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(.  كما في األعداد والعمليات)يطّور تالميذ كثيرون اإلدراك الخاطئ خالل تعلم الهندسة والقياسات      
يفّكر التالميذ أحياًنا أن األمثلة الجزئية المعروضة أمامهم تمثل المفهوم

 

 

 هدف الدورة هو مساعدة المعلم في تشخيص المشاكل في إدراك المفاهيم وتنفيذ العمليات والقياسات
 في الهندسة لدى التالميذ

ال نستعمل هنا التشخيص التعليمي

 

 في الكراسة  10الصفحة )جميع الموضوعات في هذا اللقاء موجودة في الجدول لمنهج التعليم

 .“المضلعات”في العمود الذي عنوانه هو  (العبرية

الزوايا: يتناول اللقاء األّول الموضوعات التالية   

 







 مهّمة

 اكتبوا في الرسم اآلتي أسماء جميع النقاط

 .الزاوية داخلالموجودة 

 



 من منهج التعليم

 الزاويةمصطلح  –القياسات والهندسة  –الصف الثالث: 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحسب هذا الوصف، الجواب 

:  الصحيح عن  المهّمة أعاله هو

 .  E َو, B ,C ,Dالنقاط  

قارنوا هذا الجواب مع جوابكم في 

 .الشفاف السابق

 .فقط Eخطأ شائع هو النقطة 



 أّي نسبة مئوية من المبحوثين في كل طبقة جيل اعتقدوا، بحسب رأيكم، أن فقط النقطةE  موجودة

 .داخل الزاوية؟ أكملوا تقديركم بنسب مئوية، في الجدول التالي

 

 

 
               أرسلوا تقديركم إلى المجمع. 

 المعلمون الطالب الصف الثامن الصف السابع الصف السادس الصف الخامس

 

 :بعد إرسال التقديرات، سنرسل الجواب إلى المستكملين

 من نتائج بحث رينه هرشكوفيتس حول المفاهيم األساسية في الهندسة،

 .موجودة داخل الزاوية Eالنسبة المئوية للمبحوثين الذين قالوا إن فقط النقطة 

 المعلمون الطالب الصف الثامن الصف السابع الصف السادس الصف الخامس

40%   30%   25%   15%   10%   25%   



 وصف حدث من الصف

 :أمامكم اقتباس من درس في الهندسة في الصف الثالث

 

 "?כמה זוויות שטוחות יכולות להיות במשולש" :  מורה

 ."קווים במשולש 3אז יכולים להיות , זווית שטוחה זה קו" :  דניאל

 

كيف كنتم تجيبون عن جواب التلميذ؟ 

 

 

 “كم زاوية مستقيمة يمكن أن تكون في مثلث؟” :  المعلم

 “.خطوط في المثلث 3زاوية مستقيمة هي خط، ولذلك يمكن أن يكون ” : دالل



 1المهّمة رقم 
 .يجب كتابة األجوبة عن هذه المهّمة في ملف وورد يظهر الحقا

 .في الملف أربعة أسئلة في موضوعة الزوايا     

 :لكل سؤال عليكم أن تكتبوا

ما هو الجواب الصحيح. 

ماذا سيكون خطأ شائًعا؟ اشرحوا. 

 

 (((1 المهّمة – 1اللقاء : ملف وورد باسم)))   

 

 

 





 2المهّمة رقم 

أمامكم تطبيقات تتناول موضوعة الزوايا. 

أو معالجة األخطاء الشائعة اختاروا أحد التطبيقات المالئمة، واكتبوا فعالية تساعد في منع و 

 .في الموضوعة

تظهر توجيهات مفّصلة لوصف الفعالية في ملف الوورد الحقا. 

 

  

 http://www.misterteacher.com/everything_geometry/angles.html 

 http://www.teacherled.com/resources/anglemeasure/anglemeasureload.html 

 http://www.mathopenref.com/angle.html 

 

 ((2 المهّمة – 1ملف اللقاء )) 

http://www.misterteacher.com/everything_geometry/angles.html
http://www.teacherled.com/resources/anglemeasure/anglemeasureload.html
http://www.mathopenref.com/angle.html




 مهّمة

 ارسموا على الشبكة مستقيًما يوازي المستقيمL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما هو معّدل النسبة المئوية العالمي لألجوبة الصحيحة عن هذا السؤال؟: قِدروا 

 TIMSS -مهّمة من ال 

http://nces.ed.gov/timss/pdf/TIMSS4_Math_ConceptsItems_2.pdf


 مهّمة

أمامكم جدول مع النتائج لجميع البلدان. 

 

مثال لجواب خاطئ: 

 

 

 

 

 

 

 

 TIMSS -مهّمة من ال 

http://nces.ed.gov/timss/pdf/TIMSS4_Math_ConceptsItems_2.pdf


 مستقيمان متوازيان –تعر يفات 
 مستقيمان في المستوى ليس  –مستقيمان متوازيان

 .لهما أّي نقطة مشتركة

 من قاموس المصطلحات في الهندسة

 :انتبهوا

يمكن أن يكون المستقيمان على أّي جهة ولكن بالشرط أنه ال تكون لهما أّي 

  || رمز التوازي هو . نقطة مشتركة

b || a  المستقيمان” : معناه a  َو b متوازيان.“ 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/ArabicMilon/SiteError.aspx?aspxerrorpath=/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/ArabicMilon/Templates/HomePage.aspx


 (تتّمة)مستقيمان متوازيان   –تعر يفات 

 من قاموس المصطلحات في الهندسة

 :انتبهوا

 ليسا متوازيين ألن لهما نقطة مشتركة  d َو  cالمستقيمان 

 .بالرغم من أن تقع هذه النقطة خارج الورقة

 يجب أن نذكر أن المستقيمين ال نهائيان ونرى في الرسم فقط  )

 .(جزًءا منهما

 

 

 في مستقيمين متوازيين محتوَيتان قطعتان – قطعتان متوازيتان

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/ArabicMilon/SiteError.aspx?aspxerrorpath=/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/ArabicMilon/Templates/HomePage.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/ArabicMilon/SiteError.aspx?aspxerrorpath=/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/ArabicMilon/Templates/HomePage.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/ArabicMilon/SiteError.aspx?aspxerrorpath=/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/ArabicMilon/Templates/HomePage.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/ArabicMilon/SiteError.aspx?aspxerrorpath=/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/ArabicMilon/Templates/HomePage.aspx


 3المهّمة رقم 

جلست المعلمة خالل حّصة شخصّية مع مجموعة من التالميذ المستصعبين في الصف الخامس. 

 :رسمت المعلمة هذين الخطين

 

 

 

 هل الخطان متوازيان؟: وسألت 

 .أجاب جميع التالميذ أن الخطين غير متوازيين، ألنهما ليسا متساويين 

 .في ملف الوورد الذي يظهر الحقا توجد أسئلة مفَصلة بالنسبة لهذه الحالة

 

 (((3 المهّمة – 1اللقاء  -ملف وورد ))) 

 

 

 



 مستقيمان متعامدان –تعر يفات 
 تنتج  مستقيمان متقاطعان –مستقيمان متعامدان

 .زاوية قائمةبينهما 

 

 من قاموس المصطلحات في الهندسة

 :انتبهوا

 يمكن أن يكون المستقيمان على أّي جهة ولكن بالشرط أنه الزاوية بينهما 

 .  تكون زاوية قائمة

 

    هو التعامدرمز 

 

a    b    المستقيمان” : معناه a  َو b متعامدان.“ 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/ArabicMilon/SiteError.aspx?aspxerrorpath=/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/ArabicMilon/Templates/HomePage.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/ArabicMilon/SiteError.aspx?aspxerrorpath=/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/ArabicMilon/Templates/HomePage.aspx


 قطعتان متعامدتان –تعر يفات 
 مستقيمين متعامدينتقعان على  قطعتان –قطعتان متعامدتان.   

 

 

 من قاموس المصطلحات في الهندسة

 :انتبهوا

يكفي أن يتقاطع امتداداهما وتنتج بينهما . ال يجب أن تتقاطع القطعتان المتعامدتان

 :أمثلة. زاوية قائمة

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/ArabicMilon/SiteError.aspx?aspxerrorpath=/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/ArabicMilon/Templates/HomePage.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/ArabicMilon/SiteError.aspx?aspxerrorpath=/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/ArabicMilon/Templates/HomePage.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/ArabicMilon/SiteError.aspx?aspxerrorpath=/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/ArabicMilon/Templates/HomePage.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/ArabicMilon/SiteError.aspx?aspxerrorpath=/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/ArabicMilon/Templates/HomePage.aspx


 .“متعامدان“و“ متوازيان”يختلط تالميذ كثيرون المفهومين 

 .فيما يلي مهّمتان لمحاولة معالجة هذا االختالط

 

 

 

 

أمامكم مستطيل وفيه ضلع واحد مؤّكد عليه. 

   .لِونوا في المستطيل ضلًعا موازًيا للضلع المؤّكد عليه 

 

 المهّمة  أ



 المهّمة  ب

ارسموا خًطا متعامدا على الخط المؤّكد. 

 



أفكار أخرى لفعاليات تعالج موضوعَتي  

 التوازي والتعامد

هل الخطان في الصورة متوازيان؟: نقاش 

http://www.google.co.il/imgres?num=10&hl=en&biw=1366&bih=543&tbm=isch&tbnid=sV7lS3f4aZpLdM:&imgrefurl=http://www.rlrouse.com/railroad-tracks.html&docid=NkskLSVf5EDSeM&imgurl=http://www.rlrouse.com/pic-of-the-day/railroad-tracks.jpg&w=575&h=654&ei=b1NpUNGjFsfHsgbl_YDQDw&zoom=1&iact=hc&vpx=854&vpy=126&dur=3158&hovh=239&hovw=210&tx=115&ty=146&sig=115215266641553918250&page=2&tbnh=151&tbnw=133&start=13&ndsp=16&ved=1t:429,r:4,s:13,i:179


 تحف فّنّية فيها خطوط متوازية ومتعامدة

مثال: 

 

http://www.storyboardtoys.com/gallery/Piet-Mondrian.htm 

http://www.storyboardtoys.com/gallery/Piet-Mondrian.htm
http://www.storyboardtoys.com/gallery/Piet-Mondrian.htm
http://www.storyboardtoys.com/gallery/Piet-Mondrian.htm
http://www.storyboardtoys.com/gallery/Piet-Mondrian.htm


 خطوط متوازية ومتعامدة في الواقع

 

 

 

 

 

 

عن الوهم البصري بشأن المستقيمات المتوازية فيلم 

 

http://www.youtube.com/watch?v=llonA5RtpUM
http://www.google.co.il/imgres?num=10&hl=en&biw=1366&bih=543&tbm=isch&tbnid=ZMjXJZFui3qo-M:&imgrefurl=http://fineartamerica.com/featured/parallel-lines-farah-faizal.html&docid=KloKpH11WbgFMM&imgurl=http://images.fineartamerica.com/images-medium-large/parallel-lines-farah-faizal.jpg&w=900&h=598&ei=DWVpUPODLaHV4gT524DoDw&zoom=1&iact=hc&vpx=489&vpy=55&dur=273&hovh=183&hovw=276&tx=158&ty=110&sig=115215266641553918250&page=2&tbnh=158&tbnw=210&start=10&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:10,i:149
http://www.google.co.il/imgres?hl=en&sa=X&qscrl=1&rlz=1T4ADFA_enIL491IL492&biw=1366&bih=543&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=azsollDOQZtT-M:&imgrefurl=http://mrwadeturner.pbworks.com/w/page/26527709/Parallel Theorems&docid=GhNPYFD4RMBASM&imgurl=http://mrwadeturner.pbworks.com/f/1273718340/windoes.jpg&w=551&h=500&ei=WmdpUJ7JEcOA4gTyrYCYCA&zoom=1&iact=hc&vpx=815&vpy=214&dur=247&hovh=214&hovw=236&tx=125&ty=173&sig=115215266641553918250&page=2&tbnh=160&tbnw=176&start=10&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:10,i:114




أمامكم تطبيقات تتناول موضوعتي المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة. 

أو معالجة األخطاء الشائعة اختاروا أحد التطبيقات، واكتبوا فعالية تساعد في منع و 

 .في الموضوعة

تظهر توجيهات مفّصلة لوصف الفعالية في ملف الوورد الحقا. 

1. http://www.mathopenref.com/parallel.html 

2. http://www.misterteacher.com/everything_geometry/parallel_lines.html 

3. http://www.geogebratube.org/student/m15945 

4. http://www.misterteacher.com/everything_geometry/perpendicular_lines.html 

5. http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&pat

h=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1 

 .لتحريك المستقيمات Bَو  Aجّروا النقطتين . انقروا على المؤّشر في كل مكان من أجل أن تنتج مستقيمات متوازية

6.  http://www.mathopenref.com/perpendicular.html 

7.  http://illuminations.nctm.org/activitydetail.aspx?id=50 

 لتغيير المستقيمات، Pأو  A ,Bيمكن جّر النقاط : تطبيق يمثل مستقيمات متعامدة

 ((4 المهّمة – 1اللقاء  -اسم الملف ))(. درجة 90) ولكن الزاوية الناتجة بين المستقيمين تكون قائمة دائًما

 

 

 4المهّمة رقم 
  

http://www.mathopenref.com/parallel.html
http://www.misterteacher.com/everything_geometry/parallel_lines.html
http://www.geogebratube.org/student/m15945
http://www.geogebratube.org/student/m15945
http://www.misterteacher.com/everything_geometry/perpendicular_lines.html
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathbuddyonline.com/lessons/flash/LearnFrame.php?frame=LearnFrame&path=/lessons/math/geometry/level6/lines/us/&fileLink=m6h4c1t2p4.html&sampleFlag=1
http://www.mathopenref.com/perpendicular.html
http://illuminations.nctm.org/activitydetail.aspx?id=50
http://illuminations.nctm.org/activitydetail.aspx?id=50




أمامكم عالقات أللواح مسامير تعاونية موجودة في الشبكة: 
 http://zvi_shalem.drivehq.com/swf2/geometry_dot_grid/swf2.swf 

 

 http://www.teacherled.com/resources/isodotty/isodottyload.html 

 

 http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/Geoboard.shtml 

 

 http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_277_g_1_t_3.html?open=activities 

 

 http://www.mathplayground.com/geoboard.html 

 أدخلوا إلى أحد األلواح وابنوا على لوحة المسامير 

 .الشكل التالي

أضيفوا إليه جميع األقطار. 

كم ُقطًرا وجدتم؟ 

 
 

http://zvi_shalem.drivehq.com/swf2/geometry_dot_grid/swf2.swf
http://zvi_shalem.drivehq.com/swf2/geometry_dot_grid/swf2.swf
http://zvi_shalem.drivehq.com/swf2/geometry_dot_grid/swf2.swf
http://zvi_shalem.drivehq.com/swf2/geometry_dot_grid/swf2.swf
http://zvi_shalem.drivehq.com/swf2/geometry_dot_grid/swf2.swf
http://www.teacherled.com/resources/isodotty/isodottyload.html
http://www.teacherled.com/resources/isodotty/isodottyload.html
http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/Geoboard.shtml
http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/Geoboard.shtml
http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/Geoboard.shtml
http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/Geoboard.shtml
http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/Geoboard.shtml
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_277_g_1_t_3.html?open=activities
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_277_g_1_t_3.html?open=activities
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_277_g_1_t_3.html?open=activities
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_277_g_1_t_3.html?open=activities
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_277_g_1_t_3.html?open=activities
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_277_g_1_t_3.html?open=activities
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_277_g_1_t_3.html?open=activities
http://www.mathplayground.com/geoboard.html


 حصل التالميذ على مهّمة لرسم جميع األقطار التي يمكن رسمها من الرأس

A في كل واحد من األشكال التي في الشفاف التالي. 

أعطي تعريف القطر لكل تلميذ: 

 “.قطر في المضلع هو قطعة ليست ضلًعا، تصل بين رأسين”  

أجيبوا بأنفسكم عن السؤال وبعد ذلك تمّعنوا في أعمال التالميذ. 

ماذا في رأيكم فهم كل واحد من التالميذ بشأن مفهوم القطر؟ 

 “تعليم الهندسة في المرحلة االبتدائية”: من

 (  ת"מופ)وزارة المعارف، معهد البحث والتطوير 

 
 



 “تعليم الهندسة في المرحلة االبتدائية”: من

 (  ת"מופ)وزارة المعارف، معهد البحث والتطوير 

A A 

A 

A 

A 

في كل واحد من  Aارسموا جميع األقطار الخارجة من الرأس 

 :المضلعات اآلتية



 “تعليم الهندسة في المرحلة االبتدائية”: من

 (  ת"מופ)وزارة المعارف، معهد البحث والتطوير 

A A 

A 

A 

A 

 1التلميذ 



 “تعليم الهندسة في المرحلة االبتدائية”: من

 (  ת"מופ)وزارة المعارف، معهد البحث والتطوير 

A A 

A 

A 

A 

 2التلميذ 



 “تعليم الهندسة في المرحلة االبتدائية”: من

 (  ת"מופ)وزارة المعارف، معهد البحث والتطوير 

A A 

A 

A 

A 

 3التلميذ 



 “تعليم الهندسة في المرحلة االبتدائية”: من

 (  ת"מופ)وزارة المعارف، معهد البحث والتطوير 

A A 

A 

A 

A 

 4التلميذ 



 في كل واحد من المضلعين اآلتيين Aكيف يرسم كل واحد من التالميذ أقطاًرا من النقطة : قِدروا

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 





  5المهّمة رقم 

أمامكم تطبيقات مختلفة أللواح المسامير. 

أو معالجة األخطاء الشائعة اختاروا أحد التطبيقات، واكتبوا فعالية تساعد في منع و 

 .في موضوعة األقطار

تظهر توجيهات مفّصلة لوصف الفعالية في ملف الوورد الحقا. 

 http://www.teacherled.com/resources/isodotty/isodottyload.html 

 http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/Geoboard.shtml 

 http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_277_g_1_t_3.html?open=

activities 

 http://www.mathplayground.com/geoboard.html 

 http://zvi_shalem.drivehq.com/swf2/geometry_dot_grid/swf2.swf 
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 مهّمة ثابتة أثناء الدورة

 أنتم مطلوبون بإرسال وصًفا لخطأين شائقين للتالميذ،

 .شاهدتموهما خالل حصصكم في الهندسة

 ال يجب أن يكون الخطآن في موضوعة الحّصة

 .الحالية بالذات

 يجب إرسال األخطاء إلى المجمع، مع تذكير الصف

 الذي فيها شاهدتموها، وتذكير الموضوعة المعلمة 

 .في الهندسة



 !شكًرا جزيال

 !نتمّنى لكم عمال ممتًعا


