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  أجسام
  

  
  

  : الموضوع في منهج التعليم
  .المكعب، الصندوق، االسطوانة، المخروط، الكرة: أجسام: الصف الثاني

حجم . أقطار في الصندوق. انتشار الصندوق. رؤوس، أضالع، وجوه: صناديق: الصف الرابع

  . مساحة السطح الخارجي للصندوق. الصندوق

مالءمة الجسم . نتشارات أو من مضلعات مالئمةبناء أجسام من اال :أجسام: الصف السادس

    .أجسام منتظمة. حساب األحجام. لرسمته ثنائية األبعاد
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   ) ثالث–أول : لصفوف(خول إلى األجسام الد: 1فعالية 

  المواد المطلوبة

  .مكعب، أسطوانة، هرم، مخروط، آرة: أجسام هندسية

  .تطوير الحس باألجسام: هدف الفعالية

  :ة/تعليمات للمعلم

 .ضعوا األجسام أمام التالميذ، أطلبوا منهم أن يتمعنوا باألجسام وأن يذآروا اسم آل جسم .1

اآلن عليه أن .  يغمض عينيه وأن يتخيل نفسه داخل أسطوانة آبيرةأطلبوا من آل تلميذ أن .2

أطلبوا من آل تلميذ أن يمرر .  االسطوانةغالف) بالخيال(مس يمد ويبسط يديه إلى أن يال

). دائرة(؟على أي شكل حصلتم : اسألوا التالميذ.  من الداخل االسطوانة غالفحوليده 

اسطة إصبعه إلى الخط الذي يصف الجزء السفلي بعد ذلك أطلبوا من آل تلميذ أن يشير بو

وأن يقول على أي شكل حصل، وآذلك بالنسبة للجزء العلوي من ) القاعدة(من االسطوانة 

    ).   في الحالتين يحصلون على دوائر(االسطوانة 

 أطلبوا من آل . آبيرمخروطأطلبوا من آل تلميذ أن يغمض عينيه وأن يتخيل نفسه داخل  .3

 ؟على أي شكل حصلتم: اسألوا التالميذ. من الداخل غالفالمرر يده حول تلميذ أن ي

ذي يصف الجزء صبعه إلى الخط البوا من آل تلميذ أن يشير بواسطة ابعد ذلك أطل). دائرة(

وأن يقول على أي شكل حصل، وآذلك بالنسبة للجزء ) القاعدة (السفلي من المخروط

صلون على دائرة ومن الجزء العلوي يحصلون من الجزء السفلي يح (المخروطالعلوي من 

 ).      على نقطة

  أجزاء آان الفرق؟ةهل آان فرق بين االسطوانة والمخروط؟ بأي: إسألوا التالميذ .4

أطلبوا من آل تلميذ أن يغمض عينيه وأن يتخيل نفسه داخل هرم آبير، وأن يمرر يديه  .5

مربع أو مثلث بحسب نوع  (على أي شكل حصلتم؟: اسألوا.  الغالف من الداخلحول

ثم أطلبوا من آل تلميذ أن يشير بواسطة إصبعه إلى الخط الذي يصف الجزء  ،)الهرم

وأن يقول على أي شكل حصل، وآذلك بالنسبة للجزء العلوي ) القاعدة(السفلي من الهرم 

ومن الجزء العلوي يحصلون على من الجزء السفلي يحصلون على مربع أو مثلث (من الهرم 

 ).نقطة
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 ؟آان الفرق أجزاء ة بين المخروط والهرم؟ بأيهل آان فرق:  التالميذاسألوا .6

أطلبوا من آل تلميذ أن يغمض عينيه وأن يتخيل نفسه داخل مكعب آبير، أطلبوا منه ان  .7

 )مربع(أي شكل يوجد لكل وجه؟ أي شكل يوجد للقاعدة؟ . يالمس وجوه المكعب

في ) من الغالف(ا منهم أن يقارنوا بين المكعب والهرم، أي شكل يوجد لكل وجه أطلبو .8

 .)مربع أو مثلث بحسب نوع الهرم(؟ أي شكل يوجد لقاعدة الهرم؟ ) مثلث( الهرم؟

  دخلتم داخل آرة؟ ما الفرق بين الكرة واالسطوانة؟ماذا سيحدث لو: إسألوا التالميذ .9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  المكعب" سقف" بأنهم داخل مكعب آبير ويتحسسون بحذر الغالف الجانبي ويتخيل األوالد

  
  )Clements & Sarama, 2000  The earliest geometry , المقال: المصدر(
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  أجسام
  

  

   ) سادس–أول : لصفوف( من الجسم الى الشكل :2فعالية 

  :المواد المطلوبة

  . ، مقص"التواليت"آرتونة أسطوانية الشكل من لفة ورق 

  :تعليمات للتالميذ

 . والتي شكلها أسطوانة مفتوحة" التواليت"خذوا الكرتونة من لفة ورق  .1

 :أوقفوا االسطوانة على الطاولة بهذا الشكل .2

         طاولةلل معامد االسطوانة عن طريق قصها بخط مستقيم إذا فتحنا هذه: خّمنوا .3

  ها، على أي شكل نحصل؟ناوبسط

 .قّصوا وافحصوا تخمينكم .4

          طاولةمعامد لللو تم القص بخط مستقيم غير ماذا  .5

          .خّمنوا وافحصوا     على أي شكل نحصل؟
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  أجسام
  

  

   )الث ث–أول : لصفوف(تغطية مكعب : 3فعالية 

 

  :المواد المطلوبة

  ،) لكل مكعبمربعات 10( مكعبات، مربعات من ورق مطابقة لوجوه المكعب 

  "دووربشكل ملصقات "

  :تعليمات للمعلم

  .ناقشوا مع تالميذآم األسئلة التالية

  .أطلبوا منهم توثيق تخميناتهم

  .يمكن فحص التخمينات بعد آل مرحلة، أو بنهاية النقاش حول آل التخمينات

  

 ؟ية المكعبخذوا مكعًبا وخّمنوا آم مربًعا يلزم لتغط .1

  إذا أردتم إلصاق وردة صغيرة بجانب آل رأس من رؤوس المربع، آم وردة يلزم لكل مربع؟ .2

 آم وردة يلزم لكل المربعات التي تغطي المكعب؟ .3

إذا ألصقتم المربعات مع الوردات على المكعب، بحيث تغطون المكعب بكامله، آم وردة  .4

 رأس من رؤوس المكعب؟ون بجانب آل ستك

 آم مجموعة آهذه ستكون على المكعب؟. ينتج بجانب آل رأس مجموعة من الورود .5

  :تلخيص

  . رؤوس____يوجد في المربع 

  . وجوه____يوجد في المكعب 

  . وجوه____في آل رأس من رؤوس المكعب تلتقي 

  . رؤوس____يوجد في المكعب 

  

  


