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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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  أجسام
  

  

   ) سادس–أول : لصفوف(لجسم الى الشكل من ا

  :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 معامدطوانة عن طريق قصها بخط مستقيم إذا فتحنا هذه االس: 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
  

  

   ) سادس–رابع : لصفوف(مضلعات مائية 

  

  :د المطلوبةالموا

ماء ) ستعمال المكعبات من مختبر العلوميمكن ا(مكعبات شفافة والتي يمكن صب الماء فيها 

   ).يفضل ماء مصبوغ(

  

  :تعليمات للتالميذ

 .إمألوا المكعب حتى نصفه تقريًبا بالماء .1

  :التاليةحاولوا الحصول على المضلعات . مّيلوا المكعب ليأخذ سطح الماء أشكاًال مختلفة .2

  بعمر -

 مستطيل ليس بمربع -

 متوازي أضالع ليس بمربع -

 شبه منحرف -

 مثلث متساوي الساقين -

 مثلث متساوي األضالع -

 مخمس  -

 مسدس -

 مثمن  -

 على أي أشكال تحصلون؟.  قللنا آمية الماء التي في المكعب لوذاما .3
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  أجسام
  

  

   ) سادس–خامس : للصفين( بناء أجسامل وتخُي

  

  :المواد المطلوبة

  .نحرف، مخمساته ماشبأمثلثات، مربعات، مستطيالت، : أزواج متطابقة من المضلعات التالية

  
  :تعليمات للتالميذ

ارفعوا أحدهما .  أحدها اآلخر يغطي ضعوهما على الطاولة بحيثخذوا مضلعين متطابقين .1

 .للمضلع اآلخر الذي على الطاولةإلى األعلى بشكل مواٍز 

 له تم  الرؤوس المتناظرة في المضلعين وبنين إذا أوصلتموحصلتعلى أي جسم : تخّيلوا .2

 .غالًفا

  من أي مضلعات مكّون. الغالف الجانبي للجسم الذي تخيلتموه مكّون من مضلعات.   أ

  هذا الغالف؟

  ما هي المضلعات التي تكّون القاعدتين؟.  ب

   الغالف الجانبي؟يوجد في ا آم مضلًع.  ج

  ؟مآم رأًسا يوجد لهذا الجس.  د

  آم ضلًعا يوجد لهذا الجسم؟. هـ

  آم وجًها يوجد لهذا الجسم؟ .  و

 ). فّسروا وعللوا (بماذا يتشابهان؟. إبحثوا  حولكم عن جسم يشبه الجسم الذي تخيلتموه .3

 ).للرؤوس(وآرات معجونة ) لألضالع(حاولوا بناء الجسم بواسطة قش  .4

 . المتطابقةمع زوج آخر من المضلعات) 4 -1البنود (آرروا العملية  .5

  ؟ أخذنا دائرتين متطابقتينماذا لو .6
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  أجسام
  

  

   )لصف السادس(جسم على جسم 

  
  :المواد المطلوبة

  )أو قش وأسالك لتنظيف الغليون(آرات معجونة وقش 

  
  :تعليمات للتالميذ

 : أجساًما بحسب التعليمات التالية،بواسطة المواد،إبنوا  .1

 .إبنوا مكعًبا 

 . عة الشكل ومطابقة لوجه المكعب الذي بنيتموهإبنوا هرًما قاعدته مرب 

لقد حصلتم على . الهرم على المكعب بحيث تغطي قاعدته أحد وجوه المكعبضعوا  

 .جسم جديد

 .آم وجًها يوجد للجسم الجديد؟ خّمنوا وافحصوا 

 .خّمنوا وافحصوا آم ضلًعا وآم رأًسا يوجد للجسم الجديد؟ 

  

 .مكّونة أية أجسام منواذآروا  تمعنوا بالصور التالية .2
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 .واذآروا من أية أجسام مكّونة" م على أجساماسجأ " عنإبحثوا حولكم .3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


