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سلسلة لقاءات محوسبة

https://ar.ebag.cet.ac.il/

https://www.cet-catalogue.cet.ac.il/%D7%9E%D7%A1%D7%90%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%96%D7%90%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA?utm_campaign=%D7%9E%D7%A1%D7%90%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%96%D7%90%D7%99%D7%93+-+%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93+%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA&utm_medium=bitly&utm_source=sms
https://ar.ebag.cet.ac.il/


3

أحجية افتتاحيّة

.أمامكم شكل خماسيّ 

:عليكم رسم قطعة التي تقّسم الشكل الخماسي الى مضلّعَين كما يظهر في المثال

.حاولوا الحصول على مضلّعات من أنواع مختلفة

كم امكانية مختلفة يوجد؟ 
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.ختلفةعليكم رسم قطعة التي تقّسم الشكل الخماسي الى مضلّعَين حاولوا الحصول على مضلّعات من أنواع م
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الحل

شكل خماسي ومثلث شكل رباعي وشكل رباعي

مثلث وشكل سداسي

مثلث وشكل رباعي

أ

دجب
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برنامج اللقاء

فعاليات إضافية

المضلّعات : الموضوع الرياضي

(Van Hiele)مستويات فان هيلي للتفكير الهندسي
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مستويات فان هيلي للتفكير الهندسي 
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مستويات فان هيلي للتفكير الهندسي

مستوى التعرف –1

البصري

مستوى تحليلي–2

مستوى ترتيبي–3

مستوى –4

ياالستنتاج الشكل

المستوى –5

التجريدي

هذا شكل رباعي ألنه 

يبدو كشكل رباعي

4أضالع و4له –صفات االشكال 

زوايا 

قواعد أساسية واكتشاف 

قوانين جديدة 

فهم مصطلحات أساسة، قوانين 

وبراهين

واء عالقات االحت-عالقات بين االشكال 

بين األشكال

من بين Van Hieleفان هيليبيير وديناكان الزوجان الهولنديان

طّورا نظرية والعلماء التربويين الذين اهتموا بتعليم وتعلم الهندسة،

ناهج فيما بعد أثر في تطوير مالتفكير الهندسي التي كان لها

.الهندسة في المراحل الدراسية المختلفة
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أنواع مختلفة من طرق التعليم يمكن أن تقوم بتقديم أو تأخير 

تطّور مستويات التفكير

أحيانًا تنقص الطالب معرفة سابقة ضرورية لفهم الهندسة
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المواضيع التعليمية في الهندسة للصف األول
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المضلّعات في المنهاج التعليمي

األولالصف

oأسماء المضلعات

oوالمربعالمستطيل

الصف الثالث

المثلثات

:الرباعيةاالشكال

oشبه منحرف

oاضالع ومعينمتوازي

oمستطيل ومربع

الصف الرابع

oمراجعة المضلعات

oاالشكال الرباعية

oمستطيل ومربع

o المثلثات

الصف الخامس

oمراجعة وتعّمق–المضلعات

oاالشكال الرباعية

oاضالع خاصةمتوازيات:

oالمستطيالت

oالمربعات

oالمعينات

oالدالتون وشبه المنحرف

oمن مثلثاتبناء اشكال رباعية
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المضلعات

أسماء المضلعات

ما هو المضلع؟

المحيط

الزاوية القائمة

المستطيل والمربع

أ

ب

ج

د

ه
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استعمال اللوازم في تعلّم موضوع المضلعات 

مسطرة. جفي كيس اللوازم. بفي كتاب الطالب. أ

A4شريط الصق وورقة 

العمل بمساعدة نماذج ملموسة تُساعد الطالب بالتعّرف على 

. صفات المضلعات عن طريق البناء والتجربة
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مختبرات-وسائل محوسبة 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=d2882ef7-a4fa-488b-ac35-5a0188aeff9c&language=ar&sitekey=ar.ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=5b8cbe3b-5772-4504-8b71-a8625dd23d34&language=ar&sitekey=ar.ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=ccafd2e2-a571-4b74-b73c-fc6faf89c183&language=ar&sitekey=ar.ebag
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ساحة للحيوانات

:التجربة تُمّكن. التعلّم يتم بواسطة بناء ساحات للحيوانات

(أشرطة)التعرف على الشكل المركب من خطوط مستقيمة•

(لكي ال يتمّكن الحيوان من الهرب)شكل ُمغلق •

(.3على األقل)مبنية من عدد من األضالع•
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بناء زاوية قائمة بواسطة ورقة
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فعاليات في
المدى
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بناء في المدى بواسطة شريط الصق

8-3نُحّضر بطاقات أعداد1.

كل مجموعة تختار بطاقة, نُقسم الطالب الى مجموعات2.

ععدد االضالبحسبالصق مضلّع في المدىالمجموعة تبني بواسطة شريط3.

نطلب من التالميذ أن يقفوا على رؤوس المضلع 4.

ممكن تصوير المضلعات التي قاموا ببنائها5.
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استخدام األشرطة

(מדבקות-بواسطة الصقات )8-3نُحضر مكعب عليه األعداد 1.

يقوم كل طالب برمي المكعب2.

على كل طالب بناء مضلع بواسطة االشرطة بحسب العدد الذي حصل عليه3.
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بناء مضلعات بحسب شروط
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القالب ومجموعة المضلعات 

استخدام القالب والمضلعات الموجودة في كيس اللوازم1.

.نطلب ترتيب االشكال في القالب الى مضلعات وليست مضلعات2.

.كل تلميذ يقوم ببناء مبنى ُمثير من مجموعة المضلعات3.

.نرسم رسمة بواسطة المضلعات في القالب4.

ليه أن الثاني يعطيه مضلع وبواسطة اللمس ع, أحد الزوجين يُغمض عيناه: في أزواج5.
.يحزر اسم المضلع وكم رأس يوجد له

اختاروا مضلعان مختلفان6.

.أكتبوا عدد أضالع المضلعان-أ

,مثلث)أي مضلعات يمكن بناؤها بواسطة هذان المضلعان خمنوا-ب

(....شكل خماسي, شكل رباعي

.ابنوا وافحصوا-ج
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طي الورق

صفات الُمضلعيُشدد,بواسطة الطيّ ببناءهُمضلع قُمنا 
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المزيد من الزاوية القائمة
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شكرا

ين أبو رحمون شير


