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سلسلة لقاءات محوسبة



?
برنامج اللقاء

مستويات فان هيلي للتفكير الهندسي

موضوع المثلثات بالكتاب التعليمي

 فعاليات إضافيّة



مستويات فان هيلي للتفكير الهندسي
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تحليل الوضع: افتتاحية
5

?ماذا ستكون ردة فعلكم إلجابة التلميذ

?كم زاوية ممكن أن يكون في المثلث

. الن الزاوية المستقيمة هي خط. ثالث زوايا

خطوط بالمثلث3لذلك يمكن ان يكون 



تقل من ال يستطيع أن ينالمتعلم : بترتيب تسلسليمرتبة المستويات 

. السابقالمستوى يُتقن مستوى إلى آخر دون أن 

عضالت تتطّرق المستويات للطريقة التي يتم التفكير ومعالجة حاالت ومُ 

.خاصة بمجال الهندسة

مستويات فان هيلي للتفكير الهندسي

من بين العلماء Van Hieleهيليفان بيير وديناالزوجان الهولنديانكان 

كير الهندسي وطّورا نظرية التفالتربويين الذين اهتموا بتعليم وتعلم الهندسة،

اسية فيما بعد أثر في تطوير مناهج الهندسة في المراحل الدرالتي كان لها

.المختلفة



تاسع-صف سابع

سادس-صف رابع

ثالث-صف أول

مستويات فان هيلي للتفكير الهندسي

يبدو مثل المثلثالنه, هذا مثلث:البصريمستوى التعرف . 1

الزواياأنواع مختلفة من المثلثات تصنيف بحسب االضالع أو بحسب:تحليليمستوى . 2

:المستوى التجريدي. 5

المثلثاتبُرهان ونظريات تطابق, تحليل, بحث:يمستوى االستنتاج الشكل. 4

واياتصنيف بحسب االضالع والز, عالقات االحتواء في المثلثات:مستوى ترتيبي. 3

شكل قواعد أساسية واكتشاف قوانين جديدة، مصطلحات بدون عالقة بال

ר ניצה כהן"ד, התפתחות החשיבה הגיאומטרית

https://lo.cet.ac.il/player/?document=cfb91dd8-9540-45fe-a147-f0e7b11a6592&language=he


أمثلة إلجابات بمستويات ُمختلفة

هل هذا مثلث؟

في األعلى( שפיץ)ال يوجد له قّمة , ال:جواب أ

.3اضالع وليس 4الن لديه , ال:  جواب ب

أي مستوى تفكير يظهر في كل جواب؟



المثلثات في منهاج الرياضيات

زوايا ومضلعات: معرفة سابقة ضرورية



المثلثات بكتاب التعليم
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تصنيف المثلثات بحسب الزوايا•

عتصنيف المثلثات بحسب األضال•



تصنيف بحسب الزوايا

(טיפוס-האב)على األغلب صفات النموذج –«بارزة»الُحكم بحسب صفات 2-1بمستويات التفكير 



الزاوية القائمة في المثلث: بناء المعرفة



:أدوات محوسبة للرسم والقياس

https://lo.cet.ac.il/player/?document=7d95081d-de02-4ae7-b472-1b640b2d63c3&language=ar


مثلث منفرج الزاوية: (פיתוח ראיה מרחבית)تطوير اإلدراك في المدى 

علينا , عندما نسأل اذا الزاوية حادة أم منفرجة

تمثيل الحالة بواسطة زاوية ورقة أو بواسطة 

.وليس االعتماد على النظر, مسطرة مثلثة



مثلث حاد الزوايا: بناء المعرفة

ات من يقوم الطالب ببناء مثلث:فعالية مع األشرطة

األشرطة ويفحصوا أي مثلثات نتجت بحسب

.الزوايا



تصنيف بحسب الزوايا
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تصنيف المثلثات بحسب مقدار الزوايا

?90°ما اسم الزاوية

?90°-ما اسم الزاوية األصغر من 

وأصغر 90°-من األكبر ما اسم الزاوية 

?180°من 
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بناء معرفة: التصنيف بحسب االضالع



19 :  بناء مع أشرطة
مثلث متساوي الساقين ومثلث متساوي األضالع

https://mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/he/b36be049-1eea-4e1a-a8a9-6e93d00d6e5e#?page=content-1
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بناء مع األشرطة

مجموع أطوال ضلعا مثلث أكبر من طول الضلع الثالث

سم؟5, سم3, سم2هل هناك مثلث أطوال أضالعه هي 



فعاليات مع لوح المسامير
21



(פיתוח ראייה מרחבית)تطوير اإلدراك في المدى 
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تصنيف ثم تصنيف

https://ar.school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=98522282#44.9909.3.default


ورشة المضلعاتتمثيل مثلثات مختلفة بمختبر
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تصنيف بحسب الزوايا

تصنيف بحسب األضالع



رسم مثلثات بواسطة المختبر
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قائمة الزاوية

https://ar.school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=98522282#45.0.6.default


تقييم
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https://lo.cet.ac.il/player/?document=03cc2eac-0c96-40ea-a68a-f37ccb744c78&language=ar&sitekey=ar.ebag#pageId=page_1&documentId=03cc2eac-0c96-40ea-a68a-f37ccb744c78


عتصنيف مزدوج فصل المثلثات الصف الراب: اثراء
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يظهر في أي مستوى تفكير
هذه الفعالية؟



فعاليات إضافيّة



...درس تحت الشمس
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:رنقوم ببناء مثلثات ونفسّ 

أي مثلث بنيتُم؟

أي طريقة استخدمتم للقياس؟
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ابداعات من مثلّثات 
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ابداعات من مثلّثات 

.ثاتاصنعوا صور مختلفة مرّكبة من مثلّ 

, ابحثوا عن مثلثات من حولكم

!  صّوروها وشاركوا أصدقاءكم



PBL :مشروع صفّي
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أي مدينة لديها مثلث على العلم الخاص بها؟: سؤال اثراء

ألبوم أعالم: منتوج صفّي





شكرا

توما–منى روحانا 
Mouna_r_15@hotmail.com


