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  ؟ما هو العدد

 

 

  :ما هو أآبر عدد والذي يحقق الشروط التالية

 لعدد مكّون من أربعة أرقاما1. 

 10حاصل جمع أرقامه يساوي 2. 

  آل أرقامه مختلفة بعضها عن بعض3. 
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:مالحظات للمعلم  

  .وتعالج خواص األعداد واالدراك العددي. الرابع –الفعالية مالئمة لصفوف الثالث 

  :إحدى طرق الحل هي بحث الشروط أعاله عن طريق طرح أسئلة، مثل

 ). 9الرقم (ما هو رقم األلوف في أآبر عدد رباعي المنزلة  •

بالطبع ال يمكن ألن (؟ 9هل يمكن أن يكون رقم ألوف العدد الذي نبحث عنه هو  •

، وبما أنه معلوم  9+  1+  0+  0=  10.   1،  0،  0: األرقام الثالة األخرى ستكون

 ).لذلك ال يمكن ،أن األرقام مختلفة بعضها عن بعض

نفس الطريقة ب(آرقم ألوف، هل يمكن أن يالئم لشروط السؤال؟  8ماذا مع الرقم  •

  ).ال يمكن أن يكون رقم ألوف العدد 8أعاله نبّين أن الرقم 

إذا آان رقم ( آرقم ألوف، هل يمكن أن يالئم لشروط السؤال؟  7ماذا مع الرقم  •

وعندها أآبر عدد يفي بكل شروط  2، 1، 0: ، عندها األرقام األخرى ستكون7األلوف 

  ).7210: السؤال هو

  :إقتراحات لتوسيع السؤال

عدد من أربعة أرقام، حاصل جمع أرقامه : (جدوا أعداًدا أخرى تفي بشروط السؤال •

 ).وآل أرقامه مختلفة بعضها عن بعض 10يساوي 

  ؟المعطاة نفس الشروطبآم عدًدا فردًيا يمكن أن نبني  :سؤال للتحدي •

 .روط السؤالواللذين يفيان بش 4جدوا عددين على األقل من مضاعفات الـ  •

ال يوجد عدد آهذا، ألن . ( ويفي بشروط السؤال  3جدوا عدًدا من مضاعفات الـعدد    •

 ). 10حاصل جمع أرقام العدد يساوي : أحد شروط السؤال هو

اقترحوا عدًدا من (___ جدوا عدًدا يفي بشروط السؤال وهو من مضاعفات الـعدد  •

 ).عندآم

 ة أرقام؟العدد المطلوب مكّون من خمس ماذا لو •

يمكن أن نطلب من األوالد أن يضيفوا شروًطا أخرى من عندهم أو يحذفوا بعض  •

 . الشروط ويجدوا العدد بناًء على الشروط الجديدة

 


