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 أوراق أسئلة رياضيات للصفين الثالث والرابع

 2003أيلول 

 مالحظات للمعلم

 :مقدمة

 أوراق أسئلة لتالميذ 4 أشهر 8آما ذآرنا في الرسالة المرفقة، سنرسل لكم في آل شهر ولمدة 

 الصفين الثالث والرابع،

ج تعليم الرياضيات األوراق تحوي أسئلة تعالج مواضيع مختلفة من منه. وآذلك أوراق مالحظات للمعلم

 .للصفين الثالث والرابع

 . هدف هذه األسئلة هو مراجعة مواضيع رياضية قد تم تدريسها

 :للحصول على فائدة من هذه األوراق ُينصح العمل بها بمرحلتين

 .يحل التلميذ بشكل ذاتي.   1    

هذا النقاش . جه السؤالإدارة نقاش مع التالميذ بهدف التعمق بموضوع الرياضيات الذي يعال.  2    

 يمكن أن ينبثق من طرق    

 .         حل وتفكير التالميذ

 :2003 لشهر أيلول 4 من ورقة 1سؤال :     مثال لطريقة العمل

 :  أآتب أعدادًا مناسبة-   السؤال 

 _____:  _____    = 3          )أ
 

 _____:  _____    = 3          )ب
 

 _____:  __  ___  = 3          )جـ
 

 _____:  _____    = 3 ) د
 

 :مراحل العمل

 .يعمل التالميذ آعمل ذاتي لمدة يقررها المعلم)       أ

ة من عدة تالميذ، أن يعطي آل /يطلب المعلم ) ب

 . منهم جواًبا مختلًفا ويسجله على اللوح

      من المفضل البدء باألوالد الذين يستصعبون الرياضيات آي تكون عندهم الفرصة

 . لعرض أجوبتهم

 هل توجد إجوبة أخرى بعد؟  آم يوجد؟: ة/المعلم)  ج
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قبل البدء بالنقاش في أجوبة التالميذ للسؤال  ) د

أعاله، يفضل ترتيبهم في مجموعات أو أزواج والطلب من التالميذ في آل 

) 2(أن يرتبوا األجوبة التي على اللوح بالطريقة التي يرونها، )  1: (مجموعة

 . تمارين من عندهم مناسبة للترتيب الذي اختاروه5أن يضيفوا 

إستمعوا وناقشوا طرق الحل واآتبوا على اللوح الترتيبات المختلفة )    هـ

 للمجموعات، أو أطلبوا من آل مجموعة أن  

 .الحائط/        تكتب طريقة حلها على ورقة وتعليق الورقة على اللوح 

ميذ في اآتشاف طريقة إليجاد إلى ماالنهاية من يحبذ البحث والنقاش مع التال)       و

 :مثال لذلك. التمارين

 

 

 

 : آتابة العامل الثاني في التمارين� إمكانية أولى    

                     3 = 1 : ______ 

                     3 = 2 : ______ 

                     3 = 3 :   ______ 

                     3 = 4 :   ______ 

 ).حاصل الضرب(ويطلب من التالميذ أن يجدوا العدد الناقص ...            الخ 

 

 :  االستعانة بجدول الضرب- إمكانية ثانية

.....11 10 �.. 7 6 5 4 3 2 1 × 

           1 

           2 

 33 30  21 18 15 12 9 6 3 3 

           4 

           5 

            

 

 . والبحث عن حاصل الضرب والعامل الثاني3عمود العدد / التمعن بسطر 

 
 تجسيد التمارين والنتائج عن طريق استعمال أدوات محسوسة � إمكانية ثالثة

 . مالئمة
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 2003/  أيلول1ورقة 

  1سؤال

لمعرفة ) أ(بند :  مثال.الهدف األساسي من هذا السؤال هو تطوير الحس العددي عند التالميذ

 أآبر من 29، 50 يساوي 25 َو 25 ، فإن 25 +29: اإلشارة المناسبة، ال حاجة لحساب نتيجة التمرين

 25+29 < 50: ، لذلك25

 نحصل على 50 ناقص عدد أآبر من 100 لذلك 100 � 50 =50: يمكن االعتماد على أن) ج(لحل بند 

التالميذ قواعد وقوانين آهذه ، بل يفضل إعطاء الفرصة ليس من المحبذ تلقين . 50نتيجة أصغر من 

 .لهم أن يجربوا ويستنتجوا ذلك بأنفسهم

" دينس"مكعبات، أزرار، عيدان : يمكن إعطاء أمثلة عديدة  وحلها بواسطة أدوات محسوسة مثل

 ....المرافقة لتعليم للمبنى العشري، نقود،الخ

كن الطلب من التالميذ أن يكتبوا بأنفسهم تمارين للحصول على فائدة  أآبر من هذا التمرين، يم

 80 - > ___  50  ,   80 - < ___  50: مشابهة، ويمكن إضافة تمارين أخرى مثل

 

 2سؤال

 ):ب(َو ) أ(أمثلة ألسئلة بحث ونقاش لكل من  البندين . المبنى العشري ومقارنة أعداد: الموضوع

 هل توجد إمكانيات أخرى؟ آم؟

 .نيات المختلفة ألجوبة  االسؤال وطرق إيجادهايحبذ بحث االمكا

 

 2003/ أيلول 2 ورقة

  1سؤال
هدف السؤال تعامل التالميذ بالبحث عن أزواج مختلفة من العوامل للعدد . ضرب وقسمة: الموضوع

24. 

 :تالميذ في آل مجموعة، تختلف عن اإلجابة 8 مجموعات َو 3:   لكن اإلجابة3 × 8 = 8 × 3: مالحظة

 . تالميذ في آل مجموعة3 مجموعات َو 8

 الذي يوجد له 11 ويحبذ إعطاء أعداد مثل 36إيجاد آل أزواج العوامل للعدد : يمكن إضافة سؤال مثل

 : زوج واحد من العوامل

 11 =11 × 1. 

 2سؤال
 .ية ليس من المفروض أن تكون محيطاتها متساوية أيًضاأشكال مساحاتها متساو: الهدف

 وحدات مساحة 8آي يكون بإمكان التالميذ أن يروا أمثلة آثيرة ومختلفة ألشكال مساحة آل منها 

 .الحائط/ ومختلفة بالمحيط يمكن الطلب من التالميذ أن يعلقوا رسوماتهم على اللوح
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 3سؤال
 :يحبذ الوصول مع التالميذ إلى تعميم آالمي ورمزي أي, جمع في الضرب مقابل ال1خاصة الـ : الهدف

العدد ( نحصل على عدد أآبر منه 1آل عدد نجمع له .  نحصل على نفس العدد 1آل عدد نضربه بـ 

 )التالي

 . نحصل على العدد السابق1آل عدد نطرح منه 

     
 2003/ أيلول 3 ورقة

  1سؤال
 :يحبذ الوصول مع التالميذ إلى تعميم آالمي ورمزي أي, مع في الضرب مقابل الج0خاصة الـ : الهدف

 :أو بالرموز. نحصل على نفس العدد0آل عدد نجمع له  . 0 نحصل على العدد 0آل عدد نضربه بـ 

 
0 = 0  ×             =                          0           +  
 

  3سؤال 

 .باستعمال المسطرةمهارات أساسية : الهدف

 :إقتراح لفعاليات أخرى

  سم15أرسموا مسارين مختلفين طول آل منهما 

  سم15أرسموا مسارين مختلفين طول آل منهما أآبر من 

    سم15أرسموا مسارين مختلفين طول آل منهما أصغر من 


