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 هـ1443الفصل الدراس  األول -مهمة ادائية لمادة الرياضيات للصف السادس االبتدائ 

ية  الفصل الثالث : العمليات عىل الكسور العشر

 :المهمة الأدائية

وات   ةكالفوا سعارأل األسبوع أمامك ورقة عروض  ،  والخضر

  :المهمة  وصف

  في جدول بالصيغ اللفظية والقياسية والتحليلية. أنواع من الفواكة 3دِون أسعار  /1

  الفرق بينهما.كم يبلغ سعر نوعين من الفواكه معًا؟ أوجد  /2

  ؟ألناناس والليمون قارن بين سعر ا /3

  رتب أسعار الفواكه تصاعديًا. /4

  فلفل أخضروكيلو  كيوي سعر كيلو ناتج الفرق بين قّدر /5

  )حدد النوع(؟ قّرب الناتج إلى أقرب جزء من عشرة  إحدى أنواع الفواكه كيلو من 5 سعر كم /6

 )حدد النوع(. خضرواتإحدى أنواع ال كيلو من 3 سعر قّدر /7

 داف ــــ الأه 

  :المهمة  حل
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ر أزمن التسليم             معايير التقويم    سبوعير
 الدرجات إجراءات تنفيذ المهمة  الرقم
  جدول بالصيغة  أنواع من الفواكة 3دون أسعار  1

 2 اللفظية.  فر
  جدول بالصيغة  أنواع من الفواكة 3دون أسعار  2

 2 القياسية.  فر
  جدول بالصيغة التحليلية.   أنواع من الفواكة 3دون أسعار  3

 2 فر
ر من الفواكه مًعا  4  2 الفرق بينهما و  حدد سعر نوعير
ر سعر اال  5  2 ناناس والليمونقارن بير
ب أسعار الفواكه تصاعدًيا.  6

َ
 2 رت

ة وقربه ألقرب جزء  )حدد النوع(كيلو من إحدى أنواع الفواكه   5حدد كم سعر  7  2 من عشر
واتكيلو من إحدى أنواع ال  3قّدر سعر  8  2 )حدد النوع(.  خضر
ر سعر كيلو   9  2 كيوي وكيلو فلفل أخضر قّدر ناتج الفرق بير
  الوقت المحدد.  10

 2 أنجز الطالب المهمة فر


