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 نُكِمل التّمارين 

ة ُصورَ اكتُبوا َعَددا ُمالئما َكي تَْحَصلون َعلى تَمرين َمْحلول ب  

 :َصحيَحة

____+8 = 17 

 

ُروا َكيف أْكَملتُم العََدد النَّاق ص في الت  ْمرين؟  ن إْكَمال يُمْ هَ فَس   ل ك 

 الت  ْمرين َمَع َعَدد آَخر؟ 

 

ن اْن يَكوَن العََدد   النَّاق ص؟ماذا يُْمك 

____+8 < 17 

ُروا َكيَف أْكَملتُم العََدد النَّاق ص  . فَس  

ُروا  .هل تُوَجد إْمكان يَّة اْخَرى؟ فَس  
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 :للمعلم/ة

 يتناول السؤال موضوع المعادالت والمتباينات والتمييز بينهما . 

 يجب التحقق من ان التالميذ يعرفون إشارة التباين . 

  التالميذ قراءة التمرين جهرامن المحبذ أن نطلب من . 

  ذا كان إفي حالة وجود صعوبة عند التالميذ، يمكن ان نقترح عليهم تعويض اعداد مختلفة في المتباينة وفحص ما
 . التمرين الناتج صحيحا أم ال

 9ن مجميع األعداد األصغر  :بالنسبة لمجموعة اإلجابات من المحبذ تجميع إجابات التالميذ والتوصل لتعميم . 

 محور للنقاش: هل يمكن االستعانة في المساواة إلكمال العدد الناقص في المتباينة؟ 
 

ل. مجموعة حلو نتوقع من التالميذ بأن يقولوا بأنه يوجد حل واحد في البند األول وأكثر من حل في البند الثاني / توجد
ع في هذه اس بأنه يوجد حلول عديدة. ال نتوقيمكن أن يعرض بعض التالميذ حلوال ليست بأعداد صحيحة، ما يعطي اإلحس

 . المرحلة بأن يقول التالميذ بأنه يوجد عدد ال نهائي من الحلول

  قط بمجموعة فانتبهوا! عليكم االمتناع من سؤال التالميذ كم حال يوجد للمتباينة كي ال نحد د إطار تفكير الطالب
 .   األعداد الطبيعية

  17< 8+_____:المتباينةلإلجراء نقاش إضافي يمكن عرض   
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 َجْدَول الِمئَة 

ئَة ن َجْدَول الم   :  أَماَمُكم ُجْزء م 

 

ئَة ن َجْدَول الم   .واْجَزاء أْخَرى م 

لُوا في ُكل َجْدَول األْعَداد َمكان َعالَمة السُّؤال  .أْكم 
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 :للمعلم/ة

  100وتأسيس ومعرفة األعداد في مجال أل جدول المئةفي قانونية اليتناول السؤال. 

 يجب التأكد من أن التالميذ يعرفون االتجاهات يمين ويسار والمصطلحات سطر وعامود  . 

  وكون الفرق بين عددين 1يجب أن نتباحث مع التالميذ كون الفرق بين عددين متجاورين بنفس السطر هو ،
 .10متجاورين بنفس العامود هو 

  ن نجدها في أاستراتيجيات الحل، من المحبذ أن نأخذ بعين االعتبار األنماط المختلفة التي يمكن خالل النقاش حول
 :جدول المئة

         .   11او  9الفرق بين عددين متتاليين موجودين على نفس القطر يمكن ان يكون 
 في    ألنه موجود 1نا ، العدد المعطى، وانقص45ألن العدد موجود سطر واحد اسفل أل  10أضفنا  – 9الفرق  .أ

 .         العامود الذي عن يساره
 

 45  

 ب
45+10+1=56 

 أ 
 45-1+10=54 
45+10-1=54 

 
ألنه موجود في  1ى، وانقصنا ، العدد المعط45ألن العدد موجود سطر واحد اسفل أل  10ضفنا   - 11الفرق  .ب

 .         العامود الذي عن يساره
           

 

  إعطاء تمرين إضافيللتوسع يمكن: 
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نَة الشَّْكل   َحديقَة ُمثَمَّ

يَّة إقاَمة َحديقة ثُمان يَّة الش كل، َرت البَلد   قَر 

 .ل َشكل الَحديقَةأَماَمُكم َخْمَسة اقت راحات 

ي ة .أ  ؟أي  االقت راحات ُمالئ َمة ل َطلَب البَلَد 

 

 

ن الُمَضل عات ال تي أَشْرتُم إلْيها .ب  ،  اْختاروا ُمَضل عًا م 

روا ل ماذا َهذا الُمَضل ع ثُماني  الشَّكل.    .  َوفس  
 

  ذااختاروا ُمَضل عًا لَْم تُشيروا إلْيه  َوفس روا ل ماذا هَ  .ج

   ..  الشَّكل الُمضل ع لَيَس ثماني        
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 :للمعلم/ة

  ف ر مفهوميتناول السؤال موضوع التعر   .على المضلعات وتوسيع تصو 
 
 ن، والمعروف بإشارة المرور ق ف   :الثماني  النموذجي  الذي هو المثم 

  
 

 نًا  .   نموذجيا أي  من األمثلة المعروضة في المسألة هو ليس مثم 

 هي أشكال ثماني ة. 4َو   2،  1المضل عات 
 . أضالع 7يوجد  5للمضلع  

ن ولذلك يُتوقع من بعض التالميذ اإلشارة 3المضل ع   .  هإلي ليس ثمانيًّا، لكنه يشبه المثم 

 يجب أن  نبحث مع التالميذ ما هو المشترك بين جميع األشكال الثمانية  . 

 يمكن أن نطلب من التالميذ بأن يرسموا في دفاترهم أشكااًل ثماني ة أخرى .  
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 نُزي ن الصَّف 

  .تُزي ن َمرْوة ُغْرفَة الصَّف  

ن م   ْفقًا ل نَموَذج ُمكو  ل أْعالم و  ر َمْرَوة َسالس  ْعالم يَعود أ 5ن تَُحض  

ه  :َعلى نَْفس 

 

 َعلًَما.  15اْستْخَدَمت َمْرَوة ب اإلْجَمالي  

 َكم َعلًَما أْزَرَق الل ون استَخَدَمت َمْرَوة؟

ْفقًا لنَموَذج يَْختَلف قَلتَُحض ر نعَمة  ل أْعالم و   ن الن موَذجياًل عَ َسالس 

ره َمْرَوة  :ال ذي تَُحض  

 

 .أْعالم َزْرقاء 6استَخَدَمت ن عَمة 

 َكم َعلًَما استَخَدَمت ن عَمة باإلْجمال؟

 :للمعلم/ة

   يتناول السؤال موضوع تطوير التفكير التناسبي . 

  د ان يكون عد اإلشارة بان النمط يدخل للسلسلة كامال، او يمكن أن نسأل ماذا يمكنفي السؤال الثاني، من المهم
 . العالم في سلسلة نعمة

 ة مراجعة لمعنى عملية الضرب كجمع متكرر لمضافات متساوية في  إضافة لذلك، تمث ل الَمهم 
ل، ويتم  معالجته بتوسُّع في الص20مجال الـ   . لثانيف  ا، والذي تم  تعل مه في الصف  األو 

 في حال وجود صعوبة في حساب عدد األعالم بواسطة تمرين يمكن أن نطلب من التالميذ أن 
 .يكملوا رسم سلسلة األعالم
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  َكم يُوَجد؟ 

 

 

 

 

 :للمعلم/ة

 تتعامل المهمة مع حساب كمية بواسطة تقسيمها لمجموعات جزئية بطرق مختلفة بواسطة البحث عن انماط. 

  عمدة، أسطر، أالمختلفة إليجاد عدد حبات الفاكهة: مجموعات متساوية، من المحبذ اخذ بعين االعتبار االستراتيجيات
 . أجزاء من اعمدة / اسطر الخ

 ئح( من المحبذ طباعة الرسمة وتكريرها الستعمال الطالب، وعرضها على اللوح من خالل المسالط )عارض الشرا
سها، مختلفة لحساب عدد حبات الفاكهة، بواسطة اإلشارة إلى انماط تعود على نف ونطلب من التالميذ عرض طرق

 . إلى جانب كتابة تمرين ضرب/جمع مالئم

 رين، إذا كانت هناك تمارين تحتوي عمليات ضرب وعمليات جمع ال يتوجب كتابتها كتمرين واحد وإنما كعدة تما
 . ب العملياتقوانين ترتي أيضا معنى األقواس، وال يعرفونبعد  ألنه في هذه المرحلة من السنة لم يتعلم التالميذ 

 يمكن استخدام رسمة مركبة اكثر : 

 

 

 فيلم مرافق :https://www.youtube.com/watch?v=RSluR2Qxkzk&feature=youtu.be 

 أخذت المهمة من :fruit-many-http://mathisvisual.com/how/ 

https://www.youtube.com/watch?v=RSluR2Qxkzk&feature=youtu.be
http://mathisvisual.com/how-many-fruit/

