
__________________________________________________________________________ 

 /http://ymath.haifa.ac.il                            מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

1 

 ق كسور نعل

 

  مقارنة كسور: الموضوع

  .مقارنة كسورترتيب ومختلفة ل استراتيجياتطرح : الهدف التعليمي

  صف: عدد المشتركين

  :الفعالية تضم

 تعليمات وارشادات للمعلم  •

 فعالية للطالب  •

 بطاقات للقص  •

 : أدوات مساعدة

 . من جانب الى آخرفي غرفة الصف حبل رفيع مد  •

  .البطاقات لتعليق الغسيل شابكم أو مكتب مشابك •

 . سلة •

 : الفعالية وصف

عد ب. يتم تنفيذ الفعالية بشكل فردي. سيقوم الطالب بترتيب الكسور العادية واالعداد المخلوطة على حبل الغسيل

تكمن . بحيث يتم مد حبل داخل الصف وتعليق بطاقات االعداد على الحبل كل الصف، -نفذ بشكل جماعيذلك ُت

 . نفيذ الفعالية بشكل جماعي بان يتم اجراء نقاش صفي حول استراتيجيات المقارنة المختلفةأهمية ت

 

 

 

 

 

 

 

 NTCM  -  http://www.nctm.org  تم أخذ الفعالية من موقع: المصدر

http://www.nctm.org/
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 : إرشادات للمعلم

 

 .عوا الفعالية على الطالبوّز .1

  .عداد عليهوعلقوا بطاقات األا مسبًقا الحبل روحّض .2

 . وّزعوا البطاقات الموجودة في السلة على األوالد بحيث يحصل كل ولد على بطاقة واحدة .3

اطلبوا من الطالب، كل حسب دوره، ان يقوم بتعليق البطاقة التي معه في المكان المناسب على الحبل  .4

 .  قرر ان هذا المكان هو المناسب للبطاقة كيفوان يفسر 

 

مثاًل، عند مقارنة كسر عادي مع عدد  -صف ان يعللوا اجاباتهم بطرق مختلفةمكن ان نطلب من طالب الي

مقارنة كسور بسيطة . مخلوط، يمكن ان نحول العدد المخلوط الى كسر عادي أو العكس ومن ثم نقوم بالمقارنة

ن الربع اكبر من السدس لذلك مثال، ثالثة ارباع اكبر من سدس ال قيمة الكسر بواسطة تقديريمكن ان تكون 

 .ثالثة ارباع اكبر من سدس

بإمكاننا ان نعلق البطاقة تحت في هذه الحالة . ق بطاقة في مكان معلقة عليه بطاقة أخرىأحياًنا يمكن ان نعّل

 . البطاقة السابقة بحيث يستطيع الطالب رؤية البطاقتين مًعا

موافقون وهل هناك طالب لديه تفسير إضافي اذا لوا الطالب عندما نعلق بطاقتين او اكثر في نفس المكان اسا

 .لمكان البطاقة التي تم تعليقها مؤخًرا

 

 

 : في النقاش الصفي يمكن أن نسأل

  صحيح، مقارنة  1االقرب الى : مثل)ما هي االستراتيجيات التي يمكن ان نستعملها لمقارنة الكسور؟

، مقارنة حسب مقامات متشابهة، مقارنة حسب بسوط متشابهة ...مع الربعمقارنة مع النصف، 

 ...(.والخ

  واحد؟ الصفر أو الى الالى  أقربكيف يمكن ان نحدد اذا كان الكسر 

  اذا كان معطى عدد مخلوط، كيف نحدد الى أي عدد صحيح هو اقرب؟ 

 أي عدد صحيح هو اقرب ؟ كيف يمكن ان نحدد الى  (أكبر من واحد)اذا كان معطى كسر غير عادي 

  الكسور ]حسبها وضع الكسور واالعداد المخلوطة على الحبل؟ تم هل تستطيعون تمييز القاعدة التي

 [.1البسيطة تقع بين الصفر والواحد بينما االعداد المخلوطة والكسور الغير عادية تقع على يمين العدد 
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 : إمكانيات للتوسع في الفعالية

 

 أكثر تستطيعون تنفيذ الفعالية مع الكسور واالعداد العشرية مًعا، مثًلا نضيف بطاقات مع  الطالب مكلما تقد

والتي هي نفسها تظهر ككسور  0..5, 0..2 ,5.8.0,  5.0 –مثال نضيف االعداد. اعداد عشرية

: بسيطة واعداد مخلوطة، نضيف ايًضا اعداد عشرية لم تظهر ككسور بسيطة واعداد مخلوطة مثل

5..0  ,5.0 ,1.108. 

 ضعوا بطاقات كسور على الحبل واطلبوا من الطالب تعليق اعداد صحيحة . 

 قوا بطاقة فارغة بين بطاقتين واسالوا الطالب أي اعداد يمكن كتابتها على هذه البطاقة؟ يمكن المقارنة عّل

 . بين إجابات الطالب وتفسيراتهم

 



 

 فعالية للتالميذ 

 
 

 

 

 

 

 

 . عليه بطاقات أعدادأمامكم حبل غسيل ُعلقت 

 

 :كن أن نضع بطاقات األعداد التاليةمأين، حسب رأيكم، ي .1

      

 

. على الحبل، أين يجب وضع الكسور الغير عادية واألعداد المخلوطة على الحبل كسور البسيطةالسّجلوا أين يجب وضع  .2



 

 بطاقات أعداد
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