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درس ریاضّیات للصّف السادس 
موضوع الدرس:صفات االجسام

الرجاء تزّودوا بـ دفتر وأدوات كتابة

منظومة بّث قُطرّیة

مع المعلّم/ ة: مصطفى جبارین
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ماذا سنتعلّم الیوم؟

 فّعالّیة االفتتاحّیة بإیجاز شدید (أحجّیة/ لعبة)•

 ماذا ستتعلّمون في ھذا الدرس تصنیف االجسا, صفات وممیزات؟•

 إجمال موجز للدرس•

مھّمة للتدّرب•
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ماذا یجب أن نحّضر للحّصة؟ 



4

ما الذي نعرفھ من قبُل؟

  

الجسم ثالثي ابعاد

 تعریف علمي
 كل شيء یشغل حیزا
"" مكان
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اآلن سنتعلّم

اجمع من حولك اجساما مختلفة

مثل كأس, علبة, علبة ذرة, علبة حلوى

حاول ان توزع ھذه االجسام الى مجموعان؟ اشرح فكرتك لھذا التصنیف
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فكرتي ؟

اجسام متعددة الوجوه

اجسام غیر متعددة الوجوه

ھو الجسم الذي وجوھھ مضلعات

ھي كل االجسام الغیر متعددة الوجوه
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مصطلحات متعددة الوجوه

ضلع / حرف•

سطح•

رأس•
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تعاريف خاصة في متعدد الوجوه

اھراماتمناشیر

قاعدتین متطابقتین ومتوازیتین
والوجوه متوازیات

قاعدة مضلع ورأس خارجي
والوجوه مثلثات
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یسمى المنشور حسب اضالع قاعدتھ

  منشور ثالثي 

الیوم سنبحث في المناشیر فقط
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منشور رباعي

قاعدتھ رباعیة 
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قاعدتھ سداسیة 

منشور سداسي
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اكمل الجدول التالي

عدد الرؤوس اسم المنشور

ثالثي

رباعي

خماسي

سباعي

عشري

القانون
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اكمل الجدول التالي

عدد الوجوه عدد الرؤوس اسم المنشور

6 ثالثي

8 رباعي

10 خماسي

14 سباعي

20 عشري

 x  عدد رؤوس القاعدة 
2

القانون
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اكمل الجدول التالي

عدد الوجوه عدد الرؤوس اسم المنشور
5 6 ثالثي

6 8 رباعي

7 10 خماسي

9 14 سباعي

12 20 عشري

x 2  عدد رؤوس القاعدة  القانون
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اكمل الجدول التالي

عدد األضالع / حرف عدد الوجوه عدد الرؤوس اسم المنشور

5 6 ثالثي

6 8 رباعي

7 10 خماسي

9 14 سباعي

12 20 عشري

 عدد رؤوس 
x 2  القاعدة

القانون
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اكمل الجدول التالي

 عدد االضالع /
حرف

عدد الوجوه عدد الرؤوس اسم المنشور

9 5 6 ثالثي

12 6 8 رباعي

15 7 10 خماسي

21 9 14 سباعي

30 12 20 عشري

x 2  عدد رؤوس القاعدة  نوع المنشور + 2 القانون
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نركز االن على الصندوق

منشور رباعي قائم•
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سؤال تحدي

مع ریم سلك طولھ 30 سم•

ترید بناء صندوق اطوالھ كما یلي•

1- طولھ 5 سم•

2- عمقھ " عرضھ" 3 سم•

3- ارتفاعھ 2 سم •

سم 5

سم 3
سم 2
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