اﻟﻣوﺿوع

ﻣواﺿﯾﻊ ﻋن اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﺑﺎﻟﺻف أﻟراﺑﻊ ) – (4ﻣﺎذا ﯾﻌﻧﻲ؟
ﻣﺎذا ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك ﻟدى أﻟطﻼب؟
•

ﺗﻌﻣﯾم ﻓﮭﻣﮭم ﻟﻣﻛﺎن أوﻗﯾﻣﺔ أﻷﻋداد ﺣﺗﻰ  1ﻣﻠﯾون ،ﻓﮭم اﻷﺣﺟﺎم اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸرﻗﺎم ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧزﻟﺔ
ﻋﺷرﯾﺔ
ﺗﻘرﯾب أﻷرﻗﺎم أﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻷي ﻣﻧزﻟﺔ ﻋﺷرﯾﺔ.

إﺟﺎدة ﺟﻣﻊ وطرح أﻷﻋداد ﺣﺗﻰ  1ﻣﻠﯾون

•

أﻟﺑراﻋﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ وطرح اﻹﻋداد اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﻟﻘﺎﻋدة أﻟﺧوارزﻣﯾﺔ  ،وﺷرح ﻣﻧطﻘﯾﺔ
اﻹﺟﺎﺑﺔ

ﺣل اﻟﻣﺳﺎﺋل أﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺿرب

•
•

ﺗﻔﺳﯾر وﺗﻣﺛﯾل ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﺿرب ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ.
إﺳﺗﺧدام ﻋﻣﻠﯾﺔ أﻟﺿرب ﻟﺣل اﻟﻣﺳﺎﺋل وأﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻻت واﻟرﺳوﻣﺎت

ﻋﻣﻠﯾﺔ أﻟﺿرب ﺑﺄﺳﺗﺧدام رﻗم واﺣد أو رﻗﻣﯾن

•

ﺷرح وﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺣﻠول ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎن أﻟﻌﺷرى ،ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
واﻟﻣﻌﺎدﻻت ،و/أو اﻟﻧﻣﺎذج
ﺿرب ﻣﺎ ﯾﺻل إﻟﻰ  4أرﻗﺎم ﺑرﻗم واﺣد وﺿرب ﻋددﯾن ﻣﻊ رﻗﻣﯾن.
ﺗﻘرﯾر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن أﻟﻌدد أﻟﺻﺣﯾﺢ ھو رﻗم أوﻟﻰ أو ﻣرﻛب ﻣن )(100-0
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت وﻋواﻣل أﻷﻋداد ﻣن )(100-1
ﯾﺳﺗﺧدم اﻟطﻼب ﻋﻣﻠﯾﺔ أﻟﻘﺳﻣﺔ ﻟﺣل اﻟﻣﺳﺎﺋل أﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ أﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام
اﻟﻣﻌﺎدﻻت واﻟرﺳوﻣﺎت
ﺣل اﻟطﻼب ﻟﻣﺳﺎﺋل أﻟﻘﺳﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﺎﻗﻲ واﺳﺗﺧدام اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت اﻟﻌﻘﻠﻲ وأﻟﺗﻘدﯾر ﻟﺷرح إﺟﺎﺑﺎﺗﮭﺎ
اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﺣواﺻل ﻋدد ﺻﺣﯾﺢ واﻟﺑﺎﻗﻲ )ﻣﺎ ﯾﺻل ﻣن رﻗم  1إﻟﻰ  4أرﻗﺎم(

ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻧزﻟﺔ /ﻗﯾم أﻷﻋداد ﺣﺗﻰ أﻵﻻف

•

ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋﻣﻠﯾﺔ أﻟﻘﺳﻣﺔ

•
•
•
•

اﻟﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ رﻗم 1

•
•

اﺳﺗﺧدام أﻟﻣﻌﺎدﻻت ﻟﺣل اﻟﻣﺳﺎﺋل

•

ﺣل ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺗﻌددة اﻟﺧطوات ﻣﻊ أرﻗﺎم ﻛﺎﻣﻠﺔ ووﺟود إﺟﺎﺑﺎت ﻋدد ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺟﻣﻊ
واﻟطرح واﻟﺿرب وأﻟﻘﺳﻣﺔ.
أﻟﺗﻘﺳﯾم ﻣﻊ اﻟﺑﺎﻗﻲ – وﺗﻣﺛل ھذه اﻟﻣﺳﺎﺋل ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺎدﻻت
رﺳم ﺟﻣﯾﻊ ﺧطوط أﻟﺗﻣﺎﺛل أﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ ) D2أﻟﺷﻛل أﻟﺛﻧﺎﺋﻰ أﻷﺑﻌﺎد(.
رﺳم اﻟﻧﻘﺎط ،أﻟﺧطوط ،أﺟزاء اﻟﺧط ،واﻷﺷﻌﺔ ،وزواﯾﺎ ،وﺧطوط ﻋﻣودﯾﺔ وﻣﺗوازﯾﺔ
ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺷﻛﺎل اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ ﺧطوط ﻣﺗوازﯾﺔ أو ﻣﺗﻌﺎﻣدة ،اﻟزواﯾﺎ ،وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺛﻠﺛﺎت

اﻟزواﯾﺎ

•

اﻷﺣﺟﺎم اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟوﺣدات اﻟﻘﯾﺎس

•
•
•

أﻟﻣﺣﯾط

•

ﺣل ﻣﺳﺎﺋل أﻟﺟﻣﻊ واﻟطرح ﻟﻠﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻗﯾم اﻟزواﯾﺎ أﻟﻐﯾر ﻣﻌروﻓﺔ .ﺗﺣدﯾد وﻗﯾﺎس اﻟزاوﯾﺔ
ﺑﺎﻟدرﺟﺎت واﺳﺗﺧدام أﻟﻣﻧﻘﻠﺔ ﻟﻘﯾﺎس أﻟزواﯾﺎ.
اﺳﺗﺧدام أرﺑﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻟﺣل أﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ،واﻟوﻗت ،وأﻟﺣﺟم
اﺳﺗﺧدام ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻟﻔﮭم اﻷﺣﺟﺎم اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ )وزن أﻟﺳﯾﺎرة ھو ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن طن واﺣد(
ﺣل ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟﻣﻊ واﻟطرح ﻟﻠﻛﺳور ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﻟﺧط أﻟﻌددي وﺗﻘﺳﯾم أﻟﺧط إﻟﻲ أﺟزاء ﺗﻣﺛل
اﻟﻛﺳور) ¼ ،1/ 2و (1/8
اﺳﺗﺧدام ﺻﯾﻐﺔ ﻹﯾﺟﺎد ﻣﺣﯾط اﻟﻣﺳﺗطﯾل – أﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ أﻟﻣﺳﺎﺋل وﻣﺷﺎﻛل أﻟﺣﯾﺎة أﻟﯾوﻣﯾﺔ.
اﺳﺗﺧدام ﺻﯾﻐﺔ ﻹﯾﺟﺎد ﻣﺳﺎﺣﺔ أﻟﻣﺳﺗطﯾل – أﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ أﻟﻣﺳﺎﺋل وﻣﺷﺎﻛل أﻟﺣﯾﺎة أﻟﯾوﻣﯾﺔ.

ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﻟﻛﺳور اﻟﻣﺗﻌﺎدﻟﺔ.

•

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛﺳرﯾن ﯾﺧﺗﻠف ﻓﯾﮭﻣﺎ أﻟﺑﺳط وأﻟﻣﻘﺎم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ><≠ ،= ،،

ﺟﻣﻊ وطرح اﻟﻛﺳور ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ أﻟﻣﻘﺎم

•

ﺟﻣﻊ وطرح أﻟﻛﺳور أﻟﻣرﻛﺑﺔ ،ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ أﻟﻣﻘﺎم وﺣل ﻣﺳﺎﺋل ﺗﺷﻣل اﻟﻛﺳور

ﺿرب اﻟﻛﺳور ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ

•

ﺣل أﻟﻣﺳﺎﻟﺔ ،ﺿرب أﻟﻛﺳر ﺑﻌدد ﺻﺣﯾﺢ

إﻗران اﻟﻛﺳور ،اﻟﻛﺳور اﻟﻌﺷرﯾﺔ و أﻟﻧﻘود

•

اﺳﺗﺧدام  ÷ ،× ،-،+ﻟﺣل أﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺳﺎﺋل أﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺳور اﻟﺑﺳﯾطﺔ أو اﻟﻛﺳور اﻟﻌﺷرﯾﺔ

اﻟﻌواﻣل واﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت

ﺧط اﻟﺗﻣﺎﺛل
اﻟﻣﺿﻠﻌﺎت

ﺗﻣﺛﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت

•
•
•
•

أﻟﻣﺳﺎﺣﺔ

ﺗﺣدﯾث اﺳﺗﻧﺑﺎت – 9.26.16

