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 2 فعالية على لوحة المسامير
 

 The Super Source, by Cuisenaire, 1996: أعدت الفعالية من الكراس

ما وجه الشبه وما وجه .  الصف الثاني–بستان : فعالية للصفوف.  أ

 االختالف؟

  الفعالية؟ في نعمل ماذا
 .نمّيز مضلعات مختلفة 

 . بمضلعات أخرىوصف مضلعات مقارنًةعلى نتمرن  

 .ل لغة مناسبة لوصف وجه الشبه واالختالف بين المضلعاتنستعم 

 المواد

 لوحة مسامير لكل ولد 

 مغاطات 

 تعليمات لعرض الفعالية للتالميذ

 .استعملوا مغاطة واحدة فقط لبناء مضلع على لوحة المسامير. يتم العمل بأزواج

تحصلون على مضلع عليه بحيث بسيًطا ابنوا نفس المضلع على لوحة أخرى، ثم أجروا تغييًرا  

 . يختلف عن المضلع الذي على اللوحة األولى

 تناقشوا فيما بينكم بماذا يتشابهان وبماذا يختلفان؟. قارنوا بين المضلعين 

 :إمألوا الجدول 

 مقارنة بين المضلعين

 وجه االختالف وجه الشبه

  

  

 

 اقتراحات للنقاش الصفي

 ة أم بناء المضلعات المختلفة؟ لماذا؟هل آان من األصعب بناء المضلعات المتطابق 

 أي مفردات استعملتم لوصف المضلعات؟ 

 هل يمكنكم اآلن أن تضيفوا أشياء أخرى إلى القائمة؟ 
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    مساحة مضلعات . رابع–ثالث : فعالية للصفين.  ب
 الفعالية؟ في نعمل ماذا

 .نقارن مساحات مضلعات مختلفة 

 .رى بأن مضلعات مختلفة الشكل لكن مساحاتها متساويةن 

 .نجد قانونية 

 المواد
 .لوحة مسامير لكل ولد 

 .مغاطات 

 )مرفقة( نقاط لوحة 

 لفعالية للتالميذتعليمات لعرض ا
 :ابنوا مضلعات مختلفة على لوحة المسامير خاصتكم حسب القوانين التالية 

 . مسامير7 أو 6، 5، 4المس تآل مضلع أضالع  *

 .ال يجوز أن تكون مسامير داخل المضلع *

 : أمثلة 

   

    3توجد . البناء غير قانوني  

أضالع على فقط سامير   م

 .المضلع

  ر قانونيالبناء غي  

 وجد مسمار داخل ي

 .لمضلعا 

 .البناء قانوني  
    أضالع  مسامير على 5وجد ت  

 وال يوجد أي مسمار في المضلع
 لداخلا  

                

 . آل مضلع بنيتموه على لوحة النقاطإنسخوا 

 .عّدوا ووثقوا عدد المسامير التي تالمس محيط آل مضلع 

  أي وحدة استعملتم؟.اختاروا وحدة مساحة مناسبة .جدوا مساحة آل مضلع 

 اقتراحات للنقاش الصفي

 آيف وجدتم مساحة آل مضلع؟  

 غيرها؟ لماذا؟ إيجاد مساحتها أسهل من ،هل آانت هناك مضلعات 

المضلع وبين مساحته؟  أضالعأي عالقات وجدتم بين عدد المسامير التي على  

 عدد المسامير وعمود آخر تظهر فيه عمود يظهر فيه: يمكن تبيين ذلك في جدول(

 ).المساحة
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 آم قطعة؟.  سادس-خامس : ينفعالية للصف.  ج

                                                      الفعالية؟ في نعمل ماذا

 .نة أطوال قطعمقار 

 .متساوية في الطولتمييز قطع  

 .لهااطوأترتيب قطع حسب  

 المواد
 .لوحة مسامير لكل ولد 

 .مغاطات 

 .)مرفقة( نقاط لوحة 

  تعليمات لعرض الفعالية للتالميذ

 آم قطعة مختلفة بالطول يمكن أن نبني على لوحة المسامير؟ 

 . ال مختلفة، آثيرة قدر اإلمكاناشتغلوا بأزواج وابنوا على لوحة المسامير قطًعا بأطو

 . القطع التي بنيتموها على لوحة النقاطإنسخوا 

 .بحسب أطوالها، من األقصر إلى األطول رّتبوا القطع التي بنيتموها 

 اقتراحات للنقاش الصفي

 آيف قارنتم أطوال القطع المختلفة؟ 

 آم نوًعا من القطع وجدتم؟  

آيف عرفتم أن هذه القطعة هي  فّسروا المسامير؟قطعة يمكن أن نبنيها على لوحة أطول أي  

 .األطول

آيف عرفتم أن هذه القطعة هي  فّسروا أي أقصر قطعة يمكن أن نبنيها على لوحة المسامير؟ 

 .األقصر

 آيف عرفتم بأن طول قطعة معينة يختلف عن طول قطعة أخرى؟ 

 تي بنيتم؟آيف يمكن أن نعرف أنه ال توجد قطع أخرى بأطوال تختلف عن القطع ال 
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