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  عتماد على مقاالت ودراساتفعاليات محوسبة باإل

  صناديق ايجاد عدد المكعبات الموجودة داخل 

 

 مضمون الوحدة
 

 2 ............................................................................................................................. :مقال

 2 .................................................................................................................. :الوحدة هدافأ

 5 .......................................................................................................... الثالث الصف – سئلةأ

 6 .......................................................................................................... الوحدة لمضمون عودة

 7 .......................................................................................................... الرابع الصف – سئلةأ

 8 ........................................................................................................ الخامس الصف – سئلةأ

 9 ............................................................... للرياضيات القطري المعلمين مركز موقع من ضافيةإ فعاليات
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  : مقال

  

 مكعبات ايجاد عدد ال

بعاد، ويبين لماذا ثالثية األ بأجسامعدد المكعبات  إليجادنمطية يستخدمها الطالب  يصف المقال استراتيجيات عّد

الطالب مهام تعليمية تساعد يقدم المقال لى ذلك، إ باإلضافة. تكون صعبة بالنسبة للطالبهذا النوع من المسائل 

  .سائلفي هذا النوع من الم تفكيرالطرق  تنميةعلى 

 
  عودة لمضمون الوحدة

 

 

  : هداف الوحدةأ
 

 . نماذج عقلية وحساب حجوم الصناديق نشاءإتطوير القدرة على 

سئلة التي افكار وذلك بناًء على األ بناء ،تخميناتهمن تساعد الطالب على فحص التطبيقات المحوسبة من شأنها أ

  .المقالفي  تم طرحها

 .يضًا بتجميعات مكعباتن االستعانة أيمك

 

 عودة لمضمون الوحدة
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 جسام من مكعبات بناء أ: 1تطبيق 

 

 

 

 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00249/toepassing_wisweb.en.html 

 

 :هدافا

 . المبنى نفسهجهات المبنى المختلفة وبين التطبيق يتيح بناء مباني من مكعبات، يربط بين 

 

 : توجيهات للعمل على التطبيق المحوسب

 . يمكن بناء مباني بمساعدة مكعبات 

 . ن نقم بتدوير المبنىيمكن أن نرى المبنى من عدة جهات ويمكن أ 

 .تجاهاتمن عدة إخفاء المظهر يمكن إ 

في الجهة اليسرى السفلى من )ن نعرف عدد المكعبات التي قمنا باستخدامها خالل عملية البناء يمكن أ 

 (. الشاشة

 . زالة مكعبات من المبنىان القيام بالعملية العكسية وهي إمكباإل 

 

 .الفيلم التوضيحي شاهد

 

 عودة لمضمون الوحدة 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00249/toepassing_wisweb.en.html
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/followed_articles_with_applets/followed-articles-1/building-cubes.swf
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 مكعبات تعبئة صندوق ب :2تطبيق 

 

 

 

 

 

http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=4095 

 

 :هدافأ

ق، يتيح تعبئة الصناديق التطبيق يتيح عرض انتشارات مختلفة للصناديق بحسب القياسات الخاصة بكل صندو

 . بالمكعبات

 

  :توجيهات للعمل على التطبيق المحوسب

 : يمكن تعبئة الصندوق بطرق مختلفة

 cube منفرد مكعب 

 row of cubesصف من المكعبات  

   layer of cubesطبقة من المكعبات  

 

 : الطرق التالية بإحدىجزاء من الصندوق يمكن حذف أ

 Remove Last  خير الذي تم وضعه الجزء األ حذف 

 Clear  حذف الكل 

 

 . غالقه وذلك بالضغط على وجه الصندوقيمكن أن نرى الصندوق بعد إ

 . نراها بأحجام مختلفة رتفاع لكييمكن أن نغير من أطوال الصندوق، طول، عرض وإ

 . شاهد الفيلم التوضيحي

 

 عودة لمضمون الوحدة

http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=4095
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/followed_articles_with_applets/followed-articles-1/prisa.swf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/followed_articles_with_applets/followed-articles-1/prisa.swf
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 الصف الثالث – اسئلة

 

 ن تستخدموا لبناء المبنى الذي يظهر في الرسم؟ عليكم  أكم مكعبًا  .1

 

 .التطبيق المحوسبخمنوا وافحصوا بمساعدة 

 
  للفيلم التوضيحي في التطبيق

 

 
 
 
 

 ن تستخدموا لبناء المبنى الذي يظهر في الرسم؟ كم مكعبًا عليكم  أ .2

 .التطبيق المحوسبخمنوا وافحصوا بمساعدة 

 

 
 
 
 
 

 

 

  ن نمأل الصندوق المبين في المثال التالي؟مكعبا يمكن أكم  .3

 التطبيق المحوسبخمنوا وافحصوا بمساعدة 

 

 

 

 ن نمأل الصندوق المبين في المثال التالي؟ كم مكعبا يمكن أ .4

  .التطبيق المحوسبنوا وافحصوا بمساعدة خم

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00249/toepassing_wisweb.en.html
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/followed_articles_with_applets/followed-articles-1/building-cubes.swf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/followed_articles_with_applets/followed-articles-1/building-cubes.swf
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00249/toepassing_wisweb.en.html
http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=4095
http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=4095
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 :                                                                       كالتاليتبدو قاعدة الصندوق . مامكانظر الى الصورة التي أ .5

 
 
 
 . مكعبًا بالضبط 12وه الصندوق بحيث تحصل على صندوق مفتوح يحوي رسم وجُأ

 
 

 عودة لمضمون الوحدة
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الرابعالصف  – سئلةأ  

 

 . لى المبنىبعد ذلك، ننظر إ. صندوقًا بمكعباتنمأل  .1

 

                 :لمبنى من الجهة اليمنىا  :يةاالمامالجهة لمبنى من أ

 

 

  : الجهة العليابنى من لمأ

 

 

 

 خمنوا، كم مكعبًا نحتاج لتركيب المبنى؟ . أ

  .التطبيقافحصوا تخمينكم وابنوا بمساعدة . ب

 

  الجهة العليا، يةماماألالجهة على ورق تربيعات، ارسموا  .2

 .للرسمة التالية الجانبيةالجهة و

 

 

مامية، من من الجهة األ المختلفة، المبنى جهاتبِن المبنى بواسطة التطبيق المحوسب وقارن بين إ  .3

على ورق  برسمها مالتي قمتتلك ن وبي ،التطبيقالتي نتجت في الجهة العليا ومن الجهة الجانبية 

  . التربيعات

 

 لبناء مبنى من المكعبات بالتطبيق المحوسبستعينوا إ .4

 :   كما يظهر في الرسم التالي 

 

 

 :ستراتيجيةإ

 . سهل بالنسبة اليكيق المحوسب من جهة المبنى األببدأ عملية البناء في التطإ         

 .يمكنكم االستعانة بتجميعات مكعبات         

 عودة لمضمون الوحدة

 ماميةمن الجهة األ من الجهة العليا من الجهة الجانبية

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00249/toepassing_wisweb.en.html
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00249/toepassing_wisweb.en.html
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00249/toepassing_wisweb.en.html
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   الصف الخامس – سئلةأ

 

التالية، خمنوا عدد المكعبات في الصناديق وافحصوا تخميناتكم  ربعةاأل المسائلمن  ةفي كل واحد .1

اعرضوا حلكم واإلستراتيجيات التي . أكتبوا كيف عرفتم عدد المكعبات. التطبيق المحوسببواسطة 

   . صدقائكماستخدمتموها أمام أ

 الفرش الصندوق 

 

  

     

 . لى الصناديقن أن ندخل إكحجام مختلفة يمخمنوا، كم رزمة من المكعبات ذات أ .2

و صفوف لتطبيق يمكن فحص مكعبات منفردة، أفي ا. )تخميناتكم بواسطة التطبيق المحوسب فحصواا

 (.من المكعبات

 

 

 

 

 

 

 عودة لمضمون الوحدة

 :1لةمسأ

الصندوق ورسمة  معطى رسمة
 الفرش

 :2لةمسأ

 معطى فقط فرش الصندوق

 :3لة مسأ

 الصندوق فقط معطى رسمة

 :4لة مسأ

 للصندوق معطى وصف كالمي

وارتفاع . مكعبات 5مكعبات وعرضها   6طول قاعدة الصندوق 

 مكعبات 4الصندوق 

http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=4095
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  القطري للرياضيات ضافية من موقع مركز المعلمينفعاليات إ
 

 

  قياس الحجم 

 

 

 

 

 

  ما هو ارتفاع الوعاء 

 

 

 

 

 

 ( مدمج تطبيق محوسب)  مركز تعليمي مباني وصناديق 

 

 

 

 

 

 

 عودة لمضمون الوحدة

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/geo/geo16heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/geo/geo16heb.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/applets/java29.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/applets/java29.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/mercazonim/heker4hebwithapplet.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/mercazonim/heker4hebwithapplet.pdf

