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  تخطيط بيت

  :الموقعتم االستعانة بعداد هذه الفعالية ال
html.decorating/dailymath/exhibits/org.learner.www://http    

  

  للصفين الثاني والثالث
  : بيتلمخططأمامكم إطار 

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

  : البيتأجزاءوهنا 

  
                                                                        نومغرف

                                                                                           

  

  

  مطبخ

  

  

  

  

  ممر

  

  

  

  امحّم

                
                

                
                
                
                
                
                
                
                

                      
                      

      
      
      
      

 

                
                
                
                

                      
                      
                      
                      

  صالون
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 بأآثر من طريقة؟ هل هل يمكن فعل ذلك. اإلطار ورتبوها داخل أجزاء البيتوا قّص .1

فكروا ما هي وظيفة الممر وأين من األفضل ( الترتيب الذي قمتم به منطقي وعملي؟ 

 .)أن يكون موقعه

يوجد في تخطيط آل غرفة عالمات للبالطة . ط البيت ببالط من النوع الكبيرسيبّل .2

 .ات في آل اتجاهالواحدة ولعدد البالط

هل يمكن . أآتبوا تمريًنا مناسًبا.  لتبليط آل غرفةةعدد البالطات الالزم أحسبوا   . أ

 حساب ذلك بطريقة أخرى؟

  .أآتبوا تمريًنا مناسًبا. أحسبوا عدد البالطات الالزمة لتبليط آل البيت .          ب

  هل يمكن حساب ذلك بطريقة أخرى؟              

  ؟تمستطيالغير   بأشكالالغرف تآان  لو  يحدثماذا .3

  .استعينوا بالشبكة التالية.  األشكال مختلفةهخططوا بيًتا غرف

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

  

هل يمكنكم حساب عدد البالطات الالزمة لتبليط آل غرفة في البيت الذي خططتموه؟  .4

   .فّسروا طريقة حسابكم

  

  :المواضيع التي تعالجها الفعالية بحسب منهج التعليم

  :الصفين الثاني والثالث

 )هج الرياضيات باللغة العبرية بحسب من27ص (بناء مضلعات مختلفة من مضلعات معطاة  

حساب مساحة مستطيل بواسطة عد المربعات أو بواسطة ضرب عدد المربعات التي على طول أحد  

 )47ص .(األضالع في عدد أسطر المربعات

 .جمع، طرح وضرب: عمليات حسابية 
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                                      سادس-رابع : للصفوف

  :بيت) خارطة(أمامكم إطار لمخطط  

  م 7     م   3         م 8                    
                                      
                                      
                                      
                                      

                                      
                                      

                                      
                                      
                                      
                                      

 

آم .  بسجاد من الحائط حتى الحائط،، ماعدا أرض الحمام، تغطية أرض آل البيتيدنر  . أ

  ؟ا مربًعا من السجاد يلزممتًر

 إذا أردنا شراء لفات يلزم) بالطول(آم متًرا .  متر1.5 متر أو 2 هاات عرضيباع السجاد بلّف  . ب

  متر؟ 1.5ردنا شراء لفات عرضها  إذا أيلزم) بالطول(آم متًرا   متر؟2عرضها 

  . خذوا بالحسبان أنه يجب قص السجاد لكل غرفة على انفراد     

يلزم نفس الكمية من هل . مختلفتين) اتجاهين(طريقتين يمكن إلصاق السجاد ب  . ج

  ؟ في آل من الطريقتينالسجاد

     ضافة؟مساحة البيت بعد اال آم تصبح، شكلها نصف دائرة للصالون شرفةأضفنا  لو ماذا  . د

  

  م 7     م   3         م 8                
  

  

  

   إمكانيات مختلفة واحسبوا المساحة في آل  آان شكل آخر للصالون؟ اقترحوا لوماذا .  هـ

   .حالة      

                                      
                                      
                                      
                                      

                                      
                                      

                                      
                                      
                                      
                                      

 صالون

  
  غرفة أآلمطبخ و حّمام

ممر

   غرفة

 نوم

  م 4

  

  م 2

  

 م 4
   غرفة

 نوم

 مطبخ وغرفة أآل  حّمام صالون

ممر

   غرفة

 نوم

  م 4

  

  م 2

  

غرفة  م 4

 نوم
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  :المواضيع التي تعالجها الفعالية بحسب منهج التعليم

   سادس-رابع : صفوفلل

  )ات بالعبرية بحسب منهج الرياضي114، 92ص (قانون مساحة المستطيل . قياس مساحات بوحدات متعارف عليها

  .)132، 86،107ص ( تدمج أآثر من موضوع مسائل

  .)138ص (مساحة الدائرة  

  .حسابات بأعدادصحيحة وآسرية

  

  

  

  

  .ابتسام عبد الخالق وبراخا سيجاليس: إعداد


