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  عائلة األشكال الرباعية

   سادس -فعاليات للصفوف رابع 

  الموضوع في منهج التعليم 

  .130بع، تعريف المستطيل وبحث خواصهما صفحة تعريف المر :الصف الرابع

 تحليل وبحث خواص األشكال الرباعية، تصنيف أشكال رباعية، – أشكال رباعية :الصف الخامس

  .159 - 158عية بناًء على األقطار، صفحة أشكال رباعالقات االحتواء، بناء 

  

  فعالية أ

  .أمامكم أشكال رباعية مختلفة، أي أشكال هي مستطيالت؟ أي أشكال هي مربعات؟ فّسروا
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  فعالية ب

  1 بطاقة شكل

  "سوجوات"هذه    

  

 

  

  "اتوجوس"هذه ليست     
  

  

  

  "سوجوات"أي أشكال من األشكال التالية هي     

  

  

  

  "سوجوات"موا عدة أرس    

  

  

  

  

  

  "سوجوات"أرسموا عدة أشكال ليست     

  

  

  

  

  )أآتبوا صفاته واسمه الحقيقي(ما هو السوجو؟     
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  2 بطاقة شكل

  "سنفورات"هذه    

  

  "سنفورات" ليست ذهه     

  

  
  

  ؟"سنفورات"هي  من األشكال التالية ،أي أشكال     

  

  
  

  "سنفورات"أرسموا عدة      

  

  

  

  "سنفورات"أرسموا عدة أشكال ليست      

  

  

  )أآتبوا صفاتها( ؟ "سنفورة"ما هي      
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  :العمل بأزواج –3 بطاقة شكل

آل واحد يختار نوع واحد من عائلة األشكال الرباعية، يعطيه اسًما ما  ويمأل  :المرحلة األولى

  ). على تنويع األمثلةإحرصوا(. البنود من أ حتى ج 

البطاقتين ويكمل آل منهما البنود ) آل من الزوجين(ل آل واحد مع زميله  يبّد :المرحلة الثانية

   . حتى و]من 

  هل قصد آل منكم نفس الشكل الرباعي؟. يفحص الزوج سوية البطاقتين  :المرحلة الثالثة

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  4 بطاقة شكل

  .2حّضروا بطاقة شكل من عندآم مثل بطاقة الشكل 

  

   ________ هي األشكالهذه. أ

  

  

  

   ________هذه األشكال ليست.  ب

  

  

  

  ______هي  من األشكال التالية ،أي أشكال. ج

  

  

   ______أرسموا عدة .  د

  

  

  

     ______ أرسموا عدة أشكال ليست.      ـه

  

  

  

  )ه واسمهأآتبوا صفات (_______ما هو .  و
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  جية فعال

، ضعوا أحدهما )من أنواع المثلثات التي في العمود األول من الجدول( خذوا مثلثين متطابقين 

أي مضلعات حصلتم؟ أرسموها بصورة   على.بمحاذاة اآلخر، ضلع آامل بجانب ضلع آامل

  .المكان المناسب في الجدولمصغرة في 

  

 الشكل الناتج

  

  

 نوع المثلث

 دالتون متوازي أضالع مثلث

  لث متساوي الساقينمث

  )حاد الزوايا(

  

 

   

  مثلث متساوي الساقين

   )قائم الزاوية(

 

   

  مثلث متساوي الساقين

   )منفرج الزاوية(

  

 

   

  

  بنينا بواسطة مثلث قائم الزاوية ليس متساوي الساقين؟ماذا لو 

  

  بنينا بواسطة مثلث متساوي األضالع؟ماذا لو 
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  فعالية د

   ما وجه الشبه وما االختالف؟:مقارنة أشكال رباعية

   :اختاروا زوج من قائمة أزواج األشكال الرباعية التالية .1

 مربع ومستطيل 

 مستطيل ومتوازي أضالع 

 مربع ومعين 

 متوازي أضالع وشبه منحرف 

 معين ودالتون 

 دالتون ومستطيل 

 مربع ودالتون 

 دالتون ومعين 

  

                : قارنوا بين الشكلين، آما مبّين في المثال. 2

  مربع : شكل رباعي ب  مستطيل  : شكل رباعي أ  

  آل ضلعين متقابلين متوازيان         أوجه الشبه

  آل ضلعين متقابلين متساويان       

  آل الزوايا متساوية وقائمة       

  3600مجموع مقدار الزوايا        

  عدد الرؤوس يساوي عدد األضالع      

  آالهما متوازي أضالع      

  ....وهكذا      

  

  ليس بالضرورة آل األضالع متساوية  االختالف

  ليس بالضرورة هو شكل منتظم

ليس بالضرورة له تماثل انعكاسي 

  وتماثل دوراني

  ليس آل مستطيل هو مربع

  آل مستطيل هو دالتونليس 

  

   آل األضالع متساوية

   هو شكل منتظم

  له تماثل انعكاسي وتماثل دوراني

  

  تطيل آل مربع هو مس

  دالتونآل مربع هو 

  

  

  .من األشكا ل الرباعية  العملية مع أزواج أخرى نفس إرجعوا على.  3
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  فعالية هـ

  :تعريف شكل رباعي

ُطلب .  أشكال رباعية مختلفةفيما يلي وصف لنقاش دار بين معلمة وتالميذها بالنسبة لتعريف

   : الدالتونمن التالميذ أن يعرفوا

  . شكل رباعي فيه زوجان من األضالع المتساوية الدالتون هو :التلميذ

  مستطيل : المعلمة ترسم

  . ال، ال، األضالع المتساوية يجب أن تكون متجاورة:التلميذ

  لساقينا  لكل من مساويةوالقاعدة الصغرىشبه منحرف متساوي الساقين :  المعلمة ترسم

  .ويةيوجد في الرسم زوجان من األضالع المتجاورة والمتسا: وقالت

  . األضالع ليس لهما ضلع مشترك ال، زوجا:التلميذ

  .اآلن، قل التعريف الكامل: المعلمة

   .ضلعين متجاورين متساويينالدالتون هو شكل رباعي فيه زوجان منفصالن من : التلميذ

   . متساويةهو شكل رباعي له أربعة أضالع: قال التلميذ. تلميذ أن يعّرف المربعُطلب من  .1

  . لكن ليس مربًعا- مالئًما لما قاله التلميذ- أرسموا شكًال

  بحيث يتم الحصول على مربع وفقط مربع؟آيف ستغّيرون تعريف التلميذ 

  . تلميذ أن يعّرف المستطيلُطلب من  .2

  . هو شكل رباعي له زوجان من األضالع المتساوية: قال التلميذ

  . لكن ليس مستطيلين- مالئمين لما قاله التلميذ-أرسموا شكلين 

 آيف ستغّيرون تعريف التلميذ بحيث يتم الحصول على مستطيل وفقط مستطيل؟ 

هو شكل رباعي له زوجان من : قال التلميذ. تلميذ أن يعّرف شبه المنحرفُطلب من  .3

  .األضالع المتوازية

  . لكن ليس شبه منحرف-ميذ مالئًما لما قاله التل-أرسموا شكًال 

 آيف ستغّيرون تعريف التلميذ بحيث يتم الحصول على شبه منحرف وفقط شبه منحرف ؟ 

  . تلميذ أن يعّرف متوازي األضالعُطلب من  .4

  . هو شكل رباعي فيه أضالع متوازية: قال التلميذ

   لكن ليس متوازي أضالع- مالئًما لما قاله التلميذ-أرسموا شكًال 

 رون تعريف التلميذ بحيث يتم الحصول على متوازي أضالع وفقط متوازي أضالع؟ آيف ستغّي

 .ناقشوا التغييرات التي إجريتموها والتعريفات التي حصلتم عليها
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  فعالية و 

  من األقطار إلى األشكال الرباعية

القطعتان عبارة عن قطري الشكل . منساويتين في الطول) شريطين أو قشتين(خذوا قطعتين 

عّلموا طرفي القطرين وارسموا األشكال . ضعوا القطرين بأوضاع مختلفة على ورقة. رباعيال

  . الرباعية الناتجة

 .أي أشكال رباعية نتجت؟ افحصوا إذا حصل زمالؤآم على أشكال رباعية أخرى •

 آم نوًعا من األشكال الرباعية المختلفة يمكن الحصول عليها؟ •

  :لتاليةافحصوا إذا جربتم آل االمكانيات ا

 .قطران متساويان ينصف أحدهما اآلخر وعمودي أحدهما على اآلخر 

 .قطران متساويان ينصف أحدهما اآلخر وغير متعامدين 

 ).ال ينصف أحدهما اآلخر وغير متعامدين(قطران متساويان متقاطعان  

 .قطران متساويان غير متقاطعين 

  .غير متساويتين في الطولو ندتيمتعام آانت القطعتانماذا لو 
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  فعالية ز

  طرح أسئلة

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  .إسألوا أسئلة من أنواع مختلفة، يمكن اإلجابة عليها من  خالل التمعن في الرسمة أعاله

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

4. ________________________________________ 

5. ________________________________________ 

6. ________________________________________ 

7. ________________________________________ 

8. ________________________________________ 

9. ________________________________________  

10. _____________________ ___________________  
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  فعالية ح

  د أشكال رباعيةإيجا

  .روا عنها بواسطة األحرف وعّبجدوا في الرسم مضلعات مختلفة، أآتبوا اسم آل مضلع

  :مثال

BCD  - مثلث قائم الزاوية       ,YEDM – مستطيل.  
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