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سلسلة لقاءات محوسبة



برنامج اللقاء

(Van Hiele)مستويات فان هيلي للتفكير الهندسي 

الدائرة

فعاليات إضافية



افتتاحية

اوالد4

اوالد6

اوالد10



مستويات فان هيلي للتفكير الهندسي

مستوى التعرف –1

البصري

مستوى تحليلي–2

مستوى ترتيبي–3

مستوى –4

ياالستنتاج الشكل

المستوى –5

التجريدي

هذه دائرة ألنها 

بدو كالدائرةت

الدائرة صفات االشكال 

ليست متعددة السطوح

قواعد أساسية 

يدة واكتشاف قوانين جد

فهم مصطلحات أساسة، 

قوانين وبراهين

ئرة العالقة بين نصف قطر الدا

والمحيط

من بين Van Hieleفان هيليبيير وديناكان الزوجان الهولنديان

طّورا نظرية والعلماء التربويين الذين اهتموا بتعليم وتعلم الهندسة،

ناهج فيما بعد أثر في تطوير مالتفكير الهندسي التي كان لها

.الهندسة في المراحل الدراسية المختلفة



كتاب الهندسة للصف السادس



(ساعات تعليمية8حوالي )الدائرة ومحيطها 

الدائرة 

ومحيطها

حساب محيط 

الدائرة

حساب 

مساحة 

الدائرة

يمكن استعمال اآللة 

الحاسبة في هذا الفصل

بناء المفاهيم من 

خالل فعاليات
فهم العالقات بين 

المختلفةالمفاهيم 
تاريخ الرياضيات



التعرف على الدائرة ومحيطها

.  بناء المصطلحات عن طريق فعاليات

: اقتراح لفعالية في الساحة

.طالب4-3العمل في مجموعات من 

.الخروج الى الساحة ورسم دائرة على االرض

. استعمال ادوات واغراض من حولهم

ما هي االدوات التي ساعدتكم على الحصول : نقاش

على دائرة دقيقة؟ 

:الصفاقتراح لفعالية في 

.اختيار طالب ليقف في مكان معين

اختيار مجموعة طالب ليقفو بنفس البعد عنهُ 

(بالطات باتجاهات مختلفة3مثال عّد )

.ثم امساك األيدي من حول الطالب

اذا نظرنا الى الطالب من فوق، 

ما هو الشكل الذي نتج؟



التعرف على الدائرة ومحيطها

(فيديو):  استعمال ادوات مختلفة لرسم دائرة وتذويت المصطلحات

https://lo.cet.ac.il/player/?document=84baa4e5-bef4-42d3-8ae9-9732fb04a313&language=he
https://www.youtube.com/watch?v=LvpCX89lHvU


الوتر والقطر عن طريق طي الورقن يللتمييز بفعالية 



فعالية تفكيرية

.  انظروا الى المنتزه دائرّي الشكل

.  اشخاص على االلتقاء في هذا المنتزه4اتفق 
.انهكل واحد منهم أرسل رسالة للبقيّة ووصف مك



محيط الدائرة

:اقتراح لفعالية افتتاحية

من ركض مسافة أطول؟ : خّمنوا

عدي.اقترحوا طرق لفحص اجابتكم

جنى متر

متر

ر
مت



محيط الدائرة

تطبيق

حساب طول القطر رسم دوائر مختلفة

حساب طول الالصقفافتلصيق المحيط بالصق ش

https://lo.cet.ac.il/player/?document=7f769f00-de0d-4d83-8b46-ae50de5759cd&language=he


πالعدد 



بحث وتقديرمساحة الدائرة

تطبيق

https://lo.cet.ac.il/player/?document=8bc568d4-ef5f-4e6d-8065-6286c9277017&language=he


مساحة الدائرة



هل تشعرون بالجوع؟ 

!اطلبوا بيتسا

ةبيتسا شخصي

بيتسا عائلية

ما األفضل؟ 

بيتسا شخصية أم بيتسا عائلية واحدة؟ 3

شاقل60

شاقل20
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1
0

سم



فعالية بحث اضافية



شكرا على المشاركة 

توما–منى روحانا 
Mouna_r_15@hotmail.com 

Sherut@cet.ac.il
0800-646-03


