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   بالعيدانةفعالي
                                                                                                     

  The Super Source, by Cuisenaire, 1996: ة إعتماًدا على الكراستم إعداد الفعالي

  أزواج عيدان وآسور -  والرابع ثالث الللصفينفعالية . ب

  الفعالية؟ في نعمل ماذا

 .نبحث مفهوم الكسر 

 . مختلفة من العيدانانالحظ أن نفس الكسر يمكن أن يصف أزواًج 

  .صحيحمقدرة ذهنية لتمثيل األقسام والواحد النطّور  

  المواد

   رزمة واحدة لكل زوج– عيدان ملّونة 

  تعليمات لعرض الفعالية للتالميذ

 . عيدان بحيث يكون أحدهما ثلث اآلخرجدوا زوج. العمل بأزواج 

أبيض وأخضر : مثال للتوثيق بطريقتين لزوج العيدان. وّثقوا النيجة بطريقتين مختلفتين .1
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 .وّثقوا بطريقتين. 
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  إقتراحات للنقاش الصفي

 آيف تعرفون بأنكم قد وجدتم آل األزواج الممكنة لكسر معّين؟ 

لماذا الكسر 
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  ليس بالقائمة؟

 عود أن يشترك بتمثيل آسرين مختلفين؟آيف يمكن لنفس ال 

 لماذا توجد آسور ممثلة بأقل أزواج عيدان من غيرها؟  
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فعالية بالعيدان

تم إعداد الفعالية إعتمادًا على الكراس: The Super Source, by Cuisenaire, 1996

أ. فعالية لصفوف البستان – الصف الثاني  - غطّوا الزرافة


ماذا نعمل في الفعالية؟

· نطوّر التفكير الحيّزي

·  نرى مساحة مكوّنة من مجموع عدة أقسام تكوّنها.

· نجد حلولاً مختلفة    

المواد


· عيدان ملوّنة، عود من كل لون. (العيدان عبارة عن عصي ملونة بأطوال 1سم، 2سم، 3سم،.........10سم).

· ورقة عمل "غطّوا الزرافة" (مرفقة) 2-3 ورقات لكل ولد.

 تعليمات لعرض الفعالية للتلاميذ


العمل بأزواج. يرتب كل ولد العيدان كما يلي: 

· يستعمل كل ولد جميع العيدان التي معه ليغطي رسمة الزرافة كليًا: (رسمة مكبرة مرفقة) 

· قارنا عملكما. وثقوا طريقة (أو طرق) التغطية.

· حاولوا إيجاد طرق أخرى لتغطية الزرافة ووثقوها.

إقتراحات للنقاش الصفي


· كم حلاً مختلفًا وجدتم؟

· هل الحل الأول ساعد في إيجاد حلول أخرى؟ كيف؟

· أي عود وضعتموه أولاً؟ لماذا؟

· أي عود كان الأصعب أن تجدوا مكانه؟ لماذا؟

· لو غطينا الزرافة كليًا بعيدان بيضاء، كم عودًا يلزم؟




فعالية بالعيدان

تم إعداد الفعالية إعتمادًا على الكراس: The Super Source, by Cuisenaire, 1996

ب. فعالية للصفين الثالث والرابع  - أزواج عيدان وكسور

ماذا نعمل في الفعالية؟

· نبحث مفهوم الكسر.

· نلاحظ أن نفس الكسر يمكن أن يصف أزواجًا مختلفة من العيدان.

· نطوّر مقدرة ذهنية لتمثيل الأقسام والواحد الصحيح. 

المواد

· عيدان ملوّنة – رزمة واحدة لكل زوج 

تعليمات لعرض الفعالية للتلاميذ


· العمل بأزواج. جدوا زوج عيدان بحيث يكون أحدهما ثلث الآخر.

1. وثّقوا النيجة بطريقتين مختلفتين. مثال للتوثيق بطريقتين لزوج العيدان: أبيض وأخضر فاتح:


· جدوا أزواج عبدان كثيرة قدر الامكان التي تبيّن الـ 
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. وثّقوا بطريقتين.

· جدوا أزواج عبدان التي تبيّن الـ 
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. وثّقوا بطريقتين.

· جدوا ووثّقوا أزواج عيدان للكسور:
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إقتراحات للنقاش الصفي 

· كيف تعرفون بأنكم قد وجدتم كل الأزواج الممكنة لكسر معيّن؟

· لماذا الكسر

12
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 ليس بالقائمة؟

· كيف يمكن لنفس العود أن يشترك بتمثيل كسرين مختلفين؟

· لماذا توجد كسور ممثلة بأقل أزواج عيدان من غيرها؟ 

فعالية بالعيدان

تم إعداد الفعالية إعتمادًا على الكراس: The Super Source, by Cuisenaire, 1996

ج. فعالية للصفين الخامس والسادس  - أسماء مختلفة للعيدان


ماذا نعمل في الفعالية؟

· نبحث مفهوم الأعداد النسبية.

· نكتشف أن نفس الكسر يمكن أن يلائم لعدة عيدان مختلفة.

· نكتشف أن نفس العود يمكن أن يلائم لعدة كسور مختلفة.

المواد

· عيدان ملوّنة – رزمة واحدة لكل زوج 

تعليمات لعرض الفعالية للتلاميذ


· العمل بأزواج. خذوا العود البنفسجي وأعطوه القيمة 1.

· جدوا القيمة العددية لكل عود من العيدان الأخرى، وذلك اعتمادًا على أن العود البنفسجي هو 1 صحيح. الأعداد الملائمة يمكن أن تكون كسورًا، أعدادًا مخلوطة أو أعدادًا صحيحة. 
هذه بعض الحلول:



· وثّقوا جميع الحلول.

· اختاروا عودًا بلون آخر، أعطوه القيمة 1. جدوا القيمة العددية لكل عود من العيدان الأخرى.

· إرجعوا على نفس العملية مع عود بلون آخر.

إقتراحات للنقاش الصفي


· كيف ستجيبون على السؤال: أي عود يمثل 1/2?

· كيف تفسرون: لعيدان مختلفة يلائم نفس العدد؟ 

· كيف تفسرون: نفس العود يلائمه أعدادًا مختلفة كثيرة؟

· لعيدان مختلفة يلائم نفس العدد؟ 


· ماذا يمكن القول عن الأعداد الملائمة لعيدان أقصر من 1 صحيح؟ أطول من 1 صحيح؟







�








		المركز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلة الابتدائية-جامعة حيفا

		http://mathcenter-k6.haifa.ac.il







_1261468192.unknown



_1261468206.unknown



_1261468232.unknown



_1261470888.unknown



_1262622576.unknown



_1261468239.unknown



_1261468221.unknown



_1261468200.unknown



_1261468177.unknown



_1261468184.unknown



_1261468081.unknown



_1261467831.unknown





