ك ر ة س ل ة ا إل ن س ا ن ا آل ل ي
مقدمة من TryEngineering
www.tryengineering.org
محور الدرس
يوضح هذا الدرس الفرق بين الدقة واإلحكا  .يصم الطالب جهازا يمكنه أن
يطلق كرة سلة رمية حرة بدقة في كل مرة .

ملخص الدرس
يتعلم الطالب عن الدقة واإلحامم من خالل العمل في فرق لتصميم وبنمء
"العب ارة سلة اإلنسمن اآللي" لدوري ارة سلة اإلنسمن اآللي العملمية ()RBL
الذي يمانه إطالق تسديدة حرة بدقة  3مرات على التوالي .

الفئة العمرية
. 18 -10
ا أل ه د ا ف
خالل هذا النشمط  ،سوف يقوم الطالب بـ :
 استاشمف الدقة واإلحامم .
 تصميم وبنمء جهمز يمانه إطالق رمية حرة بدقة .
 تنفيذ عملية التصميم الهندسي لحل تحديمت التصميم .
النتمئج المتوقعة للمتعلم
يطور الطالب المفمهيم اآلتية انتيجة لمممرسة هذا النشمط:
 استاشمف الدقة واإلحامم .
 الجهمز المصمم والمبني الذي يمانه إطالق رمية حرة بدقة .
 عملية التصميم الهندسي المنفذة لحل تحديمت التصميم .
أنشطة الدرس
سوف يدير المعلم منمقشة الفصل حول ارة السلة وأنواع مختلفة من أداء رميمت العبي ارة السلة  .ويقوم الطملب ببيمن ايفية القيمم
بملرمية الحرة في السلة  .وسوف يعرض المعلم تحدي التصميم  ،وسينمقش الفرق بين الدقة واإلحامم  .وسوف يقوم ال فريق بتصميم
وبنمء "آلية" العب ارة السلة الذي يمانه القيمم برمي  3رميمت حرة بنجمح في ال مرة  .خالل االختبمر النهمئي وخالل مشمراة الفرق
 ،فإن الفصل سيقوم بمتمبعة النسبة المئوية لال فريق من حيث الدقة واإلحامم .
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المصادر/المواد
 ملفمت مصمدر المعلم ( مرفقة) .
 ورقة عمل الطملب (مرفقة) .
 ورقة مصمدر الطملب ( مرفقة ) .

التنسيق مع أطر المنمهج
انظر ملحق تنسيق المنمهج .
مواقع إلكترونية
)Accuracy and Precision: (www.mathsisfun.com/accuracy-precision.html
)Lever: (www.juniorengineering.usu.edu/workshops/machines/machines.php
)TryEngineering (www.tryengineering.org





قائمة بالقراءات
) Robot (DK Eyewitness Books) (ISBN: 978-0756602543
) Levers (Simple Machines) (ISBN: 978-1403485632
) Real World Math: Basketball (9781602792456

نشاط كتابة اختياري
 يمان أن ياتب الطالب قصصم قصيرة عن العب رمي الارة الحرة في فريقهم و /أو دوري ارة سلة اإلنسمن اآللي العملمية
( ، )WRBLوشخصنة "اإلنسمن اآللي " .
 ويمان للطالب ابتامر إعالن يمانه أن يدعم دوري ارة سلة اإلنسمن اآللي العملمية  WRBLلجذب المزيد من النمس إلى
األلعمب .
 يمان للطالب اتمبة مقمل يوضح بملتفصيل الخطوات التي يأخذهم اإلنسمن اآللي الخمص بهم إلجراء رمية حرة دقيقة .
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ك ر ة س ل ة ا إل ن س ا ن ا آل ل ي
للمعل :
اتباع معايير أطر المناهج
مالحظة :تتبع امفة خطط الدرس معميير التعليم األمرياية للعلوم والتي تم وضعهم من قبل المجلس القومي للبحوث وأقرتهم المعميير الخمصة
بملجمعية العملمية لتعليم التانولوجيم المختصة بمحو األمية التانولوجية أو المجلس القومي لمعلمي مبمدئ ومعميير الريمضيمت لمدارس الريمضيمت .

 معايير التعلي األمريكية للعلو للمرحلة الخامسة إلى الثامنة (أعمار )14 - 10
محتوى المعيار  :Bالعلو الفيزيائية

انتيجة للنشمط على امفة الطالب تطوير المفمهيم الخمصة بـ :
 القوى والحراة. .
 انتقمل الطمقة .
محتوى المعيار  :Eالعلو والتكنولوجيا

انتيجة للنشمط على امفة الطالب تطوير المفمهيم الخمصة بـ :
 قدرات التصميم التانولوجي .
 مفمهيم عن العلوم والتانولوجيم .
 معايير التعلي األمريكية للعلو للمرحلة التاسعة إلى الثانية عشرة (أعمار )18 - 14
محتوى المعيار  :Bالعلو الفيزيائية

انتيجة للنشمط على امفة الطالب تطوير المفمهيم الخمصة بـ :
 القوى والحراة. .
 تفمعالت الممدة والطمقة .
محتوى المعيار  :Eالعلو والتكنولوجيا

انتيجة للنشمط على امفة الطالب تطوير المفمهيم الخمصة بـ :
 قدرات التصميم التانولوجي .
 مفمهيم عن العلوم والتانولوجيم .
 مبادئ ومعايير مدارس الرياضيات (أعمار )14 - 11
معايير القياس

تطبيق التقنيمت المالئمة واألدوات والصيغ لتحديد القيمسمت.
 استخدام المعميير المشتراة لتحديد األسمليب المنمسبة لتقدير القيمسمت .

 مبادئ ومعايير مدارس الرياضيات (أعمار )18 - 14
معايير القياس

تطبيق التقنيمت المالئمة واألدوات والصيغ لتحديد القيمسمت .
تحليل الدقة  ،واإلحامم  ،والخطأ التقريبي في حمالت القيمس .
المعايير الخاصة بمحو األمية التكنولوجية  -كافة األعمار
التصمي
 المعيمر  :10يطور الطالب مفمهيم خمصة بدور حل األزممت والبحث والتطوير واالختراع واالبتامر واستخدام التجربة في
حل المشاالت .
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ك ر ة س ل ة ا إل ن س ا ن ا آل ل ي
للمعلم :
مصادر المعل
 هدف الدرس :
الهدف من هذا الدرس بملنسبة إلى الطالب هو تصميم وبنمء "إنسمن آلي" العب ارة السلة الذي يمانه إطالق  3رميمت حرة بنجمح
في ال مرة خالل االختبمر النهمئي وخالل مشمراة الفرق  ،فإن الفصل سيقوم بمتمبعة النسبة المئوية لال فريق من حيث الدقة واإلحامم
.
 أهداف الدرس :
خالل هذا النشمط  ،سوف يقوم الطالب بـ :
 استاشمف الدقة واإلحامم .
 تصميم وبنمء جهمز يمانه إطالق رمية حرة بدقة .
 تنفيذ عملية التصميم الهندسي لحل تحديمت التصميم .
 المواد
وضع جميع المواد الالزمة لنشمط  2و 3على جدول الموارد

























قطع من الورق المقوى المموج ( أحجمم مختلفة مقطعة من الصنمديق ) .
بطمقة األسهم و /أو مجلدات الملفمت .
اؤوس وأطبمق ( رغوة  ،وبالستيك وأورق بأحجمم مختلفة ) .
مالعق بالستياية .
مسطرة .
حبل .
منظفمت األنمبيب .
عصي .
قش .
مشبك أغلفة ( ال االحجمم ) .
مشمبك ورق ( ال االحجمم ) .
أربطة مطمطية .
أسالك .
أسيمخ .
صلصمل .
مقص .
شريط الصق .
صمغ .
ورق و\أو أوراق البنمء .
أقالم .
ارات بينغ بونغ (ارة واحدة لال فريق  ،مثل تلك التي الملونة اارة السلة أو استخدم قلمم إلضمفة خطوط بنفسك) .
سلة نفميمت ورقية .
ورقة عمل تحدي التصميم .
اختيمري  :ارة سلة .
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ك ر ة س ل ة ا إل ن س ا ن ا آل ل ي
للمدرسين (تابع) :
منطقة اختبار المواد
أنشئ منطقة اختبمر بـ "شباة"  ،سلة مهمالت أو وعمء من البالستيك (ألصق الوعمء من أسفل) على ماتب بقطعة من الشريط
الالصق مرتفعم عن األرض  6أقدام (يمان جعله أطول أو أقصر على حسب سن الطالب)  .لديك  3ارات بنج بونج لالختبمر عند خط
االنطالق  .ثمة خيمر إنشمئي آخر وهو أن يتم لصق "شباة" الوعمء إلى الحمئط ( بمرتفمع حوالي قدمين من أعلى المنضدة) ويتم وضع
ماتب يبعد حوالي  6أقدام .
 سلة نفميمت ورقية (للطالب الصغمر) أو الاؤوس البالستياية (أحجمم مختلفة  ،والمم امن الاأس صغيرا امن أاثر تحديم).
 الشريط الالصق (لوضع عالمة حيث تسقط الارة) .
 قلم (لوضع رقم أو اسم الفريق على الشريط الالصق) .
 3 ارات بنج بونج ( الارات التي تم تلوينهم مثل ارة السلة تاون ممتعة أو استخدم قلمم إلضمفة الخطوط بنفسك) .
 الوقت الالز
محمضرتمن أو ثالث (  45دقيقة للمحمضرة الواحدة ) .
 الخطوات
مقدمة (نصف ساعة)
 .1تقسيم الطالب إلى  3أو  4فرق .
 .2إذا امن لديك ارة سلة  ،ارفعهم إلى أعلى  . . .واسأل ام منام قد ممرس ارة السلة من قبل ؟ ومم أنواع الرميمت التي يقوم بهم
الالعبون ؟ [أنواع الرميمت الرسمية المعنية في ارة السلة هي رمية متوسطة المدى  ،رمية اإلسقمط من أعلى  ،الرمية الثالثية ،
غمر الارة  ،ورمية من خطأ  ،الرمية من نصف الملعب  ،والرمية الحرة ].
 .3اطلب من أحد الطالب القيمم برمية حرة عن طريق رمي ورقة مجعدة في سلة مهمالت تبعد حوالي  6أقدام  .مع اإلشمرة إلى
حراة الذراع وتحديدا من الاوع إلى اليدين  .اسأل (أو أخبرهم مم إذا امنوا ال يعرفون بملفعل عن اآلالت البسيطة)  :ايف يشبه
الذراع هذه اآللة البسيطة ؟ [ الرافعة هي عبمرة عن قضيب صلب يدور حول نقطة ثمبتة تسمى نقطة االرتامز  ،والتي ترفع أو
تحرك األحممل  .الاوع هو نقطة االرتامز والسمعد هو القضيب الصلب ( رافعة من الدرجة الثملثة  ،انظر أدنمه) .
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ك ر ة س ل ة ا إل ن س ا ن ا آل ل ي
للمدرسين (تابع) :

مع رافعة من الدرجة الثملثة  ،يتم تطبيق قوة الجهد بين نقطة االرتامز وقوة المقمومة  .من أمثلة روافع الدرجة الثملثة المالقيط ،
وملقط الجليد  ،ومضمرب البيسبول  ،وعصي الهواي  .في الرافعة من الدرجة الثملثة يتحرك ال من الجهد والمقمومة على حد سواء في
نفس االتجمه  .ودائمم روافع الدرجة الثملثة تقلل من القوة الخمرجة  ،ولانهم تزيد المقمومة من حيث المسمفة والسرعة] وفي األعلى
صورة للرافعة والمصدر هو (www.juniorengineering.usu.edu/workshops/machines/machines.php) :
.4
.5

.6
.7
.8
.9

االنتهمء من منمقشة معميير وقيود تحدي التصميم .
تقديم مذارة خمصة عن ايف أن"اإلنسمن اآللي" الخمص بملطالب يجب أن ياون دقيقم (النجمح في رمي "ارة السلة" في "الشباة"
ثالث مرات متتملية  .يجب أن ياون اإلنسمن اآللي دقيقم بنسبة  . ٪100انظر إلى موارد المعلم للحصول على معلوممت حول
الفرق بين الدقة واإلحامم  .اجعل طملبين يقوممن بملتملي  :األول يقوم برمية حرة ثالث مرات واآلخر سيحدد مامن وقوع الورق
بملشريط الالصق  .قم بحسمب الدقة والنسبة المئوية من اإلحامم بملنسبة إلى الطملب .
قم بمنح الطالب مدة سمعة لتصميم وبنمء واختبمر وإعمدة تصميم اإلنسمن اآللي الخمص بهم  .يمان للطالب االختبمر إمم في المامن
الخمص بهم حيث أقمموا منطقة االختبمر الوهمية الخمصة بهم  ،أو أنه يمانهم استخدام منطقة اختبمر " الفصل" .
سيشمرك ال فريق األجوبة عن األسئلة التي تعاس وتبين لهم العب ارة السلة "اآللي" .
شخص واحد في الفصل سوف يتم تاليفه بتعيين عالمة الارة  ،وسيتم استخدام الشريط الالصق (مع رقم أو اسم الفريق) لتعيين
المامن حيث سقطت الارات إذا لم تدخل في "الشباة" .
يمان للمعلم أو أي طملب آخر تسجيل النتمئج على الرسم البيمني على اللوحة مع نتمئج دقة الفرق ونتمئج إحامم الفرق .
الدقة )(x/3*100
%100 ، %76 ، %33

اإلحامم (نعم  ،ال  ،إلى حد مم)
مالحظة  :قد قممت الفرق بملرسم التخطيطي

فريق 1
فريق 2
فريق 3
فريق 4
فريق 5
مالحظة  :إذا امن الطالب يواجهون صعوبة في البداية مع تصميمهم  ،قد ترغب في أن ترشدهم إلى تصميم نمط المنجنيق  .قد يميل
الطالب إلى تجربة مقالع الارات  ،ولان هذا التصميم لن ياون فعمال  ،امم يتطلب هذا التصميم وجود قوس الحراة للارة .
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ك ر ة س ل ة ا إل ن س ا ن ا آل ل ي
مصادر الطالب :
ا ل د ق ة و ا إل ح ك ا
 الدقة هي مدى قرب القيمة المقمسة وهي القيمة (الحقيقية) الفعلية .
 اإلحامم هو مدى قرب القيم المقمسة من بعضهمم البعض .

أمثلة من الدقة واإلحكا

دقة أعلى
إحكا أعلى

دقة أقل
إحكا أقل

لذا  ،إذا انت تلعب ارة القدم وانت دائمم تصيب عمود المرمى األيسر بدال من الهدف الصحيح  ،فأنت لم تان دقيقم  ،ولانك انت
محام اللعب !
المصدر(www.mathsisfun.com/accuracy-precision.html) :
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ك ر ة س ل ة ا إل ن س ا ن ا آل ل ي
ورقة عمل الطالب :
تحدي التصمي


السيناريو

تعتبر دورة فرق اإلنسمن اآللي العملمية لارة السلة هي أعلى مرتبة  ،وهم يبحثون عن أفضل العب
يمانه القيمم برمية حرة يمانهم العثور عليه  .االختبمرات ستاون اليوم !


تحدي التصمي

قم بتصميم وبنمء العب ارة سلة "اإلنسمن اآللي" الذي يمانه رمي ثالث رميمت حرة بدقة في ال
مرة  .والالعب األاثر دقة يمانه الحصول على الوظيفة !


المعيار
 يجب أن تاون الشباة على مسمفة قدمين من األرض (الماتب) ومسمفة  6أقدام من "اإلنسمن
اآللي" .

 القيود
 استخدم المواد المتمحة فقط .
 القيمم بثالث رميمت حرة فقط للتجربة .
 مرحلة التخطيط
االجتممع افريق واحد ومنمقشة المشالة التي تحتمج إلى حل  .ثم االتفمق على تصميم وتطوير اإلنسمن اآللي الخمص بك  .ستحتمج
إلى تحديد المواد التي تريد استخدامهم.
قم برسم التصميم الخمص بك في المربع أدنمه  ،وتأاد من اإلشمرة إلى الوصف وعدد من األجزاء التي تخطط الستخدامهم .
أعضمء الفريق :
اسم الفريق :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطرح أفامر تصميممت العب ارة السلة الخمصة بك :
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ك ر ة س ل ة ا إل ن س ا ن ا آل ل ي
ورقة عمل الطالب ( تابع ) :
تحدي التصمي
اختر أفضل تصميم لك وقم برسمه هنم :

 مرحلة البناء
ابن اإلنسمن اآللي الخمص بك  .أثنمء عملية البنمء قد تحتمج إلى مواد إضمفية  ،أو أن التصميم الخمص بك بحمجة إلى التغيير  .هذا
شيء ال بأس به  ،فقط قم برسم تخطيطي جديد وراجع قمئمة المواد الخمصة بك .
 مرحلة االختبار
سوف يقوم ال فريق بمختبمر اإلنسمن اآللي الخمص به  .إذا لم ينجح التصميم الخمص بك  ،يانك إعمدة التصميم واالختبمر مرة
أخرى  .احرص على مشمهدة االختبمرات الخمصة بملفرق األخرى  ،ومراقبة ايف تعمل التصميممت المختلفة .
ارسم تصميمك النهمئي هنم
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صفحة  9من11

ك ر ة س ل ة ا إل ن س ا ن ا آل ل ي
ورقة عمل الطالب ( تابع ) :
تحدي التصمي


مرحلة التقيي
قم بتقييم نتمئج الفريق الخمص بك  ، ،واستامل ورقة العمل والتقييم  ،وقم بعرض النتمئج الخمصة بك على الفصل .
استخدم ورقة العمل هذه لتقييم نتمئج فريقك في درس ارة سلة اإلنسمن اآللي :

 .1مم األمور الجيدة التي حدثت ؟

 .2مم األمور غير الجيدة التي حدثت ؟

 .3هل امن هنمك أي مقميضمت (نوع من التبمدل يمان أن يحدث امسمومة أو اممتيمز) امن ينبغي عليك القيمم بهم مع التصميم
الخمص بك ؟ إذا امن األمر اذلك  ،يرجى التوضيح :

 .4مم العنصر المفضل لديك فى " اإلنسمن اآللي " الخمص بك ؟
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ك ر ة س ل ة ا إل ن س ا ن ا آل ل ي
ورقة عمل الطالب ( تابع ) :
إذا امن لديك الوقت إلعمدة تصميمك مرة أخرى  ،فمم التغييرات التي قد تجريهم ؟
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