إثراء رياضي لطالب متفوقين في الرياضيات في المرحلة اإلبتدائية
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 Iإستهال ٌ

1

لنفرض أنكم دخلتم لدكان لشراء رزمة ورق صحي .على الرف يوجد نوعان من الرزم سعر كل
منها كالتالي:

السعر 28 :ش.ج.

السعر 36 :ش.ج.

أي رزمة هي األو َفر؟  -رزمة من نوع "سوفت" أم رزمة من نوع "ليلي"؟ عللوا.
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.2

ن عن حملة :1+1
في دكان قريب لبيع بيتسا أعلـ َ
نشتري بيتسا واحدة ونحصل مجانًا على بيتسا إضافية من نفس النوع.
أمامكم الئحة األسعار في دكان البيتسا -األسعار العادية وأسعار الحملة.

أ)

حملة بيتسا عائلية 1 +1

₪ 62

حملة بيتسا عائلية ضخمة1 + 1

₪ 80

بيتسا ضخمة  +قنينة كوال  +شرائح خبز مع
وم)
م َث َّ
ثوم (خبز ُ

₪ 58

بيتسا عائلية

₪ 34

بيتسا عائلية ضخمة

₪ 44

متى نوفر نقو ًدا أكثر – في حملة بيتسا عائلية ,أم في حملة بيتسا عائلية ضخمة؟

م اختياركم؟
إشرحوا ,كيف ت ّ
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ب) اشترت مجموعة مؤلفة من  8أوالد بيتسا عائلية ,قسمتها لـثماني قطع ,وتقاسمت السعر
ً
شاقال دفع كل واحد منهم؟
بالتساوي .كم

ض َر كل ولد من أوالد الصف عدة قـطَـع نقدية من فئة الشاقل لشراء البيتسا .إلى كم قطعة
ج) أح َ
متساوية يمكن تقسيم بيتسا عائلية ضخمة ,إذا أردنا أن يكون سعر كل قطعة منها عد ًدا كامال من
الشواقل (دون أغورات)؟ أكتبوا إمكانيات مختلفة.

.3

كوكا-كوال في سلسلة حمالت بمناسبة عيد الفطر
خرجت الشركة المركزية إلنتاج المشروبات الخفيفة م.ض( .كوكا-كوال إسرائيل) في سلسلة
حمالت مع اقتراب حلول عيد الفطر .في إطار هذه الحمالت:



كل من يشتري رزمة من  8قناني كوكا-كوال سعة كل منها  1.75لتر يحصل على  2لتر
هدية (أضي َفـت مسب ًقا).



كل من يشتري رزمة من  6قناني كوكا-كوال سعة كل منها  1.75لتر يحصل على  1.5لتر
هدية (أضي َفـت مسب ًقا).



كل من يشتري رزمة من  3قناني كوكا-كوال سعة كل منها  1.75لتر يحصل على
 750مليلتر هدية (أضي َفـت مسب ًقا).



كل من يشتري في إحدى محطات الوقود رزمة من  6قناني كوكا-كوال سعة كل منها 1.5
لتر ,يحصل على  1.5لتر هدية.
بمناسبة العيد أرادت عائلة شراء  24قنينة كوكا-كوال.
ساعدوا العائلة في اختيار إحدى الحمالت وعللوا اختياركم.
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في دكان بيعت حبات بوظة في رزم حملة كالتالي:

.4

 8حبات بوظة  2 +هدية
السعر 22.30 :ش.ج.

بعد انتهاء الحملة بيعت الرزمة العادية ,التي احتوت على  8حبات بوظة بسعر  20ش.ج.

هل اإلعالن السابق حقيقي وأمين؟
بيّنوا المعطيات والحسابات المطلوبة.
إذا تبين لكم أن اإلعالن للحملة لم يكن أمي ًنا ,اقترحوا إعالنات لحملة بديلة.
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 IIتغذية حكيمة

تهدف الفعاليات في هذا القسم إلى فحص نوعية الغذاء الذي تأكلونه اليوم ومدى كونه صح ًيا,
والوصول إلى قائمة طعام موصى بها (صحية أكثر).

مالحظات


من المستحسن في هذه المرحلة إجراء نقاش مع الطالب :إذا كان هذا هو الهدف-
فما الذي نحتاج إلى معرفته؟



عادات الغذاء هي جزء من مجرى حياتنا ولها تأثير كبير على جودة الحياة.



عادات غذائية حكيمة تمنع وتقلل تشويشات ومخاطر صحية.



إدراك مبادئ التغذية الحكيمة ومعلومات أساسية تؤدي إلى تحسين ملحوظ في
العادات الغذائية.
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من َتـج الغذائي
مل َ
صـق ال ُ
 -IIأ) ُ

منتـ َج
 -بطاقةُ هوية ال ُ

صـق المر َفق بالمنتجات الغذائية المرزومة تمكينك من معرفة محتويات الغذاء ,كميته,
َيهدف المل َ
ومكوناتـه.

تظهر على كل رزم الطعام التي نقوم بشرائها معطيات غذائية تزودنا بمعلومات حول المكونات
المختلفة الموجودة في الغذاء .المكونات التي يف َترض على وزارة الصحة عرضها هي:

طاقة (سعرات حرارية)
بروتينات (غرام)
نشويات (غرام)
صوديوم (ملغم)
دهنيات (غرام)

يشار عادة إلى كمية كل مكون في كل  100غرام من الغذاء.
مكونات الغذاء مفصلة بترتيب تنازلي بحسب كميتها ,أي أن المكون األكبر كمية يذكر ً
أوال
وهكذا.
يساعد تفصيل المكونات الغذائية للمنتج على تخطيط متوازن لالئحة الطعام ,بالمقارنة مع
منتجات مشابهة كما ويساعـد المستهلك في اختيار المـن َتـجات التي تالئم احتياجاته الصحية.
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.1

مـكَون:
أكتبوا بكلماتكم تفسيرا قصيرا لكل ُ

طاقة-
بروتينات-
نشويات-
صوديوم-

دهنيات-

.2

يحب األوالد في عائلة سعيد أكل الجبنة البيضاء ,إال أنه يتوجب عليهم األخذ بعين
االعتبار مشكلة السمنة الزائدة بينهم .على رف البراد في الدكان نوعين من الجبنة
البيضاء التي يحبها أألوالد .العائلة م َترددة في اختيار أحد النوعين ولذا تَطلب
مساعدتـَك.
ص َور تفصيل المكونات الغذائية لكل نوع من نو َعي الجبنة:
تحت ال ُّ

جبنة ماعز

جبنة بيضاء طرية

القيمة الغذائية لـ 100-غرام

القيمة الغذائية لـ 100-غرام
طاقة
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طاقة

 100سعرة حرارية

بروتينات

 9غرام

نشويات

 3غرام

دهنيات

 5غرام

صوديوم

 240ملغم
תכולה 250 :גרם

 200سعرة حرارية

بروتينات

 10غرام

نشويات

 4.5غرام

دهنيات

 16غرام

صوديوم

 900ملغم

-8תכולה 250 :גרם

قرارات حكيم ٌ
ة
ٌ

أ.

قارنوا بين مكونات نوعي الجبنة :بماذا تتشابه َوبماذا تختلف؟

ب .أي نوع من الجبنة تنصحون أوالد عائلة سعيد بشرائه ؟ لماذا؟
ج .عند أكل قطعتين من الخبز يكتسب الجسم  124سعرة حرارية.
إذا قمتم بـ َدهن قطعة خبز بجبنة طرية وثانية بجبنة ماعز:
ما هي كمية السعرات الحرارية التي سيكتسبها الجسم عند أكل القطعة
األولى؟_________
ما هي كمية السعرات الحرارية التي سيكتسبها الجسم عند أكل القطعة
الثانية؟_________
مالحظة :لإلجابة عن هذا السؤال يجب تقدير كمية ووزن الجبنة التي يتم دهنها على
قطعة خبز.
د .أكتبوا أنتم أسئلة إضافية تتعلق بالمقارنة بين المكونات الغذائية لنوعي الجبنة
وأجيبوا عليها.
هـ .إذا قمتم بشراء جبنة بيضاء طرية كالمذكورة ساب ًقا ,ولكن في علبة أكبر سعتها
صق الغذاء الخاصة بها؟
 500غرام (بدال من  250غرام) – هل تتغيـر المعطيات على مل َ
إذا كانت اإلجابة نعم – فصّـلوا كيف ,إذا ال ,وضحوا السبب.
.3

مالحظة :من المستحسن أن يتم مسب ًقا قبل تنفيذ هذه الفعالية ,جمع علب فارغة من أنواع مختلفة
من حبوب الصباح.
هل تأكلون حبوب الصباح؟ هل فحصتم مرة ما هي مكوناتها وعلى ماذا تحتوي؟
إذا كنا نرغب بالمحافظة على تغذية سليمة ,من المهم االنتباه لمحتويات الغذاء الذي نأكله.
في هذه الفعالية سنقوم بإجراء مقارنة بين أنواع مختلفة من حبوب الصباح التي تقومون باستهالكها,
وسنحاول تمييز النوع الذي يستحسن استعماله من ناحية صحية.
أحضروا للصف علبًا فارغة لحبوب الصباح من أنواع مختلفة.
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صق الغذائي الموجود على علب حبوب الصباح المختلفة التي قمتم بإحضارها وأكملوا الجدول
دققوا في المل َ
التالي:

المكونات الغذائية ألنواع مختلفة من حبوب الصباح
نوع حبوب
الصباح

الوزن

بروتينات
(بالغرامات)

طاقة
(بالسعرات
الحرارية)

نشويات
(بالغرامات)

دهنيات
(بالغرامات)

ب .أكتبوا استنتاجاتكم من الجدول:

ج .إذا كان عليكم أن تقدموا توصية حول حبوب الصباح الصحية أكثر من غيرها ,ما
هي التوصية التي تقدمونها؟ لماذا؟
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ب الهرم الغذائي

يبين لنا الهرم الغذائي كيف يمكن المحافظة على تغذية سليمةُ .يـ َ
م الهرم الغذائي
قـ َ
س ُ
لطبقات ,بحيث تتمثل كل مجموعة غذائية بإحدى طبقات الهرم .كلما كانت المجموعة
ب لقاعدة الهرم ,توجب استهالك عدد أكبر من وجباتها خالل اليوم ,والتقليل
الغذائية أق َر ُ
من استهالك وجبات تتبع مجموعات غذائية واقعة في رأس الهرم .كان شكل الهرم
الغذائي في وقت من األوقات هكذا:

ومنذ سنة  2005أصبح شكله هكذا:
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.1

بماذا يتشابه وبماذا يختلف الهرمان؟

مالحظة:
بدأت فكرة الهرم الغذائي سنة  .1992صممت وزارة الزراعة األمريكية الهرم كوسيلة
سم الهرم آنذاك لطبقات ,بحيث احتلت كل مجموعة
إلرشاد الجمهور لتغذية صحيحة .ق ّ
غذائية طبق ًة في الهرم .في قاعدة الهرم كانت مجموعة الخبز والحبوب ,فوقها الفواكة
والخضراوات ,ومن بعدها مجموعة الحليب ,أجبان ,لحوم وبقوليات وبرأس الهرم مجموعة
الزيوت والحلويات .كلما كانت المجموعة قريبة أكثر لقاعدة الهرم ,كان ممك ًنا استهالك
عدد أكبر من وجباتها في اليوم الواحد ,والتقليل في استهالك وجبات من مجموعات
الغذاء الموجودة في رأس الهرم.
بعد أكثر من عشر سنوات ,في سنة  ,2005تَ َق َر َر تغيير الهرم .كان هذا القرار نتيجة
لموجة من االنتقاد الشديد على الهرم السابق .من بين االنتقادات:
لم يتم إحداث أي تغيير على شكل الهرم يعكس الحقائق الجديدة التي تم التوصل إليها
عبر السنين والمتعلقة بالعالقة بين التغذية والصحة.
لم يميز الهرم (القديم) بين أنواع األغذية األكثر صحية وتلك األقل صحية في كل
مجموعة-مثال ينقص التمييز بين خبز من طحين أبيض وبين خبز من طحين كامل ,أو بين
دهن مشبع ودهن أحادي غير مشبع.
لم يتم التطرق لموضوع النشاط البدني.
يشبه شكل الهرم الغذائي الجديد الهرم القديم بعد َد َورانـه .المجموعات الغذائية تتمثل
اآلن بواسطة مثلثات ملونة .كل لون يمثل مجموعة غذائية مختلفة.
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طريقة تصميم الرمز الجديد تهدف إلى إيصال عدة رسائل مهمة:
تنويع :ترمز المثلثات بألوانها الست ,والتي تمثل المجموعات الغذائية المختلفة ,إلى
أهمية االستهالك اليومي ألغذية من كل المجموعات الغذائية.

مقدار :لكل مثلث قاعدة بطول مختلف .كلما كانت القاعدة أطول كانت التوصية
باستهالك كمية أكبر من نوع الغذاء المشار إليه ,بالمقارنة مع مجموعات غذائية أخرى.
ً
مثال ينصح باستهالك أكبر عدد من الوجبات من مجموعة الخبز والحبوب وأقل ما يمكن
من مجموعة الزيوت والدهنيات.

اختيار سليم لألغذية من كل مجموعة:
يقل " َعرض" المثلثات الملونة كلما ارتفعنا باتجاه رأس الهرم وهذا يرمز للحاجة بالقيام
باختيارات صحيحة ومعتدلة :في القاعدة العريضة لكل مجموعة غذائية ,تتواجد األنواع
التي تحتوي على نسبة قليلة من الدهن الصلب أو سكريات .من هذه األنواع ينصح
باستهالك كمية أكبر خالل اليوم .في رأس الهرم تتواجد أنواع الغذاء التي تحتوي على
نسب دهن صلب وسكريات مرتفعة أكثر ,من هذه األنواع ينصح باستهالك كميات أقل
خالل اليوم  .لكن! كلما قمت بنشاطات بَـ َدنـية أكثر ,أمكنك دمج كمية أكبر من أنواع
األغذية الموجودة في رأس الهرم في قائمة الطعام اليومية.

النشاط البدني:
هيئة اإلنسان الذي يقوم بصعود الدرج تذكر بأهمية دمج نشاط بدني ألجل المحافظة
على جسم معافى.
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ضروا قائمة طعام جماعية ,تتالءم مع عادات األكل بين أفراد المجموعة.
 .2أ .ح ّ
بالنسبة لكل وجبة من الوجبات بيّنوا أنواع الغذاء وكميته.

جدول  :1الطعام الذي نأكله في يوم كامل

أنواع الغذاء والكمية

وجبة الطعام
وجبة الفطور

بين وجبة الفطور ووجبة الغذاء

وجبة الغذاء

بين وجبة الغذاء والعشاء

وجبة العشاء

بعد وجبة العشاء
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*

الجدول التالي يبـ َيـن كمية الغذاء التي يجب على أوالد في مثل عمركم استهالكه يوميًا
بحسب الهرم الغذائي.

جدول  :2كميات الغذاء الموصى باستهالكه يوميا

نوع الطعام

كمية الغذاء الموصى باستهالكه يوميا

أسماك

 5أونصات

خضراوات

 2كؤوس

فواكه

 1.5كأس

حليب ومنـ َتـجات غنية بالكالسيوم

 3كؤوس

لحوم ,أسماك ,مكسرات وبقوليات

 5أونصات

أونصة هي وحدة قياس أمريكية ,وتعادل  28غرام تقري ًبا.

فيما يلي أمثلة الستهالك أونصة واحدة من الحبوب:
قطعة واحدة من الخبز
 1/2كأس من الرز
 1/2كأس من المعكرونة.
 1/2كأس من حبوب الصباح

األمثلة التالية هي الستهالك أونصة واحدة من لحوم ,أسماك ,مكسرات وبقوليات:
 30غرام لحم ,أسماك أو دجاج
بيضة واحدة
حفنة صغيرة من الجوز أو اللوز
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حضـرتـموها في بند أ (جدول  ,)1وأكملوا بناء عليها ,في
ب .افحصوا قائمة الطعام التي َ
جدول رقم  ,3الكمية التي تستهلكونها في اليوم الواحد من كل نوع من أنواع
الغذاء.
استخدموا نفس وحدات القياس التي تم استعمالها في جدول الكميات الموصى
بها يوم ًيا(جدول  .)2فصّلوا ,كيف وجدتم الكميات؟

جدول  :3كمية االستهالك ألنواع الغذاء التي نأكلها يوميا
نوع الغذاء

كمية االستهالك اليومي
الخاصة بكم بحسب الجدول
في البند أ

تفصيل حساب الكميات

حبوب

خضراوات

فواكة

حليب َومـن َتـجات
غنية بالكالسيوم

لحوم ,أسماك ,جوز
وبقوليات

مالحظة :لحساب الكميات يمكن االستعانة بالجدول التالي المنسوخ من الموقع:
http://www.olympusfit.co.il/show_mamarim.asp?id=46&cat_id=11
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الو زن بالغرامات ألنواع من الغذاء

الغذاء
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ملعقة صغيرة
ممسوحة

كأس ممسوحة

ملعقة كبيرة
ممسوحة

رز

 15غرام

 5غرامات

 240غرام

عسل

 15غرام

 5غرامات

 240غرام

زبدة

 15غرام

 5غرامات

 240غرام

حليب

 15غرام

 5غرامات

 240غرام

ماء

 15غرام

 5غرامات

 240غرام

ملح

 15غرام

 5غرامات

 240غرام

حساء

 15غرام

 5غرامات

 240غرام

سكر

 15غرام

 5غرامات

 240غرام

سميد

 12غرام

 4غرامات

 200غرام

عدس

 15غرام

 5غرامات

 240غرام

فتات الخبز

 6غرامات

 2غرامات

 100غرام

كواكر(بسكوت
مالح)

 6غرامات

 2غرامات

 100غرام

كورنفلور

 10غرامات

 3غرامات

 120غرام

طحين

 10غرامات

 3غرامات

 125غرام

كاكاو

 10غرامات

 3غرامات

 125غرام

زيت

 15غرام

 5غرامات

 240غرام

فاصولياء

 15غرام

 5غرامات

 240غرام
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ج.

قارنوا كميات الغذاء المختلفة التي تستهلكونها في يوم (في جدول  3البند ب) ,مع كمية
االستهالك الموصى بها والتي تظهر في جدول  .2لكل نوع من أنواع األغذية أكتبوا :هل الكمية
التي تستهلكونها أصغر ,أكبر ,أم تساوي الكمية الموصى بها؟

نوع الغذاء

هل الكمية التي تقومون باستهالكها يوميا
أكبر/أصغر/تساوي الكمية الموصى بها لكم?

أسماك
خضراوات
فواكه
حليب ومنتوجات غنية
بالكالسيوم
لحوم ,أسماك ,جوز وبقوليات

د.

המלצ"ה

ما هي االستنتاجات الممكن استنتاجها من هذه المقارنة؟
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قرارات حكيم ٌ
ة
ٌ

عرات الحرارية
-IIج حساب
الس ُ
ُ

كما ذكرنا في بداية الفعالية ,سعرة حرارية (أو كالوري) هي وحدة قياس تعبر عن وحدة طاقة.
القول أن غذاء ما يحتوي على  100سعرة حرارية ,يدل على كمية الطاقة التي يستطيع
الجسم الحصول عليها عند أكل أو شرب هذا الغذاء.

.1

صح بها لألوالد:
الجدول التالي يظهر كمية السعرات الحرارية اليومية التي ين َ

استهالك السعرات الحرارية عند األوالد
كمية السعرات الحرارية

العمر

اليومية التي ينصح بها
حتى 3

1300

6–4

1800

10 – 7

2000

 14 – 11ذكور

2500

 18 – 15ذكور

3000

 18 – 11إناث

2200

(أخ َذ الجدول من الموقع:
) http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3031687,00.html
صح لكم باستهالكها بناء على هذا الجدول؟ ______
كم سعرة حرارية ين َ

המלצ"ה
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.2

أمامكم رابط لجدول سعرات حرارية يـبَـي ّـن عدد السعرات الحرارية في مكونات غذائية مختلفة.
/http://www.fitlife.co.il/diet/food-calorie-table

تظهر في الجدول ,بحسب ترتيب األبجدية العبرية ,أسماء أنواع من الغذاء وكمية
السعرات الحرارية في كل  100غرام منها.
استعينوا بجدول السعرات الحرارية المذكور (يمكن االستعانة بجداول أخرى في شبكة
صقَة على األغذية التي تأكلونها ,وابنوا قائمة طعام
صقات المن َتج المل َ
اإلنترنت) ,وبمل َ
جديدة في الجدول التالي ,بحيث تتناسب مع كمية السعرات الحرارية الموصى بها
لجيلكم في اليوم الواحد (وف ًقا لإلجابة في البند .)1
يمكن االستعانة بجدول  1في البند 2أ الذي حضرتموه ساب ًقا والقيام بتغييرات فيه
بحسب الحاجة.
بيّنوا الحسابات التي قمتم بها.
مثال لقائمة طعام موصى بها ليوم كامل
أنواع الطعام وكميته

الوجبة
الفطور

بين الفطور ووجبة الغذاء

وجبة الغذاء

بين وجبة الغذاء ووجبة العشاء

وجبة العشاء

بعد وجبة العشاء

המלצ"ה
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ٌ قرارات حكيم
ة
ٌ

:أخذت المعلومات من المواقع التالية
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.netogreen.co.il/pictures/Food%2520Pyramide.png&imgref
url=http://www.netogreen.co.il/categories5a71b13.aspx&usg=__aL51CVlzyIu3Dk4W yT2cDjMocM=&h=219&w=279&sz=35&hl=iw&start=18&um=1&itbs=1&tbnid=lu1R8D hiZ_aZiM:&tbnh=89&tbnw
=114&prev=/images%3Fq%3D%25D7%25AA%25D7%2595%25D7%2595%25D7%2599%25D7%25AA%2B%2
5D7%259E%25D7%2596%25D7%2595%25D7%259F%26hl%3Diw%26rlz%3D1W1GFRC_en%26sa%3DG%26
um%3D1
http://www.danale.co.il/my%20pyramid%20-%20kids%20-%20what%20are%20calories.htm
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