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203A   الوحدة 4 الضرب يف األعداد املكونة من رقم واحد

الدرس 2
التقريب لتقدير ناجت عمليات الضرب

هدف الدرس
سيقوم الطالب بتقدير ناتج الضرب باستخدام التقريب.

تنمية املفردات
مراجعة المفردات

)place value( القيمة المكانية

)round( التقريب

النشاط

اطلب من الطالب تصّفح األمثلة الواردة في بداية هذا الدرس.   •

في المثال 1، اطلب من الطالب توضيح الغرض من السهم في جملة الضرب 267 × 3.   •

اإلجابة النموذجية: يوّجه هذا السهم انتباه القارئ إلى التقريب من أجل الخطوة التالية. 

5 استخدام األدوات المالئمة راجع مع الطالب أن التقريب إلى أكبر عدد ينتج عنه    •
تقدير أكبر من ناتج الضرب الفعلي؛ بينما التقريب إلى أصغر عدد  ينتج عنه تقدير أصغر 

من ناتج الضرب الفعلي. 

اطلب من الطالب توضيح ما إذا كان العدد 267 ُمقّرًبا إلى أكبر مئة أم إلى أصغر مئة. أكبر   •
مئة؛ اإلجابة النموذجية: عند تقريب العدد 267 إلى أقرب مئة، نقوم بتقّربه إلى 300 وهو 

عدد أكبر من 267.

الترابط المنطقي

التركيز
استخدم فهم القيمة المكانية لتقريب األعداد الكلية متعددة األرقام إلى أي قيمة مكانية معطاة.

الممارسات

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

 3 بناء فرضيات عملية والتعليق على طريقة استنتاج اآلخرين
 5 استخدام األدوات المالئمة بطريقة إستراتيجية

7 إيجاد البنية واستخدامها

الدّقة
 تزداد صعوبة التمارين مع تقّدم الدرس. 

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

التمارين 2–1 المستوى 1  استيعاب المفاهيم   
التمارين 12–3 المستوى 2 تطبيق المفاهيم   

التمارين 18–13 المستوى 3 توسيع المفاهيم   

مستويات الصعوبة

الربط بالموضوعات الرئيسة

الربط بمجال التركيز المهم التالي: 1. تطوير الفهم والمهارة في ممارسات ضرب األعداد متعددة األرقام، 
وتطوير فهم عملية القسمة إليجاد نواتج القسمة التي تتضمن مقسومات بها أعداد متعددة األرقام.
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 االستقصاء واستخدام النماذج

203B  الدرس 2 التقريب لتقدير ناجت عمليات الضرب

مراجعة  
مسألة اليوم 

تبلغ تكلفة حاوية من ثمار التوت AED 10. وتحتوي كل حاوية منها على 12 علبة من الورق 
المقوى. وعند بيعها بالتجزئة، كانت تكلفة العلبة الكرتونية الواحدة AED 1. فهل ستكون 

الطريقة األوفر هي شراء 1 حاوية أم شراء 12 علبة منفصلة؟ 1 حاوية

AED 2 ما مقدار المال الذي ستوفره إذا اشتريت بالخيار األقل سعًرا؟

2 التفكير بطريقة كمّية اطلب من الطالب شرح استداللهم.

 اإلجابة النموذجية: 12 علبة × AED 12 = AED 1 ؛ 1 حاوية × AED 10 = AED 10؛ 
AED 12- AED 10 = AED 2 أكثر إذا اشتريت العلبة بصورة منفردة

تدريب سريع

اتخذ من هذا النشاط مراجعة سريعة وتقويًما للدرس السابق.

الربط باألدب
اقرأ أحد الكتب العامة، إلعداد الطالب لهذا الدرس. 

متثيل مسائل الرياضيات
الهدف: المهارة والتمرس اإلجرائيان

ذّكر الطالب أنهم تعلموا تقريب األعداد في الصف 3.

ارسم مخطًطا بيانًيا للقيمة المكانية يشبه المخطط الموجود أدناه على السبورة. اكتب 
العدد 4,857 على السبورة. اختر أحد الطالب لملء مخطط القيمة المكانية بالعدد 

4,857. راجع القيمة المكانية باإلشارة إلى كل عدد وتوضيح أن العدد أربعة يقع في منزلة 

اآلالف، ويقع العدد ثمانية في منزلة المئات، في حين يقع العدد خمسة في منزلة العشرات، 
بينما يقع العدد سبعة في منزلة اآلحاد.

C04_07A_116205

املئات املئاتالعشراتاآلحاد العشراتاآلحاد

اآلالف اآلحاد

4, 8 5 7

ب هذا العدد إلى القيمة المكانية األعلى.  قرِّ

ما العدد الواقع في المنزلة األعلى؟ 4

كيف يمكنك استخدام قواعد التقريب في تقريب هذا العدد إلى أقرب ألف؟ اإلجابة النموذجية: 
انظر إلى الرقم الموجود على يمين منزلة العدد 4. إذا كان 4 أو أقل، فقم بالتقريب إلى 

4,000. أما إذا كان 5 أو أكثر، فقم بالتقريب إلى 5,000. بما أن العدد الواقع على يمين العدد 

4 هو 8، فسنقوم بتقريب العدد إلى 5,000.

أخبر الطالب أنهم سيستخدمون التقريب لتقدير ناتج ممارسات الضرب في هذا الدرس.
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 التدريس

204–203   الوحدة 4 الضرب يف األعداد املكونة من رقم واحد

الرياضيات يف حياتنا
يجب على الطالب استيعاب أنه في حالة التقريب، قد توجد عدة إجابات صحيحة، بناًء 

على موضع القيمة المكانية التي يتم التقريب إليها. شّجع الطالب عند التقريب على توضيح 
استنتاجهم وسؤال أنفسهم باستمرار ما إذا كان تقريبهم منطقًيا في إطار المسألة. يهتم درس 

اليوم بالتقريب إلى موضع أكبر قيمة مكانية. 

مثال 1

اقرأ المثال بصوت عاٍل. اكتب 267 × 3 على السبورة. ما موقع القيمة المكانية األكبر 
للعدد 267؟ مئات ما الرقم الموجود في منزلة المئات؟ 2 ما ناتج تقريب العدد 267 إلى 

 أقرب مئة؟ 300
لماذا يتم تقريب العدد 267 إلى 300؟ اإلجابة النموذجية: رقم العشرات أكبر من 4، لذا 

يمكنك التقريب للعدد األكبر. 

2 التفكير بطريقة تجريدية بعد تقريب العدد 267 إلى أكبر عدد، فهل يكون التقدير 

أكبر من المسافة الفعلية أم أصغر منها؟ اشرح. يكون التقدير أكبر من المسافة الفعلية ألن 
300 أكبر من 267.

مثال 2

اقرأ المثال بصوت عاٍل. ما ناتج تقريب العدد 2,496 إلى أقرب ألف؟ اشرح. 2,000، ألن 
رقم المئات أصغر من 5، لذا يتم التقريب إلى أصغر ألف. ما ناتج ضرب 8 × 2,000؟ 

16,000

7 البحث عن أنماط ناقش مع الطالب ما إذا كانوا قد استخدموا الممارسات 

األساسية واألنماط إليجاد التقدير، أم استخدموا إستراتيجية مختلفة.

مثال 3

 اقرأ المثال بصوت عاٍل. قم باإلشارة على كلمة رسوم التعليم إلى الطالب. 
 وّضح أن كلمة رسوم التعليم تشير إلى مقدار المال المدفوع للدراسة في إحدى الجامعات أو الكليات. 

العمل أثناء حل المسألة مًعا. ناقش السبب في زيادة التقدير عن ناتج الضرب الفعلي.

مترين موجه
حل مع الطالب التمارين الواردة في جزء "تمرين موجه" مًعا. ذّكر الطالب بالتقريب إلى 

أكبر قيمة مكانية.

حديث يف الرياضيات: حمادثة تعاونية
3 بناء الفرضيات ما ناتج الضرب األقرب إلى تقدير العدد 1,600: هل هو ناتج ضرب 

 385 × 4 أم ناتج ضرب 405 × 4؟ اشرح. اإلجابة النموذجية:

405 × 4؛ ُيعد 405 أقرب إلى 400 من 385. اإلجابة النموذجية: يبلغ الناتج التقديري 

لعمليتي الضرب 1,600؛ وذلك ألن العدد 405 سيتم تقريبه إلى أصغر آحاد أي 400، 
وسيتم تقريب العدد 385 إلى أكبر عشرات أي 1,600 = 400 × 4 ;400 

التعليم 
اجلامعي

التكلفة لكل عام

AED 8,562
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مثال 2
أحسب تقديرًيا 2,496 × 8

ب 2,496 إلى القيمة المكانية لآلالف. ثم قم بالضرب باستخدام الحقائق وأنماط  قرِّ
حل المسائل األساسية.

8 × 2,496

8 ×   = 

بما أنه تم تقريب العدد 2,496 إلى أصغر عدد؛ فإن ناتج الضرب الُمقّدر سيكون 
أصغر من ناتج الضرب الفعلي.

. إًذا، 2,496 × 8 تساوي حوالي 

مثال 3
 سينتقل شقيق عائشة األكبر إلى السنة الدراسية الرابعة بالجامعة. تكلفة رسومه الجامعية هي

 AED 8,562 كل عام. ما مقدار تكلفة الرسوم الجامعية مقابل 4 أعوام دراسية؟

  4 × AED 8,562 أحسب تقديرًيا
ب إلى أكبر قيمة مكانية. ثم اضرب. قرِّ

4 ×   = 

 ، فإن ناتج  بما أنه تم تقريب العدد 8,562 

 من ناتج الضرب الفعلي. الضرب المقّدر يكون 

. لذا، الرسوم الجامعية ستتكلف حوالي 

تقريب 2,496 

. إلى 

تمرين موجه
 أوجد القيمة التقديرية. قرِّب إلى أكبر قيمة مكانية.

 حّوط ما إذا كان التقدير أكبر من أو أصغر من ناتج الضرب الفعلي.

 1. 9 × AED 870

 9 ×  = 

أكبر من

أصغر من 

 2. 3,293 × 3

  × 3 =  

أكبر من

أصغر من 

ما ناتج الضرب األقرب إلى 
تقدير العدد 1,600: هل هو 
ناتج ضرب 4 × 385 أم 
ناتج ضرب 4 × 405؟ 

اشرح. 

AED 9,000

أكبر 

AED 36,000

AED 36,000

AED 900 3,000AED 8,100

ألعلى

2,000

16,000

2,000 16,000

9,000
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الرياضيات يف حياتنا
مثال 1

 هناك قطارات ركاب يمكنها قطع 467 كيلو متر في الساعة. 

ما المسافة التي يمكن أن يقطعها القطار في 3 ساعات؟ 

أحسب تقديرًيا 467 × 3 

ب العدد 467 إلى أكبر قيمة مكانية.  قرِّ

استخدم الحقائق وأنماط حل المسائل األساسية للضرب.  

3 × 467

3 ×  = 

إلى أي قيمة مكانية تم تقريب العدد 467؟ 

بما أنه تم تقريب العدد 467 إلى أكبر عدد؛ فإن ناتج الضرب الُمقّدر سيكون أكبر من ناتج الضرب الفعلي.

إًذا، بإمكان القطار أن يقطع مسافة  كيلو متر في  ساعات.

لتقدير ناتج عمليات الضرب، يمكنك تقريب العوامل إلى أكبر قيمة مكانية لها.

التقريب لتقدير ناتج 
عمليات الضرب

الدرس 2

السؤال األساسي
كيف يمكنني توضيح الضرب؟

. 467 ُتقّرب إلى 

 500  1,500

 1,500 3

 500

منزلة المئات

الدرس 2  203  

UAE MyMath :الكتاب: كتاب الطالبالربنامج الدراسي
اإلصدار األول

SPi Global :د الصف: 4املورِّ

UAE_Math Grade 4_Vol 1_SE_718114_ch4.indb   203 16/08/2016   08:45:17 �

UAE_Math Grade 4_Vol 1_TE_ 718117_ch4.indb   204 17/08/2016   10:02:39 �



 التمرين والتطبيق

الدرس 2 التقريب لتقدير ناجت عمليات الضرب  206–205

متارين ذاتية
   استناًدا إلى مالحظاتك، يمكنك اختيار تكليف الطالب بالتمارين بحسب ما هو موضح 

في المستويات أدناه:

 • قريب من المستوى كلِّف الطالب بحل التمارين 5–3، و 13–9، و 17، و 18.
 • ضمن المستوى كلِّف الطالب بحل التمارين 18–6.

• أعلى من المستوى كلِّف الطالب بحل التمارين 18–7.

وّفر خطوط األعداد للطالب الذين قد يحتاجون دعًما إضافًيا في التقريب.

حل املسائل
1 فهم طبيعة المسائل

تمرين 13 اطلب من الطالب توضيح المسألة وما يحاولون إيجاده بعباراتهم الخاصة.

2 التفكير بطريقة كمّية

التمرين 17 اقترح على الطالب النظر مجدًدا إلى األمثلة للحصول على مساعدة. ذّكرهم 
 بمقارنة العامل قبل تقريبه وبعد تقريبه. 

اسألوا أنفسكم، "كيف تغّير العدد بمجرد تقريبه؟" 

RtI

    االستفادة من السؤال األساسي
التمرين 18 اطلب من الطالب االعتماد على استيعابهم للمفاهيم الالزمة لإلجابة عن السؤال 

األساسي للوحدة.

التقويم التكويني

تمرين نهاية الحصة ما سبب أهمية تقريب العامل األكبر عند ضرب أعداد متعددة األرقام 
 في عدد مكون من رقم واحد؟ 

اإلجابة النموذجية: من األسهل استخدام الرياضيات الذهنية للضرب.

   انظر الصفحة التالية لالطالع على خيارات التدريس المتمايز.
RtI
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50,000

حل المسائل
 يحب محمود وعائشة الذهاب إلى صالة األلعاب. وقد أحرزا نقاًطا تؤهلهما للحصول 

على أحد الجوائز. في التمارين 15–13، استخدم المعلومات الموجودة على اليمين. 

 ذهب محمود إلى صالة األلعاب مرتين. وقد   خطط للحل 1 الممارسة  .13  

أحرز 5,150 نقطة كل مرة. ما أكبر جائزة يمكن أن يحصل عليها محمود؟

كم عدد دمى السيارات التي بإمكان محمود الحصول عليها بما لديه من نقاط؟  .14  

ذهبت زينب إلى صالة األلعاب 7 مرات. وأحرزت 9,050 نقطة كل مرة.   .15   

ما أكبر جائزتين يمكن أن تحصل عليهما؟

كتب كل طالب من الطالب الموجودين في فصل األستاذة خديجة 4 خطابات  .16   

 إلى أصدقائهم بالمراسلة. وقد كتبوا في المجمل حوالي 80 خطاًبا. فكم عدد 
الطالب في فصل األستاذة خديجة؟ 

 استخدام الحس العددي اشرح كيف يمكنك توضيح ما إذا كان تقديرك أكبر أو أصغر من اإلجابة  1 الممارسة  .17  

الدقيقة لمسألة الضرب. 

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

االستفادة من السؤال األساسي ما وجه االستفادة من التقدير عند إيجاد ناتج الضرب الذهني؟ اشرح.     .18  

 ______________________________________

 ______________________________________

2,00010,000500

حوالي 20 طالًبا

دمية دب

5 سيارات لعبة

دمية غوريال ودمية دب

يمكنك استخدام التقدير إذا كنت ال تحتاج إلى إجابة دقيقة.

 يكون التقدير أكبر من اإلجابة الدقيقة إذا قمت بالتقريب إلى أكبر عدد. ويكون التقدير 

أصغر من اإلجابة الدقيقة إذا قمت بالتقريب إلى أصغر عدد.

اإلجابات النموذجية: 18 ,17
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UAE MyMath :الكتاب: كتاب الطالبالربنامج الدراسي
اإلصدار األول

SPi Global :د UAE_Math Grade 4_Vol 1_SE_718114_ch4.indb   206الصف: 4املورِّ 16/08/2016   08:45:23 �

متارين ذاتية

Joe A
tla

s/B
ra

nd
 X

 Pictures/PunchStock 
M

cG
raw

-H
ill Ed

uca
tio

n سة
س
حل مؤ

صا
ظة ل

حمفو
 ©
ف 
طبع والتألي

حقوق ال

االسم

أوجد القيمة التقديرية. قرِّب إلى أكبر قيمة مكانية. حّوط ما إذا كان التقدير أكبر من أو أصغر من ناتج الضرب الفعلي.

 3. 562 × 6  أكبر من     

  أصغر من 

   ×   = 

أكبر من      896 × 2 .4 

     أصغر من 

  ×   = 

 5. 729 × 8  أكبر من     

  أصغر من 

     ×   = 

 6. 2 × AED 438      أكبر من

  أصغر من 

     ×    = 

 7. AED 450 × 7  أكبر من     

  أصغر من 

     ×   = 

أكبر من       5,489 × 3 .8 

  أصغر من 

     ×    =  

ارسم مستقيمات لتوصيل كل ناتج ضرب مع أكثر تقدير منطقي.

 9. 7 × 189 • 4,800

 10. 211 × 9  • 1,400

 11. 8 × 632 • 2,500

 12. 455 × 5  • 1,800

 600 2

700

6 900

8

3,600

 2

7 3

AED 400

AED 500 5,000

AED 800

AED 3,500 15,000

1,800

5,600

  الدرس 2 التقريب لتقدير ناتج عمليات الضرب 205
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التدريس المتمايز

207A   الوحدة 4 الضرب يف األعداد املكونة من رقم واحد

RtI

أعلى من المستوى
التوّسع

ضمن المستوى
المستوى 1

قريب من المستوى
المستوى 2: التدخل اإلستراتيجي

نشاط عملي المواد: بطاقات فهرسة

تكّون كل مجموعة ثنائية من الطالب مجموعة من بطاقات 
األعداد من 9 - 0. ثم اخلطها واجعل وجهها ألسفل. يختار 
الطالب 1 بطاقة ويضعها في "موضع اآلحاد". كرر العملية 
حتى يتم تكوين عدد مكون من ستة أرقام. وتكون البطاقة 

السابعة هي معامل الضرب. يقوم الزميل بتقدير ناتج الضرب 
وتسجيله. ثم يتم تبديل األدوار. أعد الخلط بعد كل تبادل. 

بعد بضع ممارسات تقريب، يقوم الطالب بجمع ناتج الضرب. 
ويكون صاحب المجموع األكبر هو الفائز.

نشاط عملي المواد: بطاقات فهرسة وخطوط أعداد ونموذج 2: 
مخطط القيمة المكانية

كّون مجموعة من بطاقات األعداد من 9 - 0. ثم اخلطها 
واجعل وجهها ألسفل. يختار الطالب 1 بطاقة ويضعها في 
"موضع اآلحاد". كرر العملية حتى يتم تكوين عدد مكون 

من ثالثة أرقام. وتكون البطاقة الرابعة هي معامل الضرب. 
باستخدام خط األعداد، قم بتقريب العامل المكون من ثالثة 

أرقام، وإيجاد ناتج الضرب. سّجل ناتج الضرب. ُيعيد الطالب 
2 خلط البطاقات مع تبادل األدوار. كرر العملية. يضيف 

الطالب ناتج الضرب. 

نشاط عملي المواد: بطاقات فهرسة

سيقوم كل زوج من الطالب بتكوين مجموعة بطاقات 
األعداد من 9 - 0. ويتولى أحد الطالب إعادة خلط 
 البطاقات ثم وضعها في مجموعة ووجهها إلى أسفل.

يختار الطالب بطاقة ويضعها على الطاولة في "منزلة 
اآلحاد". كرر هذا النشاط ثالث مرات أخرى، مع وضع 

بطاقة كل مرة يسار البطاقة السابقة، إلى أن يتم ابتكار عدد 
مكّون من أربعة أرقام. وتكون خامس بطاقة يتم اختيارها هي 

معامل الضرب. سيتولى الزميل تقدير ناتج الضرب وكتابته 
على ورقته. ثم يتم تبديل األدوار. أعد خلط البطاقات مًعا 

بعد كل دور. استمر من خالل إتمام مجموعة أعداد من 
ممارسات التقريب. ويضيف كل طالب ناتج الضرب مًعا. 

ويكون صاحب المجموع األكبر هو الفائز.
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 تلخيص الدرس

الدرس 2 التقريب لتقدير ناجت عمليات الضرب  208–207

مترين على االختبار
تشخيص أخطاء الطالب

قد تشير اتجاهات اإلجابات الخاطئة في الفصل إلى وجود أخطاء أو مفاهيم خاطئة شائعة بين الطالب.

A  تقدير غير صحيح 3 × 50
B  تقدير غير صحيح 3 × 60

C  تقدير غير صحيح 3 × 500
D  صحيح 

التقويم التكويني

بطاقات التطبيق اكتب عن تطبيقين من الحياة اليومية لما تعلمته من هذا الدرس. اإلجابة 
النموذجية: عند التقريب إليجاد التكلفة اإلجمالية لثالث شرائح من الجرانوال، سينبغي 

مراعاة ما إذا كانت التكلفة اإلجمالية الٌمقدرة أكبر أم أصغر من التكلفة اإلجمالية الفعلية، 
فربما ال يوجد معي ما يكفي من المال. تعمل الُمعلمة على تجهيز حافالت لرحلة ميدانية. 

يوجد إجمالي 120 طالًبا. كل حافلة تسع 38 طالًبا. إذا قّدرت الُمدّرسة أن كل حافلة تسع 
40 طالًبا، فستحتاج إلى مراعاة أن هذا التقدير أكبر من عدد الطالب الفعلي المناسب 

للحافلة.

واجبايت املنزلية
قم بتعيين واجب منزلي بعد إكمال الدرس بنجاح. يمكن للطالب الذين يستوعبون 

المفاهيم تجاوز قسم مساعد الواجب المنزلي.

حل املسائل
5 استخدام األدوات المالئمة

التمرين 11 أخبر زميلك عن كيفية تحديد، قبل عملية الضرب، ما إذا كان التقدير سيكون 
أكبر أو أصغر من ناتج الضرب الفعلي أم ال. اإلجابة النموذجية: إذا قمت بتقريب العدد 
متعدد األرقام إلى أكبر عدد، فسيكون ناتج الضرب أكبر من ناتج الضرب الفعلي. وإذا 
قمت بتقريب العدد متعدد األرقام إلى أصغر عدد، فسيكون ناتج الضرب أكبر من ناتج 

الضرب الفعلي.
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حقوق ال

	أوجد القيمة التقديرية. قرِّب إلى أكبر قيمة مكانية. حّوط ما إذا كان التقدير أكبر من أم أصغر	من ناتج 

الضرب الفعلي.

	 5. 143 × 2 6. 2,721 × 4

	 	  × 2 =    	  × 4 = 

			أصغر	من أكبر	من			    أصغر من  أكبر من 	 	

	 7. 6 × 6,517 AED 8. 7 × AED 9,499

	   	 	

			أصغر	من أكبر	من    أصغر من  أكبر من   	 	

حل المسائل
أحسب	تقديرًيا كل ناتج ضرب. ثم اكتب ما إذا كان التقدير أكبر من أم أصغر	من ناتج الضرب الفعلي.

يوجد 62 صًفا وكل صف به 9 كراٍس في قاعة السينما. فكم عدد الكراسي الموجودة في القاعة؟   .9 	

       

تقّدر هيام عدد المربعات الموجودة في الفسيفساء. فتوجد 7 ألوان مختلفة، كما يوجد 1,725 مربًعا من كل لون. ما قيمة   .10 	

تقدير هيام؟ 

         

 يحتوي منتجع سياحي على 380 غرفة، وتسع الغرفة الواحدة لعدد 6   استخدام الرياضيات الذهنية 5 الممارسة  .11 	

أفراد. أحسب تقديرًيا أكبر عدد من األفراد ُيمكن تسكينهم في هذه الغرف في الوقت ذاته.

       

تمرين على االختبار
 يسبح حميد لمسافة 575 متًرا في كل مرة يتدرب فيها على السباحة. إذا تدّرب أيام االثنين واألربعاء والجمعة، فكم عدد   .12 	

األمتار التي سيقوم بسباحتها خالل هذا األسبوع؟

A    متًرا 150 C   متر 1,500

B    متًرا 180 D    متر 1,800

100 200 3,000

6 × AED 7,000 = AED 42,000 7 × AED 9,000 = AED 63,000

12,000

حوالي 540 كرسًيا؛ أصغر	من

حوالي 14,000 مربع؛ أكبر من

حوالي 2,400 فرد؛ أكبر من
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تمرين

أوجد القيمة التقديرية. قرِّب إلى أكبر قيمة مكانية. حّوط ما إذا كان التقدير أكبر من أم أصغر من 
ناتج الضرب الفعلي.

	 1. 756 × 4 2. AED 246× 8

	 	 800 × 4 =    	    × 8 = 

     أصغر من 	أكبر من 	  أصغر من أكبر من  

	 3. 4,528 × 4 4. 	2,331 × 5

	 	  × 4 =    	  × 5 = 

     أصغر من 	أكبر من 	  أصغر من أكبر من  

مساعد الواجب المنزلي 
أحسب	تقديرًيا	8,825 × 6  

قّرب العامل األكبر إلى أكبر قيمة مكانية.

اضرب. استخدم الحقائق وأنماط حل المسائل األساسية.
6 × 9,000 = 54,000

تقريب العدد 8,825 × 6 هو 54,000 

بما أنه تم تقريب العدد 8,825 إلى أكبر عدد كلي؛ فإن التقدير سيكون أكبر من ناتج الضرب الفعلي.

الدرس 2

	التقريب لتقدير ناتج 
عميات الضرب

6 × 8,825

  
9,000   

  
6 × 9,000 = 54,000

8,825 تقرب ألكبر عدد 

كلي وهو 9,000

3,200 AED 200

2,000

AED 1,600

10,0005,000 20,000

207     الدرس 2 واجباتي المنزلية  
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