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 المسألة 

 .بمناسبة يوم غرس األشجار ُأصص ارسال طلبية

  .    التي سيتم استعمالها بهذه المناسبة اأُلصصمية ونوع على ك اللجنة الصفية توصيةب سيقوم الطالب 

 

 مهارات النمذجة 

 . تبسيط، تحديد أسئلة وفرضيات ذات صلة  لعالم الطالب، تفسير، توثيق وتنظيم النتائج

 

 مصطلحات رياضية 

 .يباقالتقدير، القطر، سنتيمتر، سنتيمتر مكعب، الوحدات الطول، العرض، العمق، 

 

 لمسألة طريقة عرض ا

 : يعرض المعلم المسألة امام الطالب وذلك من خالل ثالث بطاقات

  معطيات المسألة: 1بطاقة . 

  معلومات عن طريقة الزرع: 2بطاقة . 

  قياساتها واسعارهااأُلصصمعلومات عن نوع : 3بطاقة ، . 

 



 مشاكل قد تواجهنا اثناء حل المسألة 

 

عليه طرح أسئلة  بأنيأخذ بعين اإلعتبار  أنوعلى الطالب المعلومات المعطاة في المسألة غير محددة  .1

 . وفرض فرضيات من عالمه الحقيقي

 : في بداية الحل اإلعتباربعين  أخذهايمكن  لفرضيات أمثلة

 .شتالت_____ تضم  ُأصصلذلك نحتاج الى  طالب______ في صفنا يوجد . كل ولد يزرع شتلة واحدة -

تحتوي على نفس عدد الشتالت نختار ُأصص هنالك  أنفي حال  .اأُلصصاألخذ بعين االعتبار سعر  -

 . األرخص من بينها

. الفرق هو بالسعر. لها عمق مناسب للزرع اأُلصصهل هو مناسب لنا؟ كل : نمعن النظر على العمق -

 ؟ عمًقااألكثر اأُلصص لذلك هل نختار 

 : اقتراح لسيرورة الحل .2

 لة؟ ما هو النموذج الرياضي المناسب لحل المسأ

 كيف ننظم المعطيات التي وجدناها؟ 

وفحص كمية الشتالت التي يمكن زرعها في كل واحدة من  اأُلصصبداية، يجب تجاهل سعر  -

 . اأُلصص

ابعاد؟ ما هو المعطى الذي يساعدنا على تحديد واحد او ثالث  عدُبالى  ننظرهل : اثناء الفحص -

  ؟األصيص الدائري

كمية الشتالت الى . يمكننا تنظيم المعطيات أصيصي سنزرعها في كل فحصنا كمية الشتالت الت أنبعد  -

 :  مثال. جانب سعرها

 

 

 

 

 



 

 السعر قياسات بالسم  صورة نوع األصيص

 ُأصص مربعة

 

32 × 32 × 13 
 طول × عرض × عمق

 ج.ش 94

 

 
 

63 × 63 × 22 
طول × عرض × عمق  

 ج.ش 656

ُأصص مستطيلة 

 منخفضة 

 
22 × 65 × 13 

طول × عرض × عمق  
 ج.ش 25

 
 
 
 

25 × 45 × 22 
طول × عرض × عمق  

  ج.ش 33

 

25 × 622 × 22 
طول × عرض × عمق  

 ج.ش 33

ُأصص مستطيلة 

 عميقة

 

 
 

92 × 45 × 32 
طول × عرض × عمق  

  ج.ش 49

 

 
 

92 × 622 × 32 
طول × عرض × عمق  

 ج.ش 692

 أصيص دائري

 

 מ"ס 93: القطر

 מ"ס 32: اإلرتفاع
 ج.ش 95
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 : فحص ومقارنة معطيات

  :مثال لفحص المعطيات

 السعر طالب  03الكمية الالزمة ل  عدد القوارير  رقم االقتراح

 :1 اقتراح

 :1+8 قوارير

يمكن زرع شتلة  اأُلصصفي هذا النوع من 

 نهأبحيث  8رقم  أصيصنفحص . واحدة

 . االرخص

350,14530 أصيص 32  

 :2 اقتراح
3752515 أصيص 65 :3أصيص   

 :3 اقتراح

 :2+8 ُأصص

 4يمكن زرع  اأُلصيصفي هذا النوع من 

رقم  أصيصنفحص . صابون الراعي شتالت

 .  رخص من بينها ونلغي الثانيةاأل 5

 صأص 7

 أصيصسنضطر الى دمجها مع  :مالحظة

  . 3رقم  أصيصمثل .  شتلتان حوي ي

29125387  

3303310 صأص 62 :4أصيص  :4 اقتراح  

3752515 أصيص 65 :3أصيص  :+ اقتراح  

في هذا النوع من القوارير :1+8 قوارير :6 اقتراح

رقم  أصيصنفحص . مكن زرع شتلة واحدة

  .االرخص نهاأبحيث  8

350,14530 أصيص 32  

 

 

  فحص وتوثيق الحل نسبة الى الواقع

من حل واحد  أكثرنحصل على  أنيمكن . يالئمان الميزانية 4+  3االقتراحان . اقتراحات 6في الجدول يوجد 

 :  مثال. بناًءا على تفسير الطالب

 . هو األرخص وسعرها الكمية المطلوبةألنه يحوي  3نختار اقتراح  أنمفضل  .6

متماثلة  اأُلصص، يالئم الميزانية وسعرها الكمية المطلوبةنه يحوي أل 4نختار اقتراح  أنمفضل  .2

 . ويمكن توزيعها في مساحات واسعة في غرفة الصف والمدرسة



 توضيحات للمعلم 

مختلف  الصف عدد طالب كان في حال. 33الصف هو  طالبأن عدد تم اقتراح هذا الحل على أساس  -

                                                          .يجب مالئمة الحل

  .المشاكل التي تم عرضها أعلى يمكن بحثها ومناقشتها -

 . مفضل عرض نماذج مختلفة لحل المسألة -

 . مفضل التشديد على طريقة تنظيم المعطيات حيث تساعدهم على فحص المعطيات وعرض الحل -



 المسألة للطالب 

 (6 بطاقة)

 

 

 ،ويا للعجب ،حتت صخرة نبتت"

 ،صابون الراعيزهرة 

ها ن، تزيّنل، تزّيقّبومشس رائعة ُت

لفني : كلمات" )بتاج وردي

 (قيفنيس

 

ريد ت غرس األشجار، مبناسبة

 تنظيم فعاليةاللجنة الصفية 

 صابون زهرة غرس 

لكي يتسىن لكل ُأصص يف  الراعي

يزرع شتلة  أنطالب يف الصف 

 .واحدة

 

جنة ميزانية للقد خصصت ال

 .ج.ش 053مقدارها 

تقرروا نوع وكمية  أنعليكم 

تشرتيها اللجنة  نأاليت جيب  اأُلصص

 .الصفية

 

 

 

 

 



 (2 بطاقة) 

 

 .... ةعاعملية الزرعن معلومات 

عندما نقوم بزرع شتلة صابون 

 البصيلةنزرع  أنالراعي علينا 

موجه  اجلذور الصغريةحبيث تكون 

 .سم 4-2، على عمق أعلى إىل

صابون الراعي ما  بصيلةعرض 

 .سم 03ارب يق

البعد املفضل بني شتالت صابون 

 .سم 23الراعي هو 

     . بالنجاح

 

 

                                              

 



 (3 بطاقة)
 

 السعر قياسات بالسم  صورة نوع األصيص

 ُأصص مربعة

 

32 × 32 × 13 
 طول × عرض × عمق

 ج.ش 94

 

 
 

63 × 63 × 22 
طول × عرض × عمق  

 ج.ش 656

ُأصص مستطيلة 

 منخفضة 

 
22 × 65 × 13 

طول × عرض × مقع  
 ج.ش 25

 
 
 
 

25 × 45 × 22 
طول × عرض × عمق  

  ج.ش 33

 

25 × 622 × 22 
طول × عرض × عمق  

 ج.ش 33

ُأصص مستطيلة 

 عميقة

 

 
 

92 × 45 × 32 
طول × عرض × عمق  

  ج.ش 49

 

 
 

92 × 622 × 32 
طول × عرض × عمق  

 ج.ش 692

 أصيص دائري

 

 מ"ס 93: القطر

 מ"ס 32: اإلرتفاع
 ج.ش 95
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