
20:00سيبدأ اللقاء الّساعة 

توما -منى روحانا:المرشدة

متشابهون ومختلفون  في عالم األعداد 
الصف األّول -20التعّرف على األعداد حتى 

4اللقاء 



سلسلة لقاءات محوسبة



برنامج اللقاء

(הוראה דיפרנציאלית)التعليم التفاضلّي 

20التعّرف على االعداد حتى : الموضوع الرياضيّ 



الب كيف تظهر االختالفات بين الط

في دروس الرياضيات؟ 

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


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
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20االعداد حتى :الموضوع الرياضي



الموضوع الرياضي



التعّرف والمبنى–20األعداد حتى 

100حتى 20حتى 10حتى 



تسلسل االعداد



تسلسل االعداد

100حتى 
20حتى 

10حتى 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=f6fe1dd8-6935-4fa0-9051-2d08f300a4c8&language=ar
https://lo.cet.ac.il/player/?document=6689a4d1-b8b3-432e-b112-886ca4ba207a&language=ar


تسلسل االعداد

20حتى 

10حتى 

100حتى 



تسلسل االعداد



مبنى األعداد

؟16و6ما الفرق بين 

بالكتابة
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6

بالكلمات

ستّة

ستّةُ عشر

بوسائل االيضاح



مبنى األعداد

بالتمارين



درس اختياري100األعداد حتى 



مرحلة اإلكساب

https://www.youtube.com/watch?v=rkSPzllk8y4
https://lo.cet.ac.il/player/?document=f6fe1dd8-6935-4fa0-9051-2d08f300a4c8&language=ar
https://lo.cet.ac.il/player/?document=6689a4d1-b8b3-432e-b112-886ca4ba207a&language=ar


تسلسل االعداد: 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

ُمسبقًا لحركة وضجة داخل الصفاإلستعداديجب أيًضا 

َمهمة من كتاب 

التدريس
يةفعالية انتاج\لعبةمهمة ُمحوسبة

حةحّل من الكتاب صف

/  ورقة اضافية/ 11

תלתןموقع 

-المسرحنزور

/مقعدي؟فييقعدمن

/10حتىاألعدادحيّة

أعداد على المستقيم

توصيل بين النقاط 

100حتى/ 20حتى

https://storage.cet.ac.il/Assets.API/uploads/KotarFiles/Prod/Shcool/20151/3_2.pdf
file:///C:/Users/muna/Downloads/misparim 11-20arab 1.pdf
https://lo.cet.ac.il/player/?document=c618294e-7ead-4066-83cf-eefda27e1c62&language=ar
https://lo.cet.ac.il/player/?document=18f2cbdf-c957-49fa-9087-d0b5713efed5&language=ar
http://ar.mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/ar/319183c3-d207-4269-8dd1-f46efbdb48ec/
https://www.google.com/search?q=%D7%9E%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%9C%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94++%D7%A2%D7%93+20%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%94&tbm=isch&ved=2ahUKEwjG95inz_ftAhUDNhoKHVZOCnYQ2-cCegQIABAA&oq=%D7%9E%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%9C%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94++%D7%A2%D7%93+20%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%94&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAcQHlCyzgJY6Y4DYMyYA2gAcAB4AIABcogB5wSSAQMzLjOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=UnPtX8aGAYPsaNacqbAH&bih=977&biw=2133&rlz=1C1GCEJ_enIL882IL883#imgrc=gvDW-kAI8fTk9M
https://www.google.com/search?q=%D7%9E%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%9C%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94++%D7%A2%D7%93+20%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%94&tbm=isch&ved=2ahUKEwjG95inz_ftAhUDNhoKHVZOCnYQ2-cCegQIABAA&oq=%D7%9E%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%9C%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94++%D7%A2%D7%93+20%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%94&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAcQHlCyzgJY6Y4DYMyYA2gAcAB4AIABcogB5wSSAQMzLjOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=UnPtX8aGAYPsaNacqbAH&bih=977&biw=2133&rlz=1C1GCEJ_enIL882IL883#imgrc=gvDW-kAI8fTk9M


: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


