
20:00سيبدأ اللقاء الّساعة   

توما –منى روحانا : المرشدة 

200الضرب حتّى 
الصف الثالث–مسارات زائد

4اللقاء 



سلسلة لقاءات محوسبة



برنامج اللّقاء

(הוראה דיפרנציאלית)التعليم التفاضلي 

200الضرب حتّى : الموضوع الرياضي



الب كيف تظهر االختالفات بين الط

في دروس الرياضيات؟ 

https://he.padlet.com/sigalitr/5y4n895ser2p83ti


5

הוראה דיפרנציאליתالتفاضلي التعليم 



القصد بالتعليم التفاضلي؟ما 

كيف؟

(  ماذا نتعلّم؟)مالئمة الُمحتوى •

(  كيف نتعلّم؟)مالئمة العملية•

(.كيف نعرض الفهم؟)مالئمة الناتج•

.انسمتجبدون التنازل عن إيجابيات الصف الغير , للطالبأكثر تحويل التعليم الى ناجع ومالئم 



مهّمةمبادئ 

العمل 

بمجموعات



إختياريدرس 

يستطيع الطالب اختيار المهام التي يريد القيام بها

ألنواع( מענה דיפרנציאלי)بطريقة تفاضلية إعطاء حّل : الهدف

.طالبفي الصف ورفع مستوى الدافعية لدى الالتعلّم المختلفة 



العمل 

بمجموعات



10

200حتّى الضرب :الموضوع الرياضي



200الضرب والقسمة حتّى 



200الضرب والقسمة حتّى 

12 x 6 = 



التجسيدالتوزيع بواسطة 



(מודל)التوزيع بواسطة نماذج 



ُمتقّدم-ُمختبر ُمستطيالت الضرب 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=a40317a7-df36-43cf-8d44-76e9aa1e70f8&language=ar


بإختصارالّرسم التوزيع بواسطة 

https://ar.school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103949807#55.8368.3.none


عالقات بين التمارين

بواسطة تمرين
بواسطة رسم لمجموعات متساوية



درس اختياري200الضرب حتى 



مثال-مرحلة اإلكساب  

https://www.youtube.com/watch?v=djQWMeybgPE&t=540s


التوزيع: الموضوع–درس اختياري 

:المهام التالية3من 2على التالميذ اختيار 

لطالب والتشديد على عنصر الوقت أمام ا, درس من هذا النوع يتطلب من الُمعلّم االنتباه للوقت

. ليتمكنوا من حل المهام في الوقت المحدد

يجب أيًضا اإلستعداد ُمسبقًا لحركة وضجة داخل الصف

َمهمة من كتاب 

التدريس
لعبةمهمة ُمحوسبة

–مستطيالت ضرب55-53الصفحات

توزيع معطى في 

ُمستطيالت

ثالثيات بالتوزيع

https://lo.cet.ac.il/player/?document=c5ec2b79-51e1-4544-8b97-c4cd51601478&language=ar




:أمثلة ألنواع مهام

أوراق عمل•

حل بكتاب التدريس•

التّعلم عن طريق لُعبة•

مهمة ُمحوسبة•

التّدرب بواسطة وسائل ايضاح•

أوراق رسم وتلوين•



X/Oلوحة مهام

صفحتين من الكتاب ورقة عمل  محوسبة مهّمة

المختبر اسئلة على الدفتر لعبة 

اسئلة كيف الحال  مهمة مع زميل كتابة احجية



:وظيفة المعلّم خالل عمل الطالب

توجيه الطالب للمهمة المناسبة لهم.

خالل العمل يجب التنقّل بين الطالب ومساعدة من بحاجة

االهتمام بتحديد الوقت ولفت انتباه الطالب قبل وخالل تغيير المهمة.

ممكن إرفاق جدول ليضع كل طالب إشارة بجانب المهام التي اختارها.



ماذا ربحنا؟

 األجواء في الصفتغيير

إعطاء إمكانية االختيار بين المهام تزيد من الدافعية لدى الطالب

التعلم بطرائق ُمختلفة

(אישייחס )إمكانية لُمعاملة خاصة

لمن يرغب وإعطاء إمكانية العمل الذاتي لمن ال يرغبالعمل بمجموعات



شكًرا

توما–منى روحانا 
Mouna_r_15@hotmail.com



ثالثيات بالتوزيع: لعبة

14 x 7 = 10 x 7 + 4 x 7 15 x 6 = 10 x 6 + 5 x 68 x 11 = 8 x 10 + 8 x 1



14 x 4 = 10 x 4 + 4 x 4 17 x6= 10 x 6 + 7 x 6


