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 الباقي
 

 50ة ن فِئَ مِ ة َوَرقَة نَْقِديَّة َوَدفَعَت ِلْلبَائِعَ  ..جش 36اِْشتََرت ُهدى ِكتَابًا ثََمنُهُ 

 ِدنِيَّة. عْمََلت َمعْ  5.  أَْرَجعَت لََها اْلبَائِعَةُ البَاقِي بـ .جش

 

 

ِ أَْنَواع عْمََلت َكاَن اْلبَاقِي ؟  (أ  بِأَي 

؟ ان َكانَ ب  تك نَعَم  ت اجاب( َهْل ُهنَاِلَك إِْمَكانِيَّات إَِضافِيَّة ِلْلَحل ِ

ر ِلَماَذااْكتُْبَها. ان َكانَْت اجابتك        .، فَس ِ
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 :ة/للمعلم

 ش.ج  14باقي االعتبار تنفيذ شروط : ال في هذه الفعالية نعمل على حل مهمة من الحياة اليومية مع االخذ بعين

 .بخمس عمَلت

  عمَلت : 5ش.ج بـ  14هنالك عدة امكانيات للحصول على الباقي  

o  ش.ج. 1ش وأربع عمَلت من فئة  10عملة واحدة من فئة 

o  ن من ،وعملتي ش.ج 1ش.ج،  عملة واحدة من فئة  2عملة واحدة من فئة   ش.ج، 10عملة واحدة من فئة

 ل. فئة نصف شيك

o  ش.ج 2عملة واحدة من فئة   ، ش.ج 1 ش.ج،  عملتين من فئة 5عملتين من فئة. 

   ديد:"واستخدام نفس السؤال للشرط الجلثَلث عمَلت من الممكن تغيير الشرط مثَل : تغيير عدد العمَلت  َ ِ بِأ ي 

عَم اْكتُْبَها ان َكانَْت انَت اجابتك نَل ِ ان كَ ِلْلحَ  َهْل ُهنَاِلَك إِْمَكانِيَّات إَِضافِيَّة أَْنَواع عْمََلت َكاَن اْلبَاقِي ؟ و

ر ِلَماَذا  .اجابتك اَل فَس ِ
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 َحَواِصل َجْمع ُمتََساِويَة

 :امامك تَْمِرين َجْمع َمْحلُول

19 + 34 = 53 

َحاِصل لِ ع ُمَساٍو ل َجمْ اِص حَ ُدوَن ان تَْحسْب أَِحط بَِدائَِرة التََّماِرين الَّتِي لََها 
 َجْمع التَّْمِرين اْلُمْعَطى:

34 + 19 

91 + 43 

14 + 39 

20 + 33 

29 + 24 

 

ْلَت  ر َكْيَف تََوصَّ  .لإلجابةفَس ِ

 

 

 ع َبنَانِير مَ جْ نَ 

 :ة/للمعلم

 ،عاالسم الموس في هذه المهمة نعمل على تطوير االدراك الحسابي وعلى استخدام قوانين وخواص مثل قانون التبادل 

 . التعويض في الجمع وغيرها، بحسب المبنى العشري للعدد

 ل ان نطلب من التَلميذ ان يفس روا اجاباتهم بطريقة كتابية وايضا شفهية، وارشادهم ال م مصطلحات ستخدامن المفض 

 .رياضية مَلئمة

  ير ذلكوغ احوسائل إيضفي الشرح من الممكن استخدام تمثيَلت مختلفة: "رسم تجريدي" لألعداد المعطاة، استخدام. 
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نَة ِمن   . بَنُّوَرة 30َمع َراِمي َوعدي َمْجُموَعة ُمَكوَّ

 .َعَدد بَنَانِير َراِمي أَْصغَر ِمن َعَدد بَنَانِير عدي

 

 

 .اِحد ِمْنُهمَ ل َواكُ ير اْقتَِرح اْمَكانِيَّتَْين ُمْختَِلفَتَْين ِلعََدد بَنَانِ  .أ

ع عدي؟ ُكون مَ ن تَ َما ُهَو أَْصغَر َعَدد ِمن البَنَانِير التي يُْمِكن أَ  .ب

ر اَجابَتَك   فَس ِ

ْنُهَما ؟ ل َواِحد مِ ير كُ نَانِ َهل تُوَجد اْمَكانِيَّات اَضافِيَّة ُمَلئَِمة ِلعََدد بَ   .ج

ر َكْيَف يُْمِكن التَأَكُّد انََّك َوَجْدَت َجِميع   ات ؟ َكانِي  المْ افَس ِ
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 : للمعلم/ة

 هذه مهمة مفتوحة لها عدد نهائي من الحلول . 

 من الممكن االستعانة بوسائل محسوسة. 

 انيات لإلمك استخدام مبدأ التعويض والكتابة المنهجية . من المفضل تركيز حلول الطَلب وتسجيلها بشكل منهجية

 . يمكن إيجاد كافة الحلول الممكنة

 عدد بنانير عدي عدد بنانير رامي

14 16 

13 17 

12 18 

.... .... 

 

 لحل؟ ، كم امكانية مختلفة يوجد ل 5مثَل: عدد بنانير كل واحد منهما أكبر من . من الممكن اضافة شروط 

 : من الممكن اضافة اسئلة 
o وان  عدادهل يمكن ان تكون عدد بنانير رامي وايضا عدد بنانير عدي زوجية؟ ان كانت اجابتك نعم حد د اال

 . اجابتك ال فس ر لماذاكانت 
o وان كانت  عدادهل يمكن ان تكون عدد بنانير رامي وايضا عدد بنانير عدي فردية؟ ان كانت اجابتك نعم حد د اال

 . اجابتك ال فس ر لماذا

o ن كانت اة ؟  هل يمكن ان تكون عدد بنانير احد الصديقين فردية بينما تكون عدد بنانير الصديق الثاني زوجي

 .حد د االعداد وان كانت اجابتك ال فس ر لماذا اجابتك نعم
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ن الُمَجسَّمات  نَُوز ِ

 :ْسَمةالرَ  اْكتُب اْسم ُكل ُمَجسَّم ِمن المَجسََّمات المبَيَّنَة في (أ

                

 بَِماَذا تَتََشابَه المَجسََّمات ؟ (ب

 بَِماَذا تَْختَِلف المَجسََّمات ؟ (ج

 اِجب:وْسم َعلَى الميَزان. تَمعَّن فِي الرَ َوَضَع اَدم المَجسََّمات  (د

ثَة ُهَو بَْين الثَََل  م ِمنسَّ أَي ُمَجسَّم ِمن بَْين الثَََلثَة ُهَو األَثْقَل؟ وأَي ُمجَ 

ر.   األََخف؟ فَس ِ
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 : للمعلم/ة

 ير لتفكل في هذه المهمة نعمل على تمييز صفات المجسمات وعلى المقارنة بين اوزانهم ، مما يتطلب استخداما

 االستنتاجي.

 عة الستعانة بمجسمات من مجموعة المجسمات المرفقة لكتب التدريس او من مجمواج من المفضل -في البنود من أ

 المجسمات الموجودة في المدرسة. 

 في البند "د" نتعامل مع مقارنة مباشرة بين اوزان االجسام باستخدام ميزان الكفات . 

ن الكرة وبي نة بيناالستنتاج ان المخروط اثقل من الكرة وايضا اثقل من االسطوانة. وبالمقارمن الرسمتين من الممكن 

 . االسطوانة، الكرة اثقل لذلك واضح ان المخروط هو االثقل وان االسطوانة هي االخف

ساو لوزن مكرة لافي الرسمة االولى نقارن بين وزن الكرة وبين وزن االسطوانتين. الميزان في حالة اتزان لذلك وزن 

 من هاتين. الكرةوفي الرسمة الثانية الميزان في حالة اتزان لذلك وزن المخروط مساو لوزن االسطوانة  .االسطوانتين

 .  المقارنتين ممكن االستنتاج ان وزن المخروط مساو لوزن ثَلثة االسطوانات

 ميزان فات الترحوا طريقة اضافية لجعل كلحل بند "د" من الممكن ادخال مرحلة وسطية بها نطلب من الطَلب ان يق

 :الظاهرة في الرسمة في حالة اتزان 

 

 :من المفضل االستعانة بالتطبيقات التالية: 

ustom/resources_ftp/client_ftp/ks2/maths/weigh/index.htmhttp://www.bgfl.org/bgfl/c 

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/applets/java23.pdf 

 

 http://mason.gmu.edu/~jsuh4/impact/PFAEntire.pdf: المهمة أعدت من الموقع

http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/maths/weigh/index.htm
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/applets/java23.pdf
http://mason.gmu.edu/~jsuh4/impact/PFAEntire.pdf
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 ِلقاُء األْعَداد 

ق رَ ن األزْ لوْ ل  اة بِ توبَ كْ اد المَ دَ ر األعْ طْ اد في سَ دَ ة األعْ تابَ كِ نا بِ مَررْ إذا اْستَ 

ي ون فكُ يَ د سَ دَ عَ  أي   ر،ضَ ن األخْ لوْ ة بال  توبَ كْ المَ  اددَ ود األعْ امُ اد في عَ دَ واألعْ 

 ها؟ يان بِ قِ لتَ ة التي يَ ربيعَ التَّ 

 ؟ةصَ اقِ اد النَّ دَ ب األعْ كتُ ون أن نَة دُ ة اإلجابَ فَ عرِ ن مَ كِ مْ هل يُ 
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 : للمعلم/ة

 تتناول المهمة موضوع جدول المئة والمبنى العشري. 

  ت، العشرا المبنى العشري، رقم –إجراء نقاش حول استراتيجيات الحل يشك ل فرصة لتشديد ومراجعة مفاهيم مثل

 . رقم اآلحاد، جدول المئة

 أعدت المهمة من- Orr, J. (2018). Math before bed.  https://mathbeforebed.com 


