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   _________األقرب إلى األقرب إلى األقرب إلى 

  
  

  .تحليل إمكانيات ومعالجة مصطلح الفرق: هدف اللعبة

  2: عدد الالعبين

  .21 ، واألقرب إلى 15األقرب إلى : هناك صيغتان للعبة

  

  15األقرب إلى  :  الصيغة أ

لكل العب  ورقة. على المكعب اآلخر 10-5على أحدهما، و  5-0 األعداد -مكعبان : المواد

  )مرفقة(لتسجيل النتائج 

  : قوانين اللعبة

 رميات، يستعمل في آل رمية 4 إلى 2 بين المكعببدوره آل العب يمكنه أن يرمي  .1

  .مكعًبا واحًدا بحسب اختياره

يسّجل في ورقة التسجيل )  رميات4 أو 3 أو 2أي بعد (بعد انتهائه من رمي المكعبات  .2

  . 15ات وبين العدد خاصته الفرق بين حاصل الجمع الذي حصل عليه في جميع الرمي

 ).اللعب عدة مرات  من أجل تطوير استراتيجةيفّضل . ( لعب دورات5تنتهي اللعبة بعد  .3

  . مجموع من النقاط أصغرالالعب الذي حصل على : الفائز .4
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  األعداد التي ظهرت على المكعبات حاصل جمع األعداد  وحاصل الجمع15ين الفرق ب النقاط

___ - ___ = ____   1 

___ - ___ = ____  2 

___ - ___ = ____  3 

___ - ___ = ____  4 

___ - ___ = ____  5 

 
  المجموع الكلي للنقاط

   

 

  األعداد التي ظهرت على المكعبات حاصل جمع األعداد  وحاصل الجمع15لفرق بين ا النقاط

___ - ___ = ____   1 

___ - ___ = ____  2 

___ - ___ = ____  3 

___ - ___ = ____  4 

___ - ___ = ____  5 

 
  المجموع الكلي للنقاط

   

 

نقاطال   األعداد التي ظهرت على المكعبات حاصل جمع األعداد  وحاصل الجمع15الفرق بين  

___ - ___ = ____   1 

___ - ___ = ____  2 

___ - ___ = ____  3 

___ - ___ = ____  4 

___ - ___ = ____  5 

 
  المجموع الكلي للنقاط
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  21األقرب إلى  :  بالصيغة 

  

 بطاقة 12 بطاقات، 4 ، آل عدد يظهر على 9-0 بطاقة مكتوبة عليها األعداد 40: المواد

  .10على آل منها العدد مكتوب 

  

  :قوانين اللعبة

 وتكون  تشّكل بنك البطاقاتباقي البطاقات. تخلط البطاقات، يأخذ آل العب بطاقتين .1

 .مقلوبة

، أن يأخذ )في البطاقتين(ًء على حاصل جمع العددين اللذين معه آل العب يقرر بنا .2

طاقات أقرب ما يمكن بطاقة أو أآثر من بنك البطاقات بحيث يكون حاصل جمع آل الب

 ويضع آل العب بطاقاته على الطاولة ،21إلى العدد 

 . يأخذ آل البطاقات التي وضعت على الطاولة21الالعب األقرب إلى  .3

لعبان تبقى البطاقات على الطاولة وي )تعادل(قات الالعبين متساٍو إذا آان عدد بطا .4

 .الالعب الفائز في هذه الدورة يأخذ جميع البطاقات التي على الطاولة. دورة أخرى

 .تنتهي اللعبة عندما تنتهي البطاقات من بنك البطاقات .5

  .الالعب الذي بحوزته بطاقات أآثر: الفائز .6
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