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 1سؤال 

من المفضل ان يناقش المعلم مع التالميذ خواص الصفر والواحد في العمليات 

 . الحسابية

آذلك مناقشة أنواع االسئلة التي لها حل واحد ووحيد، مقابل األسئلة التي لها عدة 

 ) .مثل بند جـ (  ممكنة حلول

 2سؤال 

من المحبذ في هذا السؤال التطرق الى أنواع المضلعات التي يمكن الحصول عليها في 

 : مثًال. آل بند

 , يمكن رسم مثلت متساوي الساقين  ) أ

 

 :    شبه منحرف متساوي الساقين

 

 

 : أو أي شبه منحرف آهذا 

 

                                       

 .فيه ضلعان متساويان فقط , أو أي شكل رباعي أو خماسي أو سداسي وغيرها 

 

 تعني رسم شكل غير مطابق للشكل الذي رسم في آخربالنسبة لهذا البند آلمة ) ب

 . البند أ
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 1سؤال 

عند حل هذا السؤال حول طرق الحل المختلفة التي من المحبذ ان يدور النقاش 

 .يقترحها التالميذ

 6 أمتار َو 5(  ما اشترته المعلمة  أضعاف3 عجلة عبارة عن  18 متر َو 15: في البند أ 

 . 3 × 180 = 540:  شاقل فالحل يكون180والذي آان ثمنه )  عجالت

علمة، لذلك ثمن  ما اشترته المنصفأما في البند ب فالمعطيات عبارة عن 
2
 متر 12

 حبل

  180 : 2 = 90:     عجالت هو3 َو 

  3سؤال 

الهدف من  تكرار ذات التمرين أآثر من مرة هو الحصول على حلول مختلفة في آل مرة 

البندين ب َو جـ وفي البندين د في البند أ  وفي ) الكسور(ماذا يميز األعداد : للنقاش. 

َو هـ ؟ هل هذه األعداد تساوي 
2
1

 ؟ أآبر من 
2
1

 أم أصغر من 
2
1

 ؟ 

 هل يمكن إيجاد أعداد أخرى يمكن تعويضها ؟ 
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 1سؤال 

يفضل استعمال أدوات مساعدة لفهم هذا السؤال، .  الهدف معالجة المبنى العشري

 :أمثلة للحل . 1 والـ 10 والـ 100مسطحات الـ : مثل

  مئات3 عشرات َو 2َو ) وحدات( آحاد 1

  مئات1 عشرات َو 20َو ) وحدات( آحاد 21

  مئات1 عشرات َو 22َو ) وحدات( آحاد 1

  عشرات 32َو ) وحدات( آحاد 1

 ....والخ



  2سؤال  

هدف هذا السؤال الوصول الى معرفة النتيجة األآبر بدون إجراء الحسابات بل االعتماد 

في التمرينين هو من المهم مالحظة أن المقسوم . على خواص األعداد والعمليات

أي نتيجة تكون أآبر : فالسؤال هو. بينما المقسوم عليه مختلف) 275(نفس العدد 

 عندما نقسم نفس العدد على عدد أصغر أم على عدد أآبر؟

 275 : 5 أآبر من نتيجة التمرين  275 : 3نتيجة التمرين  :  حل التمرين هو

 .  بر وذلك بحسب حاجة التالميذيحبذ إعطاء أسئلة أخرى بأعداد أصغر أو بأعداد أآ

 3سؤال 

 لكن المقسوم عليه في التمرينين متساٍو والعددين المقسومين 2 مثل سؤال 

 . مختلفان

 .من المهم النقاش في مثل هذا النوع من األسئلة وإعطاء تمارين أخرى شبيهة

 4سؤال 

 عملية الجمع الهدف من المسألة تنمية الحس العددي عند التالميذ، فال حاجة لتنفيذ

  أعداد آل منها 29 , 28 , 27 بل يكفي االنتباه الى أن 129  , 128  , 127: بين األعداد

  30أصغر من 

 390 أصغر من 129 َو 128 َو 127 ، لذلك حاصل جمع 90فحاصل جمعها يكون أصغر من 

. 

 > 390:  فينتج27+28+29 > 90:   لذلك29 > 30 َو 28 > 30 َو  27 > 30(

129+128+127.(  

 5سؤال 

يكفي التمعن او االنتباه الى ان 
3
7

 .2 وباقي الكسور أصغر من 2 أآبر من 

من المحبذ اجراء النقاش حول طرق الحل المختلفة التي استعملها التالميذ في 

 .المقارنة 
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  2سؤال 

 .من المحبذ عرض التلوينات المختلفة التي لونها التالميذ
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  2سؤال 



 .وعدد امكانيات الحل, من المحبذ تسمية االشكال التي حصل عليها التالميذ

ن  دعوهم يحاولون إلى أ. فقط زوايا قائمة 3أرسم شكًال رباعًيا فيه : يمكن إضافة سؤال

 زوايا 4يستنتجون بأنه ال توجد إمكانية آهذه، فدائًما يحصلون على شكل رباعي له 

، وذلك بسبب آون مجموع درجات زوايا الشكل الرباعي)مستطيل(قائمة 
o

360) 360 

 ). درجة

  :3سؤال 

لذلك من المحبذ نقاشه بعد ,ذ العمليات الحسابية هذا السؤال يعتمد على ترتيب تنفي

 .تعليم الموضوع 
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  1سؤال 

من المحبذ التطرق الى العالقة بين األعداد وآذلك العمليات الحسابية، في آل من 

الطرفين  في آل بند، ومن المهم أن يرى التالميذ أنه ال حاجة لتنفيذ العمليات 

 . ية لمعرفة اإلشارة المناسبة في آل بندالحساب

  3سؤال 

 .األعداد داخل األقواس هي البواقي من عملية القسمة : مالحظة 

في النقاش مع التالميذ محبذ التطرق الى عالقة الباقي بالمقسوم عليه، أي أن 

 .الباقي دائًما أصغر من المقسوم عليه

 ____:  ____   = 4) 7: (مثال 

إذا اخترنا أن يكون المقسوم .  7 لذلك المقسوم عليه آل عدد أآبر من 7        الباقي

   39 : 8 = 4) 7:  (   فيكون حل السؤال4 × 8 + 7 = 39:  فالمقسوم يكون8عليه 

 .  وهكذا51 : 11 = 4) 7:    ( فالحل يكون11وإذا اخترنا أن يكون المقسوم عليه 
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 1سؤال 

فمثًال في البند . حثوا باالمكانيات المختلفة لألرقام التي يمكن آتابتها في آل بنداب

 3408 > 34_ _ :  بينما  في البند الثاني3408 > 9340: األول  توجد إمكانية واحدة

 ........    3408 > 1134   ، 3408 > 1034  ،  3408 > 0934: هناك عدة إمكانيات مثل

9934 < 3408 

  2سؤال 

ثالثة . دف السؤال هو الجمع الشفهي بواسطة تجميع اجزاء الواحد صحيحه
أسباع وأربعة أسباع تساوي واحد، ُسدس وخمسة أسداس تساوي واحد، 

 فالجواب يكون 
 


