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خالل اللقاء سوف نستعمل تطبيق             الموجودة في دكان التطبيقات في الهاتف النقّال



سلسلة لقاءات محوسبة



برنامج اللقاء

الكسر كقسم من صحيح

بُعدمثال للتعلّم عن 

الكسور في طريقتي 

وأهميتهاوسائل اإليضاح 



ما هي أهميّة وسائل اإليضاح؟   



وسائل اإليضاح في المنهاج التعليمي

.المدارس االبتدائية هو مستوى تفكير ملموسطالب مستوى معظم 

تفكير تأملي يستطيع التلميذ الذي يقوم ب. يجب أن يبدأ تعليم الرياضيات في هذا السن بفعاليات ملموسة

. انعكاسي على فعاليته التي مّر بها أن يصل الى المستوى المجرد للمصطلحات الرياضية



من الملموس الى المجّرد 
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تفكير 
ملموس

من الملموس الى المجّرد 

تفكير مجّرد

تعبير كالمي

وسائل ايضاح
الرسم المختصر

خيال

حّل شفهي



أسباب استعمال وسائل اإليضاح

وسائل االيضاح تعرض أفكار رياضية كبيرة بطريقة بديلة

زهوسائل االيضاح تُثير اهتمام الطالب وتُحفّ 

ياض من قدرة الطالب على التأمل والتفكير الر  تزيد وسائل االيضاح 

מתמטיקההםהמחשהאמצעי-אחתמבטנקודת :המאמרמתוך

!טובה

https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article56a.pdf
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؟«ح»أي من االقسام ُمطابِق لقسم 
ما هو اسم الكسر؟

لنقُم بتشغيل المحّرك



نة تساو ي ُربع؟ف  أي من البنود التالية سيشعر الطالب بصعوبة بتحديد هل المساحة الملو 

أ ب ج د

هـ و ز ح

لنقُم بتشغيل المحّرك
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الكسر كقسم من الوحدة



في الصف الرابع–فُصول الكسور 

الكسور كقسم من 

الوحدة

مقارنة كسور

عمليات بالكسور

الكسور 

كجزء من كمية



الموضوع



(ספירליות)مبدأ اللولبيّة 

التعلّم بطريقة لولبيّة

.  نفس المصطلحات والحاالت تتكّرر، بدرجة صعوبة مختلفة

لسابقة التي في كل لقاء، التوّجه الرياضي للطالب يكون مختلفاً بسبب التجارب ا

.اكتسبوها

":ربحنا"

التدريج•

ثقة بالنفس لدى الطالب•

تجربة•

وقت للتذويت•



ايضاحوسائل

سهل الرسم والتبسيط 

تتابعيّة بين الوحدات والكسور -عدد مختلط

المقارنة بطريقة بسيطة

االنتقال الى تمثيل الكسر بواسطة كسر على مستقيم االعداد 



وسائل ايضاح محوسبة

مختبر

فيديو

فعالية



لماذا أثالث وأسداس؟

س التركيز على الفكرة الرياضية ولي-أ

على االعداد ووظيفتها

ار وتقوية االفك(ספירליות)اللولبية. ب

الرياضية
اإلحساس بالثقة. ج

أسماء مختلفة للكسر. د



أثالث وأسداس

:ترتيب الوحدات بالفصل

الكسور بالكلمات•

الكسور بأشكال ُمختلفة•

وحدات مع أثالث وأسداس•

كتابة الكسور كعدد•

أسماء مختلفة للكسر•

أعداد مختلطة•

عد فقط ب" مقام"و" بسط"يتعلم الطالب المصطلحات

"أثالث وأسداس"الفصل



الكسور بالكلمات

ابتها الرياضيةعـلـى طريقة كتوبعد ذلك فقط يتعرفون , بالبداية يتعرف الطالب على اسماء الكسور



الكسور بأشكال مختلفة

الشكل هو ثلث شكل آخر إذا كانت مساحته ه  ثلث المساحة الكلـية،يكون 

شكلهاف  متساوية األشكال أن تكون ال يُشترط ومعنى ذلك أنه 

.المساحةف  وإنما أن تكون متساوية ، (متطابقة)



العدد المختلط كوحدات وكسور

1أكبر من كسوًرا ، 1أصغر من كسوًرا أول الكتاب في الفعاليات التي في أن تناول التالميذ سبق 

فرق جوهريأييوجدمشابهة، وال بطريقة ُمعرفة وذلك لكي نؤكد أن كل هذه الكسور . 1وأيضا كسورا تساوي 

.بينها



الكسور باألعداد



أسماء مختلفة للكسر

صد هو مهم أن نؤكد أن الق. الُمساواة بواسطة تلوين أو شرح الذي يتطرق لُمساواة المساحاتتتم في هذه المرحلة 

خوارزميات أيا كانتأوفقط، وعدم استخدام قوانين العيـدان حل الفعاليات بواسطة



أعداد مختلطة

ما معنى الُمساواة؟



كتابة العدد الصحيح ككسر

ر ، لكي يـفـهم التالميذ أن الكسوأيًضاالصحيحة هنااألعداد هناك أهمية لتناول 

اآلنالتي كانوا يعرفونها حتى األعداد اندمجت مع مجموعة 
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:مثال لدرس محوسب

كسور متساوية
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:الّدرستخطيط

إفتتاحية
(دقائق5)

قة مشوّ افتتاحيّة

للموضوع 

إكساب
(دقائق10)

الَكشف عن 

موضوع الدرس

تمّرن 
(دقائق20)

مرحلة العمل الذاتي

للطالب 

تلخيص
(دقائق5)

تلخيص موضوع 

الدّرس



افتتاحية

الطالب الذي أنهى 
𝟐

𝟏
يحصل على مفتاح الغرفة السريةمن مهامه

أي من التالميذ سيحصل على المفتاح؟

-رشا
𝟒

𝟖
-هناء 

𝟐

𝟏
-ماجدة 

𝟐

𝟔
-رامي

𝟐𝟎

𝟒𝟎
-سامي

𝟒

𝟗
-ربيع

𝟏𝟎

𝟓

أحجية قصيرة تخص موضوع الدرس



اكساب

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104424714#70.0.3.default


عمل ذاتيّ –تمّرن

.المعلمة تُجيب عن اسئلة الطالب. المايكرفون مغلق والزووم مفتوح, الطالب يعملون

. يمكن ايًضا توجيه بعض الطالب لغرفة اخرى للعمل بمجموعة صغيرة, باإلضافة الى ذلك



تلخيص

ماذا تعلّمنا خالل الدّرس؟ •

(ב"סלفتح المايكروفونات أو كتابة في التشات أو )

هل درس اليوم كان مفهوماً ؟ •

(                    استعمال الرموز                       ,  ב"סל,pollsاستفتاء بالزوم )•



ّف الخامسمنظومة تكيّفيّة لتعلّم موضوع الكسور في الرياضيّات للص

https://www.youtube.com/watch?v=61e9NEK-uNQ

https://cet.activetrail.biz/ar%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=61e9NEK-uNQ




توما–منى روحانا 
Mouna_r_15@hotmail.com 


