اﻟﻣوﺿوع

ﻣواﺿﯾﻊ ﻋن ﻣﺎدة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﺑﺎﻟﺻف أﻟﺧﺎﻣس ) – (5ﻣﺎذا ﯾﻌﻧﻲ؟
ﻣﺎذا ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك ﻟدى أﻟطﻼب؟

أﻟﻣﻛﺎن )أﻟﻣﻧزﻟﺔ( أﻟﻌﺷرﯾﺔ واﻷس أو أﻟدﻟﯾل

•

وﺻف ﻗﯾﻣﺔ اﻷرﻗﺎم ﻓﻲ ﻋدد ذات أرﻗﺎم ﻣﺗﻌددة ) :exرﻗﻣﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻛﺎن واﺣد ﯾﻣﺛل  10إﺿﻌﺎف
أﻟرﻗم ﻋﻠﻰ أﻟﯾﻣﯾن وﻓﻲ ﻧﻔس أﻟوﻗت ﯾﻣﺛل  1/10أﻟرﻗم إﻟﻰ اﻟﯾﺳﺎر( واﺳﺗﺧدام اﻷس ﻟﺗﻣﺛﯾل ﻗوي
10

ﺿرب إأﻷﻋداد أﻟﺻﺣﯾﺣﺔ 4 ،أرﺑﻌﺔ أرﻗﺎم ﻣﺿروﺑﺔ
ﻓﻲ رﻗﻣﯾن.

•

ﺷرح ﺿرب اﻹﻋداد اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أرﻗﺎم ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﻟﻘﺎﻋدة أﻟﺧوارزﻣﯾﺔ

ﺗرﺗﯾب اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ،اﻟﺗﻌﺑﯾرات واﻟﻣﻌﺎدﻻت

•

ﻛﺗﺎﺑﺔ وﺣل اﻟﺗﻌﺑﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﻗواس ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻗﺎﻧون ﺗرﺗﯾب اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت

ﻗﺳﻣﺔ أﻷﻋداد أﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﺣﺗﻰ  4أرﻗﺎم ﺑرﻗﻣﯾن 2

•

ﺣل وﺷرح ﺗﻘﺳﯾم أﻷﻋداد أﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺣواﺻل ﺟزﺋﯾﺔ أوأﻟﻘﺎﻋدة أﻟﺧوارزﻣﯾﺔ و/أو ﻧﻣﺎذج
اﻟﻣﺟﺎل /أﻟﻣﺳﺎﺣﺔ.

أﻟﻘﯾﻣﺔ )أﻟﻣﻛﺎن أﻟﻌﺷرى( أﻟﻌﺷرﯾﺔ ﻟﻸﻟف

•
•

ﻣﻘﺎرﻧﺔ رﻗﻣﯾن ﻋﺷرﯾﯾن ﻟﻣﻧزﻟﺔ اﻷﻟف ) & (ex: 0.256 > 0.157إﺳﺗﺧدم ﻗﺎﻧون أﻟﺗﻘرﯾب
ﻗراءة وﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻛﺳور اﻟﻌﺷرﯾﺔ ﻧﻣوذﺟﯾﺎ ،ﺗﺣرﯾرﯾﺎ وﺑﺷﻛل ﻣوﺳﻊ

اﻟﺟﻣﻊ واﻟطرح ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻌﺷرﯾﺔ إﻟﻰ ﺟزء ﻣن أﻟﻣﺋﺔ

•

ﺟﻣﻊ وطرح اﻟﻛﺳور اﻟﻌﺷرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺋﺔ ﺟزء وﺷرح أﻟﺧطوات )دون اﺳﺗﺧدام رﺳوﻣﺎت أو ﻧﻣﺎذج
أو وﺳﺎﺋل ﺗدرﯾس(

ﺿرب أﻟﻛﺳور اﻟﻌﺷرﯾﺔ إﻟﻰ ﺟزء ﻣن أﻟﻣﺋﺔ

•
•

ﺿرب اﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺷرﯾﺔ إﻟﻰ ﺟزء ﻣن أﻟﻣﺋﺔ ،وﺷرح اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت واﻟﻣﻧطق
ﺷرح أﻷﻧﻣﺎط ﻓﻲ أﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻧد ﺿرب أﻋداد ﻣرﻓوﻋﺔ ﻟﻸس أل 10

ﺗﻘﺳﯾم اﻷﻋداد اﻟﻌﺷرﯾﺔ إﻟﻰ ﺟزء ﻣن أﻟﻣﺋﺔ

•
•

ﺗﻘﺳﯾم اﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺷرﯾﺔ إﻟﻰ ﺟزء ﻣن أﻟﻣﺋﺔ وﺷرح اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت واﻟﻣﻧطق
ﺷرح أﻷﻧﻣﺎط ﻓﻲ أﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻧد ﺿرب أﻋداد ﻣرﻓوﻋﺔ ﻟﻸس أل )10ﻣرﻓوﻋﺔ ﻟﻘوة .(10

إﺿﺎﻓﺔ وطرح ﻛﺳور ﻋﺎدﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ

•

ﺣل أﻟﻣﺳﺎﺋل ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ وطرح اﻟﻛﺳور أﻟﻌﺎدﯾﺔ وأﻟﻛﺳور أﻟﻣرﻛﺑﺔ.

•

ﺣل ﻣﺷﺎﻛل أﻟﺣﯾﺎة أﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺿرب اﻟﻛﺳور أﻟﻌﺎدﯾﺔ وأﻟﻛﺳور أﻟﻣرﻛﺑﺔ.

ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻛﺳور ﻋﻠﻰ ﻷرﻗﺎم اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ

•

ﺣل ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺣﯾﺎة أﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺑﻘﺳﻣﺔ اﻟﻛﺳور ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ وﻗﺳﻣﺔ أﻷﻋداد أﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻛﺳور )/ب = a÷b؛ (3/1 3 = 3/10

أﻷﻧﻣﺎط وأﻟوظﺎﺋف

•
•

ﻛﺗﺎﺑﺔ إﺣداﺛﻰ ﻧﻘطﺔ ﻣن أﻧﻣﺎط ﻋددﯾﺔ ﻣﻌطﺎة )ﺣﺳب ا ً ﻟﻠﻘواﻋد(
ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﻷﻧﻣﺎط ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟرﺳوم اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ.

أﻟرﺳم أﻟﺑﯾﺎﻧﻰ

•
•
•

رﺳم إﺣداﺛﻰ اﻟﻧﻘﺎط ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن اﻟرﺳم أﻟﺑﯾﺎﻧﻰ.
ﺗﻔﺳﯾر اﻹﺣداﺛﯾﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎق
وﺻف ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻟرﺳم أﻟﺑﯾﺎﻧﻰ.

ﺗﻣﺛﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت

•
•

ﺣل اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺿوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧط أﻟﻌددى.
إﻧﺷﺎء ﺧط ﻋددى ﻣن وﺣدة أﻟﻛﺳور.

ﺗﺣوﯾل /ﺗﻐﯾﯾر وﺣدات اﻟﻘﯾﺎس

•

اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻟﺣل أﻟﻣﺳﺎﺋل أﻟﻣﺗﻌددة أﻟﺧطوأت ) :exﻧﻣﻠﺔ رﻛض  3أﻗدام .ﺻرﺻور
رﻛض  42ﺑوﺻﺔ ﻓﻲ  10ﺛﺎﻧﯾﺔ .أى أﻹﺛﻧﯾن أﺳرع؟(
ﺗﺣوﯾل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن وﺣدات اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ )ﻣﺛﻼً 1 :ﻗدم =  12ﺑوﺻﺔ(

اﻷﺷﻛﺎل ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻷﺑﻌﺎد )أﻟطول و أﻟﻌرض(.

•

ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺷﻛﺎل ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أﻷﺑﻌﺎد إﻟﻰ ﻓﺋﺎت ،واﺣدة أو أﻛﺛر ،ووﺻف أﻟﺧواص.

ﺣﺟم اﻟﻣوﺷورات )اﻟﻣﻧﺷورات( أﻟﻣﺳﺗطﯾﻠﺔ أﻟﺷﻛل

•
•

ﺗطﺑﯾق اﻟﺻﯾﻐﺔ = v :أﻟطول × اﻟﻌرض × اﻟﻌﻣق ﻟﻠﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﺣﺟم أﻟﻣﻧﺷور أﻟﻣﺳﺗطﯾل أﻟﺷﻛل.
اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﺛﻧﯾن ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺷﯾر أﻟﻣﺳﺗطﯾﻠﺔ ﺑﺟﻣﻊ أﺣﺟﺎم اﻷﺟزاء أﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷور.

•

ﺗﺣدﯾث اﺳﺗﻧﺑﺎت – 9.26.16

