
 
 

 

 ( 1مستوى (الجمال في األشكال والقياسات

واستخدام بصورة مختلفة، مهم اجسأمنزلهم و الرياضيات كعدسة تمكنهم من رؤية يستخدم املتعلمون   الوصف

 هندسية.  أشكالصنع في ما تعلموه 

 هل يمكننا ان نرى الجمال في األشكال والقياسات؟  السؤال التحفيزي 

الوقت إجمالي 

 املطلوب

  أيام. 3 طوالساعات ونصف  4

 ورق وقلم رصاص )اختياري: ملصقات قابلة لإلزالة مثل ملصقات تدوين املالحظات(  اللوازم املطلوبة

 التعرف على خصائص األشكال ثنائية األبعاد.  -1 نتائج التعلم 

 بعض نسب الجسم البشري.إستكشاف  -2

 استخدام الجسم للقياسات والتقديرات املكانية. -3

 ألشكال لاألساسية سماء األ و  العد   التعلم السابق

 اليوم األول 

 النشاط والوصف املدة املقترحة

 ة: املثلث واملربع واملستطيل والدائرة.الرئيساألشكال ثنائية األبعاد عرَّف  دقيقة  15إلى  10من 

 زوايا. 3، وله أضالع 3يتكون املثلث من 

من نقطة واحدة  ثابتة مسافة علىجميعها  تقعمجموعة نقاط من  مثالي مكون الدائرة هي شكل 

 نسميها املركز.

 درجة(. 90زوايا قائمة ) 4متساوية و  أضالع 4يحتوي املربع على 

 ة.زوايا قائمة، لكن أضالعه ليست كلها متساوي 4 علىاملستطيل يحتوي 

 مربعات على األقل حول املنزل. 4ابحث عن  • دقائق 10

 . اارسم أحده •

 مستطيالت على األقل حول املنزل.  3ابحث عن  • دقائق 10

 . ارسم هذه املستطيالت في دفترك •

 دوائر على األقل حول املنزل. 10ابحث عن  • دقائق 10

 ؟بدقة مستخدًما يدك ومن دون تتبعهل يمكنك رسم دائرة  •

 حول املنزل. على األقل مثلثات 10ابحث عن  • دقائق 10

 .كرسمه في دفتر اضع ملصًقا على كل مثلث تجده و  •

رؤية جميع املثلثات التي وجدها املتعلم وتحديد بهدف املنزل  محيطاملتعلمون  يتفقد سوف  • دقيقة 30

 ملصقات عليها. ويضعون تلك التي لم يجدها 

 من املثلثات، حدد ما يلي: •

 أضالع وزوايا متساوية( 3متساوي األضالع )له 

 آخر أطول أو أقصر.( وضلعمتساويان  ضلعان متساوي الساقين )له

 (Lحرف درجة تشبه  90به زاوية )الزاوية  قائم

 "(منفرجةزاوية " به)الزاوية  منفرجاختياري:  •



 
 

 

 رسمها  ينالوالدأحد على  يجببعض أنواع املثلثات، يكتشف املتعلم : إذا لم معلومة إرشادية •

 .بينها وبين تلك التي اكتشفها وشرح االختالف

الواردة في هذا الدرس، أشياء على األقل تحتوي على شكلين أو أكثر من قائمة األشكال  3ارسم  • دقيقة 15

 دائرة.واملستطيل واملثلث وال أي: املربع

 ، يمكنك رسم منزل يحتوي على جميع األشكال األربعة.للتدريب •

 

  اقتراح بعض : إذا وجد املتعلمون هذا األمر صعًبا، فيمكنك  معلومة إرشادية •

 راديو وما إلى ذلك.الهاتف و السيارة و الاألشياء مثل: 

 اليوم الثاني 

 النشاط والوصف املدة املقترحة

م للمتعلم  • دقيقة 15إلى  10من  ِّ
 املرفقة. عمل اليوم الثانيورقة قد 

 كم يبلغ طولك بشبرك؟  •

الشبر هو املقياس الذي تستخدم فيه يدك من طرف اإلبهام إلى طرف إصبعك الصغير  •

 )الخنصر(.

 قف أمام حائط وضع الصق على الحائط أعلى رأسك.  •

 عدد األشبار؟طولك بقس  •

اآلخرين، واطلب منهم قياس طولهم بطول شبرهم. هل ستتوصل إلى   األسرةجرب ذلك مع أفراد   •

 تاجات بشأن هذه التجربة؟استن

ا(؟  تبسطاملسافة بين يديك عندما ) باعكما األطول: طولك أم  • دقيقة 20  ذراعيك جانبيًّ

نم على األرض، ودع أخيك/ أختك يضع عالمة/ الصق حيث يلمس أخمص قدميك األرض،  •

 وواحدة عند طرف رأسك.

 افتح ذراعيك وانبطح أفقًيا بين العالمتين.  •

 املسافة األطول؟ ما هي  •

 اآلخرين، ما رأيك؟ سرةجرب نفس األمر مع أفراد األ  •

 ؟ )الذراع هو الطول من املرفق حتى طرف إصبعك األطول( باألشبار الذراع طول كم  • دقائق 10

 اآلخرين، ما رأيك؟ سرةجرب نفس األمر مع أفراد األ  •

ى  • دقيقة 15إلى  10من  مين لتكوين  اآلباءيتحد 
 
  األشكال التالية باستخدام أجسامهم:املتعل

: مستخدًما صدرك تنويهيمكنك من خاللها تشكيل مربع باستخدام جسمك؟ ) كم طريقة •

 وذراعيك، أو مربع صغير باستخدام أصابعك، ...(.

 يمكنك من خاللها تشكيل مستطيل باستخدام جسمك؟ كم طريقة •

يمكنك من خاللها تشكيل دائرة باستخدام جسمك؟ )مستخدًما ذراعيك، أو  كم طريقة •

 أصابعك(

ِّن املثلثات التالية: • دقيقة 15
 باستخدام أجزاء جسمك أمام الحائط أو األرض، كو 

ا( •  القائم: )ساق عمودية، واألخرى ممدودة جانبيًّ

•  )
ً

 متساوي الساقين )قف مستقيًما، وافتح ساقيك قليال



 
 

 

 ع )استخدم ذراعيك وجانب الطاولة(متساوي األضال  •

 ؟ بالباعما ارتفاع الغرفة  • دقيقة 15

 أو املطبخ حيث يوجد بالط على الحائط. الحماميمكنك تقدير ذلك في  •

قس طولك بالبالط، ثم احسب عدد البالط من األرض إلى السقف. ومن ثم، استنتج كم عدد  •

  من األرض إلى السقف؟ بعًضاارتفاعاتك التي تقع فوق بعضها 

 مالحظة للتفكير: استخدم قدمك لقياس طول الغرفة.  • دقيقة 15

مدى اختالف كرر ذلك بأن تطلب من والدك قياس نفس طول الغرفة باستخدام قدمه. ما  •

 القياسين؟ 

 ؟ وحدات قياس معياريةملاذا تعتقد أن الناس توصلوا إلى  •

ألن األشخاص ذوي االرتفاعات  معياريةعلى املشرف أن يؤكد الحاجة امللحة إلى وحدات  يلزم •

 املختلفة ستكون قياساتهم لنفس الش يء مختلفة!

 اليوم الثالث

 النشاط والوصف املدة املقترحة

 ورقة عمل اليوم الثالثللمتعلم )في  أظهر رسمة • دقائق 10
ً

مربع ودائرة. ماذا نتعلم  داخل(، ُتظهر رجال

 من هذة الرسمة؟

 .ورقة عمل اليوم الثالثيعمل املتعلمون على  • ساعة 

  :لتفكير للتأمل وا • دقيقة 15

 هندسية؟  أشكالصنع كيف ساعدتك الرياضيات في  •

 جميلة؟ وملاذا؟  شكالهل ترى أن األ  •

   املبانيمن قبل؟ في  شكالأين الحظت األ  •
ً
 ؟مثال

 وأين تضعها؟  ملاذا ستصنعها؟؟ أشكال صنع هل ستحاول  •

 التقييم معايير

 .أثناء عمل املتعلمين على األنشطة املرجعية للتقييمقوائم ال •

 . يجيب املتعلمون على األسئلة املتعلقة باستنتاجاتهم وتأمالتهم •

 .ورقة عمل أنشطة اليوم الثالثإبداع املتعلمين في  •

 اإلضافية  اإلثرائية األنشطة

يمكن للمتعلمين العمل   وهو ما،  A4على ورقة مقاس    ،املوجودة في ورقة العمل  شكالبخالف األ  ،جديد   شكلصنع   •

 عليه في أوقات الفراغ.

 



 
 

 

 ورقة عمل اليوم الثاني

 أبعاد الجسم -ورقة عمل اليوم الثاني

في األزمنة 

القديمة، كانت 

أجزاء الجسم 

سَتخدم 
ُ
ت

كوحدات لقياس 

 الطول. 
 

 

 
 

 

 

 

 بوصة

 قدم

 الباع 

 الوار

 شبر

 راحة اليد

 ذراع 

 إصبع

 يد

 ذراع 

 خطوة

م  قد



 
 

 

 /https://slideplayer.com/slide/14948703املصدر: 

 

  

https://slideplayer.com/slide/14948703/


 
 

 

 ورقة عمل اليوم الثالث 

 ورقة عمل اليوم الثالث

 يخبرك املربع؟. ماذا فينش يدا  ليوناردو  في رسم مشابه لرسمة "الرجل الفيتروفي" للفنان كرتونيبطل 

 االرتفاع؟(  يساوي  هل الباع: تنويه)

 

 هل يمكنك رسم املانداال التالية؟ -1

 

 :قطع مستقيمة متقاطعة 4، بمساعدة دوائر 8: يمكنك استخدام كوب لرسم تنويه

  ؟شكلإعادة صنع هذا الهل يمكنك  -2

 

 ... في داخله بمربعات أصغرفوقه، ثم كرر ذلك  ُمدار: ابدأ بمربع كبير، ثم مربع تنويه

 صورة أكبر؟ لرسمباستخدام شكلين مختلفين مع التكرار  شكلصنع هل يمكنك  -3

 انظر الشكل غير املكتمل أدناه املكون من دوائر ومربعات. )هل أضالع املربع منحنية أم ال؟(



 
 

 

 

 . (A5 مقاسعلى ورقة صغيرة ) شكلهذا ال أعد رسمباستخدام مثلث متساوي األضالع مع التكرار.  شكلإليك مثال آخر على  -4

 

ارسم يمكنك خدع ثالثية األبعاد: هل  -5
ً
 مكعًبا؟  صندوق

 
ً

 والظالل.مستويات مختلفة الشدة( إلحداث تأثير الضوء  3، ثم إضافة ألوان )إلى رسم الشكل لرسم املكعب أدناه، تحتاج أوال

 

صفحة  امألثم عن طريق وضع تلك األشكال بجانب بعضها البعض؟ ثم طبقة أخرى أدناه؟  شكل)*اختياري( هل يمكنك رسم  -6

 ؟شكلكاملة من دفترك بهذا ال
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