
7الفصل 

(2)القسمة 



القسمة 7-4

9وعلى 8على 



: فكرة الدرس

ى أستعمل النماذج وطرقاً أخر

8ألجد ناتج القسمة على 
.9وعلى 



أستعد

طالب8= تبين لوحة الرموز المجاورة عدد 

فإذا . الطالب وعدد الزيارات للمتحف

كان عدد الطالب الذين قاموا بزيارة 

طالباً،32المتحف مرتين أو أكثر 



أستعد

طالب8=
سأرسمها )         ( فكم 

ألمثل ذلك الصف؟



يمكنني أن أستعمل 

ة حقائق الضرب والقسم

المترابطة ألجد ناتج 

.القسمة



أستعمل الحقائق المترابطة

م يجب أن أرس)      ( كم : الرسم البياني( 1
؟"أو أكثر2"في الصف المقابل ل 

طالباً على مجموعات متساوية 32أقسم 
.طالب8في كل منها 



أستعمل الحقائق المترابطةمثال من واقع الحياة

32 ÷8=

الضرب: الطريقة األولى

8      × =32



أستعمل الحقائق المترابطةمثال من واقع الحياة

8 ×4 =32

الضرب: الطريقة األولى

4= 8÷ 32إذن؛ 



أستعمل الحقائق المترابطةمثال من واقع الحياة

32 ÷8=

القسمة: الطريقة الثانية

32      ÷ =8



أستعمل الحقائق المترابطةمثال من واقع الحياة

32 ÷4 =8

القسمة: الطريقة الثانية

4= 8÷ 32إذن؛ 





أستعمل الطرح المتكررمثال من واقع الحياة

من 8عملت علياء و: التربية الفنية( 2

إذا وزعت بينهن . نجمة ورقية27صديقاتها 

بالتساوي، فكم نجمة تأخذها كل واحدة؟



أستعمل الطرح المتكررمثال من واقع الحياة

أجد ناتج لمعرفة عدد النجوم، 

279أو  9÷ 27قسمة 

.أستعمل الطرح المتكرر



أستعمل الطرح المتكررمثال من واقع الحياة

أجد ناتج لمعرفة عدد النجوم، 

279أو  9÷ 27قسمة 

أطرح العدد 1

ثالث 9

مرات 

للوصول 

إلى الصفر
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أستعمل الطرح المتكررمثال من واقع الحياة

أجد ناتج لمعرفة عدد النجوم، 

279أو  9÷ 27قسمة 

279أو3= 9÷ 27إذن، 
3



أستعمل الطرح المتكررمثال من واقع الحياة

أجد ناتج لمعرفة عدد النجوم، 

279أو  9÷ 27قسمة 

أي أن كل واحدة منهن تأخذ 
.نجوم ورقية3



طة أستعمل النماذج أو الحقائق المترابأتأكد

:ألجد ناتج القسمة

8 ÷8 1

8 ÷8 =1

ابطة  8= 1×8من الحقائق المتر



طة أستعمل النماذج أو الحقائق المترابأتأكد

:ألجد ناتج القسمة

18 ÷9 2

18 ÷9 =2

18= 9×2من الحقائق المترابطة 



طة أستعمل النماذج أو الحقائق المترابأتأكد

:ألجد ناتج القسمة

488 3

6

488

48= 8×6من الحقائق المترابطة  



طة أستعمل النماذج أو الحقائق المترابأتأكد

:ألجد ناتج القسمة

9يحتاج كل عمل فني إلى 

أوراق ملونة، فإذا توافر في 

ورقة ملونة، فكم 36المرسم 
عمالً فنياً يمكن إنجازه؟

4



طة أستعمل النماذج أو الحقائق المترابأتأكد

:ألجد ناتج القسمة

=  عدد األعمال التي يمكن إنجازها

عدد أوراق العمل ÷ عدد األوراق

أعمال4= 9÷  36= الواحد 



طة أستعمل النماذج أو الحقائق المترابأتأكد

:ألجد ناتج القسمة

أتحدث

ب كيف تساعدني حقائق الضر

على التأكد من صحة ناتج 
القسمة؟

5



طة أستعمل النماذج أو الحقائق المترابأتأكد

:ألجد ناتج القسمة

إن عملية الضرب هي العملية العكسية للقسمة، ولذلك ف

.حقائق الضرب تساعدني على التأكد من القسمة



أتدرب وأحل المسائل

أستعمل النماذج أو الحقائق 

:المترابطة ألجد ناتج القسمة

6 )16 ÷8=2

ابطة  16=8× 2من الحقائق المتر



أتدرب وأحل المسائل

أستعمل النماذج أو الحقائق 

:المترابطة ألجد ناتج القسمة

7 )27 ÷9 =3

27= 9×3من الحقائق المترابطة 



أتدرب وأحل المسائل

أستعمل النماذج أو الحقائق 

:المترابطة ألجد ناتج القسمة

8 )808
10

80= 10×8من الحقائق المترابطة 



أتدرب وأحل المسائل

أستعمل النماذج أو الحقائق 

:المترابطة ألجد ناتج القسمة

9 )549
6

54= 9×6من الحقائق المترابطة 



أتدرب وأحل المسائل

ي أكتب العدد المناسب ف: الجبر

10 )9       × =36
36 ÷9 =

4
4



أتدرب وأحل المسائل

ي أكتب العدد المناسب ف: الجبر

11 )8       × =40
40 ÷8 =

5
5



أتدرب وأحل المسائل

ي أكتب العدد المناسب ف: الجبر

12 )8       × =48
48 ÷8 =

6
6



أتدرب وأحل المسائل

:أحل، وأكتب الجملة العددية

هدية لتوزعها 24اشترت سعاد ( 13

من صديقاتها في احتفالها8بالتساوي على 

فكم هدية تعطي كل . بنجاحها آخر العام

صديقة من صديقاتها؟



أتدرب وأحل المسائل

:أحل، وأكتب الجملة العددية

عدد الصديقات÷ عدد الهدايا = عدد هدايا كل صديقة

 =24 ÷8
هدايا3= 



أتدرب وأحل المسائل

:أحل، وأكتب الجملة العددية

علب بسكويت في 9يتم تعبئة كل ( 14

علبة من بين 36فإذا تم تعبئة . صندوق

ة العلب علبة، فكم صندوقاً يلزم لتعبئ54
الباقية؟



أتدرب وأحل المسائل

:أحل، وأكتب الجملة العددية

.  علبة18= 36–54= عدد العلب الباقية 

عدد العلب في ÷ عدد العلب = عدد الصناديق 
صندوق2= 9÷ 18الصندوق الواحد 



ملف البيانات

طالب على أن يقدموا 9اتفق 

لمعلمهم هدية من قائمة الهدايا 

:الموجودة في الجدول

ما الهدية التي يمكنهم شراؤها إذ دفع ( 15

رياالت؟3كل واحد منهم 



ملف البيانات

طالب على أن يقدموا 9اتفق 

لمعلمهم هدية من قائمة الهدايا 

:الموجودة في الجدول

رياالت؛ فإن 3إذا دفع كل طالب 

لاير27= 9× 3=المبلغ 
25إذا يمكنهن شراء مسبحة ب 

لاير2لاير ويتبقي 



ملف البيانات

طالب على أن يقدموا 9اتفق 

لمعلمهم هدية من قائمة الهدايا 

:الموجودة في الجدول

رياالت، فهل يمكنهم 8إذا دفع كل طالب ( 16

.شراء مسبحة وقلم؟ أوضح إجابتي



ملف البيانات

طالب على أن يقدموا 9اتفق 

لمعلمهم هدية من قائمة الهدايا 

:الموجودة في الجدول

=  رياالت يكون المبلغ8إذا دفع كل طالب 

=سعر المسبحة والقلم لاير72=9× 8

ذا اليمكنهم شراء إرياإل75= 25+50

.مسبحة والقلم



مسائل مهارات التفكير العليا

ن أختار حقيقتي: مسألة مفتوحة( 18
، ثم أشرح طريقة 9–6من التمارين 

.  تساعدني على تذكرهما



مسائل مهارات التفكير العليا

27=9×3حقيقة الضرب 

مرات 3مع نفسها 9أي أن إذا جمعنا 

،27يعطي 

3= 9÷27حقيقة القسمة 

ثالث 27من 9أي أن إذا طرحنا 

مرات يكون الناتج يساوي الصفر



مسائل مهارات التفكير العليا

مسألة ضرب من أكتب (19

ة واقع الحياة تتضمن القسم

.9أو على 8على 



مسائل مهارات التفكير العليا

لاير، 45أقالم ودفع 9أشتري أحمد 

فما ثمن القلم الواحد؟
عدد األقالم÷ ما دفعه أحمد = ثمن القلم الواحد 

 =45÷9

لاير5= 


