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   تسمية حسب الصفات –مثلثات وأشكال رباعية : موضوع الدرس

 األول : الصف

  (.04،  04الصفحات )  التعرف على المضلعات، األشكال الرباعية: الموضوع حسب المنهاج

عالقات  تحديد القدرة على تطوير، الصور المرئية ع إنشاءتشجي، تطوير القدرة على بحث األشكال الهندسية، التصور البصري المكانيو اإلدراك البصري تطوير: مهارات من المنهاج

 . الهندسية الحقائق بين منطقية

  .فك وتركيب أشكال هندسية، عالقات منطقية: إبراز مفاهيم من المنهاج

 . (اعيالتحليل، التركيب، والتفكير اإلبد) حل مسائل ذات استراتيجيات تفكير عليا (: 12من مهارات القرن ال)مهارات التعلم 

  .الصور المرئية وتطوير القدرة على إنشاء في هذا الدرس سيتم استعمال أدوات محوسبة كوسيلة إيضاح، تطوير التصور البصري المكاني

 

 : المبادئ الرياضية األساسية في الدرس

  صفات األشكال  تسمية األشكال بناًء على: عالقات منطقية .1

  (المستوى الحسي).تصنيف اعتماًدا على مجموعات االحتواء .2

 

 : أهداف الدرس

 . عدد األضالع وعدد الرؤوس: أن يميز الطالب العالقة بين أسماء المضلعات وبين صفاتها. 1

 . أن يفهم الطالب أن المستطيل وشبه المنحرف هما من األشكال الرباعية. 2

 . أن يّوسعوا تصوراتهم بالنسبة للمثلثات واألشكال الرباعية. 3

 . بالمستوى الحسي" ضلع مشترك"الطالب عبى المصطلح  أن يتعرف. 4

 . أن يطور الطالب قدرتهم التصورية على تصور أشكال بعد إجراء تغيير عليها. 5
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תכנון שיעור               דגמי הוראה                           

 : تسلسل الدرس

مقارنة، ما متساوي وما  -مربعالمستطيل وال

بينهما؟ مختلف   

حسب الصفات   -مثلثات وأشكال رباعية  مثلثات بناء أشكال رباعية مختلفة من    0التعرف على المضلعات التي لها أكثر من  

. أضالع 0رؤوس و   

 

  (دقيقة كل درس 04)درسان : زمن الدرس المتوقع

 : لوازم للدرس

.حاسوب للمعلم موصول بشبكة االنترنت، عاكس ضوئي. 1  

: الدخول الى التطبيق المحوسب. 2  

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=7 

 3. كيس لوازم: مثلثات وأشكال رباعية. يتم تحضير الكيس مسبًقا – مرفق بالملحق 1. مفضل استخدام ورق كرتون )بريستول( دقيق.  

  

 مهارات التدريس المطلوبة عند استعمال التطبيق المحوسب 

 .  كما يمكننا لف وتدوير األشكال وخطوط القص. مثلث متساوي األضالع، مستطيل وشبه منحرف: أشكال 3في  يق يمكن أن ننفذ عملية القص على طول الخطوط المستقيمةفي التطب

مهم جًدا أن نعطي الوقت الكافي للتفكير باألشكال التي . سبةعند إجراء تصورات محو سيطرأ عليهاالذي تصور األشكال واإلختالف القدرة على يمكن أن نطرح أسئلة على الطالب تتطلب .1

الهدف هنا هو أن يدرك الطالب بأن عليه أن يتصور األشكال بناًء على التصور الموجود لديه وعلى صفات األشكال  .سنحصل عليها نتيجة للتصور وإجراء محادثة حول طرق التصور

  . المجرد تتم عملية بناء معرفي للمصطلحوبهذه الطريقة 

 . يجب أن نعزز ونحفز الطالب على وصف األشكال التي يتوقعوا أن يحصلوا عليها من خالل التطبيق المحوسب. 2

 . مة بعد مرحلة التصوريجب التشديد على إجراء تجربة مالئ. في الفعاليات المقترحة في هذا الدرس التصور بواسطة التطبيق المحوسب يأتي قبل التجربة. 3

   .يمكن دمج التصور والتجربة مًعاب المستصعبين للطال 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=7
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 דגמי הוראה                                       תכנון שיעור 

 سير الدرس 

 
 

 مالحظات للمعلم فعاليات تعليمية

مرحلة عرض 
  الدرس  فتتاحيةا

.سأل عن أسمهاشكال من خالل التطبيق المحوسب ويعرض المعلم أمام الطالب األي  

 إجابات ممكنة:

 مستطيل، مثلث، شبه منحرف 

 .  شكالن رباعيان ومثلث

 

وتطلب منهم ان ُيخرجوا من الكيس ( 1ملحق )بتوزيع كيس األشكال  علموم المقي

. المثلثات فقط  

 إجابات ممكنة:

تمييز كل المثلثات  -  

. ة األضالع فقطيمثلثات متساو: مثاًل. تمييز جزئي للمثلثات -  

 

 

 

 نقاش 

 بناًء على ماذا نقرر أن هذا الشكل هو مثلث أم ال؟ 

أن نذكر العالقة بين إسم المثلث وبين عدد األضالع في النهاية مهم جًدأ 

. والرؤوس  

 
  تمييز شكل نمطي: للفت انتباه المعلم

في هذه المرحلة من التعلم يميز الطالب األشكال بناًء على الرؤية وليس حسب 

لذلك، علينا أن نفرض أن هنالك طالب سيميزون المثلث النمطي فقط . الصفات

 .عمثلث متساوي األضال –

يفهم من خالله ما هي األفكار التي مع الطالب مهم جًدا أن يجري المعلم نقاًشا 

 . تخطر ببالهم حتى يقرروا إذا كان الشكل مثلًثا أم ال
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 דגמי הוראה                                       תכנון שיעור 

 : وقت النقاش  

  .يجب أن نذكر الصفة ذات عالقة بعدد األضالع وعدد الرؤوس -

 . األضالع والرؤوس ّدعلينا أن نهتم بأن يقوم الطالب بتلوين، تشديد وع -

مرحلة عرض 
المهمة المركزية 

الدرس )للدرس 
( األول  
 

 

كيف يساعدنا قص مضلع لمرة واحدة في التطبيق المحوسب على الحصول على 

 مثلثين؟ 

 نقاش 

 .يقترح الطالب اقتراحات

في هذه . بعد ذلك، يضع المعلم خط القص في المكان المناسب دون أن يقص

لطالب أن يفحصوا عدد األضالع والرؤوس المتوقع أن نحصل المرحلة يطلب من ا

 . عليها بعد أن ننفذ عملية القص

اقتراحات الطالب يرافقها استخدام التطبيق المحوسب والذي يستعمل أيًضا كوسيلة 

   .لفحص اقتراحاتهم

 

 

 

. على الطالب أن يقصوا المضلع مرة واحدة فقط بحيث يحصلون فيها على مثلثين

   .المثلثات على الدفتر، يلونوا ويعدوا األضالع والرؤوسيلصقون 

 

 للمعلم 

 .بهذه الفعالية على الطالب أن يتصوروا ما هو التغيير الذي سيحصل مؤخًرا -

.المقصود هو التصور وليس التجربة  

الى القاعدة بأنه عندما نقص الشكل هذه الفعالية ال نقصد أن يتوصل الطالب في  -

المقصود هو تطوير القدرة على  .ري فإننا نحصل على مثلثينالرباعي بشكل قط

  .تصور األضالع والرؤوس التي ستنتج نتيجة عملية القص

 

 : صعوبات متوقعة

. متوقع أن تكون هناك صعوبة بتمييز الضلع المشترك أو الرأس المشترك للمثلثين

هذا الموضوع يتم . الى شرح ذلك للطالبفي هذه المرحلة ال يوجد حاجة 

 .بعد أن يقوم الطالب بقص المضلعات –توضيحه في اإلجمال 

 

 
 

 

  

 

 



 

.פי תכונות-שיום על -מרובעיםמשולשים ו: תכנון שיעור בנושא   

  /http://ymath.haifa.ac.il                              הפיקוח על המתמטיקה משרד החינוך  – חינוך היסודימרכז מורים ארצי למתמטיקה ב

 

 

5 

 דגמי הוראה                                       תכנון שיעור 

 
 

مرحلة العمل 
 الذاتي 

 

أثناء عمل الطالب يقوم المعلم بالمرور بين الطالب ويسألهم أسئلة يميز من 

 : خاللها

يقصون القطعة باألشكال الرباعية )  تجاربهم أنهم يقصون بناًء على تعميم -

، وفي المثلثات يقصون القطعة التي غير متجاورينالتي تصل بين رأسين 

 (.  تصل بين رأس والضلع المقابل له

مهم أن يوجههم الى عّد . )بأنهم يميزون األشكال الرباعية والمثلثات -

 (. الرؤوس واألضالع

 مهم للمعلم 

رين يقسم الشكل قص شكل رباعي على طول الخط الذي يصل بين ضلعين متجاو

هنالك . بطريقة القص هذه سنحصل على مثلثات. الرباعي الى مثلث ومخمس

أهمية الى توجيه ولفت انتباه الطالب الى إمكانية عّد األضالع أو الرؤوس 

 . للمضلعات التي نحصل عليها لكي يفهموا بأنه سنحصل على المخمس

مرحلة تجميع 
األفكار وتركيزها 

 بفكرة واحدة 

 

 عرض عمل الطالب 

 سؤال لإلجمال: 

  -طلب للتعميم

مهم أن ) ؟مثلثينأين يجب أن يكون خط القص في الشكل الرباعي لكي نحصل على 

خط القص يمر ( نمثل من خالل التطبيق المحوسب عدة إمكانيات لكل شكل رباعي

  .من الرأس الى الرأس
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תכנון שיעור                           דגמי הוראה               

مهم أن نمثل ) لكي نحصل على مثلثين؟ المثلثأين يجب أن يكون خط القص في 

   .(من خالل التطبيق المحوسب عدة إمكانيات لكل مثلث

 

 يتبع نحصل على ضلعين، المضلع أّنه عندما نقص أثناء النقاش يجب التركيز على 

. كذلك األمر بالنسبة الى الرؤوس. ا الى مضلع آخر بعد القصمكل واحد منه  

 

مرحلة عرض 
المهمة المركزية 

الدرس )للدرس 
(نيالثا  

 

:عرض شاشة التطبيق المحوسب  

 

كيف يمكن أن نحصل على شكلين رباعيين أو شكل رباعي ومثلث بواسطة قص 

 مضلع لمرة واحدة من خالل التطبيق المحوسب؟ 

 

 اقتراحات للنقاش 

التركيز على عدد الرؤوس وعدد األضالع لكل مضلع لذلك، المستطيل وشبه 

أن نستعين بالتطبيق المحوسب لتمثيل كل  مهم. )المنحرف هما أيضأ أشكال رباعية

 (. حالة

أثناء النقاش يجب التركيز على أّنه عندما نقص المضلع نحصل على ضلعين، يتبع  

.كذلك األمر بالنسبة الى الرؤوس. كل واحد منهما الى مضلع آخر بعد القص  

 

واحًدا من المضلعات التي بحوزتهم بحيث يطلب من الطالب ان يقصوا مضلًعا 

 

يجب أن نشدد على الطالب بتسمية المضلعات حسب عدد  نلفت انتباه المعلم

من المحتمل أن يواجه الطالب صعوبة عند . األضالع وعدد الرؤوس

 . المستطيل وشبه المنحرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نلفت انتباه المعلم
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 דגמי הוראה                                       תכנון שיעור 

يلصقون المضلعات على . يحصلون على شكلين رباعيين أو شكل رباعي ومثلث

 الدفتر، يلونوا ويعدوا األضالع والرؤوس

   

في هذه المرحلة من الفعالية ُيطلب من الطالب أن يتخيلوا التغيير الذي  -

 .القصد هو التخيل والتصور وليس التجربة. سيحصل مؤخرًا

المقصود هنا التركيز على تطوير القدرة على تصور األضالع والرؤوس  -

  .التي ستنتج بعد عملية القص وليس التعميم

التصور يمكن أن يواجه الطالب صعوبة في فهم أنه يمكن  بمرحلة -

أضالع  3الحصول على شكل رباعي نتيجة قص مثلث وذلك ألن للمثلث 

نحصل ( ذو المعنى الحسي بالتقليل والنقصان)رؤوس وبعد القص  3و 

 .على شكل رباعي له عدد أضالع ورؤوس أكثر

 

 

  نلفت انتباه المعلم

الذي يصل بين ضلعين متجاورين يقسم الشكل  قص شكل رباعي على طول الخط

هنالك . بطريقة القص هذه سنحصل على مثلثات. الرباعي الى مثلث ومخمس

أهمية الى توجيه ولفت انتباه الطالب الى إمكانية عّد األضالع أو الرؤوس 

 .للمضلعات التي نحصل عليها لكي يفهموا بأنه سنحصل على المخمس

مرحلة العمل 
 الذاتي

 

  

ثناء عمل الطالب يقوم المعلم بالمرور بين الطالب ويسألهم أسئلة يميز من أ

 : خاللها

مهم أن يوجههم الى عّد . )بأنهم يميزون األشكال الرباعية والمثلثات -

 (.الرؤوس واألضالع
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 דגמי הוראה                                       תכנון שיעור 

مرحلة تحديد 
 الفكرة المركزية 

 

 عرض عمل الطالب 

 سؤال لإلجمال: 

  -طلب للتعميم

 ؟شكلين رباعيينالقص في الشكل الرباعي لكي نحصل على أين يجب أن يكون خط 

خط ( مهم أن نمثل من خالل التطبيق المحوسب عدة إمكانيات لكل شكل رباعي)

. القص يمر دائًما من الضلع الى الضلع المقابل  

 ؟شكل رباعي ومثلثلكي نحصل على  المثلثأين يجب أن يكون خط القص في 

خط القص  .(المحوسب عدة إمكانيات لكل مثلثمهم أن نمثل من خالل التطبيق )

  .يمر دائًما من الضلع الى الضلع المجاور

 

أثناء النقاش يجب التركيز على أّنه عندما نقص المضلع نحصل على ضلعين، يتبع  

  .كذلك األمر بالنسبة الى الرؤوس. كل واحد منهما الى مضلع آخر بعد القص

 

 

 

 

 

ضلع "يوجد حاجة الى استعمال المصطلحات  في هذه المرحلة من التعلم ال

يمكن أن نصف العالقة بين األضالع بطريقة حسية ". ضلع متقابل"و " متجاور

.الضلع الذي يقابل، الضلع الذي يجاور وهكذا: مثل  

 

 

 

 

 


