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   آم الساعة؟آم الساعة؟آم الساعة؟) ) ) أأأ
 

htm.index/time/maths/2ks/client_ftp/resources_ftp/custom/bgfl/org.bgfl.www://http 
 

 .ساعة العقاربو الساعة الرقمية  بين مالَءمةالعبة هو التمّرن على هدف الل

 :في صفحة االفتتاح توجد ثالث إمكانيات

  TTTeeelllllliiinnnggg   ttthhheee   TTTiiimmmeee )الساعة(إيجاد الوقت . 1

2 .AAAMMM   أوأوأو   PPPMMM 

 TTThhheee   222444   HHHooouuurrr   CCCllloooccckkk ) ساعات24(ساعة يوم آامل . 3

   .  مناسبة أآثر للبالد3 َو 1األلعاب  

 يقة اللعبطر -إيجاد الوقت 

 عقارب، عقاربها يتم الوصول إلى ساعة) يمكن االستغناء عنه(بعد شرح قصير في اللغة االنكليزية .  1

   ...عقارب الساعةعقارب الساعةعقارب الساعةتوقف توقف توقف    SSStttoooppp   ttthhheee   CCCllloooccckkk على الكلمات لضغطا. تدور بسرعة

: : : مثالمثالمثال. . . يجب تسجيل الوقت الذي بّينته الساعة أعاله بطريقة الساعة الرقمية، في الخانات الفارغةيجب تسجيل الوقت الذي بّينته الساعة أعاله بطريقة الساعة الرقمية، في الخانات الفارغةيجب تسجيل الوقت الذي بّينته الساعة أعاله بطريقة الساعة الرقمية، في الخانات الفارغة.  .  .  222

           :               يسّجل  يسّجل  يسّجل 111 والعقرب الكبير على  والعقرب الكبير على  والعقرب الكبير على 666إذا أشار العقرب الصغير على إذا أشار العقرب الصغير على إذا أشار العقرب الصغير على 

 CCChhheeeccckkk     إضغطوا على الكلمة.3

    المهمة التالية المهمة التالية المهمة التاليةللحصول علىللحصول علىللحصول على      WWWeeellllll   DDDooonnneee إذا آانت اإلجابة صحيحة تحصلون على الموافقة . 4

 )))NNNeeexxxttt   إضغطوا على الكلمةإضغطوا على الكلمةإضغطوا على الكلمة(((

   CCClllooossseee   واضغطوا على الكلمةواضغطوا على الكلمةواضغطوا على الكلمة   TTTrrryyy   AAAgggaaaiiinnn تحصلون على مالحظة  إذا آانت اإلجابة غير صحيحة. 5

 ...بعد عدة دورات لعب تنتقل اللعبة تلقائًيا للعبة الثانيةبعد عدة دورات لعب تنتقل اللعبة تلقائًيا للعبة الثانيةبعد عدة دورات لعب تنتقل اللعبة تلقائًيا للعبة الثانية: : : إنتبهواإنتبهواإنتبهوا. . . ثانيًةثانيًةثانيًة   الوقتالوقتالوقتلكتابة لكتابة لكتابة 

 

  طريقة اللعب-) ساعة24(ساعة اليوم الكامل 

 .  جديدلالنتقال من اللعبة األولى إلى اللعبة الثالثة، يجب إغالق الموقع وفتحه من . 1

إنتقلوا إلى الصفحة الثانية وتحصلون مرة أخرى عل ساعة عقارب، عقاربها تدور بسرعة، لكن في . 2

 .    )قمر ( أو ليل)شمس (نهار: هذه المرة تحصلون على نافذة تشير من حين آلخر حالة الوقت

 ...الساعة الساعة الساعة عقارب عقارب عقارب توقف توقف توقف    SSStttoooppp   ttthhheee   CCCllloooccckkkالضغط على الكلمات . 3
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لوقت الذي بّينته الساعة أعاله بطريقة الساعة الرقمية، مع األخذ بعين االعتبار لوقت الذي بّينته الساعة أعاله بطريقة الساعة الرقمية، مع األخذ بعين االعتبار لوقت الذي بّينته الساعة أعاله بطريقة الساعة الرقمية، مع األخذ بعين االعتبار يجب تسجيل ايجب تسجيل ايجب تسجيل ا.  .  .    .4

 والعقرب الكبير على  والعقرب الكبير على  والعقرب الكبير على 111إذا أشار العقرب الصغير على إذا أشار العقرب الصغير على إذا أشار العقرب الصغير على : : : مثالمثالمثال. . . حالة اليوم نهار أو ليل، في الخانات الفارغةحالة اليوم نهار أو ليل، في الخانات الفارغةحالة اليوم نهار أو ليل، في الخانات الفارغة

 ، لكن إذا ظهر القمر في نافذة  ، لكن إذا ظهر القمر في نافذة  ، لكن إذا ظهر القمر في نافذة 13:1013:1013:10سيكون الوقت سيكون الوقت سيكون الوقت  وظهرت الشمس في نافذة حالة اليوم، عندها  وظهرت الشمس في نافذة حالة اليوم، عندها  وظهرت الشمس في نافذة حالة اليوم، عندها 222

                     01:1001:1001:10حالة اليوم ، عندها يكون الوقت حالة اليوم ، عندها يكون الوقت حالة اليوم ، عندها يكون الوقت 

  CCChhheeeccckkk   إضغطوا على الكلمة.  5

   وتستمرون في المهمة التاليةوتستمرون في المهمة التاليةوتستمرون في المهمة التالية      WWWeeellllll   DDDooonnneee إذا آانت اإلجابة صحيحة تحصلون على الموافقة  .6

 )))NNNeeexxxttt   إضغطوا على الكلمةإضغطوا على الكلمةإضغطوا على الكلمة(((

   CCClllooossseee   واضغطوا على الكلمةواضغطوا على الكلمةواضغطوا على الكلمة   TTTrrryyy   AAAgggaaaiiinnnبة غير صحيحة تحصلون على مالحظة  إذا آانت اإلجا. 5

 ...الفتتاحالفتتاحالفتتاحوتظهر على الشاشة صفحة اوتظهر على الشاشة صفحة اوتظهر على الشاشة صفحة ا اللعبة  اللعبة  اللعبة تنتهيتنتهيتنتهيبعد عدة دورات لعب تبعد عدة دورات لعب تبعد عدة دورات لعب ت: : : إنتبهواإنتبهواإنتبهوا. . . ثانيًةثانيًةثانيًة   لكتابة الوقتلكتابة الوقتلكتابة الوقت

 

 

 

 

   قّدر الزاويةقّدر الزاويةقّدر الزاوية) ) ) ببب
html.bhunt/bananahunt/games/web-ocsd/org.oswego.www://ttph 

 
 . درجة360 درجات حتى 0تطوير إدراك حسي لكبر مقدار زاوية من : هدف اللعبة

 .زواية مالئمة للمقدار المعطىلمساعدته يجب بناء . هنالك قرد يبحث عن موز: طريقة اللعب

 حرآوا شعاع الزاوية للحصول على زاوية مقدارها ائرة، ضعوا إشارة الفأرة على القرد الذي في الد.  1

 .مالئم للمقدار المبّين في الجهة اليمنى من الشاشة

 على مدى النجاح في ايعطي الحاسوب مردوًد) Searchفوق آلمة ( إضغطوا على رأس القرد .   2

جات  يقلل من عدد آل خطأ في تقدير الدر.  موزات10طي القرد عنجاح آامل ي. تقدير مقدار الزاوية

 . درجات ال يعطي القرد أي موزة5خطأ أآبر من . الموزات

 .واستمروا في اللعب) Nextفوق الكلمة ( إضغطوا ثانية على رأس القرد .   3

 .  اللعب مندورات      تنتهي اللعبة بعد عدد 

                     

http://www.oswego.org/ocsd-web/games/bananahunt/bhunt.html
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il

