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ي يالد الَمجِّ يد المِّ ُع َحْلَوى في عِّ  دنَُوز ِّ

عْ   3على  نَاَهالََدْينا قَِطعا من الَحْلَوى َعلَى َشكل بابا نويل، َوزَّ

َطع وع قِ ُصحون: َصْحن َزْهِري ،َصْحن بُن ِي، َوَصْحن أَْحَمر. َمْجمُ 

ى في الَصْحن . َعَدد قَِطع الَحْلوَ 10الَحْلَوى في َجِميع الُصُحون ُهَو 

ْهرِ  ن أَن اَذا يُْمكِ ي. مَ األَْحَمر مساٍو لعََدد قَِطع الَحْلَوى في الَصْحن الزَّ

 يَُكون َعَدد قَِطع الَحْلَوى في ُكل واِحد ِمَن الُصحون ؟

 

 

 

 

 

 :معلم/ةلل

  لثالثة مضافات بطرق مختلفة 10يتناول السؤال تفكيك العدد. 

 لحلوىا يوزعوا ان منهم نطلب ان الممكن من. الطالب من لقسم صعبا أجزاء لثالثة التقسيم يكون ان الممكن من 
 قطع عدد من 2 ب اكبر الزهري الصحن في الحلوى قطع عدد مثال. شروط مع او شروط، دون فقط، صحنين على

 .االحمر الصحن في الحلوى

 قطع دعد 1 ب اكبر البني الصحن في الحلوى قطع عدد:  اكثر مركبا تمرينا المتقدمين الطالب اعطاء الممكن من 
 فييوجد  حلوى قطعة كم. الزهري الصحن من اقل حلوى قطع 3 االحمر الصحن في.  االحمر الصحن  في الحلوى

  ؟ صحن كل
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ياَلد  نَُزيِّ ن َشَجَرة المِّ

بِيح َن الَمَصاوَعة مِ َزيََّن َساِمر َشَجَرة ِعيد الِمياَلد ُمْستَْخِدًما َمْجمُ 

نَة.  األَْصفَر. لَزْهِري وَ انَْين: الَمَصابِيح التي استَْخَدَمَها َساِمر بِلَوْ الُملَوَّ

 َكم يُْمِكن أَن يَُكون َعَدد الَمَصابِيح الَزْهِريَّة؟

 

 

 

 

 :للمعلم/ة

  لعددين.  8الهدف من المسألة هو تفكيك العدد 

  ّوراقباستخدام اال زهرية التي يمكن ان تحقق شروط المسألة ن الطالب عدد المصابيح المن المحبّذ ان يلو 

ثل: عدد مصعوبات بواسطة استخدام اسئلة الممكن مالءمة الفعالية وجعلها مناسبة اكثر للطالب ذوي   .المرفقة

 لدينا؟ زهري كم مصباحا باللون ال               . 3هو  الصفراءالمصابيح 

  ابيح هو زوجي ..عدد المصباللون األصفر من المفضل استخدام مصطلحات رياضية مثل: عدد المصابيح الملونة

 .هو التالي للعدد ...والخباللون األصفر  الملونة 

  مصابيح  8على المعلم ان يحرص في كل واحدة من الحاالت على وجود لونين من المصابيح وعدم اختيار

 .زهرية  ألن الشرط في المسألة استخدام اللونين 0ابيح صفراء ومص 8صفراء او  0زهرية و

  من الممكن ان نطلب من الطالب تأليف حزازير عن عدد المصابيح. 
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 يت  ي  ا ب  ن  ه  

 أََماَمك تِْسعة بُيوت: 

روا َحْسَب َماذا َصنَّفتُموها.   َصنِ فوا البُيوت َوفَس ِ

 َهل يُْمِكُن تَْصنيف البُيُوت بَِطِريقَة أخرى؟ 

 

 

 

 

 :للمعلم/ة

 الفعالية تتعامل مع موضوع التصنيف بحسب معايير مختلفة. 

 باقي و: ممكن ان يعرض احد الطالب المعيار الذي صنّف بحسبه طريقتينمة بيمكن ادارة النقاش بعد تنفيذ المه

 او بشكل عكسي .بحسب التصنيف الذي اقترحه هذا الطالب  طالب الصف يفحصون اي بيت يالئم لكل مجموعة

 وبقية الطالب يحاولون ايجاد المعايير التي صنف بحسبها  التصنيفيمكن للطالب ان يعرض 

 فعالية محوسبة موجودة بالرابط :http://nrich.maths.org/content/id/5157/houses.swf 

 5157:  الفعالية اخذت منhttps://nrich.maths.org/ 

 

 

http://nrich.maths.org/content/id/5157/houses.swf
https://nrich.maths.org/5157
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لَّع ات  وف الم ض  ذر   خ 

ل ُخْذُروفًا.   َرَسَمت َسِميَرة ُمعَل َِمة الَصف األَوَّ

 ه قِْطعَة.َداِخلِ أَن يَْرُسم بِ  بَِحَسب َدْوِرهَوَطلَبَت ِمن الُطالب ُكلٌّ 

 

 

 

 

 َرَسم َربِيع : 

 ما هي أْسَماء الُمَضلَّعَات النَاتَِجة؟

 

 

 

 

 

 ثُم َرَسَمت نُور قِْطعَة اَضافِيَّة:

 ما هي أْسَماء الُمَضلَّعَات النَاتَِجة؟
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ثَلَّثَات َوَعلَى مُ  3لَى عَ أَن َرَسَمت نَْجَوان قِْطعَة إَِضافِيَّة َحَصْلنَا  د  ع  ب  

 .َشْكلَْين ُربَاِعيَّْين

 َهل يُمكنكم َرُسم الِقْطعَة التي َرَسَمتَْها نَْجَوان ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

ي   تَواُزن َعَددِّ

ل َعلى َرأس ُكل ُصوَرة هو َمْجُموع األوزا  اقَِصة. ن النَّ العََدد الُمَسجَّ

  :أْكِملُوا األْعَداد النَّاقَِصة

 :للمعلم/ة

 الفعالية تتعامل مع تمييز المضلعات وتسميتها. 

 لى كما ويمكن تجهيز خذروف مطبوع ع .من المفضل تجهيز خذروف كهذا على ارضية الصف وتنفيذ الفعالية عليه

 ورقة لتنفيذ الفعالية بمجموعات.

  عليك االنتباه ألن تبدأ برسم القطع وتنهيها دوما في أحد الرؤوس او القطع التي تم رسمها من قبل 

 : ولكن ليس بهذه الطريقة:                او بهذه الطريقة:                     بهذه الطريقة     
 
 

 من المفضل تلوين المضلعات التي تم الحصول عليها. 

  . اال في حال، الطالب نظرال توجد حاجة للفت عند التقسيم ستحصل ايضا على مضلعات مكونة من مضلعين او أكثر 

 .شرح هذا الموضوعمفضل بالطبع عندها  طالب ذلك ،الحظ بعض ال

 

  الطالب خذروفا كهذا: بإعطاءمن الممكن في البداية ان تقوم 

ل سؤالما ان افي هذه الحالة قيام ربيع برسم القطعة يعطي الطالب مجاال للتعامل مع مضلعات غير مألوفة بالنسبة لهم ك

ل ن ا ع ل ى  ص  اف يَّة ح  ع ة إ ض  ان ق ط  و  ت ن ج  س م  ث   3في البند الثالث سيكون : " ب ع د  أ ن ر  يم  ب اع  ع ل ى ش ك ل ر   واحد لَّث ات و 

ان ؟" بإمكانكه ل  و  ا ن ج  ت ه  س م  ع ة التي ر  س م الق ط   أ ن ت ر 
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 :للمعلم/ة

 ر اإلدراك الكمي والتفكير ما قبل الجبري تتعامل المهمة مع جمع األعداد  . والمساواة، وبهذا فهي تطو 

 من المفضل استغالل المهمة لتمكين التالميذ من موضوع تسمية األشكال الهندسية. 

 ع األعداد في طرفي كل مبنى يجب ان يكون متساوٍ يجب ان نفس ر للتالميذ بأن مجمو. 

 بجانب كل رسمة عند النقاش، يجب كتابة المعادلة المالئمة. 

  ٍتحد: 

 
 
 

 https://solveme.edc.org/Mobiles.html?toosmall=no: أعدت المهام من الموقع
 .يوجد في الموقع الكثير من التمارين المشابهة

https://solveme.edc.org/Mobiles.html?toosmall=no

