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 صعود وهبوط الدرج
 

 :شكل درجات بواسطة المكعبات آما مبّين في الابنوا
 
 
  
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :إنتبهوا

 .من أجل الصعود والهبوط من درجة واحدة يلزم خطوتين

 .خطوات4 يلزم من أجل الصعود والهبوط من درجتين

 
 . في بناء الدرجاتاستمروا

 
 :أجيبوا عن األسئلة التالية

 
  درجات؟3ي نصعد ونهبط آم خطوة يلزم لك .1

  درجات؟8آم خطوة يلزم لكي نصعد ونهبط .  2    

 
  أآتبوا عدد الدرجات في العمود األول� جدوًال ابنوا 

 .هبوط الدرجات في العمود الثانيو وعدد خطوات صعود 

  درجات؟30آم خطوة يلزم لكي نصعد ونهبط .  3    

لوا50هبوطها هل يوجد بناء لدرجات يلزم لصعودها و.  4      ! خطوة؟ عّل

لوا51هل يوجد بناء لدرجات يلزم لصعودها وهبوطها .  5      ! خطوة؟ عّل
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ا صغيرة ا صغيرةنبني بيوًت   نبني بيوًت

ن في الشكل ا آما مبّي ن في الشكلإبنوا بواسطة المكعبات بيوًت ا آما مبّي   ::إبنوا بواسطة المكعبات بيوًت
 
  
    
 
 
 
 
  

 :إنتبهوا

لبيت الواحد في ا َو : يوجد  واحد  مكعبات5مكعب أحمر   . زرقاء 
يوجد بيتين  َو 2: وفي  مكعبات حمراء  مكعبات زرقاء10   . 

 
 :أجيبوا عن األسئلة التالية

 
ا .1 ا أحمر وآم مكعًب   بيوت؟3 أزرق يوجد في آم مكعًب

ا أزرق يوجد في  .2 ا أحمر وآم مكعًب   بيوت؟4آم مكعًب

ا أزرق يوجد في  .3 ا أحمر وآم مكعًب   بيوت؟9آم مكعًب

ا أ .4 ا أحمر وآم مكعًب   بيوت؟20زرق يوجد في آم مكعًب

ا يمكن أن نبني من  .5 ا أحمر؟50آم بيًت   مكعًب

ا أزرق يلزم لكل هذه البيوت؟  آم مكعًب

ا يمكن أن نبني من  .6 ا أزرق؟200آم بيًت   مكعًب

ا أحمر يلزم لكل هذه البيوت؟  آم مكعًب

ا أزرق َو 203يوجد عندنا  .7 ا أحمر39 مكعًب  . مكعًب

ناء بيوت آما في الشكل هل نستطيع استعمال جميع المكعبات لب

لوا  !أعاله؟ عّل
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 آلة تصوير

 . أغورة30 األولى )الصورة(  النسخةندفع مقابل
 . أغورات10مقابل آل نسخة أخرى لنفس الورقة ندفع 

                                                 
 :أجيبوا عن األسئلة التالية

  نسخات لنفس الورقة؟6آم ندفع مقابل  .1

  نسخات لنفس الورقة؟8آم ندفع مقابل  .2

  نسخات لنفس الورقة؟12آم ندفع مقابل  .3

  نسخات لنفس الورقة؟24آم ندفع مقابل  .4

ر دعوات لعيد ميالده .5  .يريد رامي أن يصّو

ر؟ آم دعوة  شواقل،2يوجد مع رامي   يمكنه أن يصّو

 ) آل دعوة ورقة واحدة (

 
 . أغورة46 األولى نسخة مقابل الندفع: آلة تصوير أخرى

 . أغورات7مقابل آل نسخة أخرى لنفس الورقة ندفع 

  نسخات لنفس الورقة؟6آم ندفع مقابل  .6

ر  .7 لوا5في أي آلة تصوير أرخص لنا أن نصّو  ! نسخات؟ عّل

ر  .8 لوا21في أي آلة تصوير أرخص لنا أن نصّو  ! نسخات؟ عّل
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 استئجار سيارة
 
  

  مقابل آل يوم  شاقل50استئجار سيارة ندفع عند 

 . في السيارةنقطعهاآم 100 شواقل مقابل آل 10َو 

  آم، 100إذا قطعنا في السيارة أقل من 

 . شاقل مقابل آل يوم استئجار50ندفع 

                                                 
 
 

 :لتاليةأجيبوا عن األسئلة ا

 .استعينوا بخرائط أو بجداول مسافات بين البلدان في البالد

  يوم واحد،خاللآم يكلف استئجار سيارة إذا سافرنا  .1

    من الناصرة إلى طبريا؟

  يوم واحد،خاللآم يكلف استئجار سيارة إذا سافرنا  .2

    من حيفا إلى القدس؟

  يوم واحد،خاللآم يكلف استئجار سيارة إذا سافرنا  .3

   من حيفا إلى إيالت؟ 

آم يكلف استئجار سيارة لثالثة أيام إذا سافرنا من القدس إلى رأس  .4

  ومن رأس الناقورة إلى إيالت ومن ثم إلى حيفا؟الناقورة،

 . أيام5 شاقل الستئجار سيارة، وذلك لـ 400باستطاعة عائلة أن تدفع  .5

 آم آيلومترًا بإمكانهم أن يسافروا؟
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 اربناء جد
 

 .من حديد وبألواح خشبيةداعمة لبناء جدار يتم استعمال أعمدة 

 . ألواح خشبية3بين آل عمودين يوجد 

  
 
 
 
 

                                                    
 
 
 

 :أجيبوا عن األسئلة التالية

  ألواح خشبية؟3آم عمودًا يلزم لـ  .1

  ألواح خشبية؟6آم عمودًا يلزم لـ  .2

  ألواح خشبية؟9مودًا يلزم لـ آم ع .3

  ألواح خشبية؟12آم عمودًا يلزم لـ  .4

  ألواح خشبية؟21آم عمودًا يلزم لـ  .5

  ألواح خشبية؟60آم عمودًا يلزم لـ  .6

ا يلزم إذا استعملنا  .7 ا خشبًي   أعمدة؟7آم لوًح

ا يلزم إذا استعملنا  .8 ا خشبًي   أعمدة؟51آم لوًح
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  من عيدان آبريتمستطيالت                     
 

 :بنت سمر مستطيالت من عيدان آبريت، آالتالي
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                                  
 .إبنوا مستطيالت مثل سمر واستمروا بالبناء بنفس الطريقة

 

 :أجيبوا عن األسئلة التالية

 آم عود آبريت استعملت سمر لبناء مستطيل واحد؟ .1

 آم عود آبريت استعملت سمر لبناء مستطيلين؟ .2

 مستطيالت؟4آم عود آبريت تحتاجون  لبناء  .3

 

 . عود آبريت وابنوا مستطيالت بنفس السطر آما بنت سمر35خذوا 

 هل استعملتم جميع العيدان؟ آم مستطيًال بنيتم؟ .4

ا لبناء 60تقول سمر إذا آان لديها  .5 ، ال تستطيع استعمالها جميًع  عودًا

لوا. مستطيالتال ا؟ عّل  !هل ما تقوله سمر صحيًح

، تستطيع بناء أآثر من 600تقول سمر إذا آان لديها  .6  100 عودًا

لوا. مستطيل ا؟ عّل  !هل ما تقوله سمر صحيًح
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 مربعات من عيدان آبريت
 

 : من عيدان آبريت، آالتاليمربعات ريمبنت 
 
 
 
 
 
 

                                                    
 
 
 

 . واستمروا بالبناء بنفس الطريقةريم مثل مربعاتإبنوا 

 

 :أجيبوا عن األسئلة التالية

 آم عود آبريت استعملت ريم لبناء مربع واحد؟ .1

 آم عود آبريت استعملت ريم لبناء مربعين ؟ .2

 مربعات؟4آم عود آبريت تحتاجون  لبناء  .3

 مربعات؟5آم عود آبريت تحتاجون  لبناء  .4

 مربعات؟10بريت تحتاجون  لبناء آم عود آ .5

 

ا بإمكان.  عودًا43 لدى ريم  .6 لوا أن تبني؟ هاآم مربًع  !عّل

ا بإمكان.  عودًا63لدى ريم .  7    لواها آم مربًع  !أن تبني؟ عّل
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 عجالت قطارعجالت قطار
 

 . عجالت لكل عربة4 عجالت للقاطرة َو 8 لباء لعبة قطاريلزم 

  .يوجد في آل قطار قاطرة واحدة

                                                

 

 :أجيبوا عن األسئلة التالية

 آم عجلة يلزم لبناء قطار فيه قاطرة وعربة واحدة؟ .1

  عربات؟3آم عجلة يلزم لبناء قطار فيه قاطرة َو  .2

  عربة؟20آم عجلة يلزم لبناء قطار فيه قاطرة َو  .3

 ) القاطرةال تنسوا( عجلة؟ 60آم عربة يوجد في قطار فيه  .4

 )ال تنسوا القاطرة( عجلة؟ 160آم عربة يوجد في قطار فيه  .5

 )ال تنسوا القاطرة( يمكن أن نبني؟  عربةآم.  عجلة30يوجد  .6

  عجالت بالضبط؟110باستعمال ) قاطرة وعربات(هل يمكن بناء قطار  .7

  عجالت بالضبط؟128باستعمال ) قاطرة وعربات(هل يمكن بناء قطار  .8

  عجالت بالضبط؟183باستعمال ) قاطرة وعربات (هل يمكن بناء قطار .9
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 ألي اتجاه تتجه األسهم؟
 

 . أمامكم سطر من األسهم المرتبة بترتيب معّين
 ). لحهة اليمين(يمكن لسطر األسهم أن يستمر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . السهم األول يتجه إلى األسفل •

ا •  .السهم الثاني يتجه يميًن

ا •  .السهم الثالث يتجه يساًر

 .أآملوا رسم األسهم بنفس النمط

 

 :أجيبوا عن األسئلة التالية

  ما هو اتجاه السهم الرابع في السطر؟ .1

 ما هو اتجاه السهم الخامس في السطر؟ .2

 ما هو اتجاه السهم السادس في السطر؟ .3

 ما هو اتجاه السهم الثامن في السطر؟ .4

 ما هو اتجاه السهم العاشر في السطر؟ .5

 )دون أن ترسموا(عشرين في السطر؟ ما هو اتجاه السهم ال .6

لوا40هل يمكن أن يكون اتجاه السهم الـ  .7  ! إلى األسفل؟ عّل

لوا120هل يمكن أن يكون اتجاه السهم الـ  .8  ! إلى األسفل؟ عّل

  آيف عرفتم؟ في السطر؟81الـ ما هو اتجاه السهم  .9

لـ ما هو اتجاه السهم .10   آيف عرفتم؟ في السطر؟50ا

 

ا ًن ًايمي ر يسا

األعلى الى 

األسف  لالى 
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 مربعات ومثلثات

 رسموا مربعات مختلفة وحولها مثلثات آما مبّين في الشكلأ

  
    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

عات ب مر ل ا حول  قصة  ا ن ل ا ات  ث ل مث ل ا رسم  ا  و مل آ  .أ

 .أرسموا مربعات أخرى ومثلثات حولها

 :إنتبهوا

 . مثلثات4حول المربع المبني من مربع صغير واحد يوجد 

 . مثلثات8 مربعات صغير يوجد 4حول المربع المبني من 

 
 :أجيبوا عن األسئلة التالية

ا يوجد حول المربع المبني من  .1   مربعات صغيرة؟9 آم مثلًث

ا يوجد حول المربع المبني من  .2   مربعات صغيرة؟16آم مثلًث

ا يوجد حول المربع المبني من  .3   مربعات صغيرة؟49آم مثلًث

لوا75 مربع حوله يمكن رسمهل  .4 ا؟ عّل  ! مثلًث

لوا مث80هل يمكن رسم مربع حوله  .5 ا؟ عّل  !لًث

لوا90هل يمكن رسم مربع حوله  .6 ا؟ عّل  ! مثلًث
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لتعليمي على  ا لمرآز  ا عددي10يحتوي  و  أ منها عرض لنمط مرئي  آل  في   . مهام، 

لتعميم ا طريق  نمط عن  آل  نونية  قا لتعميم. يمكن عرض  ا في بواسطة  حد  آل  يجاد  إ يمكن   

لية وا لمت ا حدود  اء  ن رية ب استمرا لية بدون  لمتوا لية . ا لمتوا ل ن  معّي حد  تماء  ن ا فحص  لتعميم  ا يساعد 

ال  .  أم 

جاهزة لمهام  الث ا الصفوف ث في  تالميذ  لمجموعة  لذاتي  ا  . سادس� للعمل 

بناء مختلفة ل بمراحل  لتالميذ  ا يتعامل  لمهام  ا في  لعمل  ا محسوسة  األنماط خالل  أدوات  بواسطة 

د واألعدا الرسم  وبواسطة  منهجية . مختلفة  ابة  مختلفة لكت طرق  آل مهمة  في  األسئلة  توجه 

ألنم ا في  ونية  لقان ا رؤية  تساعد على    .اطوالتي 

لبحث  ا لكل تلميذ  الفرصة  تاحة  إ لمهم  ا من  لذلك  لتعميم،  ا مختلفة من  لمستويات  لتالميذ  ا يصل 

وبحسب سرعته نونية بطريقته  لقا ا وآتابة  تمارين  آتابة  جداول،   ، رسمات  نماط،  أ ء  نا ب ، بواسطة 

ا آالمًي عرضها  و  الحل. أ طرق  رآتهم  ومشا طرقهم لزمالئهم  لتالميذ  ا أن يعرض  لمهم  ا  يتم وأن. من 

مختلفة نقاط  ل لمعلم  ا إرشاد  لنقاش ب  .ا

رياضيات  ل ا تعليم  في منهج  مختلفة  مواضيع  لمهام  ا رتيب (تعالج  وقسمة، ت ضرب  ئل،  حل مسا

أخرى وحسابات  محيط،  مساحة،  بية،  الحسا لعمليات  .ا ( 

لمهام ا في  لعمل  ا الذي يلي  للنقاش  أخرى  قتراحات  وا مالحظات  يلي   .فيما 

 

 صعود وهبوط الدرج
امن . 1  أن يبني  لمفضل  حتى ا لدرج  ا وهبوط  صعود  ويجربون  مكعبات  بواسطة  لدرجات  ا لتالميذ 

لدرجات ا آبير من  لعدد  ء  نا ب فيها  التي  األسئلة  في  تطبيقه  يمكن  الذي  لقانون  ا    .يالحظون 

ونية. 2 لقان ا إلى  الوصول  بهدف  لمعطيات  ا تنظيم  في  الجدول يساعد   . 

لزو. 3 ا األعداد  خواص  في  لنقاش  ا يمكن  ويتين   متسا مجموعتين  آأعداد مبنية من  خطوات (جية  عدد 

لهبوط ا خطوات  لفردية)الصعود يساوي عدد  ا األعداد  خواص  المقابل  وب  ،. 

 

ا صغيرة ا صغيرةنبني بيوًت   نبني بيوًت
و .1 ة،  ن ّو مل بواسطة مكعبات  لبيوت  ا لتالميذ  ا يبني  أن  لمفضل  ا يالحظوامن  لكل  أن  المكعبات  إضافة 

ف نونيةبيت،  لقا ا يجاد  إ في  يساعدهم  آل بيتهذا  ء  بنا لمطلوبة ل ا آل لون،   لمكعبات من  ا لعدد   . 

حله7سؤال  .2 يمكن  ـ ) أ:   ل لمطلوبة  ا ء  لحمرا ا لمكعبات  ا يجاد عدد  عدد 39إ آان  ذا  إ فحص  ثم   ، ا ًت ي ب  

آاٍف لزرقاء  ا لمكعبات  اؤها من ) ب. ا يمكن بن التي  بيوت  ل ا عدد  زرقاء 203حساب   40( مكعبات 

الحم) بيت المكعبات  عدد  نتها مع  لمعطىومقار ا ء  عدد . را لحديث عن  ا يحبذ  لحالتين  ا في 

لمتبقية ا لمكعبات   .ا

التصوير  آلة 

لين  .1 السؤا حل  َو 3بعد  السؤال4  حول  النقاش  يحبذ  ثمن :   ذا  ليس 24لما األولى  اآللة  في  صور   

ثمن  ر؟12ضعف  لتصوي ا آلة  بنفس  صورة    

صورة : أسئلة .2 األجدرآم  آلة؟ من  آل  في  ر  أن نصّو   

لممكن ا هل من  الصور؟       عدد  لنفس  ٍو  متسا آللتين  ا آل من  في  تكلفة  ل ا فيه  وضع  أن يكون    

الصور؟ عدد  هو  آم  لجواب نعم،  ا آان  ا  ذ إ        
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 استئجار سيارة

 

طوله       اء مسار  ن لتالميذ ب ا الطلب من  آم 1500يمكن       وتقسيم ) 5جواب سؤال ( 

ـ       ل ر  لمسا ارتها5ا ي ز يمكن  أماآن  إلى  رة  واإلشا يام  أ  . 

 

 بناء جدار
 

آخر لألعمدة .1 ولون  الخشب  أللواح  لون  واستعمال  ر،  لجدا ا رسم   .يحبذ 

  

 مستطيالت من عيدان آبريت
المستطيالت .1 اء  بن ل آبريت  عيدان  استعمال   .يحبذ 

صغيرة .2 مستطيالت  عدة  لناتجة من  ا لكبيرة  ا المستطيالت  عد  هو  المستطيالت  بعد  لمقصود  ا  . ليس 

  

 مربعات من عيدان آبريت
المربعات؟ :أسئلة .1 سطر  في  واحد  مستطيل  رؤية  يمكن  حتى  نستعمل  ا  آم عوًد   

) لمربع� 4      ا   . مختلفة؟ ) أطوال  مستطيلين ب رؤية  يمكن  حتى  نستعمل  ا   )  7(آم عوًد

رؤية  يمكن  حتى  نستعمل  ا  ًد آم عو مختلفة؟ 3     أطوال  مستطيالت ب  .  وهكذا) 10( 

 

  عجالت قطار
ر .1 قطا ء  بنا ل لمطلوب  ا العجالت  وعربات (عدد  ـ ) قاطرة  ل ا عدد . 4من مضاعفات  فردي من لذلك 

القطار،  بناء  ل يناسب  ال  لعجالت  اتا ًم ئ دا عجالت  لمتبقية.بقى  ا العجالت  عدد  في  البحث  يمكن    

أآثر من 1 � 3( يكون  أن  عجلة12 بفرضية  القطار؟ ).  بناء  ل يناسب  زوجي  عدد  آل  هل   

عجالت( تبقى  ال   ). أي 

 

 

 ألي اتجاه تتجه األسهم؟ألي اتجاه تتجه األسهم؟

ـ  .1 األسهم ب رقيم  يمكن ت السؤال  حل  , 1لتسهيل   2. . . . . .   

فقية : سؤال .2 أ تكون  أسهم  ا(أي  ًر يسا ا ،  ًن عمودية ) يمي ها  ي أ أسفل(و  )أعلى، 

 

 مربعات ومثلثات
ن من  تكّو ت لمهمة  ا هذه  في  نونية  لقا ا ومساحته) أ:    المربع  ضلع  طول  بين  لعالقة   .ا

 .هالعالقة بين طول ضلع المربع ومحيط)        ب
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