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  1 - الحس الحيزي

  

  وإدراك، لتفسير هذا العالم يلزم حس)جيومتري( هندسي  أساس مبني علىنحن نعيش في عالم

إن تطوير المهارات والحس ألحيزي عند التالميذ هو هدف عملي ألنه بذلك يتم التعامل مع . حيزي

التي تصفه، ال نستطيع  مفرداتوال بدون اإلدراك ألحيزي. العالم الحقيقي ومع طريقة حياة البشر

الحديث عن مكان وموضع األغراض في الحّيز أو عن العالقات التي بين األغراض؛ ال نستطيع أن نعطي 

أو نستقبل تعليمات موِجهة إليجاد مكان مواقع معينة أو لتنفيذ مهام بسيطة؛ ال نستطيع أن نتخّيل 

  .    تغييرات تحدث عند إزاحة أو دمج أشكال في الحّيز

في الرؤية البصرية عند األشخاص المختلفين، إّال أنه يمكن تطوير وتحسين قدرات الغم من تفاوت ربال

  .هذه القدرة في آل جيل وفي آل مرحلة

الفعاليات مناسبة لكل األجيال ويمكن إجراء . فيما يلي أمثلة لفعاليات تطور القدرة على الحس الحيزي

  .ذتغييرات عليها ومالءمتها لمستوى التالمي

أمثلة أخرى ) ة/من قبل المعلم(لذلك يحبذ تحضير . تطوير مهارات آهذه يجب التمرن أآثر وأآثرمن أجل 

بواسطة . لكل واحدة من الفعاليات المعروضة وعرضها للتالميذ من أجل التمرن عليها، بحسب الحاجة

حت، خلف، أمام، يسار، فوق، ت: هذه الفعاليات يمكن تطوير اللغة التي تعالج المفاهيم الحيزية، مثل

، العلوي، األسفل، المرآز، بجانب، بين، مقابل، قبل، بعد، داخل، )مائل(يمين، عمودي، أفقي، قطري 

  .خارج، إزاحة، انعكاس، دوران

  .هذه الفعاليات تعزز استعمال اللغة الهندسية أيًضا

  
  

  

  : الموضوع في منهج التعليم

 في البصري اإلدراك تنمية تشديد  يكون أن جبي الهندسة تعليم عند: ورد ما يلي13صفحة  •
 .والفراغ المستوى

  .الصحيح بالشكل واستخدامها الرياضيات لغة على التعرف:  ورد ما يلي5صفحة  •
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  نسخ أشكال – الفعالية األولى

  ة/تعليمات للمعلم

أمثلة ( . 4A ، على نصف ورقة بيضاء بكبر ن أًيا آامرآب  لشكلحّضروا لكل التالميذ، رسمة .1

 .)لرسمات مرآبة مرفقة

 .أطلبوا من التالميذ أن ينسخوا الرسمة على الجزء اآلخر من الورقة .2

 :اقش الرسمات التي نسخوها بحسب النقاط التاليةبعد ذلك أطلبوا من آل زوج أن ين .3

 هل حصلتم على نفس الرسمة بالضبط؟ •

 هل الرسمة المنسوخة تشبه الرسمة األصلية؟ بماذا تشبهها بماذا تختلف عنها؟ •

موقع الرسمات (هل الرسمة المنسوخة والرسمة األصلية لهما نفس االتجاه؟  •

 ).على الورقة

 .عاجروا نقاش صفي لتلخيص الموضو .4

  :مالحظة

إزاحة، انعكاس، دوران، : يمكن استعمال المصطلحات الرياضية التالية وذلك حسب مستوى الصف

  .تطابق، تشابه، مساحات متساوية

  

  نسخ أشكالتكوين و – الفعالية الثانية

  ة/تعليمات للمعلم

تلميذ آل . أطلبوا منهم أن يطووا آل ورقة إلى قسمين . 4Aيأخذ آل تلميذ ورقة . العمل بأزواج .1

 . على قسم من الورقةيرسم شكًال مرآًبا أًيا آان

على القسم اآلخر ) رسمة زميله(أطلبوا من آل زوج تبديل ورقتيهما، وآل منهم ينسخ الرسمة  .2

 .من الورقة

  :يناقش آل زوج نتائج النسخ، يمكنهم التطرق إلى النقاط التالية .3

 الرسمة المنسوخة تشبه الرسمة األصلية؟ بماذا تشبهها بماذا تختلف عنها؟هل  •

 هل الرسمة المنسوخة والرسمة األصلية لهما نفس االتجاه؟  •
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  : أمثلة ألشكال مرآبة
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  شبكة نقاطعلى  نسخ أشكال – الفعالية الثالثة

  ة/تعليمات للمعلم

 .في األمثلة التالية، على سبكة النقاط المرفقةحّضروا بطاقات آما  .1

أعطوا آل تلميذ بطاقة واطلبوا منه أن ينسخ الشكل الذي في اليسار على الشبكة التي في  .2

 .يمكن إضافة نقاط بحسب الحاجة. اليمين

هل شبكة النقاط ساعدت في عملية الرسم؟ ماذا عملتم عندما . يحبذ اجراء نقاش صفي .3

   الشبكة؟آانت نقاط ناقصة في
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  نقاطشبكة  على شبكة مربعات أو نسخ أشكال – رابعةالفعالية ال

  ة/تعليمات للمعلم

أعطوا التالميذ شبكة المربعات التالية التي تحوي رسمات ألشكال مختلفة، أو حّضروا فعاليات  .1

 .شبيهة بواسطة شبكة المربعات المرفقة

 .  المربعاتاطلبوا منهم أن ينسخوا األشكال على شبكة .2

 .اطلبوا منهم أن ينسخوا األشكال على شبكة النقاط .3

 .اطلبوا منهم العمل بأزواج وأن يفحص أحدهما عمل اآلخر .4

 . بالنسبة لنسخ األشكال المختلفةيحبذ اجراء نقاش صفي .5
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   الرسم بحسب تعليمات– الفعالية الخامسة
  ة/تعليمات للمعلم

ضعوا البطاقة أمام أحد ). بطاقات أشكال مرفقة(  ورقة بيضاء وبطاقة أشكال واحدةآل زوج أعطوا .1

 .التلميذين مقلوبة على الطاولة

. أطلبوا من هذا التلميذ أن يأخذ البطاقة التي أمامه دون أن يرى التلميذ اآلخر الرسمة التي عليها .2

 .لتلميذ أن يعطي تعليمات لزميله ليرسم الرسمة التي على البطاقةاعلى هذا 

  :بحسب النقاط التالية الرسمتينبعد االنتهاء من عملية الرسم أطلبوا منهما أن يقارنا  .3

 هل حصلت على نفس الرسمة بالضبط؟ •

  بماذا تشبهها بماذا تختلف عنها؟هل الرسمة التي رسمتها تشبه الرسمة األصلية؟ •

 ة المنسوخة والرسمة األصلية لهما نفس االتجاه؟ هل الرسم •

 ألن هذه الفعالية دةقيحبذ تحضير أمثلة أخرى ومن المفضل أن ال تكون مع.  أمثلة9فيما يلي 

  .ليست سهلة
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