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 "مستقيم اعداد فارغ"حل تمارين على 

 مثال للعمل على تطبيق محوسب

 

  محتويات

 

 2 ...................................................................................................................... للمقال رابط

 2 ........................................................................................................ المحوسب للتطبيق رابط

 3 ...........................................................................................المحوسب التطبيق استخدام توجيهات

 3 ........................................................................ المحوسب التطبيق بواسطة تمرين لحل توضيحي فيلم

 4 ................................................................................................................. تمرين لحل مثال

 5 ........................................................................................... تمرين لحل مختلفتين لطريقتين مثال
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 دعدا مستقيم األ"مكانيات التي قام بتطويرها اإل يبحث "إجراءأم مجر  ا اة ذات منفعة : الفارغ دعدا مستقيم األ"المقال 

 . لتشغيل استراتيجيات بديهية متنودعة يقوم بها االوال " الفارغ

محا ثة  إجراءيمكن  الفارغ، حسب ما ذكر في المقال دعدا التطبيق المذكور هنا، يتيح العمل بصورة مرنة مع مستقيم األ

 .دعدا حول طرق حل مختلفة للتمارين بمسادعدة مستقيم األ

 . و طرح كما تريدون، ولكن في هذه الحالة ال يوجد جواب ارتدا ي للحلباإلمكان اختيار تمارين جمع أ: ظةمالح

 رابط للمقال 

  إجراءمجر   أمذات منفعة  أ اة: الفارغ دعدا مستقيم األ: لصفحة المقال في الموقع

 رابط للتطبيق المحوسب 

 http://www.dreambox.com/teachertools: ا خل لموقع

 : اختاروا التطبيق

 

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article88.pdf
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=937:translated-article88&catid=23:articles
http://www.dreambox.com/teachertools
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 طبيق المحوسب ستخدام التتوجيهات ا

 . يظهر تمرين جمع

 . العملية الحسابيةبدأ به ن نلمستقيم، نختار العد  الذي نريد أستفهام الموجو ة دعلى اشارة اإلضغط دعلى إن

 . كتب مقدار القفزة المطلوبة، ثم ن(او يسارًايمينًا )ى السهم ضغط دعلبعد ذلك ن

 .حصل دعليها بعد القفزة التي تم اختيارهاننهاية يجب اختيار النتيجة التي سفي ال

 .  OKو على أenter بعد كل مرحلة يجب الضغط على مفتاح 

 .نستمر بإضافة قفزات حتى نكمل حل التمرين

 . اإلجابةلفحص  OKجانب التمرين ونضغط دعلى  لىاإلجابة الصحيحة، نكتبها إما نقرر ما هي ددعن

 

  فيلم توضيحي لحل تمرين بواسطة التطبيق المحوسب

 

       ? = 69+97: تستطيعون مشاهدة العمل دعلى التطبيق المحوسب في حل التمرين التالي
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 مثال لحل تمرين 

 

 69+  96=  : خرى لحل نفس التمرينطريقة أ
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 :مثال لطريقتين مختلفتين لحل تمرين

 

(: بواسطة قفزات لليمين فقط) 66+  96=    :طريقة اولى لحل التمرين

 

 

 (: ات لليمين ولليساربواسطة قفز) 66+  96=    :خرى لحل التمرينطريقة أ

 

 


