
  

  أين أنتم؟
  

  

  

 إبدأ

  

  ".إبدأ "بـ قبل آل سؤال إبدأوا بالرأس المشار إليه
  

أين ستكونون بعد أن تقطعوا  .1
5
   من الطريق التي حول المخمس؟2

  .ضعوا اصبًعا على أحد الرؤوس .2

  أي قسم من الطريق قطعتم للوصول لهذا الرأس؟

  ة آاملة حول المخمس؟أي قسم من الطريق عليكم أن تقطعوا إلآمال دور

 بالتقريب، إذا قطعتمأين ستكونون .3
4
   من الطريق التي حول المخمس؟1

 بالتقريب، إذا قطعتمأين ستكونون .4
6
   من الطريق التي حول المخمس؟1

  ،)أحد الرؤوسلكن ليس على (محيط المخمس ضعوا اصبًعا على  .5

 .ه النقطةالطريق قطعتم للوصول لهذأي قسم من وقّدروا  

  

  .أآتبوا أسئلة شبيهة من عندآم

  
  
  

: الكراسالمصدر :Number Sense  سادس–رابع : للصفوف .  
By: Alistair McIntosh, Barbara Reys, Robert Reys, and Jack Hope,  
Dale Seymour Publications, 1997 
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أين أنتم؟





قبل كل سؤال إبدأوا بالرأس المشار إليه بـ "إبدأ".

1. أين ستكونون بعد أن تقطعوا 

5


2


 من الطريق التي حول المخمس؟

2. ضعوا اصبعًا على أحد الرؤوس.
أي قسم من الطريق قطعتم للوصول لهذا الرأس؟
أي قسم من الطريق عليكم أن تقطعوا لإكمال دورة كاملة حول المخمس؟


3. أين ستكونون بالتقريب، إذا قطعتم
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1


 من الطريق التي حول المخمس؟

4. أين ستكونون بالتقريب، إذا قطعتم

6


1


 من الطريق التي حول المخمس؟

5. ضعوا اصبعًا على محيط المخمس (لكن ليس على أحد الرؤوس)،
وقدّروا أي قسم من الطريق قطعتم للوصول لهذه النقطة. 

أكتبوا أسئلة شبيهة من عندكم.

المصدر: الكراس:  Number Sense  للصفوف: رابع – سادس.

By: Alistair McIntosh, Barbara Reys, Robert Reys, and Jack Hope, 
Dale Seymour Publications, 1997



































إبدأ
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