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 فعالية بحث بواسطة تطبيق محوسب  – األجسام المنتظمة

 

  

 2 .......................................................................................................... الفعالية موضوع

 2 .............................................................................................................. المهمة هدف

 2 ....................................................................................................... رياضة مصطلحات

 3 ...................................................................................................... المكعب – 1 مرحلة

 6 ............................................................................................ السطوح رباعي – 2 مرحلة

 7 ................................................ السطوح عشري واثنا السطوح عشروني السطوح، ثماني - 3 مرحلة
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 المنتظمة  األجسام –مهمة بحث 

  

 موضوع الفعالية 

  : المنتظمة وذلك من خالل استعمال التطبيق المحوسب التالي جساماألتتركز الفعالية التالية على بحث 

http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3521 

 . مخصصة لطالب الصفوف السادسة هذه الفعالية هي ضمن موضوع الهندسة الفراغية وهي

 

 هدف المهمة 

 : المنتظمة بطرق مختلفة األجساموسب يتيح بحث صفات على تطبيق مح عداد هذه الفعالية بناًءلقد تم إ

 . جسم المنتظم، قص وبناء الاألنتشاربواسطة عرض  .1

أدوات محسوسة تتيح إمكانية  من خالل استعمالجسم المنتظم وبحث صفاته وذلك بواسطة عرض ال .2

 . الفحص

وفي كل رأس يلتقي  تطابقةالمنتظمة مبنية من مضلعات منتظمة وم األجسام نأنكتشف  أن هدف الفعالية هو

 . عدد متساوي من األوجه

منتظمة فقط  جسامأيمكن بناء  أنهيستنتجون و، زوايا ثالثية االبعادبعد ذلك، يقوم الطالب ببحث ومحاولة بناء 

  .من مثلثات متساوية االضالع، مربعات ومخمسات منتظمة

 

  مصطلحات رياضة 

  .رأس، اضالع، وجه متعدد السطوح، مضلع منتظم، مضلعات متطابقة، جسم منتظم،

 

 

http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3521
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 المكعب  – 1مرحلة 

 http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3521: ادخلوا الى التطبيق المحوسب التالي .1

 My Own Net.  إمكانيةوا اختار (select a shape)  يساًرا األعلىفي القسم  .2

 

 

 : التالي نتشاراال بنواإ .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟األنتشارسنحصل من هذا  جسم أيعلى : خمنوا

______________________________. 

 

 هل تخمينكم كان صحيًحا؟ . وهو، قصوه واطنتشاراالاطبعوا  .4

 

 :وانتقلوا الى البند التالي اضغطوا على زر المحي لتنظيف الشاشة

 

 

  

http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3521
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  :التالي األنتشارابنوا  .5

 

 

 

 

 .________________________جسم حصلتم هذه المرة؟  أيعلى 

 

 هل تخمينكم كان صحيًحا؟ . ، قصوه واطوهاألنتشاراطبعوا  .6

 

 

 

 .ليس مكعب لجسم  انتشارات للمكعب وثالث أخرى انتشاراتابنوا ثالث  .7

   هل كنتم على حق؟ . اطبعوا، قصوا واطووا: افحصوا 

 . (مكعب) Cubeاختاروا  (select a shape)ا القسم العلوي يساًرمن  .8

 . ضعوا مؤشر الفأرة على المكعب وأمعنوا النظر من جميع الزوايا .9

 :   shadedإمكانية   واجميع الوجوه اختار واتر أنمن أجل 

 جسم يدعى مكعبهذا ال
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 : وجوه المكعب باللون األصفر لّونوا .11

 : مجموعة األلواناللون األصفر من  وااختار

 

نلف المكعب بواسطة الضغط  نأيمكن . بالفارة على وجوه المكعب وابعد اختيار اللون، اضغط

 . المكعب وتحريكه المستمر على

 .____________ يوجد للمكعب؟  ( (Faces كم وجه 

 

 . لّونوا أضالع المكعب باللون األزرق .11

 .ع المكعباختاروا اللون األزرق من مجموعة األلوان واضغطوا بالفأرة على أضال

 .____________ يوجد للمكعب؟ ( (Edgesكم ضلًعا 

 

 .لّونوا رؤوس المكعب باللون األحمر .12

 .اختاروا اللون األحمر من مجموعة األلوان واضغطوا بالفأرة على رؤوس المكعب

 ._________ يوجد للمكعب؟ ( (Verticesكم رأًسا 

 : Show Totalعلى فحص صحة اجاباتكم بواسطة الضغط  بإمكانكم: مالحظة

 

 

 

 

 

 : أكملوا

 

 

 .وجوه____ يلتقيان  رأسفي كل 
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 رباعي السطوح – 2مرحلة 

 . My Own Net  -من القسم العلوي يساًرا اختاروا  .1

 

 : التالي نتشاراالحاولوا بناء  .2

 

 

  :أكملوا .3

؟ االنتشار التي بنيتموها من هذا  كالاألشما المشترك بين  -

______________________________. 

؟ االنتشار يه من هذا جسم سنحصل عل أيخمنوا  -

___________________________________. 

 

 هل تخمينكم صحيح؟ . ، قصوه واطووا وجوههنتشار االاطبعوا  .4

 :أكملوا

 

 

 رباعي)   Tetrahedronاختاروا إمكانية (select a shape)  يساًرا األعلىفي القسم  .5

  .(السطوح

 . ه من جميع الزواياينظر علوأمعنوا الرباعي السطوح ضعوا مؤشر الفارة على 

؟ السطوح يوجد لرباعي( (Facesكم وجًها . باللون األصفر السطوح رباعي لّونوا وجوه  .6

____________. 

؟ السطوح يوجد لرباعي( (Edgesكم ضلًعا . باللون األزرق السطوح  رباعي لّونوا أضالع  .7

____________. 

؟ لرباعي السطوحيوجد ( (Vertices رأًسا كم. باللون األحمررباعي السطوح  لّونوا رؤوس  .8

_________. 

 بإمكانكم فحص صحة اجاباتكم بواسطة الضغط على : مالحظةShow Total. 

  :أكملوا

 . سطوحرباعي ال: مثلثات متطابقة يدعى_____ جسم مبني من 

 . وجوه___ يلتقي رباعي السطوح   من رأسفي كل 
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  ثماني السطوح، عشروني السطوح واثنا عشري السطوح - 3مرحلة 

 : نلخص ونكمل

 . المكعب ورباعي السطوح على نتائج البحث التي اجريتموه على بناًءأكملوا الجدول التالي . أ

 

 . استعينوا بالتطبيق المحوسب لتكملة الجدول . ب

 اسم الجسم
المضلع المبني 

 منه الجسم 
 عدد الرؤوس  عدد األضالع  عدد الوجوه 

عدد الوجوه التي 

  واحد برأستلتقي 

 مكعب

(Cube) 

     

 رباعي السطوح

(Tetrahedron) 

     

 ثماني السطوح

(Octahedron) 

     

 اثنا عشري السطوح

(Dodecahedron) 

     

 عشروني السطوح

(Icosahedron) 

     

 

 

 : أمعنوا النظر بالجدول ثم أكملوا . أ

  

 

 

 

 

 

 

وفي كل منتظمة ومتطابقة ________  هي وجوههكل  متعدد السطوح جسمهو جسم منتظم ال

  ._________من   عدد متساِو يلتقي رأس

 

  هل عرفتم؟

 .اسم ثماني السطوح مشتق من عدد وجوهه

سطوح، اثنا عشري السطوح وعشروني تسمية رباعي ال تخمنوا مصدر نأتستطيعون هل 

 ? السطوح


