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 .ربع الضلعُم –الضلع  –وتر املثلث  – معادلة رياضية

 

 

 

.استخدمت يف هذا الدرس عرض مشكلة عملية تتطلب حل رياضي•إثارة الفضول

توليد األسئلة
.إحضار لوحة جدارية، أو ورقة كبرية، أو سبورة منزلية اخل•

".عجلة األسئلة"نسجل األسئلة الذاتية، ثم نلعب لعبة •

االستكشاف

ة واملرئية  لنأخذ جولة يف حمركات البحث ونطلع على الكثري من املصادر املكتوب•

.واملسموعة

,مرة أخرى" عجلة األسئلة"املزيد من األسئلة، وال بأس يف لعب لنسجل•

.فهدفنا إثارة فضول الطفل ودفعه للبحث بشكل أكرب وأعمق

االنعكاس

.حل املشكلة ُمدخل الدرسحان وقت •

يف  قد حنل الكثري من املسائل املتعلقة بالدرس، مع مالحظة مناقشة الطفل•

ح  احلل سواء كان احلل خطأ أو صواب، فاهلدف ليس فقط إجياد احلل الصحي

هل استخدم مهاراته املنطقية و التحليلية يف احلل؟: بل األولوية ل 

 التعريف بنظرية فيثاغورس األهداف

 املشكالت حلو  التحليل والتقصي املهارات

 على علم خبصائص املثلث قائم الزاوية املعرفة املسبقة

 التمكن من العمليات احلسابية )اجلمع و الطرح و الضرب و القسمة واجلزر الرتبيعي(

 سنة 12سنوات إىل  10 من املرحلة العمرية

 ساعة واحدة املدة الزمنية

 املصطلحات الرياضية

 اخلطوات
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لعل أهم خطوة يف اسرتاتيجية التساؤل، هي اخلطوة األوىل وهي ما نسميها 

(focus point.)  

من  أحضري علبة أسطوانية فارغة واجليب بعض األقالم متقاربة الطول أو ذات طول متساٍو، و اطليب •

 ابنك املساعدة يف معرفة الطول املناسب لقص العلبة كي ال تسقط األقالم داخلها.

 و قانون اللعبة هنا: لن نقص العلبة حتى نتأكد من الطول الصحيح.

 حسًنا، رمبا سيجرب مجيع األقالم يف العلبة، لذا اختاري العلبة أطول من مجيع األقالم. •

)هل جتد هذا الطول مناسًبا؟ مل اخرتت هذا الطول؟ بافرتاض دعي له العنان واطرحي عليه األسئلة  •

 صحة ما تقول كيف ميكننا التأكد من أن هذا هو الطول الصحيح؟.....(.

 :يطرح عليك أحد السؤالنياسأليه عن األسئلة احلاضرة يف ذهنه، و قد  •

 هل من طريقة سريعة و أسهل ملعرفة الطول املناسب؟ -

 رياضية جديدة؟هل سندرس معادلة  -

 الصورة هذه عرض وقت اآلن حان

 

ارمسي األسطوانة وبها قلم مائل كما بالشكل، و أخربيه أننا نستطيع بالفعل معرفة الطول الصحيح بطريقة 

 سريعة من خالل معادلة رياضية.

 قد خيربك بأنه الحظ:، اسأليه عن املالحظات اهلندسية على الرسم

سم   8

5

 ولـــضـفـارة الـإث
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 مثلث واسطوانة. :شكالن هندسيان •

 .امع قاعدة العلبة أو األسطوانة مثلًثقد صنع القلم أن  •

 مالحظة:

إن كان مهتًما بكرة القدم قد نثري ، فمثًلا الطفل غالًبا ما تكون نقط االنطالقحبسب اهتمامات  •

هل يضرب الكرة  الطرق أسرعفأي هدًفا من خالل رسم للمرمى والعب يريد أن يسجل فضوله 

  رمبا يساعدك فيديو خان أكادميي يف املصادر. خبط مستقيم أم مائل حنو ركن املرمى؟

 

 

 أحضري لوحة أو ورقة واطليب منه تسجيل األسئلة اليت سأهلا باألعلى، واألسئلة الالحقة.

 األسئلةعجلة األسئلة لتوليد املزيد من استخدمي 

                                                     ما هي املعادلة؟ •

 من وضع تلك املعادلة؟                                      •

 أين باستطاعتنا أن نقرأ عنها؟                  •

 هل نستخدمها فقط حلل مشكلة القلم؟                       •

 هل هلا عالقة باألسطوانة أم باملثلث؟ •

 ما سبب اخرتاع تلك املعادلة؟ •

 

 

 

 

 ةـــلـئـد األسـيـتول

 

؟....لماذا

؟...هل تعتقد أن

؟.....ماذا

؟....ما سبب؟....أين

؟...من

؟....كيف

؟....ماذا لو

عجلة األسئلة
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 لنشاهد هذا الفيديو •

https://www.youtube.com/watch?v=YompsDlEdtc&ab_ch

Ed-EdTED-annel=TED 

 تسجيل منه واطليب الفيديو، هذا من بذهنه علق ما و مالحظاته عن اسأليه •

 .أخرى ورقة يف املالحظات هذه

 الحظ أن املعادلة تتعلق باملثلث قائم الزاوية.أنه  من تأكدي

، سم 5 الوتر وطول سم 4 وعرض سم 3 بطول الزاوية قائم مثلًثا ارمسيواآلن،  •

 .اللعبة ولنبدأ املعادلة، مًعا سنستنتج

 دقائق. 5وقت اللعبة: 

  هذا الرموز مربع باستخدام املعادلة سنخّمن •

 

، وتنمية مهارات التقصي و املشكلة حل يف الفّعال الطفل إشراك وإمنا املعادلة، إىل الوصول اهلدف ليس •

 التحليل.

، االنعكاسيف   اآلتي ذكرها ثالث نقاطالبعد اتباع أول  •

سنكتشف ال،  موسواء توصل إىل املعادلة الصحيحة أ

 مًعا املعادلة و مفهومها أكثر:

املعادلة أو عدم بعد أن تأكدنا من صحة  •

صحتها، لنجرب مرة أخرى، حتى تنتهي 

 اخلمس دقائق.

  ــــافـشـكـتـاالس

×       + 

-       = 

https://www.youtube.com/watch?v=YompsDlEdtc&ab_channel=TED-EdTED-Ed
https://www.youtube.com/watch?v=YompsDlEdtc&ab_channel=TED-EdTED-Ed
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 باقي طوالأ وتغري ما ضلع من ونقصها املكعبات زيادة لعبة نلعب قد و مالحظاته، عن نسأله •

 .املالحظات عن ونسأله مربع كل يف املكعبات عّد منه نطلب مرة كل ويف لذلك، تبًعا األضالع

اطليب منه للمعادلة الصحيحة، وهذا على األغلب ما سيحدث لذا فال داعي للقلق، إن مل يكن توصل  •

 .استنتاج املعادلةحماولة و الرجوع إىل مربع الرموز 

و مهارات حل استخدامه للمهارات املنطقية بل املعيار هنا ليس الوصول إىل املعادلة الصحيحة  •

له عالقة ممتع نتعلم عن موضوع جديد أو الضغط فنحن وال تشعريه بالقلق ، لذا ابقي هادئة املشكالت

 يف سن كبري!، و ال تنسي أن صاحب املعادلة نفسه توصل إليها حبياتنا اليومية وطيدة مباشرة و

 

  

 

 ن قال لك طفلك أنه توصل حلل ما، اسأليه هل ينطبق هذا احلل على هذا املثلث فقط؟ إ •

 وبصيغة أخرى، كيف ميكنك التأكد من صحة املعادلة؟    

 دعيه يطرح اقرتاحاته، ثم اقرتحي تطبيق املعادلة اليت توصل إليها على الثالث مثلثات اآلتية: •

 سم 10سم، و طول الوتر 6سم ، و عرض 8طول  -

 سم 17سم، و طول الوتر  15سم، و عرضه  8طول   -

 سم3.33سم، وطول الوتر  2سم ، و عرضه 3طول   -

 

 

 

 

 

 

 

 ــاالنـعـكـــاس
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 حان وقت حل مشكلة مدخل الدرس

 لنشاهد مًعا هذا الفيديو •

-https://www.youtube.com/watch?v=4nMlPb

AmRLM&ab_channel=%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8

%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1 

 وهذا الفيديو •

BaoTran-BaoTranPhi-https://www.youtube.com/watch?v=4c5uxuWZcdw&ab_channel=Phi 

 األربعة باألعلى. املثلثات على بتطبيقها صحتها، من لنتأكد •

 املناسب؟ القلم طول معرفة نستطيع هل: واآلن

 

 

  stemموقع  •

https://www.stem.org.uk/resources/elibrary/resource/25

theorem-844/pythagoras 

  النظرية بطريقة التقصيفيديو لتدريس الطالب  •

https://www.stem.org.uk/resources/elibrary/resource/31

pythagoras-644/teaching 

 شرح النظرية  •

thsisfun.com/pythagoras.htmlhttps://www.ma 

 بعض األنشطة  •

 ادرـــــــصـــم

https://www.youtube.com/watch?v=4nMlPb-mRLM&ab_channel=%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=4nMlPb-mRLM&ab_channel=%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=4nMlPb-mRLM&ab_channel=%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=4c5uxuWZcdw&ab_channel=Phi-BaoTranPhi-BaoTran
https://www.stem.org.uk/resources/elibrary/resource/25844/pythagoras-theorem
https://www.stem.org.uk/resources/elibrary/resource/25844/pythagoras-theorem
https://www.stem.org.uk/resources/elibrary/resource/31644/teaching-pythagoras
https://www.stem.org.uk/resources/elibrary/resource/31644/teaching-pythagoras
https://www.mathsisfun.com/pythagoras.html
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https://www.teachitmaths.co.uk/allks4resources/pythago

theorem/tags/2358-ras 

 التعليمي bbcأنشطة أخرى من موقع  •

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z3hv97h/revision

/1 

 (و كرة القدمالنظرية )فيديو خان أكادميي  •

-basics/alg-https://www.khanacademy.org/math/algebra

-pythagorean-basics-geometry/alg-and-equations-basics

thiago-v/soccerheorem/t 

 

 جتربتك شاركنا

 أطفالك مع جتربتك لنا أرسل

 الفائدة لتعم موقعنا، على التجارب نشر سيتم

 

 

 

0100 369 5213+2 

                           www.educquest.org

 

 

 هدفنا أن يتعلم األطفال:   

 كيف يسألون أسئلتهم اخلاصة؟ −

 كيف يستخدموا أسئلتهم؟ −

 كيف يفكروا فيما تعلموه وكيف تعلموه؟ −

 

شّجعوا الصغار على التساؤل بدون خوف، وتقّبلوا أسئلتهم عن كل ما يهمهم، وتساءلوا واستمتعوا 

 معهم.

info.educquest@gmail

.com 
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