
 

 

 ( 1مستوى (الجمال في األشكال والقياسات

بصورة مختلفة، مهم اجسأزلهم و امن الرياضيات كعدسة تمكنهم من رؤيةيستخدم املتعلمون  الوصف

 هندسية. أشكالصنع في واستخدام ما تعلموه 

ي  ز  هل يمكننا ان نرى الجمال في األشكال والقياسات؟  السؤال التحفي 

 سنوات 7إلى  4من  العمرية الفئة 

 والرسومات الرياضيات: األشكال والقياسات  المواد

 الرسومات الفن: فن قائم على الرياضيات باستخدام األشكال و 

إجمالي الوقت 
 المطلوب

 أيام. 3 على مدىساعات ونصف  4

/تحت   ي
توجيه ذات 

اف اولياء األمور  اشر
 أولياء األمور تحت إشراف 

 ورق وقلم رصاص )اختياري: ملصقات قابلة لإلزالة مثل ملصقات تدوين املالحظات(  المطلوبة الموارد 

 

 النشاط والوصف الوقت اليوم

إلى  10من  1

 دقيقة 15

َمة عن  ِّ
 ة: املثلث واملربع واملستطيل والدائرة.الرئيساألشكال ثنائية األبعاد مقد 

 .زوايا 3 وله ،أضالع 3 من املثلث يتكون 

 نسميها واحدة نقطة من ثابتة مسافة على جميعها تقع مجموعة نقاطمن  مثالي مكون  شكل هي الدائرة

 .املركز

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

 ، لكن أضالعه ليست كلها متساوية.ا قائمةزواي 4 على املستطيليحتوي 

 .على شكل مربع املنزل  فيعلى األقل  أشياء 3عن  ابحث دقائق 10 

 . أحدها ارسم

 املنزل.  فيمستطيالت على األقل  3ابحث عن  دقائق 10 

 دفترك.  في املستطيالت هذه ارسم

 .املنزل  حول  األقل على دوائر 10 عن ابحثأخرج و  دقائق 10 

 ؟ إكمال النقاطأو  تتبعبدقة مستخدًما يدك ومن دون نك رسم دائرة يمك هل

 . املنزل  في أرجاءة بأمخ مثلثات على األقل 10ابحث عن  دقيقة 15 

  .دفترك في وارسمه تجده مثلث كل على ملصًقا ضع

رؤية جميع املثلثات التي وجدها املتعلم  بهدف املنزل  محيطبجولة تفقدية في  الوالد واملتعلم يقومسوف  دقيقة 30 

 عليها. ملصقات ويضعا ،لم يجدهاوتحديد تلك التي 

 :ما يليثلثات، حدد امل من

 وزوايا متساوية( أضالع 3متساوي األضالع )له 

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

 (Lدرجة تشبه حرف  90زاوية  به)الزاوية  قائم

 "(منفرجةزاوية " به)الزاوية  منفرج: اختياري 



 

 

وشرح  رسمها أحد الوالدين على يجب ،في املنزل  املثلثات أنواع يكتشف املتعلم بعض لم إذا: *ملحوظة

 االختالف بينها وبين تلك التي اكتشفها.

ربع امل: أيفي هذا الدرس، الواردة على األقل تحتوي على شكلين أو أكثر من قائمة األشكال  أشياء 3ارسم  دقيقة 15 

 . األربعة األشكال جميع على يحتوي  منزل  رسم يمكنك وللتدريب، دائرة.والثلث واملستطيل وامل

 
هاتف السيارة و الاألشياء مثل:    بعض  إقتراح  يمكنك  صعًبا،  األمر  هذا  املتعلمون   وجد   إذا:  معلومة إرشادية

 .، ... إلخراديوالو 

 

اليوم 

 الثاني

إلى  10من 

 دقيقة 15

 وحدات الطول وأجزاء الجسم

ِّف 
ورقة عمل اليوم راجع و . منذ زمن طويل للقياسأجزاء أجسامهم  وااستخدم الناس أن الجميععر 

 .الثاني

 من ذلك، )
ً

 ا: اإلنترنت متاًح  االتصال بشبكة إذا كانعلى الرابط التالي  تقديمي جيد  إليك عرضبدال

-measure-to-parts-body-of-6odwf4fy5k/usage-https://prezi.com/r
objects/ ) 

 إصبعك طرف إلى اإلبهام طرف من يدك فيه تستخدم الذي املقياس هو الشبر؟ شبرك م يبلغ طول ك دقيقة 15 

 (.رالخْنص) الصغير 

 .وقس عدد األشبار ،على الحائط أعلى رأسك حائط وضع الصق أمامقف 

  كم طولي ُمقاًسا بشبري؟ 

  كم طول أبي ُمقاًسا بشبره؟ 

  كم طول أمي ُمقاًسا بشبرها؟ 

  كم طول أخي أو أختي ُمقاًسا بشبره/ بشبرها؟ 

 ِّ
ستتوصل إلى  . هل شبرهمواطلب منهم قياس طولهم بطول  ،اآلخرين  األسرةب ذلك مع أفراد جر 

 ؟استنتاجات بشأن هذه التجربة

هل تريد معرفة ما إذا كان  و عند قياس طولهم؟  األسرةجميع أفراد  يتساوى عدد أشبار: هل تنويه* 

   ؟وأسرهمينطبق أيًضا على األصدقاء  ذلك

 (؟ يمينا ويسارا ذراعيك بسطتاملسافة ما بين الكفين إذا ) باعكأم األطول: طولك ما  دقيقة 20 

، قدميك األرض أخمص عند موضع مالمسة الصق /أختك يضع عالمة /نم على األرض، ودع أخيك

  طرف رأسك. عند وواحدة 

 بين العالمتين.  اأفقيً  وانبطحافتح ذراعيك 

 ما هي املسافة األطول؟ 

 ، ما رأيك؟اآلخرين األسرةس األمر مع أفراد جرب نف
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 ذراع هو الطول من املرفق حتى طرف إصبعك األطول(الذراع؟ )ال أشباركم عدد  دقائق 10 

 ، ما رأيك؟اآلخرين األسرةس األمر مع أفراد جرب نف

إلى  10من  

 دقيقة 15

ى  مين  اآلباءيتحد 
 
 األشكال التالية باستخدام أجسامهم:  لتكويناملتعل

  

وذراعيك، صدرك  باستخدام: تنويهيمكنك من خاللها تشكيل مربع باستخدام جسمك؟ ) طريقةكم 

  ، ...(.أو مربع صغير باستخدام أصابعك

  

 التي يمكنك من خاللها تشكيل مستطيل باستخدام جسمك؟ طريقةكم  

  

 ، أو أصابعك( ذراعيكالتي يمكنك من خاللها تشكيل دائرة باستخدام جسمك؟ )مستخدًما    طريقةكم  

 ثلثات: امل دقيقة 15 

ِّن ، الحائط أو األرض أمامباستخدام أجزاء جسمك 
 املثلثات التالية: كو 

 (ا، واألخرى ممدودة جانبي  ة)ساق عمودي القائم

 ، وافتح ساقيك مستقيًمامتساوي الساقين )قف 
ً

 ( قليال

 متساوي األضالع )استخدم ذراعيك وجانب الطاولة(

 (درجة 90)بزاوية أكبر من  منفرج الزاوية)* اختياري(  

 
 ؟ بالباعما ارتفاع الغرفة  دقيقة 15 

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

 عدد كم  استنتج، السقف. ومن ثمبالط من األرض إلى ، ثم احسب عدد الالبالطبطولك  قس

طولك ساوي ي باعك، فإن من األرض إلى السقف؟ )كما تذكر بعًضابعضها  التي تقع فوق ارتفاعاتك 

  تقريًبا(

من والدك قياس نفس  بأن تطلب: استخدم قدمك لقياس طول الغرفة. كرر ذلك مالحظة للتفكير  دقيقة 15 

 طول الغرفة باستخدام قدمه. ما مدى اختالف القياسين؟

 ؟معياريةملاذا تعتقد أن الناس توصلوا إلى وحدات قياس 

ذوي ألن األشخاص  معياريةقياٍس  إلى وحداتامللحة على الوالد أن يؤكد الحاجة  يلزم: االستنتاج دقائق 5 

 لنفس الش يء مختلفة! همقياسات ستكون ختلفة املرتفاعات اال 

اليوم 

 الثالث

 الرياضيات القائمة على الفن دقائق 10

رمقدمة: دعني  ظهِّ
ُ
مشابهة لرسمة  ةكاريكاتوري(: أال وهي رسمة ورقة عمل اليوم الثالث)لك رسمة  أ

  ؛دا فينش ي دوليونار  للفنان "فيتروفيال رجل"ال
ً

 ه . ماذا نتعلم من هذ مربع ودائرة داخلُتظهر رجال

 ؟ةالرسم

 (.طوله ساوي ي الشخص باعلتأكيد إحدى مالحظاتهم السابقة بأن  )مناقشة

 .5إلى  1واعمل على التحديات من  ورقة عمل اليوم الثالثفي انظر  دقيقة 60 

 ؟ 6رقم  في شكلال صنع* اختياري: هل يمكنك إعادة 

 :لتفكير وا للتأمل دقيقة 15 



 

 

   هندسية؟ أشكالصنع  في الرياضيات ساعدتك كيف

 وملاذا؟  جميلة؟ شكالاأل  أن ترى  هل

 ؟ : املبانيسؤال استقصائي قبل؟  من شكالاأل  الحظت أين

 تضعها؟  وأين ملاذا ستصنعها؟ ؟أشكال صنع  ستحاول  هل

، على ورقة املوجودة في ورقة العمل شكالاأل  ، بخالفجديد  شكلصنع في تحدي املتعلمون  يشترك تحدي إضافي 

 يمكنهم العمل عليها خالل أوقات فراغهم. التي ( A4) مقاس

 التقييمات:

 .األنشطة على املتعلمين عمل أثناء في املرجعية للتقييم قوائمال -

 . وتأمالتهم استنتاجاتهمب األسئلة املتعلقةعلى  املتعلمون  إجابات -

 .والتحدي الختامي الثالث اليوم أنشطة عمل ورقة في املتعلمين إبداع -

 . تعلم خصائص األشكال ثنائية األبعاد - نتائج التعلم:

 . بعض نسب جسم اإلنساناستكشاف  -

 .استخدام الجسم للقياسات والتقديرات املكانية -

 ألشكال ألساسية لسماء ااأل و  العد   - املطلوب:التعلم السابق 

to-parts-body-of-6odwf4fy5k/usage-https://prezi.com/r-: التقديمي هذا العرض :  مصادر األفكار املستوحاة

objects-measure/  

 ،املوجودة في ورقة العمل شكالبخالف األ  ،جديد  شكلصنع يشترك املتعلمون في تحدي  األنشطة اإلثرائية اإلضافية:

اختيار    ولآلباء)  يمكن للمتعلمين العمل عليه في أوقات الفراغ.ما    وهو،  A4على ورقة مقاس  

 في املنزل للزينة!(العمل تعليق هذا 
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 أبعاد الجسم -ورقة عمل اليوم الثاني
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 ورقة عمل اليوم الثالث

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

 االرتفاع؟(  يساوي  هل الباع: تنويه)

 

 انداال التالية؟امليمكنك رسم هل  -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

 منحنية أم ال؟( أضالع املربعمن دوائر ومربعات. )هل  املكون كتمل أدناه املانظر الشكل غير 



 

 

 

 . (A5 مقاسعلى ورقة صغيرة ) شكلهذا ال أعد رسم. مع التكرارمثلث متساوي األضالع  باستخدام شكلمثال آخر على  إليك -4

 

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

 
ً

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

 

صفحة  امألثم دناه؟ عن طريق وضع تلك األشكال بجانب بعضها البعض؟ ثم طبقة أخرى أ شكلاختياري( هل يمكنك رسم )* -6

 ؟شكلهذا الك بكاملة من دفتر 

 

 


	الجمال في الأشكال والقياسات) مستوى1 )

