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  2003  شباط   �أوراق عمل للصف الخامس 

 مالحظات للمعلم
 

 
 2003شباط / 1ورقة عمل 

 1سؤال 

الهدف من هذا السؤال هو الربط بين المعطى والتمرين، وآذلك االعتماد على المعطى 

 .لحل آل تمرين

 :أمثلة

 2×4×7×11=2×308 = 616  إذًا 4 × 7 × 11 = 308: معطى):    أ(بند !
                           308 

 ) أ(مثل الجواب في بند ) ب(جواب التمرين في بند  !

 ) 2×7=14بسبب قانون التبادل في الضرب وآذلك         (

          11×7×4×2=11×7×2×4= 11×14×4    

 .2 على 308نقسم ) جـ(إليجاد نتيجة التمرين في بند  !

  4×7×110 =4×7×11×10=308×10 =3080):  د(بند  !

       308 

 2003شباط / 2ورقة عمل 

 )ب (3سؤال 

 .من المهم لفت نظر الطالب الى ربط جواب المسألة بالواقع

   27 : 2 =13)1:  (طريقة الحل. 27هو " ب"عدد طالب الخامس 

 .  مقعد14يلزم لهذا الصف : الجواب

 

 2003شباط / 4ورقة عمل 

 2سؤال 

 . من المهم  االهتمام بطرق حل الطالب

 . استعمال وسائل محسوسة لفهم ماهية الكسر، وآذلك لمقارنة الكسورمن المهم 

  َو  1الفرق بين  : مثال
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   من المفضل تمثيل هذه العالقة بأدوات مساعدة 

 .وليس االآتفاء بالشرح الشفهي. . .  مثل مستقيم األعداد، قطاعات دوائر، 

 .طريقة أخرى للمقارنة هي توحيد المقامات



 2

 

 

 3سؤال 

 . شاقل1000عته عائلة عادل وما دفعته عائلة سمير هو الفرق بين ما دف

  آراسي،4الفرق بين ما اشترته عائلة عادل وما اشترته عائلة سمير هو 

 ).3800-1000=2800( شاقل 2800فثمن الطاولة .  شاقل1000 آراسي هو 4لذلك ثمن 

 

 2003شباط / 6ورقة عمل 

 1سؤال 

 . مكعب14في الجسم 

 آمال الجسم المعطى إلى صندوق، مكعبات إل10نحتاج إلى 

 :يمكن حساب ذلك بعدة طرق

 .بواسطة العد !

 مكعب، يوجد في 24 أي سيحتوي الصندوق على 4×3×2: أبعاد الصندوق هي !

 . مكعبات إلآماله إلى صندوق10 مكعب فنحتاج إلى 14الجسم 

  4×3×2إذا إقترح الطالب اإلآمال إلى صناديق أآبر من الصندوق الذي أبعاده  

 .فهذا ممكن أيًضا

 4سؤال 

 .إذا آان حاصل جمع عددين صحيحين عدد فردي فيكون إحد المضافين زوجي واآلخر فردي

  .2العدد األولي الزوجي الوحيد هو 

  . 23 َو 2 هما  25 لذلك العددان األوليان اللذان حاصل جمعهما 

 

 2003شباط / 8ورقة عمل 

 1سؤال 

 :أسئلة للنقاش

 ؟)جـ(ومساحة المثلث في بند )  أ(ساحة المربع في بند  ما العالقة بين م

 ؟)د(ومساحة المثلث في بند )  ب( ما العالقة بين مساحة المستطيل في بند 


