
 

.  مختلفةآّونوا أقساًما بمساحات وأشكال. المسامير إلى أربعة أقسامقّسموا لوحة . العمل بأزواج 

 :أمثلة.  المغاطة"فتحشد "ممنوع تكوين قسم عن طريق . إستعملوا مغاطة للفصل بين األقسام

إذا استصعبتم بذلك غّيروا ). آل في لوحته( الكسر المالئم لكل قسم من لوحة المسامير اجدو 

 .ن إيجاد الكسور المالئمةوتقسيم اللوحة بحيث تستطيع
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 .إنسخوا األقسام التي آونتموها على ورقة النقاط، واآتبوا الكسر الذي يمثل آل قسم 

 .1وي يسا) األربعة(الكسور آل  مجموع  إذا آانإفحصوا 

   فعالية على لوحة المسامير
  

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

 تكوين آسور .سادس – خامس: فعالية للصفين. ج

الفعالية؟ في نعمل ماذا
 .نقّسم لوحة المسامير إلى أقسام ونجد الكسر المالئم لكل قسم 

 .نكتشف أسماء مختلفة لكل قسم 

 .نبحث طرق مختلفة لجمع الكسور 

   .تمثيل الكسور في الفراغ 

  المواد
 .كل ولدلوحة مسامير ل 

 .مغاطات 

  )مرفقة(ورقة نقاط  

  اقتراحات للنقاش الصفي

و

صحيح   

 

  اقتراحات للنقاش الصفي

 آيف وجدتم الكسور المالئمة؟ 

 أي آسور استطعتم أن تبنوا على لوحة المسامير؟ لماذا؟ 

 بأي أقسام آان من الصعب إيجاد آسر مالئم؟ ماذا عملتم؟ 

.هل هناك آسور ال يمكن تمثيلها على لوحة المسامير؟ فّسروا 

غير صحيح    

    

  



http://mathcenter-k6.haifa.ac.il  جامعة حيفا-المرآز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية
 



 
 http://mathcenter-k6.haifa.ac.il  جامعة حيفا-المرآز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية

  

  

  



    

    

  

          

  

  

  

  

  

          

  

  

    

  

  

 

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il  جامعة حيفا-المرآز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية
 





فعالية على لوحة المسامير 

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

أ.  فعالية للصفوف: بستان – الصف الثاني. مسامير داخل مثلثات

ماذا نعمل في الفعالية؟

· نبني مثلثات في داخلها عدد مختلف من المسامير.

· نكتشف بأن المثلثات  يمكن أن تكون مختلفة بالكبر (بالمساحة) وبالشكل.

· نكتشف، بواسطة القلب أو الدوران أو الإزاحة بأن المثلثات يمكن أن تكون متطابقة.

المواد


· لوحة مسامير لكل ولد

· مغاطات

· ورقة نقاط (مرفقة)

تعليمات لعرض الفعالية للتلاميذ

· يتم العمل بأزواج. كل واحد منكما يبني مثلثًا بحيث لا يحوي أي مسمار في داخله. تُستعمل مغاطة واحد فقط لبناء كل مثلث.

· قارنوا بين المثلثين اللذين بنيتموهما.
   * إذا كان المثلثان مختلفين - إنسخوهما على ورقة النقاط. 

·    * إذا كان المثلثان متطابقين -  غيّروا واحدًا منهما بحيث تحصلان على مثلثين مختلفين بدون مسامير داخلهما. إنسخوهما على ورقة النقاط.

· كل واحد منكما يبني مثلثًا في داخله مسمار واحد فقط. عندما تحصلان على مثلثين مختلفين، إنسخوهما على ورقة النقاط.

· الآن كل واحد منكما يبني مثلثًا في داخله مسماران. وثّقوا عملكما.

· قصّوا كل المثلثات التي بنيتموها، واكتبوا على كل مثلث عدد المسامير التي داخله. 

اقتراحات للنقاش الصفي


· يمكن تحضير جدول مع ثلاثة أعمدة: 0 ، 1 ، 2 مسامير في الداخل، وإلصاق المثلثات المناسبة لكل عمود: في أي عمود يوجد أكبر عدد من المثلثات؟ أصغر عدد من المثلثات؟ من المحبذ أن يفحص الأولاد إذا كانت المثلثات متطابقة وذلك بواسطة تغطية أحدهما بالآخر.

· بماذا تتشابه وبماذا تختلف المثلثات التي في كل عمود؟  

· هل يمكن بناء مثلثات في داخلها عدد آخر من المسامير؟ فسّروا.  

فعالية على لوحة المسامير 


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

ب.  فعالية للصفين: ثالث – رابع. مضلعات مختلفة   


ماذا نعمل في الفعالية؟

· نبني مضلعات مختلفة على لوحة المسامير.

· نصنف مضلعات بحسب عدد أضلاعها.

· نناقش خواص  المضلعات بلغة هندسية.

المواد


· لوحة مسامير لكل ولد.

· مغاطات بأطوال مختلفة.

· ورقة نقاط (مرفقة)

تعليمات لعرض الفعالية للتلاميذ

· العمل بمجموعات. كل واحد في المجموعة يبني شكلاً مغلقًا –مضلعًا- بواسطة مغاطة واحدة بحيث لا تتقاطع مع نفسها. كل واحد يبني مضلعًا بعدد أضلاع مختلف عن الآخرين. أمثلة:

		

		

		

		

		



		غير صحيح (يقطع نفسه)

		

		غير صحيح (غير مغلق)

		

		صحيح





· قارنوا بين الأشكال التي بنيتموها، وافحصوا إذا لكل واحد منكم عدد مختلف من الأضلاع. وثّقوا المضلعات على ورقة النقاط.

· إرجعوا على نفس العملية حتى تقرر المجموعة أنها وصلت الى كل المضلعات الممكنة من حيث عدد الأضلاع.

اقتراحات للنقاش الصفي


· يمكن ترتيب المضلعات في أعمدة بحسب عدد أضلاعها – ما اسم المضلعات في كل عمود؟

· بماذا تتشابه المضلعات التي في كل عمود؟ هل هناك أشكال متطابقة؟

· بماذا تختلف المضلعات التي في كل عمود؟   


· هل يمكن بناء مضلعات مع عدد أكبر من الأضلاع على لوحة المسامير؟ فسّروا. 

فعالية على لوحة المسامير 


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

ج. فعالية للصفين: خامس – سادس. تكوين كسور 

ماذا نعمل في الفعالية؟

· نقسّم لوحة المسامير إلى أقسام ونجد الكسر الملائم لكل قسم.

· نكتشف أسماء مختلفة لكل قسم.

· نبحث طرق مختلفة لجمع الكسور.

· تمثيل الكسور في الفراغ. 


المواد


· لوحة مسامير لكل ولد.

· مغاطات.

· ورقة نقاط (مرفقة)

اقتراحات للنقاش الصفي


· العمل بأزواج. قسّموا لوحة المسامير إلى أربعة أقسام. كوّنوا أقسامًا بمساحات وأشكال مختلفة. إستعملوا مغاطة للفصل بين الأقسام. ممنوع تكوين قسم عن طريق "شد وفتح" المغاطة. أمثلة:

		

		غير صحيح

		

		

		صحيح



		

		

		





· جدوا الكسر الملائم لكل قسم من لوحة المسامير (كل في لوحته). إذا استصعبتم بذلك غيّروا تقسيم اللوحة بحيث تستطيعون إيجاد الكسور الملائمة.

· إنسخوا الأقسام التي كونتموها على ورقة النقاط، واكتبوا الكسر الذي يمثل كل قسم.

· إفحصوا إذا كان مجموع كل الكسور (الأربعة) يساوي 1.

اقتراحات للنقاش الصفي


· كيف وجدتم الكسور الملائمة؟

· أي كسور استطعتم أن تبنوا على لوحة المسامير؟ لماذا؟

· بأي أقسام كان من الصعب إيجاد كسر ملائم؟ ماذا عملتم؟

· هل هناك كسور لا يمكن تمثيلها على لوحة المسامير؟ فسّروا.
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