠ =٠,٥٤              األ�حظ اأّن : ٩ × 6 =٥٤
عــدُد المنــازل العشــريّة للناتــج =  ، مجمــوُع عــدد المنــازل العشــريّة فــي 

الكســرْين  مــاذا تلاحــظ ؟ 

ــا نُجــري عملّيــة  نّن لضــرِب كســٍر عشــريٍّ فــي كســٍر عشــريٍّ اآخــر، فاإ
الضــرب كمــا فــي ضــرب ال�أعــداد الصحيحــة، ونضــُع الفاصلــة فــي 
الناتــج؛ بحيــث يكــون عــدُد المنــازل العشــريّة مســاوياً لمجمــوع عــدد 

المنــازل العشــريّة فــي العددْيــن المضروبْيــن.

 نشاط )4(

اأجُد ناتج ما يلي:

 اأ( 37‚٠× ٤‚٠=                  ب( ٢٤‚٠× 38‚٠= 

 نشاط )٥(

لـَـدى صائــغ 7٥‚٠كغــم مــن الذهــب الخــام، اســتخدم ١‚٠ منهــا فــي صناعــة ســواراً، مــا 
كتلــة الذهــب المســتخدمة فــي صناعــة هــذا الســوار؟

الحّل: كتلة الذهب التي صنع منها السوار =
         ×  =  كغم

https://www.wepal.net/library/?app=content.list&level=5&semester=1&type=1



60

تمارين ومسائل

 اأفّكــُر: لَــدى اأســرِة الصــف لــوٌح مــن الخشــب طولــه ٩‚٠ م، تريــد                

أّول 3‚٠م، وطــول الــرف الثانــي ٤‚٠ م اأن تعمــل منــه رفّْيــن، طــوُل الــرف ال�
اللّــوح. مــن  الُمتبقّيــة  القطعــة  وطــوَل  الرفّْيــن،  مــن  كلٍّ  طــوَل  بالســنتمتر  اأحِســُب 

)١( اأضُع الفاصلة في مكانها الصحيح في ناتِج كلٍّ مّما يلي: 

 اأ( 7‚٠ × ٢‚٠ = ١٤                  جـ( 6٠٢‚٠× ٤3‚٠ = ٢٥886

 ب( 8٥‚٠ × 8٥‚٠ = 7٢٢٥          د( 76٥‚٠×٠٠٢‚٠ = ١٥3٠

)٢( اأجُد ناتج ما يلي  :

 اأ( ٤8‚٠× ٩‚٠          ب( 86‚٠ × 8٤‚٠         جـ( ٤١٥‚٠ × 3٢‚٠

أبيــض طولهــا 86‚٠ م، اســتخدمت جــزءاً  )3( لَــدى عليــاء قطعــٌة مــن قمــاش القطــن ال�

أمتــار ؟ منهــا طولـُـه رُبــُع القطعــِة ) ٢٥‚٠(، لِعمــِل لوحــٍة للرســم. مــا طــوُل هــذه اللوحــِة بال�

)٤( اأجُد ناتَج ما يلي:

                            = ٤
٥ × 7٥‚٠=                    ب( 6‚٠× 36٠

١٠٠      اأ( 
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الدرس)3(
قسمة الكسور العشرية

 اأول�ً: قسمُة كسٍر عشرّي على عدٍد صحيح

نشاط )1(  

لكل فرد واجبات نحو المجتمع، ففي موسم قطاف الزيتون، تبّرَع 
خيرية  جمعيات   ١٠ اإلى  الزيت  من  اإنتاِجه  ِمْن   ٢٥‚٠ بـِ  ُمزارٌع 
بالتساوي. ما نصيُب كلٍّ منها مّما تبّرَع، على صورِة كسٍر عشرّي؟

=  ٢٥‚٠÷١٠

=  ١٠
١ ÷ ٢٥

١٠٠

نتاج )ككسٍر عشرّي(. لماذا؟          = ٠٢٥‚٠ من كمية ال�إ ٢٥
١٠٠٠  = ١

١٠ × ٢٥
١٠٠

 
  األ�حُظ:   كيف تّم نقُل الفاصلة العشريّة في الناتِج اعتماداً على عدد اأصفار المقسوم عليه.

 نشاط )2(

       اأكمُل ما يلي:  

=  ككسٍر عشرّي        =       
١٠٠ ×       

١٠٠ = ٢٥ ÷١٠٠
 اأ(٢٥‚٠÷١٠٠=  

=  ككسٍر عشرّي       =       ×        = ١٠٠٠ ÷  ب( ٢٥‚٠÷١٠٠٠=      
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    اأتعلُّم:
عنــد قســمِة كســٍر عشــرّي علــى ١٠ ، ١٠٠ ،١٠٠٠ .......، 
ننــا نحــّرُك الفاصلــة العشــرية فــي الكســر العشــري الناتــج عــدداً مــن  فاإ
ــه. ــار المقســوم علي ــى جهــة اليســار مســاوياً  لعــدد اأصف ــازل ال المن

 ٩‚٠63

 ٠‚3٢

  ‚٩
 ٠6
 6-
٠

 -

نشاط)3( 

      اأكمُل الجدوَل ال�آتي:

١٠٠٠ ÷ ١٠٠÷ ١٠÷ الكسر العشري

٤‚٠  ٠,٠٤

٠‚٠6 

٠,٠٠87  ٠‚87

 نشاط )4(

       قّسم رائٌد ٩6‚٠ دونماً من ال�أرض بين بناته الثلاثِة بالتساوي. ما نصيب الواحدة منهن؟

= 3
١ ÷ ٩6

١٠٠     = 3÷ ٩‚٠6

 =        = ١
3١

× ٩6
١٠٠

3٢

 = ٩6‚٠÷3 = 3٢‚٠ دونماً نصيُب كّل واحدة. 

ُيمكــُن حســاُب نصيــِب الواحــدة منهــن باســتخدام القســمة الطويلــة، 
األ�حــُظ خطــواِت الحــّل
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    اأتعلُّم:
ننــا نبــداأ القســمَة كمــا  لقســمِة كســٍر عشــريٍّ علــى عــدٍد صحيــٍح، فاإ
أعــداد الصحيحــة مــن اأعلــى منزلــة؛ بحيــُث نرفــُع الفاصلــَة  فــي ال�

ــة فــي مكانهــا ونُكمــُل القســمة. ــج مــن البداي ــي النات العشــريَة ف

 نشاط )٥(

 اأكمُل مايلي باإيجاد الناتج، واأكتُبه في الفراغ:

 اأ(6٤‚٠÷٢=  

 ٠‚6٤٢

 ٠‚3٢

 6
 ٠٤
 ٤-

 -

٠

 ب(٩8٤‚٠÷6=

 ٩‚٠8٤6

 جـ(736‚٠÷٤=

 ٠‚736٤

 ٠١‚٠8٤

33   
 -

 -

٤  

3٢
١6

 نشاط)6( 

قّســم حــداد قضيبــاً مــن الحديــد طولــه 88‚٠ م اإلــى ١١ قطعــه متســاوية فــي الطــول. مــا 
طــوُل القطعــِة الواحــدة؟

طوُل القطعِة الواحدة = ٠,88÷  =  م
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ملح+يوم

ال�أسير= كرامة

يومملح +

= كرامةماء

ماءال�أسير

ملح+يوم

ال�أسير= كرامة

يومملح +

= كرامةماء

ماءال�أسير

ملح+يوم

ال�أسير= كرامة

يومملح +

= كرامةماء

ماءال�أسير

 * للمعلم: توفير لوحات للعدد اللازم للتطبيق العملي من خلال مجموعات.

 ثانيًا: قسمُة عدٍد صحيٍح على كسٍر عشرّي

 نشاط )1( *

     يعتبــر ال�أســر مــن الممارســات التعســفية، تضامنــاً مــع يــوم ال�أســير الفلســطيني اأعــدت 
معلمــة الصــف الخامــس ثــلاث لوحــات كمــا فــي الشــكل؟ 

آتية: ن كل مجموعة الجملة ال� ثم وزعتها على مجموعات الصف بحيث تكوِّ

 )يوم ال�أسير، ملح +ماء = كرامة( ما عدد الجمل التي يمكن تكوينها.

 عدد الكلمات بكل لوحة يساوي  كلمات.

 عدد كلمات الجملة الواحدة يساوي  كلمات.

.  الكسر العشري الذي يمثل عدد كلمات الجملة الواحدة بالنسبة لكل لوحة هو 

 كم ٠,٥ في 3 .

 3÷٠,٥ =      )اعتمد على الجمل التي تم تشكيلها من كل لوحة(.

 عدد جميع الجمل التي تم تكوينها  جمل.

   ما العلاقة بين ناتج 3÷٠,٥ وعدد الجمل التي تم تكوينها.  
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    اأتعلُّم:
لقســمِة عدٍد صحيٍح على كســٍر عشــريٍّ نضرُب المقســوم والمقســوم 
عليــه فــي ١٠اأو ١٠٠ اأو ١٠٠٠؛ بحيــُث ُيصبــُح المقســوُم عليــه عــدداً 

صحيحــاً، ثــم نجــري القســمة كمــا فــي ال�أعــداد الصحيحة.

 
نشاط )2(

 
       اأجُد الناتج على صورة كسر عشري :

   =        =        ×٤8
١٢‚٠×١٠٠

 = ٤8
٠,١٢  اأ( ٤8÷١٢‚٠ = 

      =         =           ×٩8   
٠١٤‚٠×١٠٠٠

  = ٩8
٠,٠١٤  ب( ٩8÷٠,٠١٤ =

 نشاط )3(

آلة الحاسبة:       اأجُد ناتَج ما يلي واأتحقق من صحة الناتج باستخدام ال�
= ٠‚8  ÷         3٢٤     

١٠              ×١٠×    
 = ÷    
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 نشاط )1(

لــدى ســليمان ٠,7٥ كغــم مــن العســل، اأراد 
توزيعهــا علــى اأصدقائــه بالتســاوي ، فاأعطــى كل 
منهــم ٠,٢٥ كغــم ، مــا عــدد اأصدقــاء ســليمان ؟

لمعرفــة عــدد اأصدقــاء ســليمان اأجــد ناتج قســمة 

٠,7٥ على ٠,٢٥ 

 
٢٥‚٠×١٠٠
٠×١٠٠‚7٥  = ٠,7٥

٠,٢٥
   = ٠ ÷ ٠,٢٥,7٥

اأناقش مع زملائي لماذا تم ضرب ٠,٢٥ في العدد ١٠٠ 

7٥ =            عدد اأصدقاء سليمان هو 
٢٥

=

 نشاط )2(

اأجد ناتج القسمة :

 اأ( ٠,٤78÷ ٠,٢ 

 =    =  
٢‚٠×١٠   

  ×٠,٤78
  = ٠,٤78

٠,٢  =      

 =   =  
 ×١٥‚٠

  ×٠,١٠٥
 = ٠,١٠٥

٠,١٥  ب( 

 ثالثًا: قسمُة كسٍر عشرّي على كسٍر عشري
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    اأتعلُّم:
لقسمة كسر عشرّي على كسر عشرّي نضرب المقسوم و المقسوم 
عليه في ١٠ اأو ١٠٠ اأو ١٠٠٠ بحيث يصبح المقسوم عليه عددا 

صحيحا ثم نجري القسمة. 

 نشاط )2(

آلة الحاسبة: اأجد ناتج ما يلي واأتحقق من صحة الناتج باستخدام ال�

= ٠ ÷  ٤‚ ٠ ‚6٤٤ 

١٠          ×١٠×

 =   ÷  
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تمارين ومسائل

)١( اأجُد ناتَج ما يلي:

 اأ( 8٤‚٠ ÷٤      ب( 87‚٠÷١٠      جـ(٤3٤‚٠÷3٥     

 د( ١٢6÷7‚٠              هـ(٢7÷٠٩‚٠        و( ٤3٢÷١٢‚٠ 

آتية: )٢( اأكمُل الفراغات ال�

٠‚٠3 = 7 ÷  اأ(  ÷ ٤=  ٤8‚٠         ب(  

)3( اأجد ناتج ما يلي:

 اأ( ٠,36 ÷ ٠,١٢       ب(  37٢,٠  ÷  ٠,١٢٤        
 جـ(  ٠,١٠66 ÷  ٠,٢6   د(٠,١٩٢÷ ٠,٠٤                 

ــٍع متســاويٍة؛ لعمــِل  ــى ٥ ِقَط ــَة ارٍض مســاحتها 8٥‚٠ دونمــاً اإل ــم محمــٌد  قطع )٤( قّس

اأحــواٍض لزراعــة ال�أشــتال.ما ِمســاحُة الحــوض الواحــد؟

أرز التــي تطُبخهــا،  )٥( تســتخدُم ســارُة كوبــاً لقيــاس كمّيــِة ال�
ــاً،  ــي تمــلاأ الكــوب ٢٥‚٠كيلوغرام أرز الت ــة ال� ــاإذا كانــت كتل ف

أرز؟ فكــم كاأســاً تحتــاُج لقيــاس 3كغــم مــن ال�

)6( مــع لبنــى ٠,٤8 لتــر مــن عصيــر الليمــون، كــم كاأســاً مــن شــراب الليمــون تســتطيع 

اأن تحضرمــن هــذا العصيــر اإذا وضعــت فــي كل كاأس ٠,٠8 لترمــن هــذا العصيــر؟
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الدرس)4(
تمارين عامة

جابة الصحيحة فيما ياأتي:  )١( اأضُع دائرًة حوَل رمِز ال�إ

 ١( ما ناتج 76‚٠× ٢ ؟

        اأ(٥٢‚١             ب(١٥٢‚٠       جـ(٢ ‚١٥           د(١٥٢

 ٢( ما ناتج ١76‚٠ × ٠8‚٠؟

        اأ(١٤٠8‚٠          ب(٤٠8‚١       جـ( ٠8‚١٤         د(٠١٤٠8‚٠    

 3( ما ناتج ٩87‚٠ × ١٠ × ١٠؟

        اأ(٠٠٩87‚٠        ب(87٠٠‚٩      جـ(٩87‚٠          د(7‚٩8

 ٤( ما ناتج ٤3‚٠ ÷١٠ ؟

        اأ(٠٤3‚٠           ب(3‚٤      جـ(٤3٠             د(٠‚٤3

 ٥( ما ناتج 86١‚٠÷7 ؟

        اأ(٢3‚١             ب(٠١٢3‚٠     جـ(١٢3‚٠          د(3‚١٢

 6( ما ناتج ٩٠٩ ÷ ٩‚٠ ؟ 

        اأ(١٠١              ب(٠١‚١        جـ( ١‚١             د(١٠١٠
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)٢( اأجد ناتج ما يلي :

 اأ( ١١7‚٠ ×١٠           ب( ٥٤‚٠ ×١٠٠× ١٠           جـ( ١8×76‚٠

 د( ٢6‚٠÷١٠            هـ( 6٥8‚٠÷٤                    و( ٤8÷6‚٠ 

)3( كتلــُة  قطعــٍة مــن الذهــب ١١7‚٠ كغــم. اأحســُب كتلــَة 8 قطــٍع مــن 

آلــة الحاســبة. النــوع نفســه باســتخدام ال�

)٤(  وَضــع علــيٌّ ٩7٢‚٠ كغــم مــن الشــاي فــي ٤ اأكيــاس 

بالتســاوي ، و3 كغــم مــن القهــوة فــي ٥ اأكيــاس بالتســاوي. 
مــا كتلــة  الشــاي الــذي وضــع فــي الكيــس الواحــد؟

)٥( لَدى نادية 3 دنانير، هل تستطيُع شراء ٤هدايا 

أبنائها، اإذا كان ثمن الهدية الواحدة 7٩‚٠ ديناراً ؟  ل�

)6( اأحمــد ومحمــد خّياطــان يعمــلان معــاً، قــام كل منهمــا بقــص شــريط مــن القمــاش 

اإلــى قطــع متســاوية فــي الطــول، طــول كل منهــا ٠,٠6م ، فــاإذا كان طــول شــريط اأحمــد 

٠,٩6م ، وعــدد القطــع التــي حصــل عليهــا محمــد مــن قــص الشــريط هــي ٢٠ قطعــة:

 اأ( ما عدد القطع الصغيرة التي حصل عليها اأحمد من قص الشريط؟

 ب( ما طول شريط القماش الموجود مع محمد ؟
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    روابط الكترونية:

 https//:www.youtube.com/watch?v8-=BZA6kkCXk
https//:www.youtube.com/watch?v=SbDIzenLbR4

                                      
                                             مشروعي

 اأ( نتعــاوُن معــاً لحســاب طــوِل وثمــِن شــريِط القمــاِش الــلازم؛ لعمــِل ِشــعاٍر لــكلِّ طالــٍب 

فــي اللجنــة ال�جتماعّيــِة والفنّيــة، والعلمّيــِة والثقافّيــِة مــن الصــف الخامــس، علمــاً بــاأّن طــوَل 
الشــريِط الــلازم للشــعار الواحــد ٢٤‚٠م.

 ثمن الشريط للمجموعة
الواحدة

 طول الشريط اللازم
للمجموعة الواحدة

 عدد الطلاب
المشتركين

اللجنة

العلمية

الثقافية

ال�جتماعية

الفنية

المجموع

ــذا  ــا طــول ه ــاراً م ــه 88‚٢ دين ــة ثمن ــة الفني ــة شــريطاً خاصــاً للجن  ب( اشــترت المعلم
الشــريط؟

ما المفاهيم التي كانت اكثر متعة اثناء تعلمي لهذه الوحدة.	•

اأقيم ذاتي
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كيف ُيمكُن ِحساُب ِمساحاِت ال�أشكاِل المستطيلِة على سبيل المثال المستطيلات 

براهيمي، اأو سجادة الصلاة؟  على ال�أعمدِة الداخلّية للحرم ال�إ

الهندسة

الوحدة
4
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 استنتاِج اأنواِع المثلثاِت من حيث اأضلاِعها.

 التعرّف اإلى َوحدات قياس الِمساحة.

 استنتاج قانوِن حساب ِمساحة كلٍّ من المستطيل، والمربع.

 التعرّف اإلى شبكِة كلٍّ من: المكعب، ومتوازي المستطيلات، ورسم كّل منها.

 استنتاج قانون ِحساِب الِمساحة الجانبّيِة والكلّيِة لمتوازي المستطيلات.

  توظيف قوانين الِمساحة لبعِض ال�أشكاِل المستوية في حّل مشكلات حياتّية.

ـــع اأنشـــطتها  ـــل م ـــذه الوحـــدة والتفاع ـــن دراســـة ه ـــاء م نته ـــد ال�إ ـــة بع ـــن الطلب ـــع م يتوق

اأن يكونـــوا قادريـــن علـــى توظيـــف مســـاحات ال�أشـــكال الهندســـية فـــي الحيـــاة العملّيـــة 

ـــي: مـــن خـــلال ال�آت
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الدرس)1(
اأنواع الُمثلثات

 نشاط )1(
، ثّم اأكتُب واأناقُش:  1( اأتاأّمُل الَعَلَم الِفَلسطينيَّ

. نة باللّون ال�أحمِر هو   اأ( شكُل المنطقِة الُملوَّ

 ب( للمثلّث3رؤوس،و  اأضلاع، و  زوايا.

: هو مثلٌث حادُّ الزوايا.  جـ( المثلّث في الَعَلِم الِفَلسطينيِّ

  2( يوَجُد نوعان اآخران للمثلّث حسب الزوايا: 

        مثلث  الزاوية ، ومثلث  الزاوية.

 نشاط )2(    نشاط تعاونّي

اأتعــاوّن مــع اأفــراد مجموعتــي، ونقــوُم بقيــاس اأطــواِل اأضــلاِع كلِّ مثلّــٍث مــن المثلثــات 
آتيــة، ونســّجُل القياســاِت عليهــا: ال�



7٥

    اأتعلُّم:

ُيصنُّف المثلُّث حسب اأطواِل اأضلاعِه اإلى:

  المثلث متساوي ال�أضلاع: اإذا تساوت اأطوال اأضلاعه الثلاثة.

 المثلث متساوي الساقين: اإذا تساوى فيه طول� ضلعْين على ال�أقل.

 المثلث مختلف ال�أضلاع : اإذا كانت اأطوال اأضلاعه الثلاثة مختلفة في الطول .

باأ

* للمعلم: الرمز    يعبر عن التساوي.

ماذا تلاحظ؟
   اأناقش:

             المثلُّث المتساوي ال�أضلاع هو اأيضًا متساوي الساقين.

 نشاط )3(

آتية، حسب اأطواِل اأضلاعِه موّضحاً السبب شفويًا:*  اأكتُب نوَع كلِّ مثلٍّث من المثلّثات ال�

نوع المثلّث:                               مختلف ال�أضلاع
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تمارين ومسائل

3سم3سم

3سم

٥سم٥سم

3سم

6سم

7سم

١٠سم

٤سم

٥سم٤سم
7سم

3سم

8سم

8سم

8سم

)١( اأحّدُد نوَع كلِّ مثلّث حسب اأطوال اأضلاعه:

 

                                   

آتية حسب اأطوال ال�أضلاع، وقياسات الزوايا: )٢( اأصنُّف المثلثات ال�

ال�أضلاع:                         

الزوايا:                            

)3(  لَــدى اإبراهيــَم حــوٌض اأرضيتــه مربَّعــُة الشــكِل، طــول ضلعهــا 3م ، اأراد تقســيمها 

اإلــى ٤ اأحــواض، كلٌّ منهــا مثلـّـُث الشــكِل، ويشــترُك مــع المربّــع باأَحــِد اأضلاعــه.

 اأ( اأرسُم رسماً تخطيطّياً للاأحواض التي سيقوُم اإبراهيُم بعمِلها مع الحوض المربِّع الشكل.

 ب( ما نوُع كلٍّ من المثلّثات التي سيقوُم بعمِلها حسب اأطواِل ال�أضلاع؟

        اأفّسُر اإجابتي.
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الدرس)2(
وحدات المساحة

١سم

١سم

 نشاط )1(

 اأ( اأعدُّ عدَد الَوحداِت المربّعِة التي تغطي الصورة 

     المجاورة من قصِر هشاٍم في اأريحا.

 ب( ِمساحة الصورة =  َوحدة مربعة.

 نشاط )2(

 اأ( في الشكِل الُمجاوِر مربٌّع طوُل ضلِعه ١سنتمتر)١سم(

     َوحدة الِمساحة = وحدة مربعة = ١ سنتمتر مربع )١سم٢ (

 األ�حظ    صورة حبة القمح على مربٍّع طول ضلعه ١سم.

 ب( اإذا كان طول ضلع المربع ١متر )١م(

       وحدة المساحة = وحدة مربعة

                       = ١متر مربع )١م٢(.

  األ�حــظ    الِمســاحُة الُمخّصصــُة لــكّل طالــٍب داخــل الغرفــة الصفّيــة حســب تعليمــات 

وزارة التربيــة والتعليــم العالــي هــي ١م٢.

هل غرفة صفك تحقق هذه التعليمات. لماذا؟
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* للمعلم: يستخدم الدونم لقياس مساحات ال�أراضي

اأ
ب

جـ

 جـ( الدونم * = ١٠٠٠ م٢

ــي يحتجُزهــا جــداُر الضــمِّ  أراضــي الت ُر ِمســاحُة ال� ــدَّ تُق
والتوّســع فــي محافظــة جنيــن بـــ ٤٤ األــَف دونــٍم.

 نشاط)3(

آتية، علماً باأّن َوحدة المساحة هي ١سم٢؟       ما ِمساحُة كلٍّ من ال�أشكاِل ال�

 نشاط )4(

اأضُع دائرًة حول َوحدة المساحة ال�أنسب؛ في كلِّ حالة:

دونمسم٢م٢اأرُض جامعِة فلسطيَن التقنّية )خضوري(
دونمسم٢م٢مساحُة سطِح كتاِب الرياضيات.

دونمسم٢م ٢ِمساحُة حديقِة المنزل.

مساحة الشكل اأ = ٢3سم٢
مساحة الشكل ب =  سم٢

مساحة الشكل جـ=  سم٢
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تمارين ومسائل

اأ

جـ

ب

آتيِة، علماً باأّن َوحدَة الِمساحة هي ١سم٢ ؟ )١( ما ِمساحُة كلٍّ من ال�أشكاِل ال�

)٢( اأكتُب َوحدَة الِمساحِة ال�أنسب لكلٍّ مّما ياأتي :

    اأ( غرفة الصّف.                 ب( سطح الِمسطرة. 

       جـ( ساحات المسجد ال�أقصى.            د( ملعب المدرسة.
 
آتيــِة لقياس ِمســاحِة ســطِحه: )3( اأكتــُب مثــال�ً واحــداً ل�أشــياء تُســتخَدُم َوحــداُت الِمســاحِة ال�

        سم٢                 م٢              دونم 

)٤( زاَر وليــٌد ِمزرعــَة جــدِّ صديِقــِه ســعيٍد ، فقــاَل ســعيٌد:اإنَّ ِمســاحَة هــذه المزرعــِة 
تســاوي ٥٠٠٠م٢ ، فقــال وليــد: اأي اأّن ِمســاحة هــذه المزرعــة تســاوي ٥ دونمــاٍت، هــل 

ــُر اإجابتــي. ــٌد صحيــح ؟ اأفّس ــه ولي مــا قال
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الدرس)3(
مساحة المستطيل والمربع

 نشاط )1(

اأتاأّمـــُل الشـــكَل المجـــاوَر         
المســـجِد  بيـــن  تجمـــُع  لصـــورٍة 
ال�أقصـــى وقّبـــِة الصخـــرِة، مرســـوم  
عليهـــا شـــبكٌة مـــن المربعـــات، طـــوُل 
ضلـــِع كلِّ مربـــٍع =١ســـم، واأجيـــُب:

 طول الصورة =  سم

 عرض الصورة =  سم
 عدد الَوحدات المربعة )سم٢(  التي تغطي الصورة = 36سم٢

 ِمساحة الصورة =  سم٢

 اأناقُش العلاقَة بين ِمساحِة المستطيِل وكلٍّ من الطول والعرض.

 األ�حظ اأنَّ ِمساحَة الصورِة = 36 سم٢ = ٩سم × ٤سم

 نشاط )2(

ــذي تغطــي ســطَحه  ــُل المســتطيَل المجــاوَر ال اأتاأّم
شــبكُة مربعــات، طــول ضلــع كّل مربــع يمثــل١م.

 طــول المســتطيل= ٩م.

 عرض المستطيل=  م.
  مساحة المستطيل= وحدة مربعة )م٢(.    



81

3سم 

8سم 

6سم 

٤سم 

    اأتعلُّم:

 ِمساحُة الُمستطيِل = الطوُل × العرض

 اأناقُش: العلاقَة بين مساحة المستطيل بالوحدات المربعة

                      وكلٍّ من الطول والعرض.

 نشاط)3(

صلاِح الســّياراِت، اأرضّيُتها مســتطيلُة الشــكِل، طولُها ١٥م، وعرضها١٠م.       ورشــُة ل�إ
كــم متراً مربعاً ِمســاحُة ال�أرضّية؟

مساحة ال�أرضّية = مساحة المستطيل = الطول×العرض =  ×  =  م٢

 نشاط )4(

اأجُد ِمساحَة كلٍّ من المستطيلْين المجاورْين:

ِمساحُة المستطيِل ال�أحمر = الطول × العرض =  ×  =  سم٢
ِمساحُة المستطيِل ال�أخضر = الطول × العرض =  ×  =  سم٢
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٥سم

    اأتعلُّم:

 نشاط )٥( 

اأتاأّمُل المربَع المجاوَر الذي يغطي سطَحه َوحداٌت مربعٌة طوُل ضلِع كلٍّ منها =١سم

 طول المربع = 6سم

 عرض المربع =  سم

 مساحة المربع =  وحدة مربعة )سم٢(

 ما العلاقُة بين ِمساحِة المربِع وطوِل ضلِعه؟

 نشاط )6(

جادة. َسّجادٌة مربعُة الشكِل، طوُل ضلِعها٤م. اأحِسُب ِمساحَة السَّ

مساحة الّسجادة = مساحة المربع  = طول الضلع × طول الضلع

         =  ×  = ١6م٢ 

 نشاط )7(

اأجُد ِمساحَة المربِع المجاور:
مساحة المربع =  × 

               =  ×  =  سم٢

ِمساحة المربع = طول الضلع × طول الضلع
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تمارين ومسائل

٢٠سم

١٢سم مربع
٥سم

 اأفّكُر: مربٌع ِمساحُته = ١٠٠سم٢ ، ما طوُل ضلِعه ؟

)١( اأجُد ِمساحَة مستطيٍل، طولُه١3سم، وعرضه 6,٥سم.

)٢( مزرعٌة مربعُة الشكِل، طوُل ضلِعها ٢٥م، اأجُد ِمساحَتها. 

)3( مربٌع ِمساحُته تساوي مساحَة مستطيٍل بعداه: ٩سم، ٤سم.ما طوُل ضلِع المربع؟

)٤( اأجُد ِمساحَة المنطقِة الُمظللِة في الشكل المرسوم.

)٥( مســتطيٌل محيُطــه ١6ســم، وطولُــه ٥ســم.اأجُد ِمســاحَته باســتخدام 

آلــة الحاســبة. ال�

)6( اأبحــث فــي المنــزل اأو غرفــة الصــف عــن اأشــكال ســطحها مربــع ثــم اأحســب 

مســاحتها.
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شبكة الُمكّعِب ومتوازي المستطيلاتالدرس)4(

شبكة المكعب

               

 نشاط)1(

: سٍم في         اأكُتُب اسَم كلِّ ُمجِّ

                          

نشاط )2(

ــكَّ  ــه، اأفُ ــِظ ُمْنتجاتِ ــًة الشــكل لِحْف ــاً ُمكّعب ــِع زيــت الــذرة ُعَلب       َيســتعِمُل اأحــُد مصان

آتــي :  ــَة كال� ــَة الُمكّعب الُعلب

اأتاأّمُل شَبكَة المكّعِب، واأجيُب :

 عدد ال�أوجه =  اأوجه، وشكل كلٍّ منها: 

 عدد الرؤوس =  رؤوس

 عدد ال�أحرف =  حرفاً



8٥

* للمعلّم: تحضير ورق مربعات بالشكل الوارد في النشاط بعدد الطلبة.
  * للمعلّم : تحضير صندوق على شكل متوزاي مستطيلات فيه كلُّ وجهْين متقابلْين ملونْين باللون نفسه.

الطول
العرض ال�رتفاع

رؤوس

اأحرف

اأوجه

 نشاط )3( * 

 اأ( اأكمُل رسَم شبكِة المكّعب.

 ب( اأقصُّ الشبكَة بعد رسِمها.

 جـ( اأبني من الشبكة مكّعباً.

 نشاط )4( نشاط تعاونّي *

      نقوُم بفّك صندوق من الكرتون على شكل متوازي مستطيلات كما ياأتي :

        تُسّمى هذه الشبكُة شبكَة متوازي المستطيلات

اأتاأّمُل شبكَة متوازي المستطيلات، واأجيُب :

.  عدد ال�أوجه =  اأوجه ، وشكل كل وجه 

 عدد الرؤوس =  رؤوس.

 عدد ال�أحرف =  حرفاً، وكّل حرف عبارة عن ضلع لمتوازي المستطيلات.

 نُسّمي المستطيلات الملّونة بـ  و  بالجوانب.

 نُسّمي المستطيلْين الملّونْين بـ   بالقاعدة العلويّة والسفلّية.
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 نشاط )٥(

، واأجيُب: اأتاأّمُل غرفَة الصفِّ

 .  شكُل غرفِة الصّف 

 عدد اأوجه غرفة الصف =  اأوجه.

حرفاً.  عدد ال�أحرف = 

 عدد الرؤوس =  رؤوس .

 اأشير اإلى:

 طوِل وعرِض وارتفاِع غرفِة الصّف.      القاعدتين.        الجوانب. 
 

 نشاط )6( *

 اأ( اأكمُل رسَم شبكِة متوازي
     المستطيلات.

 ب( اأقصُّ الشبكَة بعد رسمها.

 جـ( اأبني من الشبكة متوازي

       مستطيلات.

* للمعلّم : تحضير ورق مربعات مرسوم عليه الشكل الوارد بالنشاط بعدد طلبة الصف.
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تمارين ومسائل

١سم

١سم

١سم

١سم

١سم١سم ٥سم

٤سم

٥سم

٤سم

٤سم ٥سم٥سم

* للمعلّم: تنفيذ ذلك عملياً.

)١(   اأضع علامة )(تحت الشبكِة التي تصلُح لبناء مكعٍب فيما يلي:*

 
                     

)٢( اأستعيُن بورقِة الرسِم البياني، لرسم شبكٍة لمكعب طول حرفه ٤سم.

َن متوازي مستطيلات؟ )3( اأوّضُح:اأيُّ الشبكتين ُيمكُن اأْن تكوِّ

)٤( اأســتعيُن بورقــة الرســم البيانــّي؛ لرســم شــبكٍة لمتــوازي مســتطيلات، طولــه 3ســم، 
وعرضــه ٢ســم وارتفاعــه ٤ســم.
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المساحة الجانبية والكلية لمتوازي المستطيلاتالدرس)٥(

ي٢
انب

 ج
جه

و

ي١
انب

 ج
جه

و
وجه جانبي٤

وجه جانبي 3

قاعدة عليا

قاعدة سفلى

 نشاط )1(

لــكل فــرد الحــق فــي التمتــع بنظــام اجتماعــي عــادل، اســتعداداً للاحتفــاِل بيــوِم الُمعــاِق العالمــّي 

ــِع ُصنــدوٍق علــى  الــذي يصــادُف فــي ١٢/3 مــن كلِّ عــام، قــاَم طلبــُة الصــّف ِالخامــِس بُِصْن
شــكِل متــوازي مســتطيلاٍت لجمــِع ال�قتراحــاِت ِمــْن َطلبــِة المدرســِة.

لَدى فكِّ هذا الصندوِق نتجْت شبكُة متوازي المستطيلات، اأتاأّملُها واأجيُب:

.  شكل كّل وجه 

.  جوانُب متوازي المستطيلات عبارٌة عن المستطيلاِت الملّونة باللونْين:  و 

.  قاعدتا متوازي المستطيلات عبارٌة عن المستطيلات الملّونة باللون 
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* للمعلّم : تحضير متوازيات مستطيلات بعدد المجموعات.

 نشاط )2( نشاط تعاونّي *

نقوُم بفكِّ متوازي مستطيلاٍت طولُه =١٠سم، وعرُضه =٥سم ، وارتفاُعه = 3سم 

 ١( نملاأ الفراغات في الجدول ال�آتي:

المساحة بالسم٢)الطول × العرض(البعدانالوجه

الجانب ١

الجانب ٢

الجانب 3

الجانب ٤

القاعدة ١ 

القاعدة ٢

3 ،٥

 ، 

 ، 

 ، 

 ، 

 ، 

   =   ×  
  =   ×  

 =   ×  

 =   ×  

 =   ×  

 =   ×  

 ٢( الِمساحة الجانبّية =

         مساحة جانب ١ + مساحة جانب ٢ + مساحة جانب 3 + مساحة جانب ٤ 

 +  +  +  =                     
                     =  سم٢

  3( المساحة الكلّية = المساحة الجانبّية + مساحة القاعدتْين
                =  + ٢× مساحة القاعدة الواحدة

 ×٢ +  =      
  +  =      
                =  سم٢
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    اأتعلُّم:

 الِمساحُة الجانبّيُة لمتوازي المستطيلات

            = مجموع مساحات المستطيلات الجانبّية.

 الِمساحُة الكلّيُة لمتوازي المستطيلات

            = المساحة الجانبّية + مساحة القاعدتْين.

٤سم

6سم

١٠سم

 نشاط)3(

متوازي مستطيلات، طوله ١٠سم وعرضه 6سم وارتفاعه ٤سم.
اأجُد مساحَته الجانبّية والكلّية.

 اأ( المساحة الجانبية لمتوازي المستطيلات =

أربعة. أْوُجِه الجانبّيِة ال�      مجموُع مساحاِت ال�

 +  +  +  =    
    =  سم٢

 ب( المساحة الكلية = المساحة الجانبية + مساحة القاعدتْين

                     =  + ٢×مساحة القاعدة الواحدة

  +  =     

 +  =                     
                     =  سم٢
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تمارين ومسائل

١٢سم
٤سم8سم

٥م

3م
6م٤م

القاعدة)٢(القاعدة)١(

)١( مــا الِمســاحُة الجانبّيــُة والِمســاحُة الكلّيــُة لمتــوازي المســتطيلات الــذي ُيمكــُن 

ــة؟ آتي ــن الشــبكة ال� ــه م تكويُن

)٢(  متوازي مســـتطيلات طولُه ١٢ســـم، وعرُضه 
8ســـم، وارتفاعه ٤ســـم. اأحســـُب مســـاحَته:

        اأ( الجانبّية.            ب( الكلّية.

)3( غرفــٌة للتســجيلات الصْوتّيــِة ُمكّعبــُة الشــكل، طــوُل حرِفها ٥م، 

ألواح. ُيــراُد تغطيــُة الجوانــِب باألــواٍح عازلــة. اأجــُد مســاحَة هــذه ال�

)٤( لَـــدى ســـميٍر كميـــٌة مـــن الدهـــان تكفـــي لطـــلاء 6٥م٢ مـــن الجـــدران، اأراَد اأْن يدهـــَن 

أربعـــَة الخارجّيـــة لغرفـــٍة علـــى شـــكل  الجوانـــَب ال�
متـــوازي مســـتطيلات، طولُهـــا6م، وعرُضهـــا ٤م، 
واْرتفاُعهـــا 3م، اأســـاعُد ســـميراً فـــي معرفـــة اإْن 
كانـــت هـــذه الكمّيـــُة تكفـــي لدهـــاِن جوانـــِب 

ــة . الغرفـ
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الدرس)6(
تمارين عامة

6٠6٠٥٠٥٠

3سم8٠

٤سم

٥سم
٤سم

٤سم

7سم

من حيث الزوايا

من حيث ال�أضلاع 

جابة الصحيحة: )١( اأضُع دائرًة حول رمز ال�إ

آتية وحدة قياس مساحة؟  ١( اأي من الوحدات ال�

     اأ( السنتيمتر.   ب(  المتر.  جـ( المتر المربع.  د( الملمتر.
 ٢( ما طول ضلع مربٌع ِمساحُتُه 36سم٢؟

      اأ( ٤سم           ب ( 6سم       جـ ( 8سم              د( ٩سم  
 3( ما عرض مستطيٌل مساحُتُه 8٠سم٢، وطولُه ١٠سم؟

      اأ( 8 سم         ب( ١8سم        جـ ( 8سم٢       د( ١8سم٢ 

 ٤( ما نوع المثلث المجاور من حيث الزوايا؟

     اأ( حادُّ الزوايا                   ب( قائُم الزاوية.
.           د ( متساوي ال�أضلاع      جـ ( منفرُج الزاوية 

آتيِة حسب نوِع اأضلاِعها، ونوِع زواياها؟ )٢( اأصنُِّف المثلثاِت ال�
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٥سم

3سم3سم

٥سم

3سم

اأ

جـهـد ب

٢٠م

١٢م ٥م
٥م

)3( ُمْعَتِمداً على الشكِل المرسوم:

. ، ومثلٍث حادِّ الّزاويا   اأ( اأكتُب مثال�ً واحداً على مثلٍث ُمنفِرِج الّزاوية 
 ب( ما نوُع المثلث اأ د هـ من حيث اأضلاعه؟

.  جـ( هل يحتوي الشكُل على مثلٍث متساوي الساقين؟ اأذكُره 

آتية: )٤( اأكمُل الفراغات ال�
َن ِمســاحَته =  ســم٢  اأ( مســتطيٌل طولـُـه ِضْعفــا عرِضــه، فــاإذا كان عرُضــه 3ســم فــاإ
 ب( المســاحُة الكلّيــُة لمتــوازي المســتطيلات = المســاحة  +  

 جـ( المثلُث الذي اأطواُل اأضلاعه ٩سم، ٥سم، ٩سم ُيسّمى مثلثاً  

 د( الشبكُة المرسومُة امامك تُسّمى شبكَة  

 هـ( حديقٌة مدرسّيٌة مستطيلُة الّشكِل، اأبعاُدها:١٥م، ٩م فما 
      مساحُتها؟  م٢

 و( بلاطٌة مربّعُة الّشكِل، طوُل ضلِعها3٠سم، فما مساحُة البلاطِة؟  سم٢

آتــي ُيمثِّــُل ُمخطَّطاً لقطعِة اأرٍض،  )٥( الرســُم ال�

اأحســُب ِمساحَتها حســب ال�أطوال المذكورة.
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 6سم

 ٢سم

 6سم ٢سم ٢سم

 6سم ٤سم

ــَة لمتــوازي المســتطيلات، مــن خــلال الشــبكة  ــَة والكلّي )6( اأحســُب الِمســاحَة الجانبّي
المرســومة.

)7( قطعة اأرض مســتطيلُة الشــكل، طولُها 3٥م، وعرُضها ٢٠م، اســتخدم 

آلــة الحاســبة لحســاب ثمَنهــا، اإذا علمــَت اأنَّ ثمــَن المتــر المربــع الواحــد  ال�
فيهــا يســاوي ١٠٠ دنانير.

اكمل الجدول ال�تي :	•

اأقيم ذاتي

نادرااحياناغالبادائما المهارة

اميز المثلثات من حيث انواعها

احسب مساحة كل من المستطيل 
والمربع

احسب المساحة الجانبية والكلية 
لمتوازي المستطيلات



9٥

نموذج بطاقة

• الصف:الخامس )  (	
• اسم المجموعة: 	
• اأبعاد حديقة المدرسة:	

    الطول:  م
    العرض:  م

    المساحة:  م2

    روابط الكترونية:

http//:www.mstmron.com/forums/showthread.php?t433440=
http//:www.hayyabina.com/games.php

مشروعي

تقســيُم طــلاِب الصــِف اإلــى مجموعاٍت،بالتعــاون مــع معلــم 

أبعــاِد لبعــض  الرياضيــات، ويتــمُّ تكليــُف كلِّ مجموعــة بقيــاس ال�
َمراِفــِق المدرســة، )وذلــك باســتخدام المتــر المعدنــي الطويــل اأو 
أبعــاِد، والمســاحة علــى  الكركــر( واإيجــاِد المســاحة، وتدويــِن ال�

بطاقــٍة، وتعليقهــا فــي المــكان المناســب لــكلِّ ِمرفــق.

ومن هذه المرافق:                                                             

 غرفة مدير المدرسة.
 غرفة الصف الدراسي.

 المكتبة المدرسية.

 المختبر.

 حديقة المدرسة.

 ملعب المدرسة.
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اإلحصاء

 

طلــب مديــر المدرســة مــن معلــم الصــف الخامــس تزويــده بمعلومــات عــن مســتويات 
ــر المدرســة،  ــى مدي ــات عل ــذه البيان ــم ه ــف ســيقراأ المعل ــات، كي ــي الرياضي ــه ف طلاب

ــٍة ســهلٍة واضحــة. بطريق

18
16
14
12
10

8
6
4
2
0

التقديرممتاز  جيد جداً  جيد    متوسط  ضعيف

عدد الطلاب

الوحدة
٥
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نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع  يتوقــع مــن الطلبــة بعــد ال�إ
اأنشــطتها اأن يكونــوا قادريــن علــى توظيــف البيانــات فــي الحيــاة العملّيــة مــن 

ــي: خــلال ال�آت

 تنظيِم بياناٍت في جداوَل تكرارية.

 تمثيِل بيانات مجدولة بال�أعمدة والخطوط.

 قراءِة بياناٍت مجدولٍة بال�أعمدة والخطوط.
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الجداول التكرارّيةالدرس)1(   

 نشاط )1( 

الحق في ال�نتخاب تكفله المواثيق الدولية ومن اأجل ترسيخ تلك الممارسة، قام جميُع 
طلاِب الصفِّ الخامِس ال�أساسيِّ في مدرسِة الكرامِة ال�أساسّية بانتخاب مسؤوِل مكتبِة 

، وكانت النتائُج كما هي موضحة بالجدول التكراري: الصفِّ

عبد الرحمنخالدموسىاأحمدال�سم

شارات //////// //////النتائج بال�إ   ////////

التكرار )العدد(

  اأملاأ الفراغات في الجدول التكراري واأجيُب:  

 ١( مسؤوُل المكتبة المنتخب هو: 

 ٢( الطلاُب الذين حصلوا على النتائِج نفِسها هم: 

 3( عدُد طلاب هذا الصف: 

 نشاط )2( 

 قامْت المعلمُة سميرُة برصد علاماِت طالبات الصف الخامس في امتحان الرياضيات 
كال�آتي:١٠،٩،٩،6،8،7،٩،8،٩،8،8،7،7،6،8،٩،١٠،7،  فكانت  اآذار،  لشهر 

.٩ ،8 ،8،٩ ،7 ،8 ،٩ ،8 ،6 ،٩ ،8 ،٩، ٩ ،8 ،8 ،١٠،8،٩،٩،٩

    اأتعلُّم:

ى هذه البيانات )العلامات( بياناٍت خام. تُسمَّ
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وتُمثَُّل هذه البيانات في جدوٍل تكراريٍّ كما يلي:
ــُل العلامــة، والعمــود الثانــي   نرســُم جــدول�ً يتكــون مــن 3 اأعمــدة: العمــود ال�أول ُيمثِّ

شــارات ، والعمــود الثالــث يمثــل العــدد اأو التكــرار. يمثــل ال�إ

أّول العلاماِت التي حصلْت عليها الطالباُت وهي:6، 7، 8 ، ١٠،٩.  نكتُب في العمود ال�

ــْت  ــٍة حصل ــَل كلِّ علام ــك بوضــع اإشــارة )/( مقاب ــي ؛ وذل ــِة العمــود الثان ــداأ بتْعِبَئ   نب

. //// ــات، ونحــِزُم كلَّ ٥ اإشــارات هكــذا: ــن الطالب ــٌة م ــا طالب عليه

شارات )عدد الطالبات اأو التكرار( في العمود الثالث على الّشكِل ال�آتي:  نكتُب عدَد ال�إ

شاراتالعلامة عدد الطالبات ) التكرار(ال�إ

6/ / /3
7    ////٥

8  ///   ////    ////١3

٩  ////    ////    ////    ١٤

١٠///3
المجموع

اأتاأّمُل الجدوَل، واأجيُب :
 العلامُة التي حصلْت عليها اأكبُر عدٍد من الطالبات هي: 

 ،  العلامُة التي حصلت عليها اأقلُّ عدٍد من الطالبات هي: 
 عدُد الطالبات اللواتي حصلَن على علامٍة اأكبَر من 8:  طالبة. 
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 نشاط )3(
      اأحصى ُمعاٌذ عدد اأبناء بعض العائلات الِفَلسطينّيِة في بلدته، فكانت كما يلي:

  ١،3 ،٤، ٥، ٢، ٥، ٤، ٥ ،3 ،6 ،٩، ٥، ٤ ،3 ،٥، ٢ ،7 ،8 ،6 ،٤، ٥ ،3 ،3
.٥، ٢ ،7 ،١ ،6 ،١، ٥ ،8 ،6 ،٤، ٥، ٢، ٥ ،3 ،8 ،6 ،٥ ،8 ،6 ،٤، ٥

 اأ( اأكمل تنظيم البياناِت السابقة في الجدول التكرارّي.

شاراتعدد ال�أبناء التكرار )عدد العائلات(ال�إ

١/ / /3
٢    
3

٤
٥
6
7
8
٩

 ب( اأتاأّمُل البيانات في الجدول التكراري، واأجيُب:

أبناء = عائلة - عدُد العائلات التي لها اأكبُر عدٍد من ال�

أبناء = عائلة - عدُد العائلات التي لها اأقل عدد من ال�

أبناء الذي يقابل اأكبر عدد من العائلات = اأبناء - عدُد ال�

- عدُد العائلات التي تمَّ جمُع البيانات منها =  عائلة

    - اأعداُد اأبناء العائلات التي حصلت على التكرار)العدد( نفِسه: 
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تمارين ومسائل

)١( ســاألِت المعلّمــُة طالبــاِت الصــفِّ الخامــِس عــن فــروع الرياضيــات التــي ُيفّضْلَنهــا، 

آتــي: ومثَّلــِت النتائــَج فــي جــدوٍل تكــراريٍّ علــى الّشــكل ال�

شاراتالفرع التكرار ) عدد الطالبات(ال�إ

////   //نظرية ال�أعداد      ////  

////   ////الهندسة  

حصاء //// ال�إ     ////  

///ال�حتمال�ت

المجموع

 اأ( اأكمُل تعبئَة الجدول.
 ب( فرع الرياضيات ال�أكثر تفضيلاً بين الطالبات هو:  

 جـ( الفرع ال�أقل تفضيلاً بين الطالبات هو: 
 د( عدد طالبات الصّف =  طالبة

ــوٍم  ــا خــلال ي ــمَّ بْيُعه ــي ت ــٍة بتســجيل الِقْرطاســّيِة المدرســّية الت ــاَم صاحــُب مكتب )٢( ق

ــي: ــب كمــا ياأت واحــٍد، بالترتي
دفتــر، دفتــر، قلــم رصــاص، دفتــر، قلــم رصــاص، ِممحــاة، 
ــم رصــاص، ممحــاة،  ــة، قل ــن، معجون ــلام تلوي ممحــاة، اأق
اأقــلام تلويــن، دفتــر، علبــة هندســة، قلــم رصــاص، قلــم 
رصــاص، دفتــر، ِممحــاة، اأقــلام تلويــن، دفتــر، دفتــر، دفتــر، 

ــم رصــاص. ــة، قل معجون
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شارات في جدوٍل تكراريٍّ .  اأ( اأمثُِّل البياناِت السابقِة بال�إ
 ب( اأيُّهما اأكثر مبيعاً قلم الرصاص، اأم الدفتر ؟ اأوضُح اإجابتي .

 جـ ( اأرتُِّب تصاعديّاً القرطاسّيَة حسب تكراِر )عدد( بيِعها .

لْت حالُة الطقِس  خلال اأيّاِم شهِر تشرين الثاني، وكانت على النحو ال�آتي: )3( ُسجِّ

أربعاء ، الخميس. ثنين ، ال�  مشمس: ال�أحد ، الجمعة ، ال�أحد ، ال�إ

ال�أحــد،  أربعــاء، الخميــس، الجمعــة، الســبت،  ال� الثّلاثــاء،   غائــم: 
الخميــس،  أربعــاء،  ال� الثّلاثــاء،  ثنيــن،  ال�إ الخميــس،  أربعــاء،  ال� ثنيــن،  ال�إ

الثلاثــاء. الســبت،  الجمعــة، 

أربعاء، ثنين، ال�  ماطر: الجمعة، السبت، الثلاثاء، ال�أحد، ال�إ

السبت، الثّلاثاء.

اأتعاوُن مع اأفراد مجموعتي في :

شارات في جدوٍل تكرارّي.  اأ( تمثيِل البياناِت السابقِة بال�إ

 ب( نكتُب سؤالين حول هذه البيانات، ونجيُب عنها.
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تمثيل البيانات بال�أعمدةالدرس)2(   

١٠٠
١١٠
١٢٠
١3٠

محمد سمير خليل علي

طول الطالب

اسم الطالب

 نشاط )1(

       تعــاوَن اأفــراُد مجموعــِة الكرمــل فــي قيــاس طــول كلٍّ منهــم، وتســجيِل البيانــات فــي 
جــدول، ثــّم تمثيِلهــا بال�أعمــدة الراأســية كمــا يلــي:

محمدسميرخليلعلياسم الطالب

١3٠   ١٢٠١٠٠١١٠الطول)سم(

اأتاأّمُل التمثيَل بال�أعمدة، واأجيُب:
 اأطوُل طالٍب هو: ، واأقصُر طالٍب هو:

 الفرُق في الطول بين سميٍر وعليٍّ = ______________

 نشاط )2(

بــداأْت نــوٌر تّدِخــُر المــال مــن شــهر شــباط، وعلــى َمــداِر اأربعــة اأشــهٍر ُمتتاليــة، وكان مــا 
آتــي: ــلاً بالجــدول ال� ــُه ُممثَّ اّدخَرْت

اأيارنيساناآذار شباطالشهر

١٠١٠١٥٢٠المبلغ بالدينار
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٢٠
١٥
١٠
٥

المبلغ بالدينار

ال�أشهر
شباطاآذارنيسان اأيار

العمر بالسنوات

ال�سم

فــي  الــواردة  البيانــاِت  ـُل  نمثِـّ اأول�ً: 
الجــدول بال�أعمــدة الراأســية كمــا يلــي:

 اأرســُم خطــاً اأفقيــاً علــى شــبكة المربعــات 
ُيمثُِّل ال�أشــهَر، واأكتُب عليه اأســماَء ال�أشــهر.

ـــات  ـــى شـــبكة المربع ـــاً عل ـــاً عمودي  اأرســـُم خط
ـــَج  ـــه تدري ـــُب علي ـــار، واأكت ـــَغ بالدين ـــُل المبل ُيمثِّ

ـــر:٢٠،١٥،١٠،٥....  َخ ـــِغ الُمدَّ المبل
اأرســُم عمــوداً مقابــَل كلِّ شــهر، طولُــه   

المّدَخــر. المبلــغ  قيمــة  يســاوي 

 ثانيًا: اأتاأّمُل تمثيَل البياناِت بال�أعمدة، واأجيُب:
 الشهر الذي اّدخرْت فيه نوُر اأكبَر مبلغ هو: 

 اّدخرْت نور مبلغاً متساوياً في شهرْي:  و 
 اأيُّهما اأسهُل قراءًة:البيانات من الجدول، اأم من التمثيل بال�أعمدة؟ ولماذا؟

 نشاط)3(

آتي يمثُِّل اأعماَر اإْخَوِة محّمٍد:       الجدوُل ال�

سهامخليل اأمل ال�سم 

6١١3العمر بالسنوات

 اأمثُِّل البيانات الواردة في الجدول بال�أعمدة الراأسية.
 الفرُق في العمر بين سهام وخليل =  سنوات.

 اأرتُِّب اأسماَء اإخوِة محّمٍد تنازلّياً حسب العمر:
  ،  ،

   اإذا كان ُعْمُر محّمٍد يزيُد عن ُعْمِر اأمل بـ ٤سنوات،

     اأمثُِّل ُعْمَر محّمٍد بعموٍد على الشبكة.



10٥

١٠
8
6
٤
٢
٠

عدد الصفحات

اليوم

ال�أولالثانيالثالث

الثالث

الثاني

ال�أول

عدد الصفحات

اليوم

٤   ٢    ٠    6   8   ١٠ 

 نشاط )4(

ــاب،   ــن كت ــٌد م ــا محّم ــي قراأه ــدَد الصفحــاِت الت ــُل ع ــن يمثِّ آتيْي ــِن ال�       ِكلا التمثيلْي
ــراأ  ــام، اأق ــة اأي ــى حيفــا « للاأديــب الفلســطيني »غســان كنفانــي«، خــلال ثلاث ــد اإل »عائ

ــا يليهمــا: ــُب عّم ــم اأجي ــي ِكلا الشــكلْين، ث ــاِت ف البيان

 

 

            الشكل )١(                                   الشكل )٢(

 اأ( التمثيُل المستخَدُم في ِكلا الحالتْين هو : 

 ب( هْل اختلفِت البياناِت في كلٍّ منهما؟ 

 جـ( ما نوُع ال�أعمدِة في شكل )١( ؟ 

 د( ما نوُع ال�أعمدِة في شكل )٢( ؟ 

أفقي والراأسي.       ملاحظة:   ال�أعمدة تُمثَُّل على المحورْين: ال�
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تمارين ومسائل

أولىالمزرعة الرابعةالثالثةالثانيةال�

١٥٠١7٥١٢٠٢٠٠كتلة العنب بالكيلوغرام

١٠٠
٩٠
8٠
7٠
6٠
٥٠
٤٠
3٠
٢٠
١٠
٠

الحرم 
براهيمي ال�إ

قصر 
هشام

المسجد 
ال�أقصى

كنيسة 
القيامة

المسجد 
العمري

عددالمجموعات

أثرية والدينية المواقع ال�

أفقية ال�أعمدة الراأسيةال�أعمدة ال�

المزرعة

المزرعةالكتلة بالكيلوغرام

الكتلة بالكيلوغرام

يمثِّـــُل  المجـــاوُر  التمثيـــُل   )١(

عـــدَد المجموعـــاِت الســـياحّيِة التـــي 
أثريّـــة فـــي  زارت المواقـــَع الدينّيـــة وال�
ِفَلســـطين، خـــلال اأحـــِد ال�أشـــهر:

ــارًة مــن  ــُر زي ــُع ال�أكث ــا الموق  اأ( م
المجموعــات الســياحية ؟

 ب( اأيُّهمااأكثر:عدد المجموعات 
ــري اأم  ــجد العمـ ــي زارت المسـ التـ
ـــُر اإجابتـــي. براهيمـــي؟ اأفسِّ الحـــرم ال�إ

فــي  الــواردُة  البيانــاُت   )٢(
ــُح محصــول اأربِع  الجــدول توضِّ
الخليــل. فــي  للعنــب  مــزارَع 
ــاِت بال�أعمــدة  ــُل هــذه البيان اأمثِّ

أفقّيــة: الراأســّية وال�
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تمثيل البيانات بالخطوطالدرس)3(   

* للمعلّم:ُيستخدُم التمثيُل بالخطوط للبيانات الُمتَِّصلة فقط.

١6
١٤
١٢
١٠
8
6
٤
٢
٠

عة
اس

الت
شرة

لعا
ا

شر
 ع

دية
حا

ال

الساعة

شر
 ع

نية
لثا

ا
ً هرا

 ظ
دة

اح
الو

ً هرا
 ظ

نية
لثا

ا

درجة الحرارة

 نشاط)1(

لَــدى ُمتابعــِة درجــاِت الحــرارِة فــي مدينــة القــدس )عاصمــة فلســطين( يــوَم الثُّلاثــاِء 

آتيــِة الُمبيَّنــِة فــي الجــدول: ٢٠١6/١٢/6م، تــمَّ تســجيُل درجــاِت الحــرارِة ال�

الثانية ظهراًالواحدة ظهراًالثانية عشرةالحادية عشرةالعاشرةالتاسعةالساعة 

درجة 
الحرارة

١٢١٤١٤١٥١6١٤

فــي  الــواردِة  البيانــاِت  نمثِّــُل  اأول�ً: 

يلــي:* كمــا  بالخطــوط  الجــدوِل 

ـــاً علـــى شـــبكة المربعـــات،   نرُســـُم خطّـــاً اأفُقيَّ
ونكتـــُب عليـــه الســـاعة.

 نرُســُم خطـّـاً عموديـّـاً علــى شــبكة المربعات، 
بتدريــٍج  الحــرارِة  درجــاِت  عليــه  ونكتــُب 
مناســٍب، وفــرٍق ثابــٍت بيــن درجــاِت الحــرارة .

ودرجــْة  ســاعٍة  كلِّ  مقابــَل  نقطــًة  نضــُع   
لهــا. الُمقابِلــِة  الحــرارِة 

 نَِصُل بين النِّقاِط بِِقَطٍع مستقيمٍة.)لماذا؟(
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ال�أسبوع

الكتلة بالغرام

ُل التمثيَل بالخطوط، واأجيُب: ثانياً: اأتاأمَّ

.  اأ( درجُة الحرارة الساعَة الواحدَة ظهراً 

 ب( اأقلُّ درجِة حرارٍة كانت الساعُة  .

 جـ( درجُة الحرارِة الساعَة العاشرَة والنّْصف  .

 نشاط )2(:

ُح كتلَة اأحِد الكتاكيت في اإحدى المزارِع خلال خمسِة اأسابيع. الجدوُل اأدناه يوضِّ

أّولال�أسبوع الخامسالرابعالثّالثالثّانيال�

٢٠٠٤٠٠8٠٠١3٠٠١٩٠٠كتلة الكتكوت بالغرام

 1( اأمثُِّل كَُتَل الكتكوت الواردِة في الجدول بالخطوط.

 ٢(كم تزيُد كتلُة الكتكوت في ال�أسبوِع الخامِس عنها في ال�أسبوِع الثّاني؟
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تمارين ومسائل

٢8
٢٤
٢٠
١6
١٢

ت
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اأيام ال�أسبوع

ثاء
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س
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خ
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عه
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ال

درجة 
الحرارة)م( ــُل درجــاِت الحــرارِة  ــُل يمثِّ )١( الشــكُل المقاب

ــي اإحــدى المــدِن الِفَلســطينّية. خــلال اأســبوٍع ف
اأجيــُب عّمــا يلــي:                          

 اأ( اأعلى درجِة حرارٍة كانت يوم 

.       
 ب( اأقلُّ درجِة حرارٍة كانت يوم 

.        
 جـ( درجُة الحرارِة يوَم ال�أحد = 

.        

 د( اأكمُل الجدوَل ال�آتي:
 

ثنينال�أحدالسبتاليوم أربعاءالثُّلاثاءال�إ الجمعةالخميس ال�

درجة الحرارة

أربعــِة للشــهر الســابع   ــُح كُْتلــَة َجنيــٍن بالغــرام، خــلال ال�أســابيِع ال� آتــي يوضِّ )٢( الجــدوُل ال�
مــن الحمل.اأمثِّــُل هــذه البيانــاِت بالخطــوط:

الرابعالثالثالثانيال�أولال�أسبوع

8٠٠١٠٠٠١٢٠٠١٥٠٠الكتلة بالغرام
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تمارين عامةالدرس)4(    

٥٠٠

٤٠٠

3٠٠
 

٢٠٠

١٠٠

٠
السبت ال�أحد ال�ثنين الثلاثاء أربعاء ال� الخميس

ــُح التمثيــُل البيانــيُّ  )١( يوضِّ

عــدَد الزائريــن لُمتحــِف محمــوِد 

درويــش فــي ســتة اأيــام متتاليــة. 
جابــِة  اأضــُع دائــرًة حــول رمــِز ال�إ

الصحيحــة:

 ١( ما عدُد الزائرين يوَم الخميس ؟

         اأ(١٠٠          ب( ١٥٠            جـ( ٢٠٠            د(٤٠٠ 

 ٢( في اأيِّ يوٍم كان عدُد الزائرين اأكثَر ما يكوُن ؟

ثنين           جـ( السبت          د( الخميس          اأ( ال�أحد       ب( ال�إ

 3( في اأيِّ يوٍم كان عدُد الزائرين اأقلَّ ما يكوُن ؟

أربعاء         د( الخميس ثنين           جـ( ال�          اأ( السبت       ب( ال�إ

أربعاء ؟  ٤( ما مجموُع الزائرين في يومّي الثّلاثاء وال�

         اأ(٥٥٠         ب(6٠٠              جـ( 6٥٠            د( 7٥٠

 ٥( ما الفرُق بين عدِد الزائرين في اأكثِر يوٍم واأقلِّ يوٍم ؟

         اأ(3٥٠         ب(٥٥٠              جـ(6٠٠             د(6٥٠
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)٢( قامــِت اللّجنــُة المروريـّـُة فــي المدرســة باإحصــاء نــوِع الَمْركبــات التــي مــّرْت مــن اأِمــام 

المدرســة، خــلال فتــرِة ال�ْســتراحِة؛ للقيــام باإجــراءات الّســلامِة المروريـّـِة، فكانــت كمــا ياأتــي:
شــاحنة، ســّيارة، ســّيارة، ســّيارة، ســّيارة، ســّيارة، ســّيارة، شــاحنة، ســّيارة، ســّيارة، شاحنة، 

ســّيارة، ســّيارة، ســّيارة، شــاحنة، سّيارة.

شارات.   اأ( اأمثُّل هذه البيانات الخام في جدوٍل، باستخدام ال�إ

  ب( ما عدُد جميع المركبات التي مّرْت من اأمام المدرسة خلال فترة ال�ْستراحة؟

آتي يمثُّل عدد الزوار لِمْعِرِض الكتاب خلال اأسبوع والبالغ ١3٥٠ زائراً: )3( الجدول ال�

ثنينال�أحدالسبتاليوم أربعاءالثّلاثاءال�إ الخميسال�

٢٥٠١٥٠3٠٠٢٠٠٥٠عدد الزوار

 اأ( اأكمال الفراغ في الجدول.  

 ب( في اأي يوم زار المعرض اأكبر عدد من الزوار.

 جـ( اأمثُِّل البيانات بال�أعمدة الراأسّية.

٠

عدد الزوار

اليوم
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معدل العلامات

السنة الدراسية
7٥
8٠

)٤( اأكمــُل التمثيــَل البيانــيَّ المقابــَل مــن الجــدول 

ــُح عــدد ال�أســماك التــي اصطادهــا ٤ اأصدقاء  الــذي يوضِّ
مــن البحــر:

محمودسميراأملسلوىال�سم 

١٢١86١٠العدد

ُح ُمَعدَل علاماِت الطالبِة نجاح خلال ٥ سنوات دراسّية: )٥( الجدول ال�آتي يوضِّ

أولىالسنة الدراسّية الخامسةالرابعةالثّالثةالثّانيةال�

7٥8٠٩٠٩٠٩٥معدل العلامات

اأكمل تمثيل معدَل علاماِت الطالبِة نجاح بال�أعمدة:

٠
سلوى اأمل سمير محمود

العدد

ال�سم
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الثّالثالثّانيال�أولال�أسبوع

٤6١١التربة الرملّية

8١6٢6التربة الطينيَّة

ــذوَر  ــَن بزراعــِة ب ــاَم مــزارٌع مــن جني )6( ق
ــة: ــن مــن الُترب ــِص فــي نوعْي الِحمَّ

اأحدهــا رملّيــُة، والثّانيــُة طينيَّــة. والجــدول 
ِص بالســنتمتر  ــُح طوَل نباِت الِحمَّ آتــي يوضِّ ال�

خــلال 3 اأســابيع. 

 اأ( اأمثُِّل البيانات بالخطوط على النحو ال�آتي:
ــِص  ــاِت الِحمَّ ــِل طــوِل نب ــوَن ال�أحمــَر؛ لتمثي اأســتخدُم الل
فــي التربــة الرملّيــة، واللــوَن ال�أخضــَر؛ لتمثيــل طــوِل نبــات 

ــة. ــِص فــي التربــة الطينيَّ الِحمَّ

ــِص: التربــُة الرملّيــُة اأِم    ب( بنــاًء علــى البيانــات فــي الجــدول، اأيُّهمــا اأفضــُل لزراعــِة نبــاِت الِحمَّ
التربــُة الطينيَّــة ؟ لمــاذا؟

)7( اأقّيم ذاتي :اكمل الجدول ال�تي :

متدنيمتوسطمرتفعالمهارة

اأمثل بيانات بطرق مختلفة

اأفسر بيانات ممثلة
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    روابط الكترونية:

مشروعي        

ــي  ــاَس المطــر ف ــاً، ونســتخدُم ِمقي ــاوُن مع نتع
ــي: ــا ياأت ــام بم المدرســة؛ للقي

ُل كمّيــاِت ال�أمطــار التــي ســوف   اأ( نُســجِّ
تســقُط خــلال ال�أســبوعين ال�أول والثانــي 
مــن  شــهِر كانــون اأّول، كبيانــات خــام.

 ب( نُنظِّــُم هــذه البيانــاِت فــي جــدوٍل تكــراريٍّ 
شارات. باســتخدام ال�إ

 جـ( نمثُِّل هذه البيانات باستخدام ال�أعمدة.



11٥

 المشــروع: شــكل مــن اأشــكال منهــج النشــاط؛ يقــوم الطلبــة )اأفــراداً اأو مجموعــات( 
ــة  ــق اأهــداف ذات اأهمي ــون خلالهــا مــن تحقي ــي يتمكن ــوان النشــاط الت بسلســلة مــن األ

للقائميــن بالمشــروع.

ــة  ــرد اأو الجماع ــه الف ــوم ب ــذي يق ــن النشــاط ال ــه: سلســلة م ــى اأن ــه عل ويمكــن تعريف
ــة. ــة ودافعي ــي برغب ــط اجتماع ــي محي ــراض واضحــة ومحــددة ف ــق اأغ لتحقي

 ميزات المشروع:

قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة واحدة.  .١

ينّفذه فرد اأو جماعة.  .٢

يرمي اإلى تحقيق اأهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.  .3

ل� يقتصــر علــى البيئــة المدرســية واإنمــا يمتــد اإلــى بيئــة الطلبــة لمنحهــم فرصــة   .٤
التفاعــل مــع البيئــة وفهمهــا.

يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافعّيتهم ورغبتهم بالعمل.  .٥

 خطوات المشروع:

اأول�ً: اختيار المشروع: يشترط في اختيار المشروع ما ياأتي:

١.  اأن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.  

٢.  اأن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.  

المشروع
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3.  اأن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.  

٤.  اأن تكــون المشــروعات متنوعــة ومترابطــة وتكمــل بعضهــا البعــض ومتوازنــة، ل�   
ــى ال�آخــر. تغلّــب مجــال�ً عل

٥.  اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.  

6.  اأن ُيخطّط له مسبقاً.  

ثانيًا: وضع خطة المشروع:

يتــم وضــع الخطــة تحــت اإشــراف المعلــم حيــث يمكــن لــه اأن يتدّخــل لتصويــب اأي 
خطــاأ يقــع فيــه الطلبــة.

آتية: يقتضي وضع الخطة ال�

١.  تحديد ال�أهداف بشكل واضح.  

٢.  تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.  

3.  تحديد خطوات سير المشروع.  

أنشــطة اللازمــة لتنفيــذ المشــروع، )شــريطة اأن يشــترك جميــع اأفــراد  ٤.  تحديــد ال�  
ــراأي، باإشــراف  ــداء ال المجموعــة فــي المشــروع مــن خــلال المناقشــة والحــوار واإب

ــم(. ــه المعل وتوجي

٥.  تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.  
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ثالثًا: تنفيذ المشروع:

مرحلــة تنفيــذ المشــروع فرصــة ل�كتســاب الخبــرات بالممارســة العمليــة، وتعــّد مرحلــة 
ممتعــة ومثيــرة لمــا توفـّـره مــن الحريــة، والتخلــص مــن قيــود الصــف، وشــعور الطالــب 
نجــاز حيــث يكــون اإيجابيــاً متفاعــلاً خّلاقــاً مبدعــاً، ليــس المهــم  بذاتــه وقدرتــه علــى ال�إ
ــارات  ــات ومه ــرات ومعلوم ــن خب ــة م ــبه الطلب ــا يكتس ــدر م ــج بق ــى النتائ الوصــول اإل

وعــادات ذات فائــدة تنعكــس علــى حياتهــم العامــة.

دور المعلم: 

١.  متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدّخل.  

٢.  اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.  

3.  ال�بتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.  

٤.  التدّخل الذكي كلما لزم ال�أمر.  

دور الطلبة:

١.  القيام بالعمل باأنفسهم.  

٢.  تسجيل النتائج التي يتم التوصل اإليها.  

3.  تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.  

٤.  تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقاً(.  
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رابعًا: تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:

١.  ال�أهــداف التــي وضــع المشــروع مــن اأجلهــا، مــا تــم تحقيقــه، المســتوى الــذي 
تحّقــق لــكل هــدف، العوائــق فــي تحقيــق ال�أهــداف اإن وجــدت وكيفيــة مواجهــة 

تلــك العوائــق.

ــاء التنفيــذ،  ٢.  الخطــة مــن حيــث وقتهــا، التعديــلات التــي جــرت علــى الخطــة اأثن
ــة الخطــة. ــد بالوقــت المّحــدد للتنفيــذ، ومرون التقّي

أنشــطة التــي قــام بهــا الطلبــة مــن حيــث، تنّوعهــا، اإقبــال الطلبــة عليهــا، توافــر  3.  ال�
مكانــات اللازمــة، التقيــد بالوقــت المحــدد. ال�إ

قبــال علــى تنفيــذه بدافعّيــة، التعــاون  ٤.  تجــاوب الطلبــة مــع المشــروع مــن حيــث، ال�إ
ــة اتجاهــات  ــي تنمي ــاح، اإســهام المشــروع ف ــذ، الشــعور بال�رتي ــة التنفي ــي عملي ف

جديــدة لــدى الطلبــة.

يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:

•  اأهداف المشروع وما تحّقق منها.  

•  الخطة وما طراأ عليها من تعديل.  

•  ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.  

•  المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.  

•  المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.  

•  ال�قتراحات اللازمة لتحسين المشروع.  
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المراجع



   المشاركون في ورشات عمل الجزء ال�أول من كتاب الرياضيات للصف الخامس: 

م. فواز مجاهد     د. بصري صالح        د. صبري صيدم       

اأ. علي مناصرة  اأ. عزام ابو بكر        اأ. ثروت زيد        

م. جهاد دريدي د. سمية النخالة       د. شهناز الفار       

لجنة المناهج الوزارية:

فاطمة قزع 

ختام البطاط

فايق صبح

محاسن سحويل

فلسطين الخطيب

يوسف بشر

اأحمد رصرص

اللجنة الوطنية لوثيقة الرياضيات:

د. علي عبد المحسند. معين جبرد. محمد صالح )منسقاأ(اأ. ثروت زيد

د. عبد الكريم ناجياأ. وهيب جبرد. عادل فوارعةد. تحسين المغربي

د. علا الخليليد. محمد مطرد. سعيد عسافد. عطا اأبوهاني

اأ.ارواح كرمد. اأيمن ال�أشقر د. علي نصارد. شهناز الفار

فتحي اأبو عودةد. وجيه ضاهراأ. كوثر عطيةاأ.حنان اأبو سكران

اأ.مبارك مباركاأ.قيس شبانةاأ. اأحمد سياعرةد. سمية النخالة

اأ. نادية جبراأ. نسرين دويكاتاأ. اأحلام صلاحاأ. عبد الكريم صالح

اأ. نشاأت قاسم

حنين سليمان

سهيلة ضبان

اأمل شاهين

كندا صالح

نشاأت قاسم

زياد عرباس

روان مطر

اأحمد رشدي

روان الصوص

سناء عساف

اأكرم عسالوة

محمد الفرا

وسام موسى

وفاء موسى

سهيل شبير

فلاح الترك

سميرة حنيف

نبيل سلمن

عبد الله مهنا


