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 2 فعالية بالمكعبات المتداخلة

  The Super Source, by Cuisenaire, 1996: المصدر

  ؟... ما هو طول:الثاني - بستانفعالية لصفوف ال. أ
  

  الفعالية؟ في نعمل ماذا

 .نستعمل وحدات قياس غير مألوفة 

 .نطّور قدرة التقدير في الطول 

  .نطّور الحس العددي 

  المواد

 مكعبات متداخلة 

 )مرفقة ("؟... طول  هوما: "يقورقة توث 

  تعليمات لعرض الفعالية للتالميذ

 .يتم اختيار غرض من الغرفة ويكتب اسمه على ورقة التوثيق المرفقة. العمل بأزواج 

 .يوثقون التقدير. يقدر التالميذ آم مكعًبا يلزم لبناء قطار طوله آطول الغرض الي تم اختياره 

 القطار بمحاذاة الغرض، واضع: مكعبات بالطريقة التاليةالمن يقيسون طول الغرض بواسطة قطار  

 :آما مبّين بالمثال

 
  

  

  

  .وثقوا ذلك في ورقة التوثيق.  في القطار هو عبارة عن الطول الحقيقي للغرضعدد المكعبات

 .الطول المقدر مع الطول الحقيقي، واآتبوا هل آان أطول أم أقصر أم نفس الطولقارنوا  

 .العملية مع أغراض أخرىإرجعوا على هذه  

 

   اقتراحات للنقاش الصفي

 .  وقارنوا بينهما لها والطول الحقيقي معينةعرضوا أمام التالميذ أمثلة لتقدير طول أغراضا 

   منطقية حسب رأيكم؟ لماذا؟ أي تقديرات آانت 

 يكون أصعب؟ لماذا؟ هل تقدير طول غرض طويل جًدا أو قصير جًدا 

 ي غرض من األغراض التي فحصتموها طوله قريب لطول هذا الغرض؟أ. خذوا غرًضا أًيا آان 
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  ?...طولهو ما 
  

  ______________________________: الغرض
  

  __________: )بواسطة المكعبات المتداخلة(تقدير طول الغرض 
  

  __________: )بواسطة المكعبات المتداخلة( الطول الحقيقي للغرض
  

  أطول من الالزم               :  تقديرنا آان
  أقصر من الالزم                                
  بالضبط                                

 

--------------------------------------------------------------------------  
 

  ______________________________: الغرض
  

  __________: )المتداخلةبواسطة المكعبات (تقدير طول الغرض 
  

  __________: )بواسطة المكعبات المتداخلة( الطول الحقيقي للغرض
  

  أطول من الالزم    :             تقديرنا آان
  أقصر من الالزم                                
  بالضبط                                

 

--------------------------------------------------------------------------  
 

  
  ______________________________: الغرض

  
  __________: )بواسطة المكعبات المتداخلة(تقدير طول الغرض 

  
  __________: )بواسطة المكعبات المتداخلة( الطول الحقيقي للغرض

  
  أطول من الالزم    :             تقديرنا آان
  أقصر من الالزم                                

  بالضبط                                
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 2 فعالية بالمكعبات المتداخلة 
  

  The Super Source, by Cuisenaire, 1996: المصدر

   قطع من الكعك : السادس-فعالية لصفوف الثالث . ب

  الفعالية؟ في نعمل ماذا

 .وم المساحةنجد العالقة بين عملية الضرب ومفه 

 . نماذجنبحث عن 

 .نستعمل النماذج للتنبؤ 

 مكعبات متداخلة :المواد

  تعليمات لعرض الفعالية للتالميذ

، ) مربع عبارة عنالوجه العلوي(استعملوا المكعبات لبناء آعك مربع الشكل . العمل بأزواج 

تخّيلوا أن . x 2 2  ابدأوا بكعكة أبعاد وجهها العلوي).من المكعبات(سمك آل آعكة طبقة واحدة 

الوجه العلوي واألوجه الجانبية مطلية بالشوآوالطة وأن آل مكعب عبارة عن قطعة واحدة من 

 .الكعكة

 أوجه مطلية بالشوآوالطة، عدد القطع التي 3جدوا، بالنسبة لكل آعكة، عدد القطع التي فيها  

 .فيها وجهان مطليان بالشوآوالطة وعدد القطع التي فيها وجه واحد مطلي بالشوآوالطة

  :وّثقوا المعطيات في الجدول 

  نوع قطع الكعك    

  أبعاد الكعكة  :لشوآوالطة مطلية علىا

  )الوجه العلوي(

عدد القطع في 

   أوجه3  وجهين  وجه واحد  الكعكة

2 × 2  4        

 

مكنكم من وصف عدد القطع وعدد القطع من آل نوع في آل ي عن نماذج وجدوا قانوًناإبحثوا  
 .آعكة

  
   اقتراحات للنقاش الصفي

 أي نماذج وأي قانون وجدتم؟  

، إذا علمتم )لكعكةأي عدد القطع في ا(آم شخًصا يمكن يأخذ قطعة واحدة من الكعكة  

 .  قطعة منها فيها وجه واحد مطلي بالشوآوالطة25أن 

  قطعة مع وجهين مطليين بالشوآوالطة، ماذا ستكون أبعاد هذه الكعكة؟28إذا أردتم آعكة فيها  

إذا استعملتم هذه األسعار آم ستكلف آعكة . اقترحوا أسعاًرا لكل نوع من أنواع القطع 

 ؟6×6أبعادها  
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 2 بالمكعبات المتداخلةفعالية  
  

  The Super Source, by Cuisenaire, 1996: المصدر

    بالكسورأحاجي :فعالية للصفين الرابع والخامس. ج

  الفعالية؟ في نعمل ماذا

  .نكتشف طرًقا آثيرة لتمثيل نفس الكسر 

 .نربط بين الكسور والهندسة 

  .نستعمل النسبة والتناسب 

  : المواد

 .مكعبات متداخلة 

 .)مرفقة( مربعات ورقة  

  تعليمات لعرض الفعالية للتالميذ

 . يفّضل العمل بأزواجأحجيةلحل آل  

بحسب الشروط المعطاة في ) من طبقة واحدة من المكعبات(مكعبات لبناء صندوق استعملوا ال 

تم استعمال عدد   إذا يكون الحالن مختلفان .جدوا حلوًال آثيرة قدر اإلمكان لكل أحجية. األحجية

 :مثال.ف من المكعبات لبناء الصندوق، أو أبعاد الصندوق آانت مختلفةمختل

 

 
       حالن مختلفان    حالن غير مختلفين                                             

  
 

حاولوا أن تجدوا قانونية في حال وجود . ولونوها) مرفقة(على ورقة المربعات   حلولكمانسخوا 

 .عدة حلول لنفس األحجية

  

  

  

  األحاجي في الصفحة التالية
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  أحاجي الكسور 
  
  
  
  
  
  
  
 

                      

          

            

            

                        

                                           

 .                                 

   اقتراحات للنقاش الصفي

 آيف حللتم األحاجي؟ 

  أحجية؟آم حًال وجدتم لكل 

 أي قانونية اآتشفتم؟ 

 ؟   2األحجية   فيبأي طريقة وجدتم الربع األحمر 

، )خذوا أي آسر آخر تريدونه( من المستطيل أصفر 4/12عندما نقول على سبيل المثال  

 ؟1/3 هو اسم آخر للكسر 4/12؟ لماذا 12 وماذا يمثل العدد 4ماذا يمثل العدد 

 المكعبات فيه لونها أزرق؟ 1/4  بناء صندوق4هل يمكن بشروط األحجية  

 

  1 أحجية
  .أصفر) ¼(رق وربعه ز الصندوق لونه أ½ 

  .باقي الصندوق لونه أسود

  3 أحجية

  .أصفر) ¼( وربعه زرقالصندوق لونه أ 3/8

  .حمرباقي الصندوق لونه أ

  2 أحجية
  . مكعًبا12ق مبني من الصندو

   المكعبات حمراء،4/1 مكعبات خضراء، 3

  . المكعبات صفراء والباقي زرقاء6/1

  

  4 أحجية

   ،حمرالصندوق لونه أ 3/5

أزرق وأصفر، لكن ليس باقي الصندوق لونه 

   .بالتساوي
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