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برنامج اللقاء

وسائل اإليضاح وأهميتها

الجزء األول–األعداد الطبيعيّة 

مثال للتعلّم عن بُعد



ما هي أهميّة وسائل اإليضاح؟   
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وسائل اإليضاح في المنهاج التعليمي

.مستوى معظم تالميذ المدارس االبتدائية هو مستوى تفكير ملموس

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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من الملموس الى المجّرد 

تفكير 
ملموس

دتفكير مجرّ 

تعبير كالمي

وسائل إيضاح

الرسم 
بإختصار

الحّل الشفهيّ 

الخيال



أسباب استعمال وسائل اإليضاح

وسائل االيضاح تعرض أفكار رياضية كبيرة بطريقة بديلة

وسائل االيضاح تُثير اهتمام الطالب وتُحفّزه

يمن قدرة الطالب على التأمل والتفكير الّرياضتزيد وسائل االيضاح 

!טובהמתמטיקההםהמחשהאמצעי-אחתמבטנקודת :המאמרמתוך

https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article56a.pdf
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الجزء األول–األعداد الطبيعيّة 





األعداد الطبيعيّة

حسب توصيات المنهاج 

التعليمي، يجب تخصيص

ساعة25حوالي 

لهذا الموضوع



اللوازم-وسائل إيضاح 



وسائل إيضاح محوسبة

مختبر

فيديو

فعالية

https://www.youtube.com/watch?v=sN8vXWAd61c&feature=youtu.be
https://lo.cet.ac.il/player/?document=7c71723c-e2cf-44dd-8cb0-bda0f27147e3&language=ar
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األعداد الطبيعيّة

الصف الثالث 

استعمال وسائل ايضاح

الرابع الصف 

استعمال وسائل ايضاح

واالنتقال لجداول وتمارين

الصف الخامس

فهم,التشديد على ُطرق حل

وحل شفهيًا



الجزء األول-الطبيعيّة األعداد 

المبنى العشري. أ

.ة للحلالتقدير وُطرق مختلف, الحس أو اإلدراك العدديمع التركيز على,مراجعة أساسيات المبنى العشري



.وعرض طرق حل ُمختلفةحل تمارين جمع وطرح مع وبدون تبديل

تشجيع الحل بطرق مختلفة

الجزء األول-األعداد الطبيعيّة 

الجمع والطرح. ب



.حل تمارين ضرب وقسمة عموديًا وبُطرق أُخرى

الجزء األول-األعداد الطبيعيّة 

الضرب والقسمة. ج

.في السفاري يُْطِعموَن الزرافاِت بِِغذاٍء نَباتّي 

.ن الِغذاُء َمْرزوٌم بِِرَزٍم ُمْختَِلفٍَة بَِحَسِب الَوزْ 

.ِرْزَمةً ِمْن ُكّلِ َوْزن 30َطلَبوا 

اِْمََلوا الَجْدَولَ 

.الَوْزَن الُكلِّيَّ ِللِغذاِء الّذي ُطِلَب واْحُسبوا 



الجزء األول-األعداد الطبيعيّة 

الضرب والقسمة. ج

حل تمارين ضرب وقسمة عموديًا وبُطُرق أُخرى



:مثال لدرس محوسب

االعداد الطبيعية



:الّدرستخطيط

إفتتاحية
(دقائق5)

قة مشوّ افتتاحيّة

للموضوع 

إكساب
(دقائق10)

الَكشف عن 

موضوع الدرس

تمّرن 
(دقائق20)

مرحلة العمل الذاتي

للطالب 

تلخيص
(دقائق5)

تلخيص موضوع 

الدّرس



פתיחה

أحجية قصيرة لها عالقة بالدرس

من أنا؟

أنا عدد من أربع منازل

5رقم آحادي هو 

رقم عشراتي زوجي

1رقم آالفي أكبر من رقم آحادي بـ 

6,000و 4,000أنا بين 

؟من أنا

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104641361#151.272.3.none


إكساب



إكساب
4 1

8

3 1

97
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ذاتيعمل\تمّرن

.  حالمايكرفون مغلق والزووم مفتو, الطالب يعملون

.تُجيب عن اسئلة الطالبالمعلمة 

طالباليمكن ايًضا توجيه بعض , باإلضافة الى ذلك

. لغرفة اخرى للعمل بمجموعة صغيرة
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تلخيص

ماذا تعلّمنا خالل الدّرس؟ •

(ב"סלفتح المايكروفونات ، كتابة في التشات أو من خالل )

هل درس اليوم كان مفهوماً ؟ •

(ב"סל/ استعمال الرموز\استمارة قصيرة)
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شكرا

توما–منى روحانا 
Mouna_r_15@hotmail.com

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


