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  :::اللعبة األولىاللعبة األولىاللعبة األولى

   ).للصفين الثالث والرابع(مقارنة أعداد موجهة  :هدف اللعبة

  2: عدد الالعبين

  . 5، و 3، 1إلى األعداد  )سالب/ناقص  (�يجب إضافة اإلشارة .  قرًصا، مكعبا أعداد عاديان20: المواد

  :تعليمات اللعبة

 .يأخذ آل العب مكعًبا .1

 .ين سويًةمكعبل انالالعبايلقي  .2

 .الالعب الذي يحصل على عدد أصغر يأخذ قرًصا واحًدا .3

 .يستمر اللعب حتى تنتهي آل األقراص .4

   .الالعب الذي يحصل على أقراص أآثر يكون هو الفائز .5

   :::اللعبة الثانيةاللعبة الثانيةاللعبة الثانية

   .الحرآة على مستقيم األعداد من أجل التعرف على األعداد الموجهة :هدف اللعبة

   2   :عدد الالعبين

 جندي لعب لكل ،)مرفق( ، مستقيم أعداد -3 , -2 , -1 , 3 , 2, 1: مكعبان عليهما األعداد: وادالم

   .العب

  :تعليمات اللعبة

 .يضع آل من الالعبين جنديه على العدد صفر .1

حسبه على مستقيم األعداد دم بيلقي آل العب بدوره المكعبين ويختار عدًدا من بينهما ليتق .2

 .)-20( أو 20العدد  في حين هدفه الوصول إلى

يحرك الالعب جنديه، من المكان الموجود فيه، عدًدا من الخطوات بناًء على العدد الذي  .3

، )-1(و ) -3( وحصل على العددين 0إذا آان جندي الالعب واقًفا على العدد : مثال. اختاره

أن يصل إلى  خطوات إلى اليسار  إلى 3وعندها يتحرك )  -3(فمن األفضل له أن يختار العدد 

لذلك إذا حصل في الدور ) -20العدد  (الطرف األيسر للمستقيم بهدف الوصول إلى)  -3(العدد 

-4( عندها يتقدم إلى العدد )-1(أن يختار العدد له  فمن األفضل 3و ) -1(التالي على العددين 

 فمن األفضل 3 و 1 على العددين )في الدورة الثالثة من اللعب (، وإذا حصل في الدور التالي)

 ).-3(وة واحدة إلى اليمين ويقف على العدد طيغّير إتجاه ويتحرك خعندها  1أن يختار العدد 

 . يكون هو الفائز-20 أو 20الالعب الذي يصل اوًال إلى العدد  .4

  .2008براخا سيجاليس، ابتسام عبد الخالق، رئيسة جوبرمان، تشرين الثاني : إعداد
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