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درس ریاضّیات للصّف الثالث والرابع

موضوع الدرس: نجمع نقرب ونلعب 

الرجاء تزّودوا بـدفتر حساب, حجر زھر, مسطرة, الوان, ممحاه, قلم رصاص. 

مع مرشدة الریاضیات: علیا أیوب حلبي

منظومة بّث قُطرّیة



ماذا ستتعّلمون في ھذا الدرس؟

   مراجعة عملیة الجمع بطریقة ممتعة.•
   سنبني لعبة حسابیة لنلعب بھا مع افراد عائلتنا.•

احبكم لو تعلمون كم 
علیا حلبي

مرشدة الریاضیات



 ماذا یجب أن
 نحّضر للحّصة؟



قبل أن نبدأ، نستنشق الھواء



من یحب منكم ان یتعلم بطریقة ممتعة؟



ھل تم تحضیر جمیع االغراض؟ 



http://www.virtualdiceroll
.com/1/en/one-die

نرسم في الدفتر
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تعلیمات اللعبة:

عدد المشتركین: 2 وما فوق.•
یتم رمي حجر الزھر والرقم الذي نحصل علیھ نكتبھ في •

احد الخانات الستھ دون تغییر مكانھ.
بعد تعبئة جمیع الخانات یتم جمع العددین الذین تم الحصول •

علیھم.
الرابح ھو من یحصل على حاصل جمع األقرب للعدد 500.•
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http://www.virtualdiceroll.com/1/en/one-die


496458503



501540499



490

496

510

501675



5

5 2

1 1

2

3

34

4

6

6

75 8 5 08

1



ھیا نلعب

http://www.virtualdiceroll
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 استراتیجیة
 ام
حظ
!؟
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تعلیمات اللعبة:
عدد المشتركین: 2 وما فوق.•
یتم رمي حجر الزھر والرقم الذي نحصل علیھ نكتبھ •

في احد الخانات التسعة دون تغییر مكانھ.
 بعد تعبئة جمیع الخانات یتم جمع االعداد الثالث.•
 الرابح ھو من یحصل على حاصل جمع األقرب للعدد•
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ُننھي وُنجمل

لقد قمنا بمراجعة عملیة الجمع والتقریب بطریقة •
ممتعة.

تعلمنا بناء لعبة حسابیة في موضوع الجمع من •
أدوات بسیطة لنلعب بھا مع افراد عائلتنا.



مھمة

حاولوا إضافة قوانین جدیدة للعبة.•
تدربوا على عملیة الجمع والتقریب بطریقة ممتعة مع العائلة.•

انسخ شعارنا للیوم ولكل یوم:
"خلیك في البیت باأللعاب الحسابیة انا تسلیت".

ندعوا لكم بالصحة 
والعافیة احبائي

 احبكم لو تعلمون كم 
علیا حلبي

مرشدة الریاضیات
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