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 عمليات الجمع والضرب، الجمع المتكرر، الطرح، إيجاد قانونية، : المواضيع التاليةاتالفعاليتعالج 

يل، مساحة مضلع مرآب من مساحة المستط،مفهوم المساحة، محيط المستطيل

   .مستطيالت

 على  يحبذ تصويرها،مرفقة (3 × 2   ، 3 × 1   ، 4 ×2 : مستطيالت من آرتون أبعادها: المواد

  .)مرفقة(، ورقة مربعات )آرتون

للنقاش الصفي يفضل احضار المستطيالت مع الصقات لعرضها على اللوح أو على سجادة 

  .الحائط

  .المعلمة هي التي تعطي التعليمات لألوالد

  

يمكن أن نضع .  نضع المستطيالت أحدها بمحاذاة اآلخرهذه الفعالياتفي : مالحظة

المستطيالت بمحاذاة األضالع وليس بالضرورة ضلع آامل بجانب ضلع آامل، من المهم أن يكون 

  : مثال. رأس واحد على األقل مشترك بين آل مستطيلين

  

                      

                      

  

  : وليس هكذا
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 .من آل نوع وابنوا بواسطتها قطاًراخذوا مستطيلين  .1

  .احسبوا طول القطار واشرحوا طريقة حسابكم  

  

 

 .خذوا مستطيلين متطابقين وضعوا أحدهما بمحاذاة اآلخر بطرق مختلفة .2

  أي مضلعات حصلتم عليها؟  

  آم مضلًعا مختلًفا بنيتم؟  

     ،)مربعات مرفقةورقة ال(إنسخوا ولّونوا المضلعات التي بنيتموها، على ورقة المربعات   

  .احسبوا محيط آل مضلع   :ثم   

  . احسبوا مساحة آل مضلع        

  هل اآتشفتم شيًئا خاًصا؟. تمّعنوا بالنتائج التي حصلتم عليها    

  
  

  للقصمستطيالت 
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  .3 ×2 أبعادهما  متطابقينومستطيلين آخرين 3 ×1 هماأبعاد  متطابقينخذوا مستطيلين

 .ابنوا مضلعات مختلفة بواسطة آل المستطيالت أعاله •

 . المضلعات التي بنيتموها، على ورقة المربعات ثم لّونوها إنسخوا •

 .احسبوا محيط ومساحة آل مضلع •

  نفس المحيط؟ هل لكل المضلعات التي بنيتموها  

  نفس المساحة؟ هل لكل المضلعات التي بنيتموها  

     

  
  

  مستطيالت للقص
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  .3 × 2  مستطيالت  متطابقة أبعادها6خذوا على األقل 

 .ابنوا مضلعات مختلفة بواسطة آل المستطيالت •

 . إنسخوا آل مضلع بنيتموه، على ورقة المربعات •

 .احسبوا محيط ومساحة آل مضلع •

  نفس المحيط؟  بنيتموهاهل لكل المضلعات التي  

  نفس المساحة؟ هل لكل المضلعات التي بنيتموها  
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  . خذوا عدة مستطيالت مختلفة آما ترغبون

 .ة مختلفة بواسطة المستطيالتابنوا نماذج نمطي •

 .صفوا القانونية التي بنيتم بحسبها آل نموذج •

 .إنسخوا آل نموذج بنيتموه على ورقة المربعات •

 ).مضلع(احسبوا محيط ومساحة آل نموذج  •

  

  :مثال

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

التالية المرحلة
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 :معطى مضلع

  
                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

  .  
  
  

  . 3 × 2 , 3 × 1بواسطة مستطيالت أبعادها  حاولوا أن تغطوه بطرق مختلفة •

 .يتموه على ورقة المربعاتبنإنسخوا المضلع الذي  •

 :أجيبوا دون أن تحسبوا •

  هل محيط المضلع المعطى يساوي محيط المضلع الذي بنيتموه ؟

  هل مساحة المضلع المعطى تساوي مساحة المضلع الذي بنيتموه ؟
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  أمثلة مالحظات و

 عمليات الجمع والضرب، الجمع المتكرر، الطرح، إيجاد قانونية، : المواضيع التاليةاتاليالفعتعالج 

مساحة المستطيل، مساحة مضلع مرآب من ، مفهوم المساحةمحيط المستطيل، 

  مستطيالت، 

  
  1 فعالية

يمكن أن نسأل بالنسبة لكل مستطيل ما هو طول آل ضلع، ما هي مساحة آل مستطيل؟ 

: بطرق مختلفة)  مربعات6( يمكن معرفة مساحته 3 × 2مستطيل أبعاده : آيف عرفتم؟ مثال

  ).3+3 = 6 (أو عد ثالثات ) 2+ 2+ 2 = 6(عد المربعات واحًدا تلو اآلخر، العد بأزواج 

  
   2 فعالية

  
التجربة الكافية وحساب المحيطات والمساحات ، نرى أننا نحصل دائًما على نفس بعد 

  .المساحة لكل المضلعات وليس بالضرورة نفس المحيط

  :أمثلة لمضلعات يمكن أن نبنيها
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  3 فعالية
  

  :أمثلة لمضلعات
 
                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

  
   

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

  
الحافة غير "و" المستقيمة الحافة"يمكن أن نطلب من األوالد أن يجدوا طول  •

 ".المستقيمة

تكرار الجمع أو تمرين (حساب المساحة  إجراء نقاش حول طرق مختلفة وناجعة ليحبذ •

  ". غير المستقيمة الحافة "و" الحافة المستقيمة"لحساب طول آذلك طرق و) ضرب

  
؟ ومن المهم أن نطلب 2 ومرة 3 للنموذج مرة نى اليملماذا طول الحافة: يمكن أن نسأل •

 :  خاصة اذا بنوا نموذًجا مرآًبا، مثال،منهم تنبؤ ذلك
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...                              

...                              

                              

                              

  
  

  4 فعالية

ومن ثم . مع قانونية وهم يقوموا باآمالها) نماذج نمطية( يمكن أن نعطي األوالد متواليات •

 .3نسأل أسئلة مثل األسئلة في فعالية 

  

   :مثال لنموذج نمطي

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

  
  

  :أمثلة لطرق حساب مساحة الشكل أعاله

 12: ؟ نحسب مساحة هذا الشكل)الشكل المتكرر( وحدة التكوين في النموذج يهما  •

ويوجد عندنا ) مرتان(ر نفحص آم مرة وحدة التكوين تتكر. 2 سم12مربًعا والتي تساوي 

 :مربعات، لذلك مساحة الشكل أعاله 3 أيًضا مستطيل واحد باللون األخضر مساحته

  ).2سم( مربًعا 27،  2 × 12 + 3 = 27     

 مرات 5 ويتكرر 2 سم3يمكن أن نرى في الشكل مستطيًال باللون األخضر مساحته  •

: لذلك مساحة الشكل.  ويتكرر مرتين2 سم6 ومستطيًال بلون الزهر ومساحته

276235  ).2سم( مربًعا 27، ×+×=

  12 × 3 – 2 × 2 × 3 =27: يمكن االستعانة بعملية الطرح •
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  5 فعالية

  
  :أمثلة لتغطية الشكل

  
                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

  
  

يمكن ان نطلب من األوالد أن يكتبوا في آل مرة تمريًنا حسابًيا لحساب الطول، العرض 
  .والمساحة

  
  
  

  :من موقع مرآز المعلمين مواد أخرى

  انيل والثقياس الطول للصفين األو

  انيل والثفعالية باألشكال الهندسية للصفين األو

  انيل والثفعالية بالمربعات الملونة للصفين األو

  المفهوم والقياسات: المساحات

  قال م-لي الطو  القياس  في  القدرة  تطوير

   مقال- األطفال رياض في النماذج رياضيات ذلك؟ بعد يأتي ماذا
  
  
  
  
  
  
  

  )2010(ماريتا بربش : إعداد

  

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/articles(pdf)/article52ecarb.pdf
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/articles(pdf)/article33arb.pdf
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/weekly_present/geo9arb.pdf
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/weekly_present/acso1arab.pdf
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/weekly_present/acso10arb.pdf
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/weekly_present/geo8arb.pdf
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  ورقة مربعات
  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

  


