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 أوراق أسئلة رياضيات لصفي الثالث والرابع

  2003تشرين الثاني 

 مالحظات للمعلم 

 

 2003/  تشرين الثاني1ورقة 

 1سؤال

 : التاليةبعد أن يحل التالميذ األسئلة  يمكن طرح األسئلة
 األشياء المشترآة واألشياء المختلفة في التمارين؟  ما !
 ياء المشترآة واألشياء المختلفة في حلول التمارين؟األش  ما !
 هل توجد حلول أخرى؟ آم؟ !
 هل يمكنكم التفسير ما المشترك لكل نوع من األجوبة؟ !

 

 2 سؤال

 . حادةآل زواياهمثلث حاد الزوايا هو مثلث : من المهم التشديد على
 

 3سؤال 

 الحديث معهم عن منهجية ، يفضل)124 َو 106: األجوبة(بعد أن يعطي التالميذ أجوبتهم 
آذلك مهم إعطاء أسئلة شبيهة والطلب منهم أن يحلوها بطريقة . الوصول إلى الحلول

نفس السؤال المعطى لكن حاصل جمع : مثال لسؤال شبيه. منهجية وليست عشوائية
 .8األرقام يساوي 

 

 2003/  تشرين الثاني2ورقة 

 2 سؤال

 :تفاء بجدول الضرب، مثًاللزم التلميذ بعدم االآتعدد اإلجابات ُي

يمكن تمثيل التمارين بواسطة ورقة تربيعات  . 1 ×48 = 48 , 2× 24 =48 ,  3×16 =48

 . تربيعة48 مساحة آل منها تورسم مستطيال

 

 3سؤال 

ة، وآذلك مناقشة وجه الشبه واالختالف بين من المهم البحث وإيجاد جميع األجوبة الممكن

 ال توجد أهمية لترتيب 2في سؤال : مثًال.  في نفس الصفحة وهذا االسؤال2السؤال 

 :عوامل الضرب بينما في مسألة البنانير نعم توجد

 :تختلف عن اإلجابة.  بنانير في آل آيس8 أآياس َو 6: اإلجابة

 .آيس بنانير في آل 6 أآياس َو 8           
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 2003/  تشرين الثاني3ورقة 

 1سؤال

مجال األعداد في هذه المرحلة هو األعداد الطبيعية، لذلك عدد المستطيالت التي محيطها 
من المهم العمل مع التالميذ بطريقة منهجية إليجاد آل المستطيالت .  سم هو نهائي20

 :طول أضالع هذه المستطيالت هي. الممكنة
، نصف 10عددان طبيعيان حاصل جمعهما      (5,5    6,4       7,3     8,2      9,1 

 .)المحيط طول
 .المربع هو مستطيل: تذآروا

 :يمكن إضافة السؤالين
 ما هي مساحة آل مستطيل من المستطيالت التي رسمتموها؟ !
 هل المساحات متساوية؟ !

 

 2سؤال

 :مثال. هدف السؤال هو التقدير وليس إجراء حسابات دقيقة

ال حاجة في الحساب الدقيق لمعرفة أن النتيجة  . 20 × 15: هي" أ "إلجابات لبند إحدى ا

  )20 × 15 < 100 لذلك  10 × 10= 100: إحدى الطرق لمعرفة ذلك هي. (100أآبر من 

شة خواص عملية الضرب بواسطة أمثلة،  من المهم مناق .يوجد حل واحد فقط: "ب"بند 

 :والتوصل إلى تعميم

 .عدد زوجي ضرب عدد زوجي يساوي عدد زوجي

  . عدد زوجي ضرب عدد فردي يساوي عدد زوجي

 .عدد فردي ضرب عدد فردي يساوي عدد فردي

 القسمة مع باٍق أو آسور، فمن ،بالرغم من أن قسم من التالميذ لم يتعلموا بعد: بند ج

 .3 أآبر من 20 : 6أن يعرفوا أن نتيجة التمرين المهم 

 
 3سؤال 

من المثير االستماع ألجوبة التالميذ إذا آان منطقًيا . هذه المسألة هي من الحياة اليومية
 . سم365أن يكون طول شخص أآثر من 

 

 2003/  تشرين الثاني4ورقة 

 1سؤال 
 

لمهم تعويد التالميذ على من ا. هدف السؤال هو التقدير وليس إجراء حسابات دقيقة
 .التمعن باألعداد قبل البدء في الحل

 
 2سؤال 
 ).5+5 (× )5+5 =(100: حل بند ب

 

 3 سؤال
 .شجعوا التالميذ على بناء رسومات بيانية شبيهة تبحث مواضيع تهمهم في الصف

 


