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                                                       ندسيةفعالية باألشكال اله 

                                                                                                     

  The Super Source, by Cuisenaire, 1996: المصدر

  التبليط  . رابع-ثالث : ينفعالية للصف.  ب

ماذا نعمل في الفعالية؟

 نطّور بداية مفهوم التبليط 

 نطّور مهارات في اإلدراك الهندسي 

نفحص تماثالت في التبليط    

  المواد

 ".األشكال الهندسية العجيبة" شكًال لكل زوج 60 -مجموعة من األشكال الهندسية 

  
تعليمات لعرض الفعالية للتالميذ

كال يمكن استعمالهما للتبليط، إفحصوا إذا استعملوا نوعين مختلفين من األش. يتم العمل بأزواج 

. آان باإلمكان تغطية ورقة بواسطة أشكال من هذين النوعين بدون وجود فراغات بين األشكال

 :  مثال

  
 

 .ترآيبات لشكلين يمكن التبليط بواسطتهما، وترآيبات اليمكن التبليط بواسطتهاسّجلوا  

 .آل الترآيبات الممكنةإفحصوا  

  اش الصفياقتراحات للنق

 آم ترآيبة مختلفة من شكلين وجدتم؟ 

 هل يمكن التبليط بواسطة آل الترآيبات؟ أي ترآيبات ممكن التبليط بواسطتها وأيها ال؟ لماذا؟ 

 هل وجدتم آل الترآيبات الممكنة؟ آيف عرفتم؟ 

واحدة للتبليط بواسطة الترآيبة ذاتها؟   أآثر من طريقة وجدتمهل  

.فيه تماثل؟ فّسرواهل آّونتم تبليًطا    
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	2
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	...
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المصدر: The Super Source, by Cuisenaire, 1996

أ.  فعالية للصفوف: بستان – الصف الثاني. مسار النملة

ماذا نعمل في الفعالية؟

· نقيس محيطات

· نستعمل وحدات قياس غير مألوفة

· نبني أشكالاً متساوية بالمساحة ومختلفة بالمحيط

المواد

· لكل زوج – 6 أشكال هندسية: 2 باللون الأحمر، 2 باللون الأزرق وَ 2 باللون الأصفر، مجموعة من المثلثات الخضراء من عُدة "الأشكال الهندسية العجيبة".

تعليمات لعرض الفعالية للتلاميذ

· يتم العمل بأزواج. استعملوا شكلين لونهما أحمر وشكلين لونهما أزرق وشكلين لونهما أصفر، وابنوا بواسطة جميع هذه الأشكال (6 أشكال) شكلاً تستطيع النملة السير حوله (مسار النملة). 
مثال لمسار نملة:




· يجب أن يكون على الأقل ضلع كامل من شكل معين بمحاذاة ضلع كامل من شكل آخر. .

              صحيح                                    غير صحيح                        

· أرسموا مسار النملة على ورقة، أو ابنوه بواسطة لاصقات مناسبة.

· إستعملوا مثلثات خضراء لقياس طول مسار النملة. أكتبوا بجانب الرسمة العدد الذي وجدتموه.

· إستعملوا نفس الأشكال وحاولوا رسم مسار آخر للنملة بطول مختلف عن المسار الأول. 
جدوا طوله بواسطة المثلثات الخضراء.

اقتراحات للنقاش الصفي

· ما وجه الشبه بين مساري النملة اللذين بنيتموهما؟ بماذا يختلفان؟

· من بنى مسارًا أقصر؟ من بنى مسارًا أطول؟ 

· بماذا يختلف شكل المسار الأطول من شكل المسار الأقصر؟
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المصدر: The Super Source, by Cuisenaire, 1996

ب.  فعالية للصفين: ثالث - رابع.  التبليط

ماذا نعمل في الفعالية؟

· نطوّر بداية مفهوم التبليط

· نطوّر مهارات في الإدراك الهندسي

· نفحص تماثلات في التبليط 

المواد

· مجموعة من الأشكال الهندسية- 60 شكلاً لكل زوج "الأشكال الهندسية العجيبة".

تعليمات لعرض الفعالية للتلاميذ

· يتم العمل بأزواج. استعملوا نوعين مختلفين من الأشكال يمكن استعمالهما للتبليط، إفحصوا إذا كان بالإمكان تغطية ورقة بواسطة أشكال من هذين النوعين بدون وجود فراغات بين الأشكال. مثال:  




· سجّلوا تركيبات لشكلين يمكن التبليط بواسطتهما، وتركيبات لايمكن التبليط بواسطتها.

· إفحصوا كل التركيبات الممكنة.

اقتراحات للنقاش الصفي

· كم تركيبة مختلفة من شكلين وجدتم؟

· هل يمكن التبليط بواسطة كل التركيبات؟ أي تركيبات ممكن التبليط بواسطتها وأيها لا؟ لماذا؟

· هل وجدتم كل التركيبات الممكنة؟ كيف عرفتم؟

· هل وجدتم أكثر من طريقة واحدة للتبليط بواسطة التركيبة ذاتها؟

· هل كوّنتم تبليطًا فيه تماثل؟ فسّروا.
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المصدر: The Super Source, by Cuisenaire, 1996

ب.  فعالية للصفين: خامس - سادس.  تكبير أشكال

ماذا نعمل في الفعالية؟

· نبحث تشابه الأشكال (المضلعات)

· نطوّر إستراتيجيات لبرهنة تشابه مضلعين. 

· نكتشف ونستعمل أنماطًا من أجل حل مسائل

المواد

· مجموعة من الأشكال الهندسية- رزمة كاملة من "الأشكال الهندسية العجيبة" لكل مجموعة.

تعليمات لعرض الفعالية للتلاميذ

· يتم العمل بمجموعات. ابنوا 4 تكبيرات مختلفة لكل شكل من الأشكال التي في رزمة "الأشكال الهندسية العجيبة". إستعملوا نفس نوع الشكل فقط من أجل التكبير. مثال لتكبير مربع:

		

		

		

		

		...



		التكبير

		1

		2

		3

		...



		عدد الأشكال

		1

		4

		9

		...





· تذكروا أن الشكل الجديد، الأكبر، يجب أن يشبه الشكل الأصلي.

· وثّقوا بواسطة الرسم، التكبيرات التي وجدتموها. سجّلوا عدد الأشكال التي استعملتموها في 
كل شكل مكبّر.

· ابحثوا عن قانونية بين الأعداد التي وجدتموها.

اقتراحات للنقاش الصفي

· لأي أشكال من ”الأشكال الهندسية العجيبة" استطعتم إيجاد تكبيرات تشبه الشكل الأصلي؟

· لأي أشكال من ”الأشكال الهندسية العجيبة" لم تستطيعوا  إيجاد تكبيرات تشبه الشكل الأصلي؟ 
لماذا بحسب رأيكم لا يمكن إيجاد تكبيرات لهذه الأشكال؟

· هل وجدتم قانونية لعدد الأشكال التي استعملتموها لبناء الأشكال المكبّرة؟ إذا وجدتم ، ما هي 
هذه القانونية؟
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