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 مالحظات للمعلم

 

 أوراق عمل تحوي أسئلة شبيهة ألسئلة -8 -آما ورد في الرسالة المرفقة سنرسل شهرًيا 

 . إمتحانات وزارة التربية والتعليم

نأمل أن تكون هذه المالحظات مناسبة .   رأينا أنه من المناسب آتابة مالحظات لبعض األسئلة

ليقاتكم، آي تساعدنا في آتابة األسئلة  في نكون مسرورين لسماع مالحظاتكم وتع. وبّناءة

 .األشهر القادمة

أطلبوا من التالميذ أن تكون . الحاسبة استعمال عدملحل جميع األسئلة المرفقة يجب 

 .حساباتهم على نفس الورقة، آي تتمكنوا من التعرف على طرق حلهم وآذلك على أخطائهم

 

 تشرين األول / 1ورقة عمل 

 3سؤال 

ا السؤال هو الحل بدون تنفيذ العمليات الحسابية، بل االعتماد على الهدف من هذ •

 .خواص العمليات

 :مثال لطريقة الحل

 طريقة أولى

                                           25  ×  25          أم          25  ×  27           أيهما أآبر 

  25 مرة العدد 25  عبارة عن 25  ×  25   

 25 مرة العدد 27    عبارة عن 25 × 27َو  

 .50 أي أآبر بـ 25  وأآبر بمرتين الـ 25  ×  25     أآبر من    25 × 27لذلك  

 
 : طريقة ثانية 

 2 × 25 + 25 × 25 )  = 2 + 25 (  ×25 = 27 × 25 

  25 × 2 = 50وأآبر بـ   . 25 × 25 أآبر من 25 × 27لذلك 

 
 .الحل المختلفة للتالميذ من المحبذ االستماع الى طرق  •
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 تشرين األول / 2 ورقة عمل

 
 . جميع األسئلة في هذه الورقة تعالج موضوع حل معادالت

 
بينما , عدم توجيه التالميذ للحل بطريقة واحدة فقط , من المحبذ عند حل األسئلة •

 .تشجيعهم على ايجاد طرق حل مختلفة 

 
من المستحسن اعطاء ذات النمط من ,في حالة إيجاد صعوبة لدى بعض التالميذ  •

 . األسئلة ولكن بأعداد أصغر 

 
 يمكن تعويض عدد واحد فقط في آل مستطيل، بينما في 4, 3, 2, 1في األسئلة  •

 .  هناك أعداد آثيرة يمكن تعويضها7, 6, 5األسئلة  

 
 تشرين األول / 3 ورقة عمل

 1سؤال 

حساب الشفهي عند التالميذ، وليس تنفيذ الهدف من هذا السؤال هو تنمية الحس العددي وال

 .العمليات الحسابية

 :مثال
 =أو   < أو  > ضع إشارة 

 
  1500   .......... 57 × 31  
 
 .1500   أآبر من X 31 57:      فبالتأآيد نتيجة التمرينX 30 50 = 1500اذا آان  :  الحل

 31 × 57  <  1500:  لذلك
 .طريقة حلهم شفهًيا وآتابًيا أيًضامن المهم تشيع التالميذ على شرح 

 2سؤال 

هناك حاجة إلجراء نقاش مع التالميذ في . البندان األخيران من هذا السؤال ال يمكن رسمهما

 .سبب عدم تمكنهم من الرسم

 .في المثلث القائم الزاوية، الزاويتان األخريان حادتان دائًما
 .حادتان دائًمافي المثلث المنفرج الزاوية، الزاويتان األخريان 
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 تشرين األول / 4 ورقة عمل

يجب التشديد على العالقة بين الرقم . األسئلة في هذه الورقة تعالج المبنى العشري للعدد

 .والمنزلة

 5سؤال 

ليس الهدف هو , الهدف من هذا السؤال هو معالجة موقع العدد على محور األعداد  •
 . موقع العدد بالضبط إنما بالتقريب

 

 تشرين األول / 5ة عمل ورق

 4سؤال 
 

  ).2 سم5=  سم،  المساحة12= المحيط(من المهم  أن يكون الجواب عدد ومعدود 
 

 تشرين األول / 6ورقة عمل 

 1سؤال 

 . يوجه التالميذ لحل باقي البنود) أ ( بند 

 .من المهم آتابة أعداد مختلفة في هذه البنود

 في التعبير الكالمي عند التالميذ، لذلك يجب حثهم أشارت نتائج االمتحانات إلى وجود صعوبة

 .على التفسير شفهًيا وآتابًيا

  

 تشرين األول / 7ورقة عمل 

 1سؤال 

   35 × 371 - 30:   من نتيجة التمرين60وأآبر بـ .   هي األآبر35 × 371 + 30:  نتيجة التمرين

لعمليات الحسابية  في التمرينين، الهدف معرفة النتيجة األآبر، عن طريق الربط بين األعداد وا
 . وليس تنفيذ العمليات

 
 2سؤال 

 .ال حاجة إلجراء ثالث عمليات ضرب

 :الحل المطلوب

5220 = 10 × 522) = 3+2+5 ( ×522 = 522 × 3 + 522 × 2 + 522 × 5   

 : أو 

 522 مرات نفس العدد 3  َو 522 َو  مرتان نفس العدد 522 مرات العدد 5     

 10 × 522 = 5220  أي  522 مرات العدد 10      أي


