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 2 فعالية بالعيدان

 

 The Super Source, by Cuisenaire, 1996: تم إعداد الفعالية إعتماًدا على الكراس

  نبني سفينة- الصف الثاني  –فعالية لصفوف البستان . أ

 الفعالية؟ في نعمل ماذا

 نكتشف عالقات عددية بين العيدان 

 .نطّور استراتيجيات في الجمع 

 .نقّدر آميات 

 

 المواد

 . من آل نوع5 – ملّونة وعيدان بيضاء عيدان

 

 تعليمات لعرض الفعالية للتالميذ 

 . العمل بأزواج

 .وابنوا بواسطتها سفينة) ليست بيضاء( عيدان ملّونة 5استعملوا 

التي استعملتموها لبناء  يجب وضعها بدل العيدان الملونةالتي خّمنوا عدد العيدان البيضاء  

 .السفينة

  عود أبيض؟50أقل من /  عيدان بيضاء؟ أآثر 10ل من أق/ هل سيلزم أآثر  

 . افحصوا تخمينكم وجدوا عدد العيدان البيضاء الالزمة بالضبط 

 إقتراحات للنقاش الصفي

 .فّسروا تخميناتكم؟ فحصتمآيف  
 
يمكن عرض العالقة بين طول آل عود ملّون وعدد العيدان البيضاء المساوية له بواسطة  

 .جدول

  هذا العود  طوللها يساوياطوأ  مجموعالعيدان البيضاء التيعدد  لون العود

  

 

أي سفينة لزم لها أآثر ما يمكن من  أي سفينة لزم لها أقل ما يمكن من العيدان البيضاء؟ 

 العيدان البيضاء؟

 العيدان البيضاء ؟ بماذا تتشابه هذه السفن؟ بماذا  عددنفس لها  هناك سفن لزم هل آانت 

 تختلف؟



 

 http://mathcenter-k6.haifa.ac.ilجامعة حيفا-المرآز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية
 

 
  بالعيدانةيفعال

                                                                                                    

 The Super Source, by Cuisenaire, 1996: تم إعداد الفعالية إعتماًدا على الكراس

   السادس-ثالث  ال:للصفوففعالية . ب

 الفعالية؟ في نعمل ماذا

 .حسب مجموعة شروط معطاة) أجسام(ات نبني مجسم 

 نقارن بين مجسمات مختلفة تناسب نفس مجموعة الشروط 

 المواد

 . عود من آل لون ألربعة تالميذ20 – وبيضاء عيدان ملّونة 

 .)مرفقة (مجموعات من الشروط 

 .مغلف واحد لكل مجموعة شروط 

 تعليمات لعرض الفعالية للتالميذ

 . ا واحًدا فيه مجموعة شروط اختاروا مغلًف. مجموعاتالعمل ب 

يقوم آل واحد من أعضاء المجموعة .  واحًدا من المغلف، يقرأهشرًطاآل تلميذ بدوره يخرج  

 .إذا وفى بالشرط.آلخر بناء اويفحص أحدهم. بالبناء حسبه

 بعد قراءة الشرط التالي يمكن تغيير البناء، إذا آانت هناك حاجة، بحيث يفي البناء  

 . ويغّيرون إذا دعت الحاجة يقرأون آل الشروط،وهكذا .بالشرطين

 .الناتجة إذا وفت بالشروط األربعة المعطاة) المجسمات(تفحص آل األبنية   

 .ُترجع الشروط إلى المغلف ويتم اختيار مغلف آخر وهكذا 

 

  إقتراحات للنقاش الصفي

 أي طرق استعملتم لتغيير البناء بحيث يفي بالشرط الجديد؟ 

 آانت أصعب من غيرها؟ لماذا؟أي شروط  

الشروط؟ هل ترتيب آخر لنفس   الحصول علىهل آانت هناك أهمية لترتيب 

 .الشروط يجعل عملية البناء أسهل؟ فّسروا

 هل يوجد أآثر من حل واحد لكل مجموعة شروط؟  
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 )" حسب شروط معطاة- نبني بالعيدان: "للفعالية( 1  مجموعة شروط

 

 

 ابنوا صندوًقا
 

 

 1  شروطمجموعة

 

 

  عيدان5استعملوا 
 

 

 1 مجموعة شروط

 

 

 عود واحد لونه ليلكي
 

 

 1 مجموعة شروط

 

 

 أربعة عيدان لها نفس اللون

 

 

 1 مجموعة شروط

 

 )" حسب شروط معطاة-نبني بالعيدان : "للفعالية( 2  مجموعة شروط

 

 

 ال تستعملوا عيدان صفراء

 

 

 2 مجموعة شروط

 

 

استعملوا عودين من آل 
  لون

 

 2 مجموعة شروط

 

 

  عيدان4استعملوا 
 

 

 2 مجموعة شروط

 

طوله ) سطر(ابنوا قطاًرا 

يساوي طول العود 

 البرتقالي
 

 2 مجموعة شروط

 

 ")  حسب شروط-نبني بالعيدان : "للفعالية( 3  مجموعة شروط
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) للمجسم(يوجد للبناء 

 تماثل انعكاسي

 

 3 مجموعة شروط

 

 

 يلمس  يجب أنآل عود
 خرينعودين آ
 

 

 3 مجموعة شروط

 

 6 ألوان و 3استعملوا  

 عيدان
 

 3 مجموعة شروط

 

ممنوع تالمس عودين من 

 نفس اللون
 

 3 مجموعة شروط

 

 ")  حسب شروط-نبني بالعيدان : "للفعالية( 4  مجموعة شروط

 

 

  عيدان5استعملوا 
 

 

 4 مجموعة شروط

 

 

 آل العيدان مختلفة باللون
 

 4 مجموعة شروط

 

 

 حد لونه أصفرعود وا

 

 

 4 مجموعة شروط

 

 

 ابنوا صندوًقا
 

 

 4 مجموعة شروط
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 ")  حسب شروط-نبني بالعيدان : "للفعالية( 5  مجموعة شروط

 

 

 ابنوا مكعًبا
 

 

 5 مجموعة شروط

 

 

 آل العيدان لها نفس باللون
 

 

 5 مجموعة شروط

 

استعملوا أي عدد من 

 العيدان آما ترغبون

 
 

 

 5 مجموعة شروط

 

لع المكعب أصغر من طول ض

 طول العود األسود
 

 

 

 5 مجموعة شروط

 


