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255A   الوحدة 4 الضرب يف األعداد املكونة من رقم واحد

استقصاء حل املسائل
اإلسرتاتيجية: اإلجابة التقديرية أم اإلجابة الدقيقة

الدرس 10

هدف الدرس
سيحدد الطالب ما إذا كانت المسألة تحتاج إلى إجابة تقديرية أم إجابة دقيقة.

تطوير اإلسرتاتيجية
ما اإلستراتيجية؟

اإلجابة التقديرية أم اإلجابة الدقيقة سيحتاج الطالب إلى تحديد متي يكون من المناسب 
توفير إجابة تقديرية ومتي يكون من الضروري توفير إجابة دقيقة. في حالة اإلجابة التقديرية، 

يمكن للطالب تقدير اإلجابة. وإذا كانت المسألة تحتاج إلى إجابة دقيقة، ينبغي أن يحلوا 
المسألة إليجاد الحل الدقيق.

إستراتيجيات أخرى

وفيما يلي اإلستراتيجيات األخرى التي يتم تدريسها والتي قد يختار الطالب استخدامها على 
صفحة "مراجعة اإلستراتيجيات":

• استخدم خطة الخطوات األربع.
• تحقق من مدى صحة الحل.

الترابط المنطقي
الربط بالموضوعات الرئيسة

الربط بمجال التركيز المهم التالي: 1. تطوير الفهم والتمرس في عمليات ضرب األعداد متعددة األرقام، 
وتطوير فهم عملية القسمة إليجاد نواتج القسمة التي تتضمن مقسومات بها أعداد متعددة األرقام.

التركيز

الممارسات

 1 فهم طبيعة المسائل والمثابرة في حلها
 2 التفكير بطريقة تجريدية وكمّية

 3 بناء فرضيات عملية والتعليق على طريقة استنتاج اآلخرين
8 البحث عن التوافق في االستنتاجات المتكررة والتعبير عنه

الدّقة
 تزداد صعوبة التمارين مع تقّدم الدرس.

عة. ومع ذلك، قد يتباين تفكير الطالب الفردي خالل عملية المعالجة الموسَّ

ممارسة اإلستراتيجية المستوى 1 استيعاب المفاهيم   
التمارين 1-4 المستوى 2 تطبيق المفاهيم   

التمارين 5-8 المستوى 3 توسيع المفاهيم   

مستويات الصعوبة

استخدم فهم القيمة المكانية لتقريب األعداد الكلية متعددة األرقام إلى أي قيمة مكانية معطاة.
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255B   الدرس 10 استقصاء حل املسائل

استعد
قدم المسألة التالية للطالب:

يوجد مع كريم 125 بطاقة بيسبول. يوجد مع ياسر عدد أصغر من البطاقات بمقدار 36. فكم 
 عدد البطاقات التي معهما إجمااًل؟ ما المهارة أو اإلستراتيجية التي ستستخدمها لحل المسألة؟ 

استخدم خطة الخطوات األربع.

ما المعلومات المطلوبة لفهم متي يتم إيجاد اإلجابة؟ يوجد مع كريم 125 بطاقة، ولدى ياسر 
بطاقات أصغر منه بمقدار 36 بطاقة.

ما الخطة المحتملة لحل المسألة؟ اإلجابة النموذجية: أوجد ناتج 89 = 36 - 125 
إليجاد إجمالي عدد البطاقات التي لدى ياسر. ثم اجمع 89 + 125 إليجاد إجمالي عدد 

البطاقات. يوجد لديهما 214 بطاقة إجمااًل. 

مراجعة  
مسألة اليوم

تعزف ياسمين على البيانو 5 أيام في األسبوع. وإذا كانت تعزف لمدة 45 دقيقة في اليوم، 
 فما إجمالي الوقت الذي تعزف فيه على البيانو لمدة أسبوع واحد؟

225 دقيقة أو 4 ساعات و 15 دقيقة

1 فهم المسائل اطلب من الطالب إعادة النظر في المسألة التي قاموا بحلها. اطلب 

من الطالب شرح كيفية استخدام الجمع المكرر من أجل التحقق.

تدريب سريع

استخدم هذا النشاط باعتباره مراجعة وتقويًما سريعين للدرس السابق.

تتوفر مراجعة إضافية في نهاية الوحدة.

موارد إضافية
الربط باألدب

اقرأ أحد الكتب العامة، مثل A Cache of Jewels (كنز من المجوهرات) من تأليف ر. هيللير، 
لتهيئة الطالب لهذا الدرس. 
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هل إجابتي منطقية؟ اشرح. 

ما الحقائق التي تعرفها؟ 

ما الذي تحتاج إليه إليجاد الحل؟ 

الفهم

التخطيط

ِحل

التحقق

تمرين على اإلستراتيجية
تصل تكلفة كل دراجة صغيرة بمحرك في متجر الدراجات الصغيرة إلى AED 75. كم 

تبلغ تقريًبا تكلفة 7 دراجات صغيرة بمحرك؟ هل المطلوب هو إيجاد إجابة تقديرية أم 

إجابة دقيقة؟ 

.AED 75 تبلغ تكلفة كل دراجة صغيرة

وتم بيع سبع دراجات صغيرة.

يتضمن السؤال كلمة تقريًبا. وهذا يعني أن المطلوب هو إجابة تقديرية. سأقوم بتقريب 75 وضربه في 7.

نعم؛ AED 75 × 7 = AED 525 وهذا رقم قريب من التقدير

كم تبلغ تكلفة 7 دراجات صغيرة

 يتم تقريب 75 إلى 80

.AED 560 إًذا، تصل تكلفة 7 دراجات صغيرة إلى حوالي

256 الوحدة 4 الضرب في األعداد المكونة من رقم واحد
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تعّلم اإلسرتاتيجية
 اطلب من الطالب قراءة المسألة الموجودة بصفحة التلميذ.

ساعدهم على الحل عن طريق خطوات حل المسائل.

الفهم  
باستخدام األسئلة، راجع ما يعرفه الطالب وما ينبغي عليهم إيجاده.

  التخطيط اطلب من الطالب اختيار تقدير أو إجابة دقيقة لحل المسألة.
1 فهم طبيعة المسائل هل يجب توفير إجابة دقيقة أم إجابة تقديرية؟ إجابة دقيقة 

كيف توصلت إلى هذا االستنتاج؟  اإلجابة النموذجية: لغة المسألة تخبرني بذلك، بالرغم 
من عدم قول ذلك صراحة. ما المهارة أو اإلستراتيجية التي قد تستخدمها في حل 

المسألة؟ اإلجابة النموذجية: يمكنني ضرب 5 × 22. 

الحل  
ما الخطوة األولى في ضرب 5 × 22؟ ضرب اآلحاد وإعادة التجميع. ما الخطوة 
التالية؟ ضرب العشرات. ما الذي ستفعله مع العشرات بعد إعادة التجميع؟ جمع 

 العشرات بعد إعادة التجميع 
AED 110 كم المبلغ الذي تحتاجه المجموعة للذهاب إلى متنزه ترفيهي؟

3 تحقق من مدى صحة الحل اطلب من الطالب مشاركة إستراتيجيتهم    التحقق 
واالستدالل بعد التحقق من مدى صحة الحل. 

مترين على اإلسرتاتيجية
الفهم  

استخدام األسئلة، راجع ما يعرفه الطالب ويحتاجون إلى إيجاده.

8 االستنتاجات المتكررة هل تعتقد أن اإلجابة الدقيقة هي المطلوبة أم    الخطة 
اإلجابة التقديرية؟ اإلجابة التقديرية ماذا تالحظ حيال المسائل التي تحتاج إلى إجابة 
تقديرية فقط للحصول على إجابة؟ اإلجابة النموذجية: ُتستخدم الكلمة "تقريًبا" كثيًرا.

اطلب من الطالب مناقشة اإلستراتيجية التي اختاروها.

الحل  
في المجموعات الصغيرة، اطلب من الطالب مشاركة حلولهم. اطلب من الطالب 

مشاركة اإلستراتيجيات الفريدة.

  التحقق اطلب من الطالب ُمراجعة المسألة للتأكد أن إجابتهم ُمناسبة للحقائق 
الُمعطاة.
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الفهم
ما الحقائق التي تعرفها؟ 

سعر الدخول هو  لكل فتاة. يوجد  فتيات.

ما الذي تحتاج إليه إليجاد الحل؟ 

إجمالي تكلفة الدخول وهل المطلوب هو إجابة تقديرية أم إجابة دقيقة

التخطيط
ستحتاج الفتيات إلى معرفة المبلغ المطلوب بدقة. 

. أوجد  ×   إًذا، يحتجن إلى إجابة 

الحل
   22 
×   5

إًذا، تحتاج المجموعة إلى  للذهاب إلى متنزه ترفيهي.

التحقق
هل إجابتك منطقية؟ اشرح. 

تعّلم اإلستراتيجية 
يوجد خمس فتيات في فريق غاية للكشافة. وسيذهبن إلى متنزه ترفيهي. تكلفة 

 تذكرة األطفال هي AED 22. ما التكلفة اإلجمالية لدخولهن جميًعا؟ 

هل المطلوب هو إيجاد إجابة تقديرية أم إجابة دقيقة؟ 

استقصاء حل المسائل
إستراتيجية: اإلجابة التقديرية أم اإلجابة الدقيقة

الدرس 10

السؤال األساسي
كيف يمكنني توضيح الضرب؟

110

AED 22

22دقيقة  5

 AED 110

5

  AED 22 + AED 22 + AED 22 + AED 22 + AED 22 = AED 110 نعم؛

الدرس 10   255  
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 التمرين والتطبيق
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استخدم أي إستراتيجية لحل كل مسألة.

استخدم خطة الخطوات األربع.  •

•  تحقق من مدى صحة الحل.

•  تقدير أم البحث عن إجابة دقيقة.

مراجعة اإلستراتيجيات

في كل يوم، يأكل علي العدد الموضح من الحلويات. فكم عدد الحلويات التي   .5  

يأكلها في عام واحد؟ )ارشاد: العام الواحد به 365 يوًما.(

يأكل علي  من الحلويات في عام واحد.   

3 ابحث عن الخطأ يرغب كل فصل في الصف الرابع  6.   املمارسة  

بمدرسة الشارقة في التبرع بمبلغ AED 475 من أجل العمل الخيري المحلي. 
ويوجد 5 فصول في الصف الرابع. وقالت شيماء إن الهدف اإلجمالي هو الوصول 

إلى AED 2,055. ابحث عن الخطأ في إجابتها وصححه. 

يبيع متجر إلكترونيات دمى ديناصورات يتم التحكم فيها عن ُبعد بتكلفة 395   .7  

AED لكل دمية. كم تبلغ تكلفة أربع دمى ديناصورات يتم التحكم فيها عن ُبعد؟ 

يوجد 63 عّداء في السباق. يدفع كل عّداء المبلغ الموضح من أجل السباق. ما   .8  

إجمالي المبلغ الذي يدفعه العداؤون؟

63 × AED 7 =   

1,095

نسيت شيماء إعادة التجميع. الهدف اإلجمالي هو 

 .2,375

4 × AED 400= AED 1,600 :اإلجابة النموذجية

AED 441

258 الوحدة 4 الضرب في األعداد المكونة من رقم واحد
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تطبيق اإلسرتاتيجية
    اطلب من الطالب حل تمارين هذه الصفحة بمفردهم. استناًدا إلى مالحظاتك، 

يمكنك اختيار تكليف الطالب بالتمارين بحسب ما هو موضح في المستويات أدناه:

 • قريب من المستوى كّلف الطالب بحل التمارين 5-2، و 7، و 8.
 • ضمن المستوى كّلف الطالب بحل التمارين 1-8. 

• أعلى من المستوى كّلف الطالب بحل التمارين 4-1، و 6، و 7.

1 فهم طبيعة المسائل

التمرين 1 أخبر الطالب أن هذا نوع غير معتاد من التمارين. يجب أن يعمل الطالب بترتيب 
عكسي. كيف تصف ما تعرفه وما تحتاج إلى إيجاده؟

3 تكوين الفرضيات

التمرين 4 برر إجابتك إلى زميلك. هل توافق على تبرير زميلك؟ اشرح.

مراجعة اإلسرتاتيجيات
استخدام خطة الخطوات األربع

شجع طالبك على استخدام هذه اإلستراتيجية في كل مرة يقومون فيها بحل مسألة. يشمل 
ذلك الخطوات األربع لحل المسألة وهي الفهم والتخطيط والحل والتحقق.

RtI

تحقق من مدى صحة الحل

يتحقق الطالب لمعرفة هل إجابتهم صحيحة أم ال؛ أو إذا كانت صحيحة، فمتى 
سيستخدمون هذه اإلستراتيجية. 

3 بناء الفرضيات

التمرين 6 قارن بالتعاون مع زميلك الطريقة التي حلت روضة بها المسألة، مع اإلشارة إلى 
خطأها والطريقة التي قد تحل بها المسألة.

التقويم التكويني

بطاقات التطبيق كيف يمكن استخدام درس اليوم في الحياة العملية؟ اذكر مثالين. اإلجابة 
النموذجية: عندما يتم سؤالي عن المبلغ الذي حصلت عليه في معرض خالل يومين 

مختلفين، قد يكون السؤال حول إجمالي تقديري أو قد يكون من المهم معرفة المبلغ الدقيق. 
أنا أستخدم الزبيب لصنع الكعك. وقد تنص اإلرشادات على وضع حوالي 5 أو 6 حبات 

من الزبيب في كل كعكة. وعندما أشتري علبة من الزبيب، سأحتاج فقط إلى تقدير إجمالي 
الزبيب المطلوب. 

   انظر الصفحة التالية لالطالع على خيارات التدريس المتمايز.
RtI
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تطبيق اإلستراتيجية
حدد هل تتطلب كل مسألة إجابة تقديرية أم إجابة دقيقة. ثم أوجد حالً لها.

يحتاج أحد المكاتب إلى شراء 6 أجهزة كمبيوتر و 6 طابعات. وتبلغ تكلفة   .1  

 .AED 384 جهاز الكمبيوتر الواحد 
 AED 2,400 سيتم إنفاق حوالي .AED 88 وتبلغ تكلفة الطابعة الواحدة

على أجهزة الكمبيوتر. ما السؤال؟

 

يقرأ كل فصل في الصف الرابع لمدة إجمالية قدرها 495 دقيقة كل أسبوع.   .2  

لنفرض أن هناك 4 فصول في الصف الرابع. فكم عدد الدقائق المطلوبة 
للقراءة كل أسبوع؟ 

 

يوجد 12 ملصًقا في كل ورقة عمل. ويوجد أربع ورقات عمل في الحزمة   .3  

الواحدة. كم يساوي تقريًبا عدد الملصقات في الحزمة الواحدة؟ 

3 وضع استنتاجات علي لديه 36 قرًصا مضغوًطا وخليفة  الممارسة  .4  

لديه 35 قرًصا مضغوًطا ومنى لديها 25 قرًصا مضغوًطا. حدد ما إذا كان 
لدى علي وخليفة ومنى ما يزيد عن 110 قرص مضغوط. 

إجابة دقيقة؛ ال؛ 110 > 96

دقيقة؛ 1,980 دقيقة 

 تقديرية، اإلجابة النموذجية: 

ملصًقا 40 = 4 × 10  

كم سينفق المكتب تقريًبا على أجهزة الكمبيوتر؟ 
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التدريس المتمايز

259A   الوحدة 4 الضرب يف األعداد املكونة من رقم واحد

RtI

نشاط عملي

اسأل الطالب، ما معني "تقريًبا"؟ تعني حوالي، وقريًبا من، 
وغير دقيق. اطلب من الطالب تبادل األدوار لتقديم عبارات 
حول أنفسهم باستخدام كلمة "حوالي". على سبيل المثال: 
"أبلغ من العمر حوالي عشر سنوات." يطرح الطالب بعد 
ذلك أسئلة عن بعضهم وتتطلب إجابة بعدد محدد. على 
سبيل المثال، "كم عدد الحيوانات األليفة لديك؟" تحدث 

عن التلميحات اللفظية والفرق بين العبارات واألسئلة.

نشاط عملي المواد: لوحة دوارة باألرقام 0-9

يجب على كل تلميذ تدوير اللوحة أربع مرات لتكوين عدد 
مكون من أربعة أرقام. قم بالتدوير مرة أخرى للحصول على 

معامل الضرب. استخدم هذه األعداد في مسألة لفظية 
قصيرة تتطلب إما إجابة دقيقة أو إجابة تقديرية. بّدل األدوار 

ف ما  مع الزمالء للوصول إلى الحل. تحقق من الدقة وتعرَّ
إذا كان الطالب قد حددوا بشكل صحيح هل كانت اإلجابة 

الدقيقة هي المطلوبة أم اإلجابة التقديرية.

نشاط عملي المواد: لوحة دوارة باألرقام 0-9

يجب على كل تلميذ تدوير اللوحة خمس مرات لتكوين عدد 
مكون من خمسة أرقام. قم بالتدوير مرة أخرى للحصول 

على معامل الضرب. استخدم هذه األعداد في مسألة 
لفظية متعددة الخطوات تتطلب إما إجابة دقيقة أو إجابة 
تقديرية. بّدل األدوار مع الزمالء للوصول إلى الحل. تحقق 

ف ما إذا كان الطالب قد حددوا بشكل  من الدقة وتعرَّ
صحيح هل كانت اإلجابة الدقيقة هي المطلوبة أم اإلجابة 

التقديرية.

أعلى من المستوى
التوّسع

ضمن المستوى
المستوى 1

قريب من المستوى
المستوى 2: التدخل اإلستراتيجي
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حدد هل تتطلب كل مسألة إجابة تقديرية أم إجابة دقيقة. ثم أوجد حالً لها.

يقيم سالم حفل عشاء. يوجد لديه طاولة مستطيلة طويلة تشمل 10 مقاعد لعشرة   .1  

أشخاص على كال جانبيها و 4 مقاعد ألربع أشخاص على طرفيها. كم عدد 
األشخاص الذين يمكنهم الجلوس على طاولة سالم؟

 

اقترضت وفاء 3 أفالم من المكتبة.   .2   

مدة كل فيلم ساعتان تقريًبا. كم عدد الساعات التي ستشاهدها وفاء تقريًبا؟

 

يشرف منصور على المعرض الترفيهي العائلي في المدرسة.   .3   

وقد جمع حوالي AED 65 من التبرعات في كل شهر لمدة 7 أشهر وهي الفترة التي 
كان يخطط للمعرض خاللها. فما المبلغ الذي يجب أن ينفقه منصور في المعرض؟

 

تعمل فاطمة في مخبز. وتضع 5 زهور محالة على قمة كل كعكة كزينة لها.   .4  

وستقوم بتزيين 4 دزينات من الكعك في اليوم الواحد، فكم عدد الزهور المحالة 
التي ستستخدمها فاطمة اليوم؟ (ارشاد: الدزينة الواحدة = 12)

 

تستغرق هدى 12 دقيقة للمشي من منزلها إلى منزل جدها. وتمشي من منزل جدها   .5  

وإليه مرتين كل أسبوع. كم عدد الدقائق التي يمكن أن تستغرقها هدى في المشي 
بين المنزلين كل أسبوع؟ 

 

 استخدام الحس العددي هناك قصيدة قصيرة تتكون من 3  2 الممارسة  .6  

أبيات. وإذا كتب كل الطالب البالغ عددهم 26 طالًبا في فصل السيد علي قصيدة 
قصيرة، فكم عدد األبيات الشعرية التي سيكتبها طالب الوحدة إجمااًل؟

 

إجابة تقديرية؛ حوالي 6 ساعات

AED 490 إجابة تقديرية؛ حوالي

إجابة دقيقة؛ 240 زهرة محالة

إجابة تقديرية؛ حوالي 40 دقيقة

إجابة دقيقة؛ 78 بيًتا

إجابة دقيقة؛ 28 شخًصا
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التقويم التكويني

مثال/مثال مغاير اكتب مسألتين لفظيتين تتطلبان ضرب عدد متعدد األرقام في عدد مكون 
من رقم واحد. يجب أن تمثل إحدى المسائل مثااًل يتطلب إجابة دقيقة. ستمثل المسألة 

األخرى مثااًل مغايًرا لمسألة تتطلب إجابة محددة. 

واجبايت املنزلية
قم بتكليف الطالب بواجب منزلي بعد إكمال الدرس بنجاح. يمكن للطالب الذين يستوعبون 

المفاهيم تجاوز قسم مساعد الواجب المنزلي.

حل املسائل
يمكنك أن تقترح على الطالب تحويط الكلمات الداللية سواء كانت المسألة تتطلب إجابة 

دقيقة أم إجابة تقديرية.

2 التفكير بطريقة كمّية

التمرين 6 كيف قررت في هذه المسألة أن اإلجابة الدقيقة هي المطلوبة؟ اإلجابة 
النموذجية: ال توجد كلمات داللية تخبرني أن اإلجابة التقديرية هي اإلجابة الوحيدة 

المطلوبة.
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الدرس 10

حل المسائل: 
اإلجابة التقديرية أم اإلجابة 

الدقيقة

مساعد الواجب المنزلي 

يرغب محمود في توزيع نشرات إعالنية عن عروض بيع على كل شركة في الجوار. ويخطط محمود لترك 3 نشرات إعالنية في كل 

محل ويوجد 38 محالً. كم عدد النشرات اإلعالنية التي يحتاجها محمود تقريًبا؟ هل المطلوب هو إيجاد إجابة تقديرية أم إجابة دقيقة؟

الفهم
ما الحقائق التي تعرفها؟ 

يخطط محمود لترك 3 نشرات إعالنية في كل محل. يوجد 38 محاًل.

ما الذي تحتاج إليه إليجاد الحل؟

أريد معرفة كم عدد النشرات اإلعالنية التي يريد محمود توزيعها.

التخطيط
يطلب السؤال حساب العدد التقريبي للنشرات اإلعالنية المطلوبة. وتعني كلمة تقريًبا أن اإلجابة الدقيقة غير ضرورية. 

فالسؤال يطلب إجابة تقديرية. سأقوم بتقريب 38 ثم أقوم بالضرب.

الحل
40       إلى       يتم تقريب 38

3  ×  3  × 
120  

إًذا، يحتاج محمود إلى حوالي 120 نشرة إعالنية.

التحقق
سأتحقق عن طريق مقارنة اإلجابة الدقيقة باإلجابة التقديرية. 

38 × 3 = (30 × 3) + (8 × 3) = 114

العدد 114 قريب من التقدير 120؛ إًذا اإلجابة منطقية.

259   واجباتي المنزلية   الدرس 10
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