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 اهرامات 

 

 موضوع الفعالية

 .هراماتمامكم تركز على بحث األالمعروضة أالفعالية 

 . لى موضوع الهندسة الفراغية وهي موجهة للصفوف السادسةإهذه الفعالية تتطرق 

 

 المهمة  من هدفال

. وذلك بواسطة طي الورق( هرم ثالثي، رباعي وخماسي)بناء هرم قائم  الطالبسيحاول   في الفعالية األولى

رؤوس األهرامات،  ِدَعفيما بعد، سيقوم الطالب ِب. هرامات من خالل التطبيق المحوسبكما سيتوسع في بحث األ

 باستنتاجلطالب الجدول سيقوم ا معطيات بناًء على. ومن ثم تركيزها في جدول (وجهاأل)السطوح األضالع و

 .هرامات أخرىيستطيع تطبيقها على أمعينة نية وعالقات قانو

 

بعد ذلك سيحاول . هرامات بواسطة استعمال التطبيق المحوسباأل فرشسيبحث الطالب  في الفعالية الثانية 

 . الطالب رسم وبناء هرم بواسطة طي الورق

 

 

 مصطلحات رياضية 

 .ضالعغالف، رأس، أ ،(أوجه)  سطوح ،، مضلعفرش، (وجه)سطح  متعدد السطوح،
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 فعالية أ 

 (.مرفقة ورقة مثلثات للقص)وها ّصُق. متطابقةومثلثًا متساوية الساقين  21امامكم 

استعينوا ) كون السيقان ملتصقة ببعضها البعضمثلثات وضعوها على الطاولة بحيث ت 3خذوا  .1

 . لصقوهاأبطي المثلثات بحيث يالمس المثلث األخير المثلث األول وقوموا . (بالشريط الالصق

 المجسم؟" إلغالق" الذي نحتاجهما هو المضلع 

 .رسموا المضلع الناقص، قصوه والصقوهأ

 _______الذي حصلتم عليه  المنتظم للجسمسم إأعطوا 

صقة ببعضها تكون السيقان ملتمثلثات، ضعوها على الطاولة بحيث  4بنفس الطريقة، خذوا  .2

قوموا بطي المثلثات بحيث يالمس المثلث األخير المثلث األول . (بالشريط الالصقاستعينوا )البعض

 . والصقوها

 المجسم؟" إلغالق" الذي نحتاجهما هو المضلع 

 .رسموا المضلع الناقص، قصوه والصقوهأ

 _______الذي حصلتم عليه  للجسم المنتظمسم إ أعطوا

 

مثلثات، ضعوها على الطاولة بحيث تكون السيقان ملتصقة ببعضها  5 بنفس الطريقة، خذوا .3

قوموا بطي المثلثات بحيث يالمس المثلث األخير المثلث األول . (بالشريط الالصقاستعينوا )البعض

 المجسم؟" إلغالق"الذي نحتاجه ما هو المضلع . والصقوها

 .رسموا المضلع الناقص، قصوه والصقوهأ

 _______الذي حصلتم عليه  منتظمال للجسمسم إأعطوا 

 

: التي حصلت عليهاالمنتظمة  سجل اكتشافات ذات أهمية عن االجسام .4

________________________________________________________

_______________________________________________________. 

 

 ؟ ....عرفتمهل 

 

 

 

 

 

 

 

 . ًامضلعوتعتبر  (وجه)سطح قاعدة الهرم هي  .السطوحمتعدد هو جسم الهرم 

وتلتقي برأس مشترك  جانبية على شكل مثلثات سطوحغالف الهرم هي  سطوح

 . ُيدعى رأس الهرم
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  وكم ضلعًا للقاعدة يوجدانبيًا جفي كل هرم، افحصوا كم وجهًا.  

  الجانبية؟  السطوحما هي العالقة بين عدد اضالع القاعدة وبين عدد خمنوا

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

 

 محوسب  تطبيقالبواسطة  أخرى هراماتأ وابحثإ

 :(األهرامات فرش)ضغطوا على الرابط التالي إ

http://www.galim.org.il/math/geogebra/pages/3791/10066/gallery  

 هرمفي الجهة اليسرى من الشاشة تستطيعون تحديد عدد أضالع قاعدة ال . 

  مغلق"تأكدوا بأن يكون الهرم في وضع ." 

 إبنوا هرمًا قاعدته مثلث، مربع ومخمس . 

 زيدوا من عدد أضالع القاعدة وابنوا أهرامات عدد أضالع قاعدتها أكثر من خمسة  . 

 هل تغير؟ . إفحصوا تخمينكم 

 

 

 ؟ ....هل عرفتم

 

 

 

 

  .هرم خماسيفمثاًل، هرم قاعدته شكل خماسي ُيدعى  .اسم الهرم ُيحدد حسب قاعدته

 

 

http://www.galim.org.il/math/geogebra/pages/3791/10066/gallery
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  : وأكملوا الجدول التالي سبستعينوا باألهرامات التي بنيتموها وبالتطبيق المحوإ

  .الجانبية والسطوحرم بالتطبيق المحوسب لمعرفة عدد األضالع، عدد الرؤوس جاه الهيمكن تغيير ات: تبهواإن

 

 

 : ونكتشف نتمعن

  القاعدة وبين عدد أضالع الهرم؟ أضالعالعالقة بين عدد ما 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

 لواعّلعدد أضالعه فردي؟  بناء هرم هل نستطيع. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 السطوحعدد  الغالف سطوحعدد  عدد الرؤوس الهرم عدد أضالع اسم الهرم

     ثالثي هرم

     رباعي هرم

     خماسي هرم

     سداسي هرم
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 ؤوس الهرم؟ ما العالقة بين عدد أضالع القاعدة وبين عدد ر 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

  الهرم؟  سطوحما العالقة بين عدد أوجه الغالف وبين عدد

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

 بناًء على القانونية التي أوجدتموها، أكملوا الجدول التالي: 

 

 الهرم سطوحعدد  الغالف سطوحعدد  عدد الرؤوس عدد أضالع الهرم اسم الهرم

     عشروني هرم

مضلع هرم قاعدته 

 . 02 عدد أضالعه
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 الهرم  فرش –فعالية ب 

 : على الرابط التالي للدخول إلى التطبيق المحوسب اضغطوا

lim.org.il/math/geogebra/pages/3791/10066/gallery http://www.ga 

 مغلق"الهرم موجود في وضع  ّنتأكدوا بأ. إبنوا هرمًا ثالثيًا ." 

 مما هو ُمكّون؟  . الذي حصلتم عليه الفرشفوا ِص. افتحوا الهرم بشكل كلي

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

  ؟ شكله تغيرهل . الذي حصلتم عليه وغيروا اتجاهه الفرشحاولوا إزاحة

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

  ذا حصلتم؟ على ما. مرة أخرى الفرشأغلقوا 

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

 نّفذوا الخطوات السابقة على أهرامات أخرى مختلفة . 

 

 تغير وماذا لم يتغير؟ ماذا . الفرشإفحصوا  .تصغير ارتفاع الهرم/إبنوا هرمًا كما تشاؤون وحاولوا تكبير

__________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 تصغير قاعدة الهرم/إبنوا هرمًا كما تشاؤون وحاولوا تكبير. 

 ماذا تغير وماذا لم يتغير؟. الفرشإفحصوا 

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

http://www.galim.org.il/math/geogebra/pages/3791/10066/gallery
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 وبناء هرم  فرشرسم  -ورقة عمل

 

 . أمامكم مضلع يمثل قاعدة الهرم .1

 . للهرم فرشأضيفوا على المضلع مثلثات بحيث تحصلون على  .2

  .لتطبيق المحوسبالذي حصلتم عليه بواسطة ا الفرشمن صحة تأكدوا  .3

 . وحاولوا بناء هرم منه الفرشُقّصوا  .4

 . مرة أخرى وجدوا انتشارات أخرى لنفس الهرم 4-1نّفذوا البنود  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 : على المضلع التالي, 5-1من , أعيدوا تنفيذ البنود السابقة .6

 

 

 

 

 

 



 

 

 (فعالية أ)مثلثات للقص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


