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  الغابات في بالدنا
     

  وحدات مساحة  . أ

  دونم: وحدةالتقاس المساحات الكبيرة بواسطة 

  

  )متر مربع 1000(  2م 1,000=  دونم 1

  

أبعاد (سّجلوا أبعاد لمستطيالت مختلفة، مساحة آل منها دونم واحد  .1

 )المستطيل يمكن ان تكون أعداد طبيعية أو آسور

   :سّجلوا هذه األبعاد في الجدول التالي

     
طول الضلع   

  باألمتار األول
طول الضلع 

  )المجاور(الثاني 
  باألمتار

تمرين لحساب 
  المساحة

  المساحة

          1إمكانية 

          2 إمكانية

          3 إمكانية

           
  .قارنوا مع زمالئكم أبعاد المستطيالت التي اقترحتموها           

  .نها دونم واحد، يمكن أن يكون؟ عّللواآم مستطيًال مختلًفا مساحة آل م           

  
            

          _________________________________________________________  

  
 . متًرا 70أمتار وعرضه حوالي  105طول ملعب آرة قدم حوالي  .2

  2م__________ : مساحة الملعب

  

  : التمرين           

        

  رة القدم أآبر أم أصغر من دونم واحد؟هل مساحة ملعب آ          

  .سّجلوا مساحة الملعب بالدونمات  

  دونم____________ =  2م__________ : مساحة ملعب آرة القدم            
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 .متر 25متر وعرضها  50طول برآة سباحة أولمبية هو  .3

 دونم____________ =  2م__________ : برآة السباحة مساحة

  
ستستعملونها لقسم من " أ"لتم إليها في قسم  النتائج التي وص

  "ب"األسئلة في القسم 
  

  
  
  مساحة غابات بالدنا  . ب

  
  .المعلومات المبينة في رسمة الشجرة لإلجابة عن األسئلة واقرأا   
 
  

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 . البالدمن مساحة _____  %، مساحة الغابات تشّكل أعاله حسب المعطيات .1

تعبر عن الجزء الذي تغطيه الغابات من المساحة الكلية  حّوطوا العبارة التي

 تغطي الغابات تقريًبا . أ  :للبالد
10
5

  .من مساحة البالد 

  من  تغطي الغابات أآثر. ب         
20
1

  .من مساحة البالد 

 تغطي الغابات أقل من  . ج  
20
1

 .مساحة البالدمن  

 فّسروا آيف توصلتم للعبارة الصحيحة 

_________________________________________________ 

_________________________________________________

    %5.7تغطي الغابات حوالي

من مساحة إسرائيل، وتمتد 

 دونم   1,230,000على حوالي 
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ماذا يمكن أن : تساَءلوا . أراد سامر وأحالم أن يتخّيلوا آبر مساحة غابات بالدنا .2

 حة، مالعب آرة قدم  أم برك سباحة أولمبية؟نخطط أآثر على هذه المسا

أراد أن يعرف آم ملعب آرة قدم يمكن أن نخطط على  ،العب آرة القدم ،سامر

  .هذه المساحة

  :لإلجابة على سؤاله وحلوه تنفيذه أآتبوا التمرين الذي على سامر     

  __________________________________: تمرين سامر     

يمكن أن نخطط على  برآة سباحة أولمبيةعرف آم تأن  تأراد ،السّباحة ،أحالم

  .هذه المساحة

  :وحلوه الإلجابة على سؤاله تنفيذه أحالمأآتبوا التمرين الذي على      

  __________________________________: تمرين أحالم     

سمع وليد حديثهما، واّدعى أنه يمكن أن نعرف، دون أن نحسب، ماذا يمكن 

  .تخطيطه أآثر، مالعب آرة قدم  أم برك سباحة أولمبية

  _______________________________________ما رأيكم في اّدعاء وليد؟ 

          _________________________________________________________  

            
  

آيف يمكن أن نعرف مساحة بالدنا بناًء على المعلومات بالنسبة لمساحة  .3

 .وّثقوا طريقة تفكيرآم وحّلكم). استعينوا بالتقدير(الغابات التي تغطيها؟ 

 

بناًء على الحسابات التقريبية في السؤال السابق أي من اإلجابات هي  .4

 :البالدالصحيحة؟ مساحة 

 دونم 24,600,000   . أ

         ونمد  70,110   . ب

     دونم  21,578,947  . ت

     دونم  2,460,000   . ث

  
استعينوا  أن تنفذوها لحساب مساحة البالد؟ أي عملية حسابية عليكم .5

 .3بالحاسبة لفحص إجابتكم  لسؤال 
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  شجر الصنوبر في بالدنا.      ج
     

    
        :أآملوا المعطيات" ب"بناًء على المعطيات أعاله وعلى المعطيات في قسم  .1

  ___________:  أآثر شجرة موجودة في البالد هي

  دونم______________ : مساحة الغابات في البالد

  .دونم من مساحة البالد___________  غطي حوالي ي_____  شجر الـ 

  

بناًء على هذه المعطيات حّوطوا الجملة التي تعّبر عن الجزء الذي تغطيه أشجار  .2

  .البالد فيالغابات  الصنوبر من مساحة

أقل من   . أ
3
1

 مساحة الغابات في البالد 

أآثر من   . ب
3
1

 مساحة الغابات في البالد 

أآثر من   . ت
2
1

 مساحة الغابات في البالد 

  

  

  

  

  

أآثر شجرة موجودة في 
هي شجرة الصنوبر  البالد

والتي تغطي حوالي 
 .دونم 415,000
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 عن الحرائق في غابات الكرمل.    د
  

  
  :وأجيبوا عنهاإطرحوا أسئلة بالنسبة للمعطيات أعاله 

 :السؤال 

   

 

 

  : الجواب

  

  

 : السؤال

 

 

  :الجواب

   ة/مالحظات للمعلم

مل هيمساحة حدائق جبل الكر

   .دونم 110,000حوالي 

نشب حريق آبير، , 1983 في سنة 

   .دونم 3,300ودّمر حوالي 

نشب حريق آبير، , 1989 في سنة 

  . دونم 6,000 ودّمر حوالي

نشب  2010 في شهر آانون األول سنة

 40,000حريق آبير جًدا، ودّمر حوالي 

  ماليين شجرة  5فيها حوالي  .دونم

 

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/weekly_present/integ8teach.pdf

