
التركيز تضييق النطاق
الهدف تقدير نواتج قسمة الكسور العشرية والحكم على منطقية النتائج.

الترابط المنطقي الربط داخل الصفوف وبينها

السابق
قسم الطالب باستخدام 
األعداد متعددة األرقام.

الحالي
يقدر الطالب نواتج القسمة 

التي تحتوي على كسور 
عشرية.

التالي
سيقسم الطالب الكسور 

العشرية.

الدقة اتباع المفاهيم والتمرس والتطبيق
انظر الرسم البياني لمستويات الصعوبة في صفحة 227.

 التقييم  التوضيح  الشرح  االستكشاف المشاركة

أفكار يمكن استخدامها
قد تود أن تبدأ الدرس باستخدام مجموعة كاملة أو مجموعة صغيرة أو نشاط "فكر - اعمل 

في ثنائيات – شارك" أو نشاط مستقل.

  مناقشات ثنائية بعد إكمال خريطة المفاهيم، اطلب من 
الطالب العمل في مجموعات ثنائية لكتابة تعريفاتهم الخاصة للعددين 

المتوافقين. ثم دعهم يتبادلون تعريفاتهم مع مجموعة ثنائية أخرى من الطالب يناقشون أي 
م.ر 6 ,3 ,1 اختالفات. 

اإلستراتيجية البديلة
 دع الطالب يستخدمون تصوًرا لتقريب الكسور العشرية. يمكن للطالب استخدام خط 

األعداد لتحديد موقع األعداد الخاصة بهم وتحديد أي عدد من األعداد الكلية أقرب للعدد 
 الخاص بهم.

م.ر. 5 ,4 ,1
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بدء الدرس1

المفردات الرئيسية

مسائل من الحياة اليومية
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السؤال األساسي

الدرس 6

تقدير نواتج القسمة

 ترغب خولة وأختاها في شراء طائرة هليكوبتر تعمل بجهاز التحكم عن ُبعد ألخيهم  التحكم عن بعد
الصغير. تبلغ تكلفة الطائرة AED 28.90، وقد قرروا تقسيم التكلفة بالتساوي.

ما الرقم الذي ُيعد من مضاعفات 3 وقريب من AED 28.90؟ اشرح.  .1

استخدم إجابتك من التمرين 1 لتحديد المبلغ الذي ستدفعه كل منهما تقريًبا. اشرح.  .2

لتحديد العدد المتوافق، يجب عليك أواًل تحديد ما معنى متوافق. امأل الجدول أدناه.

التعريف:

 

 

 

مثال:

 

 

 

ما الذي يجعل األرقام متوافقة؟

 

 

 

مثال خارج عن التعريف:

 

 

 

متوافق

كيف يمكن أن يكون التقدير مفيًدا؟

 compatible( عددان متوافقان
)numbers

المفردات
مفردات

م.ر. ممارسات رياضية

1, 3, 4, 5

مفردات

م.ر. الممارسات الرياضية التي استخدمتها؟   ما  

ظلل الدائرة )الدوائر( التي تنطبق.

5 استخدام أدوات الرياضيات

6 مراعاة الدقة

7 االستفادة من البنية

8 استخدام االستنتاجات المتكررة

1 المثابرة في حل المسائل

2 التفكير بطريقة تجريدية

3 بناء فرضية

4 استخدام نماذج الرياضيات

نظام األعداد

اإلجابات النموذجية مقدمة.

القدرة على الوجود بجانب شيء آخر في 

توافق.

زبدة الفول السوداني والجيلي

الجوارب واألحذية

الزيت والماء

لعبة لنظام محمول ولعبة لجهاز ألعاب 

الفيديو

عددان يسهل حسابهما.

.AED 1.10 إال بمقدار AED 30 عن AED 28.90 ؛ ال يبعد المبلغAED 30

 30 AED ÷ 3 = AED 10 ؛AED 10 اإلجابة النموذجية: حوالي
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 التقييم  التوضيح  الشرح  االستكشاف المشاركة

اطرح أسئلة الدعائم التعليمية لكل مثال للتمييز بين خيارات التعليم.

أمثلة  
1. احسب تقديرًيا بتقريب المقسوم.

لماذا ينبغي لك تقريب 11.75 إلى 12؟ العدد 12 هو مضاعف المقسوم عليه، 3.   •  

ما ناتج قسمة 3 ÷ 12؟ 4  •  

لماذا ُيعد العددان 12 و3 متوافقين؟ يمكن قسمة العدد 12 على 3 بالتساوي.  •  

•  هل ناتج قسمة 3 ÷ 11.75 أكبر من أم أصغر من أم يساوي 4؟ اشرح. أقل؛ بما أن   
11.75 أصغر من العدد المقرب وهو 12، إًذا سيكون العدد 3 ÷ 11.75 أصغر 

 من ناتج قسمة
 12 ÷ 3

هل تريد مثااًل آخر؟ 
أوجد ناتج قسمة 9 ÷ 44.2. 5

2. احسب تقديرًيا بتقريب المقسوم.
ماذا تريد أن تجد؟ التكلفة المقدرة لكل تذكرة   •  

ما تعبير القسمة الذي ُيمثل هذه الحالة؟  5 ÷ 61.25  •  

ما األعداد المتوافقة التي ستستخدمها؟ 60 و5  •  

•  ما العدد الذي ينبغي تقريب العدد 61.25 إليه؟ ولماذا؟ 60؛ العدد 60 هو مضاعف   
المقسوم عليه، 5.

هل ستكون التكلفة الفعلية أكبر من أم أصغر من أم تساوي AED 12؟ أكبر من  •  

•  ماذا ستكون اإلجابة الفعلية برأيك؟ اشرح استنتاجك. AED 12.25؛ انظر أعمال   
الطالب للتفكير. 

هل تريد مثااًل آخر؟ 
قطعت عائلة شادي 163.3 ميل في 4 ساعات. احسب تقديرًيا متوسط عدد األميال المقطوعة 

في كل ساعة. برر إجابتك. 40 ميالً، بما أن 160 = 4 × 40 والعدد 160 قريب من 
163.3، إًذا اإلجابة منطقية.

تلقين المفهوم2
التقدير بتقريب المقسوم

a. 

b. 

 .c
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هنا.

منطقة العمل

 لتقدير نواتج القسمة من الكسور العشرية، استخدم التقريب والعددان المتوافقان. العددان المتوافقان 
هما العددان اللذان تسهل قسمتهما ذهنًيا.

أمثلة

قّدر 3 ÷ 11.75   .1
قّرب المقسوم، 11.75، إلى أقرب عدد كلي. 

المقسوم عليه هو 3. لذلك، قّرب 11.75 إلى أقرب عدد كلي يكون من مضاعفات رقم 3. 

 باستخدام مضاعفات 3، يكون 12 أقرب إلى 11.75

إًذا، ناتج قسمة 3 ÷ 11.75 يكون حوالي 4. 

اشترت عائلة خلفان خمس تذاكر لمزاد خيري،   .2
ويوضح اإليصال التكلفة اإلجمالية للتذاكر. قّدر تكلفة 

كل تذكرة. برر إجابتك. 

 قّرب  61.25 إلى 60.

 .AED 12 تتكلف كل تذكرة حوالي 
بما أن 60 = 12 × 5 و 61.25 ≈ 60، فإن اإلجابة صحيحة.

أوجد حلوالً للمسائل التالية لتتأكد أنك فهمت.أوجد حلوالً للمسائل التالية لتتأكد أنك فهمت.تأكد من فهمكتأكد من فهمك

قّدر كل ناتج قسمة.

a.  49.3 ÷ 7 b. 

c.  لنفترض أن عائلة خلفان قررت شراء 6 تذاكر بتكلفة إجمالية قدرها AED 64.50 باستخدام الخصم. 
قّدر تكلفة كل تذكرة. برر إجابتك.

   C01-066A-891639

إيصال

AED 61.25 اإلمجايل

احصل

حد
ى وا

عل

خريي
مزاد 

خريية
ت 

مجعيا
عدة 

عم 
لد

شكًرا لكم

5 تذاكر

تم تقديم اإلجابات النموذجية.

49 ÷ 7 = 7

100 ÷ 25 = 4

 حوالي AED 11 للتذكرة الواحدة؛

 AED 64.50 ÷ 6 ≈AED 66 ÷ 6

= 11 AED

الكتاب: رياضيات عامة كتاب الطالبالربنامج الدراسي: اإلمارات العربية املتحدة خطوات املشروع
اإلصدار األول

Quad Graphics :د الصف: 6املورِّ

 الوحدة 3 حساب األعداد متعددة األرقام 220

219_226_UAE_Math_Grade_6_Vol_1_SE_ch3_718138.indd   220 17/08/2016   06:09:56

الكتاب: رياضيات عامة كتاب املعلمالربنامج الدراسي: اإلمارات العربية املتحدة خطوات املشروع

اإلصدار األول
Quad Graphics :د الصف: 6املورِّ

220 الوحدة 3 حساب األعداد متعددة األرقام

219_226_UAE_Math_Grade_6_Vol_1_TE_ch3_718623.indd   220 8/17/2016   2:13:15 PM



أمثلة  
3. احسب تقديرًيا بتقريب المقسوم عليه.

لماذا ينبغي لك تقريب 3.9 إلى 4؟ العدد 4 هو عامل للمقسوم، 32.  •  

ما ناتج قسمة 4 ÷ 32؟ 8  •  

•  هل ستكون اإلجابة الفعلية أكبر من أم أصغر من أم تساوي 8؟ اشرح. أكبر من؛ بما   
أن المقسوم عليه تم تقريبه ألكبر عدد، إًذا ستكون اإلجابة أكبر من 8.

•  احسب تقديرًيا ناتج قسمة 3.7 ÷ 33. ما األعداد المتوافقة التي استخدمتها؟   
اشرح. راِقب عمل الطالب. ربما استخدم الطالب 33 و3 للحصول على 11 أو 

32 و4 للحصول على 8. 

هل تريد مثااًل آخر؟ 
أوجد ناتج قسمة 8.3 ÷ 72. 9

4. احسب تقديرًيا بتقريب المقسوم عليه.
إلى أي عدد ينبغي تقريب العدد 6.8؟ ولماذا؟ 7؛ العدد 7 هو عامل للعدد 56.  •  

ما ناتج قسمة 7 ÷ 56؟ 8  •  

•  هل ستكون اإلجابة الفعلية أكبر من أم أصغر من أم تساوي 8؟ اشرح. أكبر من؛ بما   
أن المقسوم عليه تم تقريبه ألكبر عدد، إًذا ستكون اإلجابة أكبر من 8.

•  استعن بتقديرك وتحقق إليجاد تقدير أفضل. اشرح استنتاجك. راِقب عمل   
الطالب. ينبغي للطالب زيادة التقدير األصلي بجزء أو جزأين من عشرة، ثم 

الضرب في 6.8 لمعرفة مدى قربهما من 56.

هل تريد مثااًل آخر؟ 
أوجد ناتج قسمة 4.7 ÷ 40. 8

التقدير بتقريب المقسوم عليه  

d. 

e. 
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يمكنك أيًضا تقدير نواتج القسمة للكسور العشرية من خالل تقريب األعداد المقسوم عليها. اختر عددين 
متوافقين تسهل قسمتهما ذهنًيا. 

أمثلة

قّدر  3.9 ÷ 32   .3
قّرب المقسوم عليه، 3.9، إلى أقرب عدد كلي. 

المقسوم هو 32. لذلك، قّرب 3.9 إلى أقرب عدد كلي يكون أحد عوامل العدد 32. 

 قّرب 3.9 إلى 4 بما أن 32 و4 عددين متوافقين.

إًذا، ناتج قسمة 3.9 ÷ 32 يكون حوالي 8.

تحقق باستخدام الضرب 31.2 = 8 × 3.9 

31.2 ≈ 32 ✔

قّدر 56 ÷ 6.8.  .4
، إلى أقرب عدد كلي.  قّرب المقسوم عليه، 

 . المقسوم هو 

لذلك، قّرب 6.8 إلى أقرب عدد كلي يكون أحد        العدد 56.

. قّرب 6.8 إلى 

 
      

. إًذا، ناتج قسمة 6.8 ÷ 56 يكون حوالي 

تحقق باستخدام الضرب  =  × 6.8

 ≈ 56 ✔

أوجد حلوالً للمسائل التالية لتتأكد أنك فهمت.أوجد حلوالً للمسائل التالية لتتأكد أنك فهمت.تأكد من فهمكتأكد من فهمك

أوجد ناتج قسمة ما يلي:

d.  54 ÷ 9.16 e.   

 وفكر
توقف

 كيف يمكن عملية قسمة
7 = 9 ÷ 63  أن تساعدك في 
تقدير ناتج قسمة 8.4 ÷ 63؟ 

اإلجابة أدناه.

نظام األعداد

عامل

6.8

56

7

8

7

8

54.48

54.4

تم تقديم اإلجابات النموذجية.

54 ÷ 9 = 6

99 ÷ 11 = 9

 اإلجابة النموذجية: لتقدير
8.4 ÷ 63، استخدم العددين 

المتوافقين 9 ÷ 63. يكون ناتج 
ا. القسمة 7 تقريبً
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مثال  
5.  احسب تقديرًيا بتقريب كل من المقسوم والمقسوم عليه.

ما تعبير القسمة الذي يمكن استخدامه لتمثيل هذه الحالة؟ 49.9 ÷ 704.4  •  

•  إلى أي عدد ستقّرب العدد 49.9؟ 50  

ما العدد الذي يمكن تقريب العدد 704.4 إليه ويتوافق مع العدد 50؟ 700  •  

لماذا ينبغي لك التقريب إلى 700 و50؟ العددان 700 و50 عددان متوافقان.  •  

•	 بما أنك قّربت كال العددين، إًذا هل يمكنك توقع ما إذا كانت اإلجابة الفعلية أكبر من   
أم أصغر من أم تساوي 14؟ اشرح. أكبر من؛ 700 = 14 × 50. بما أن > 49.9 

50 و704.4 > 700، إًذا يجب أن تكون اإلجابة أكبر من 14.

هل تريد مثااًل آخر؟ 
متوسط وزن نمر 64.2 كيلو جراًما. متوسط وزن ذئب بري 14.8 كيلو جرام. بكم مرة تقريًبا 

النمر أثقل؟ اشرح لماذا ُتعد إجابتك منطقية. النمر أثقل من الذئب البري بحوالي 4 مرات 
تقريًبا؛ بما أن ناتج ضرب 60 = 15 × 4 والعدد 60 قريب من 64.2، إًذا اإلجابة 

منطقية.

موجه تمرين 

التقويم التكويني استخدم هذه التمارين لتقييم استيعاب الطالب للمفاهيم الواردة في هذا 
الدرس.

إذا كان بعض من طالبك غير مستعدين إلنجاز الواجبات، فاستخدم األنشطة 
المتمايزة الواردة أدناه.

  "فكر- اعمل في ثنائيات - شارك" دع الطالب يعملون في مجموعات ثنائية. 
امنحهم دقائق قليلة للتفكير في حلولهم المستخدمة في التمارين 1-5. اطلب منهم تبادل 

م.ر 3 ,1 حلولهم مع زمالئهم وشرح لماذا قّربوا بهذه الطريقة. 

  تبادل المسائل اطلب من الطالب تكوين مسائلهم الخاصة، بطريقة مشابهة 
للتمرين 5 بحيث يلزم تقريب كلتا الكميتين. يتبادل الطالب مسائلهم وكل طالب يحل مسألة 

 زميله ثم يقارنون الحلول. إن لم تتفق الحلول، يعمل الطالب مًعا على اكتشاف األخطاء. 
م.ر 4 ,2 ,1

f. 
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تمرين موجه

اكتب 
الحل 

هنا.

قّيم نفسك!

ما مدى فهمك لموضوع تقدير نواتج 
القسمة؟ ظلل الحلقة المناسبة.

مثال

 يمكن أن تصل كتلة سلحفاة المحيط الهادئ جلدية الظهر إلى 704.4 كيلوجرام.   .5
ويمكن أن تصل كتلة سلحفاة أوليف ريدلي إلى 49.9 كيلوجرام. كم ضعًفا تقريًبا يزيد ثقل كتلة 

سلحفاة المحيط الهادئ جلدية الظهر؟ اشرح لماذا ُتعد إجابتك صحيحة.

    قّرب 49.9 إلى 50 و704.4 إلى 700. 

يزيد ُثقل كتلة سلحفاة المحيط الهادي بحوالي 14 مرة عن كتلة سلحفاه أوليف ريدلي . 

تحقق من مدى صحة االجابة  بما أن 700 = 14 × 50، و704.4 ≈ 700، فإن إجابتك صحيحة. ✔

أوجد حلواًل للمسائل التالية لتتأكد أنك فهمت.أوجد حلواًل للمسائل التالية لتتأكد أنك فهمت.تأكد من فهمكتأكد من فهمك

f. هناك ما يقرب من 250.9 مليون سيارة في الواليات المتحدة. وتمتلك إسبانيا ما يقرب من 
25.1 مليون سيارة. كم ضعًفا تقريًبا يزيد عدد السيارات التي في الواليات المتحدة عن 

السيارات التي في إسبانيا؟ اشرح لماذا ُتعد إجابتك صحيحة.

تحقق

 )األمثلة 1 و3 و4( قّدر كل ناتج قسمة.

1. 25 ÷ 4.7 ≈              2. 40.79 ÷ 7 ≈              3.      

4.  لنفترض متوسط هطول األمطار السنوي في جدة هو 65.3 بوصة. فما مقدار    
هطول األمطار على هذه المنطقة كل شهر؟ اشرح لماذا ُتعد إجابتك صحيحة.  )مثال 2( 

 .AED 47.50 اشترى محمد 6.75 ياردة من القماش بتكلفة إجمالية قدرها  .5   

فكم تبلغ تكلفة الياردة الواحدة تقريًبا؟ اشرح لماذا ُتعد إجابتك صحيحة.  )المثال 5(

 

6.  االستفادة من السؤال األساسي متى يكون تقدير نواتج القسمة مفيًدا؟                   

 

حوالي 10 أضعاف؛
250.9 ÷ 25.1 ≈  
250 ÷ 25 = 10

اإلجابات النموذجية: 3–1

25 ÷ 5 = 5 42 ÷ 7 = 6 1000 ÷ 40 = 25

حوالي in 5؛ 5 = 12 ÷ 60 ≈ 12 ÷ 65.3

اإلجابة النموذجية: يمكن أن يكون مفيًدا في التحقق من صحة الحل.

47.50 AED ÷ 6.75 ≈ 49 AED ÷ 7 = 7 AED ؛AED 7 حوالي
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 التقييم  التوضيح  الشرح  االستكشاف المشاركة

التمارين الذاتية و التمارين اإلضافية 
تم إعداد صفحات التمارين الذاتية بهدف استخدامها كواجب منزلي. يمكن استخدام صفحة 

التمرين اإلضافي للتقوية اإلضافية أو كواجب لليوم الثاني.

مستويات الصعوبة
مستويات تقدم التمارين من 1 إلى 3، حيث يشير المستوى 1 إلى أقل مستوى من الصعوبة.

تمارين

1–5, 14–196–9, 20–2313-10 

المستوى 3

المستوى 2

المستوى 1

الواجبات المقترحة
يمكنك استخدام الجدول أدناه الذي يحتوي على تمارين لكل مستويات الصعوبة لتحديد 

التمارين المالئمة الحتياجات طالبك.

خيارات الواجب المنزلي المتمايزة

23 ,22 ,13 ,12 ,10 ,9 ,7 ,5–1قريب من المستوى

5–1 فردي، 23 ,22 ,13 ,12 ,10–6ضمن المستوى

23 ,22 ,13–6أعلى من المستوى
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تمارين ذاتية

اكتب 
الحل 

هنا.

االسم   واجباتي المنزلية 

 )األمثلة 1 و3 و4( قّدر كل ناتج قسمة.

1.    32.4 ÷ 3 ≈          2.    76.2 ÷ 18.4 ≈          3.          

 AED 38.04 أنفقت فاطمة مبلًغا إجمالًيا قدره  المعرفة المالية  .4  
على 4 أقراص مدمجة. إذا كانت تكلفة كل قرص مدمج نفس المبلغ، 

فما المبلغ المعقول الذي يمثل تكلفة كل قرص مدمج؟ اشرح لماذا 
ُتعد إجابتك صحيحة.  )مثال 2( 

 

 

5.  تحتاج وصفة إعداد مشروب إلى 0.75 رطل من الفراولة. إذا 
كانت هاجر تمتلك 3.15 أرطال من الفراولة، فكم عدد الكميات 

  التي يمكنها إعدادها بهذه الوصفة؟  )المثال 5(

 

 

 يربح سالم مبلًغا قدره AED 0.35 مقابل كل بطاقة معايدة مصنوعة يدوًيا. وفي  المعرفة المالية  .6  
.AED 0.75 علًما أنه يبيع البطاقة الواحدة بمبلغ ،AED 42 أسبوع واحد، حقق أرباًحا قدرها

 a. كم عدد بطاقات المعايدة التي باعها سالم هذا األسبوع، تقريًبا؟ 

b. ما المبلغ الذي ربحه تقريًبا قبل دفع النفقات؟

 متوسط ما تنتجه البقرة نحو 53 رطاًل من  م.ر.  تبرير االستنتاجات   .7
 الحليب يومًيا. 

إذا كان الجالون الواحد من الحليب يزن حوالي 8.5 أرطال، فقّدر 
عدد جالونات الحليب التي تنتجها البقرة يومًيا. اشرح لماذا ُيعد 

تقديرك منطقًيا. 

 

يستوعب خزان الغاز بحجم 22 جالوًنا 129.8 رطاًل من البنزين، عند   .8  
امتالئه. قّدر وزن الجالون الواحد من البنزين. إذا كانت تكلفة ملء 

خزان الغاز قدرها AED 91.30، فقّدر التكلفة للجالون الواحد.

 

 

حوالي 3

نماذج إجابة: 5 ,3–1
33 ÷ 3 = 11 80 ÷ 20 = 4 36 ÷ 12 = 3

 حوالي AED 10؛ 

AED 38.04 ÷ 4 ≈ 40 AED ÷ 4 = 10 AED

AED 42 ÷ 0.35 ≈ AED 40 ÷ 0.40 = 100 حوالي 100 بطاقة؛

100 × AED 0.75 = 75 AED ؛AED 75 حوالي

 AED 4 6 أرطال؛ حوالي

حوالي 6 جالونات؛ 6 = 9 ÷ 54 ≈ 8.5 ÷ 53

 تقدير نواتج القسمة 223 الدرس 6
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أخبر الطالب بأنهم سيتعلمون في الدرس التالي قسمة الكسور العشرية على األعداد الكلية. 
اطلب منهم كتابة مسألة قسمة يعتقدون أنهم سيتعلمون حلها. راِقب عمل الطالب.

بطاقة التحقق من 
استيعاب الطالب

التقويم التكويني
استخدم هذا النشاط كتقويم تكويني ختامي قبل انصراف الطالب من فصلك.

ممارسات رياضية

التمرين )التمارين( التركيز على

111  فهم طبيعة المسائل والمثابرة في حلها

تكوين براهين عملية والتعليق على طريقة استنتاج اآلخرين  37, 12, 13, 19

استخدام نماذج الرياضيات  410

استخدام األدوات المالئمة بطريقة إستراتيجية  59

تعد الممارسات الرياضية 1 و3 و4 جوانب من التفكير الرياضي الذي يتم التركيز عليه في كل 
درس. ُيمنح الطالب الفرص لبذل الجهد الكافي لحل مسائلهم والتعبير عن استنتاجاتهم وتطبيق 

الرياضيات في مواقف من الحياة اليومية.

م.ر
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 استخدم التقدير والرياضيات الذهنية إليجاد األربعة  م.ر. استخدام أدوات الرياضيات  .9   

                كميات المفقودة من إيصال االستالم.          

   C01-067A-891639

طعام هامسرت
قفص فأر هامسرت 

فراش لنيّ
قفص فأر هامسرت 

AED 35.99
AED 10.58
AED 25.16
AED 36.72

AED 108.45

AED 35.99
AED 5.29
AED 6.29
AED 4.59

اإلمجايل

إيصال حيوانات مثينة
اإلمجايل سعر الوحدة الوصف الكمية

  

 مهارات التفكير العليا 

 اكتب مسألة قسمة من الحياة اليومية تتضمن كسوًرا عشرية تستخدم فيها  م.ر. استخدام نماذج الرياضيات  .10  
عددين متوافقين لتقدير ناتج القسمة. 

 حدد مكان وضع العالمة العشرية في المقسوم والمقسوم عليه بحيث يكون ناتج القسمة بين 23 و25.  م.ر. المثابرة في حل المسائل   .11

 

م.ر. االستدالل االستقرائي  هل يكون التقدير لناتج قسمة مسألة قسمة تشمل الكسور العشرية أصغر من ناتج   .12  

    القسمة الفعلي لهذه األعداد دائًما أم أحياًنا أم ال يكون أقل مطلًقا ؟ اشرح استنتاجك. 

م.ر. تبرير االستنتاجات اشرح كيف يمكنك معرفة العددين المتوافقين الالزم استخدامهما عند تقدير ناتج   .13  

    قسمة عشري. ادعم إجابتك بمثال.

1; 2; 4; 8

اإلجابة النموذجية: دفع السيدة نجالء AED 6.25 لكمية 2.75 رطل من التفاح. فكم دفعت تقريًبا للرطل 

 الواحد؟ 

دفعت حوالي AED 2 للرطل الواحد.

اإلجابة النموذجية: 654 ÷ 16023

أحياًنا؛ اإلجابة   

النموذجية: يكون أحد التقديرات للعددين 3.2 ÷ 30.4 هو 3 ÷ 30 أو 10. اإلجابة الدقيقة هي 9.5 والتي تكون 

 أقل من التقدير. يكون أحد التقديرات للعددين

2.9 ÷ 3.19 هو 3 ÷ 3 أو 1. اإلجابة الدقيقة هي 1.1 والتي تكون أكبر من التقدير.

   اإلجابة النموذجية: ابحث عن حقائق رياضية متعلقة بالضرب أو القسمة   

تحتوي على أعداد قريبة من المقسوم والمقسوم عليه العشري الذي يعطي ناتج قسمة عبارة عن رقم كلي. 

فعلى سبيل المثال، يمكنك تقدير 7.1 ÷ 13.8 خالل إيجاد 7 ÷ 14
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انتبه!
 خطأ شائع قد يجد الطالب صعوبة في إيجاد عددين متوافقين. في التمرين 19، قد يحاول الطالب 

تقريب AED 474.72 إلى أقرب عدد صحيح، 475، بداًل من 480 الذي يمكن قسمته بسهولة على 12.
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تمرين إضافي

 مساعد
الواجب المنزلي

االسم   واجباتي المنزلية 

قّدر كل ناتج قسمة.  

 14.  54 ÷ 9.4 ≈              15.  45.8 ÷ 23.6 ≈        16.        

متوسط سقوط الثلوج السنوي في كينج سلمون، أالسكا، هو 45.9   .17  
بوصة. ويستمر موسم الثلوج حوالي 7 أشهر من العام. فما مقدار 

سقوط الثلوج على هذه المنطقة في المتوسط كل شهر؟ اشرح لماذا 
ُتعد إجابتك صحيحة.

 

 

قام العلماء في حديقة الحيوان مؤخًرا بدراسة األناكوندا التي تزن   .18  
8643.2 أونصة. وُيعد متوسط وزن الفأر العادي 11.8 أونصة. كم ضعًفا 

تقريًبا يزيد ثقل األناكوندا عن الفأر العادي؟ اشرح لماذا ُتعد إجابتك 
صحيحة.

 

 

 AED 474.72 ترغب هند في ادخار مبلغ  م.ر. تبرير االستنتاجات  .19  
في العام لشراء كاميرا فيديو جديدة. وقد قّدرت أنها تحتاج إلى 

ادخار AED 40 في الشهر. اشرح لماذا ُيعد تقديرها منطقًيا.

 

 

تقدر كتلة صندوق نقد ال يحتوي إال على أرباع بمقدار 850 جراًما   .20 
عندما يكون فارًغا و7،822 جراًما عندما يكون ممتلًئا. إذا كان الربع 
درهم يزن 5.6 جرامات، فقّدر المبلغ الموجود داخل صندوق النقد. 

 

 

تقوم جميلة بصنع ملصقات محلية الصنع. وهي تستخدم الوصفة   .21   
الموضحة لصنع الغراء للملصقات. 

a.  لديها 545 ملليلتر من الخل. ما التقدير األكثر منطقية لعدد الكميات    
التي يمكنها صنعها، 5 أم 7؟ تدرب على شرح إجابتك. 

كم ضعًفا تقريًبا تكون هناك حاجة إلى العديد من الملليلترات من الخل أكبر من مستخلص الليمون؟   .b 
C01-030A-891639

الوصفة: صمغ امللصقات
4 عبوات من اجليالتني  •
211 مللي لرت من اخلل  •

14 مللي لرت من خالصة الليمون  •

حوالي 7 بوصة؛ 7 = 7 ÷ 49 ≈ 7 ÷ 45.9

10

5; 100 × 5 = 500

474.72 AED ÷ 12 ≈AED 480 ÷ 12 =AED 40AED 300 اإلجابة النموذجية: حوالي

 حوالي 700 ضعف، ≈ 11.8 ÷ 8643.2 

8400 ÷ 12 = 700

46 ÷ 23 = 2

اإلجابات النموذجية: 14–19

120 ÷ 20 = 6
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االختبار على  تمرين 

يساعد التمرينان 22 و23 على تهيئة الطالب لتفكير أدق، األمر الذي يتطلبه التقييم. 

تتطلب فقرة االختبار هذه من الطالب أن يدعموا استنتاجاتهم أو يقيموا استنتاجات 22.
اآلخرين عن طريق تبرير إجاباتهم وتكوين براهين لها. 

DOK3عمق المعرفة

م.ر. 2، م.ر. 3ممارسات رياضية

معايير رصد الدرجات

يحدد الطالب عدد األطفال الصحيح ويشرحون أيًضا نقطتان
السبب وراء اعتبار هذا الرقم هو الرقم الصحيح. 

يحدد الطالب عدد األطفال الصحيح ولكن يخفقون في نقطة واحدة
شرح لماذا هذا الرقم هو الصحيح. 

تتطلب فقرة االختبار هذه من الطالب أن يشرحوا المفاهيم الرياضية ويطبقوها ويحلوا 23.
المسائل بدقة، مع االستفادة من البنية. 

DOK2عمق المعرفة

م.ر. 2، م.ر. 5ممارسات رياضية

معايير رصد الدرجات

أجاب الطالب عن السؤال إجابة صحيحة.نقطة واحدة
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تمرين على االختبار

 مراجعة شاملة

  22.   في إحدى مراكز الرعاية النهارية، يحتاج كل طفل إلى 1.75 ياردة من الشريط و2.8 ياردة من القماش للقيام بأحد األنشطة الحرفية. 
 وتتوفر 25 ياردة من الشريط و30 ياردة من القماش. 

قّدر عدد األطفال الذين يمكنهم المشاركة في هذا النشاط. اشرح استنتاجك.

  

يوضح أحد اعالنات صحيفة محلية تكاليف أنواع مختلفة من الدراجات.    .23 

كم عدد أقفال الدراجة التي تساوي تكلفة دراجة 26 بوصة، تقريًبا؟   
حوالي 7 أقفال    
حوالي 8 أقفال    
حوالي 9 أقفال    

حوالي 10 أقفال    

متجر وولفي للدراجات

AED 135.99دراجة 26 بوصة  
رف دراجة قابل 

AED 43.95للطي  

AED 6.59أغطية المقاعد  

AED 12.89قفل الدراجة  

AED 29.49خوذة  

أوجد ناتج قسمة ما يلي:  

 24. 8.4 ÷ 10 =      25.        26. 94.5 ÷ 100 =     

قّدم وصًفا لنمط األعداد أدناه. ثم أوجد األعداد الثالثة التالية.  .27  

7.345.6؛ 734.56؛ 73.456؛                 ؛                 ؛                 

باعت صالة السينما 825 تذكرة لملء 3 قاعات. ويوجد بكل قاعة عدد متساٍو من المقاعد. فكم عدد المقاعد   .28  
 الموجودة في كل قاعة؟  

 انطلق! انطلق!

0.84 0.147

10 أطفال؛ اإلجابة النموذجية: يوجد شريط يكفي لحوالي 12 طفالً وقماش يكفي لحوالي 
10 أطفال. وبما أن هذا النشاط يتطلب كال الصنفين، يمكن لحوالي 10 أطفال المشاركة 

في القيام به.

0.945

  7.34560.734560.073456

اإلجابة النموذجية: اقسم على عشرة لنقل العالمة العشرية قيمة مكانية 

واحدة إلى اليسار.

275 مقعًدا
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