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20:00سيبدأ اللقاء الّساعة   

توما –منى روحانا : المرشدة 

3.11.2020

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



سلسلة لقاءات محوسبة

https://www.cet-catalogue.cet.ac.il/%D7%9E%D7%A1%D7%90%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%96%D7%90%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA?utm_campaign=%D7%9E%D7%A1%D7%90%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%96%D7%90%D7%99%D7%93+-+%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93+%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA&utm_medium=bitly&utm_source=sms


:منازل4عدد من 

.رقم اآلالف هو ثُلث رقم اآلحاد ونصف رقم المئات

..رقم العشرات هو ُسدس رقم اآلحاد

?ما هو العدد

...قبل أن نبدأ 

https://www.celleb.cet.ac.il/


برنامج اللقاء

وسائل اإليضاح وأهميتها

قسم من كمية في الكسور

قسم من كمية في النسب المئوية

مثال للتعلّم عن بُعد



5

ما هي أهميّة وسائل اإليضاح؟   



6

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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تفكير ملموس

من الملموس الى المجّرد 

تفكير مجّرد

تعبير كالمي

وسائل ايضاح
الرسم المختصر

خيال

حّل شفهي
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أسباب استعمال وسائل اإليضاح

وسائل االيضاح تعرض أفكار رياضية كبيرة بطريقة بديلة

فحّّه وسائل االيضاح تُثير اهتمام الطالب وتُ 

ّرياضيمن قدرة الطالب على التأمل والتّكير التهيد وسائل االيضاح 

!טובהמתמטיקההםהמחשהאמצעי-אחתמבטנקודת :המאמרמתוך

https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article56a.pdf
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قسم من كمية في الكسور والنسب المئوية





وسائل ايضاح 



وأدوات محوسبة أُخرىوسائل ايضاح

مختبرات

فيديو مثال

فعاليات محوسبة

http://ar.mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/ar/713352d7-03c2-4e77-98cc-1a30ffe74fd5/
https://lo.cet.ac.il/player/?document=70390c84-159c-427d-bf59-846f8b7c1c8e&language=ar
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=106938809#93.9626.6.default


قسم من كمية في الكسور
(ساعات6حوالي )

الصف الرابع

استعمال وسائل ايضاح
الصف الخامس

ول االنتقال من وسائل ايضاح الى جدا

وتمارين

الصف السادس

فهم, التركيه على ُطرق حل

والفحل شّهيًا



قسم من كمية في الكسور

مراجعة وتعّمق. أ

باألخص عن طريق عرض رسومات ومسائل كالمية بسيطة, معنى الكسر كجهء من كمية



قسم من كمية في الكسور

إيجاد الكمية الُجزئية وتمرين الضرب المالئم. ب

.ركستمريـن ضرب عدد صفحيح في : كميّة مسائل في إيجاد كميّة ُجهئيّة ونتعلم طريقة حّل أخرى إليجاد قسم مننتناول 

تشجيع الحل بُطرق مختلفة

جدول

رسم

تمرين ضرب



قسم من كمية في الكسور

إيجاد الكمية الكلية. ج

الُجزئيّةوالكميّة ( الكسر ) الكميّة الُكلّيّة بحسب القسمحساب 

150:3=50

ُطرق مختلّة 

للفحساب التي 

الهابإستعمسيقومون 

سم ايًضا في حساب ق

من كمية في النسب

المئوية



قسم من كمية في الكسور

إيجاد القسم. د

.ُمعطاة عندما تكون الكميّة الُكلّيّة والكميّة الُجزئيّة( ككسر ) إيجاد القسم 
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النسب المئويّةفي قسم من كّميّة
(ساعة15حوالي)

مراجعة. أ

ُمراجعة الماّدة التي ُعلَِّّمت في الصف الخامس

.مئويّة ونسب ةرسم، كسور، أعداد عشريّ : التي ُعلَِّّمت حتّى اآلن ربط بين التمثيالت 

الكسور واألعداد العشرية, مالئمة بين النسب المئوية



في النسب المئويّةقسم من كّميّة

إيجاد الكّميّة الجزئيّة. ب

.بة المئويّة والقسم ُمعطى بالنسالُكلّيّة ُمعطاةالكميّة إليجاد الكميّة الُجزئيّة عندما تكون طرق يتعلم التالميذ 

نسب مئوية وقسم من كمية, ما العالقة؟ كسور

-من حياتهم اليوميّةحاالت 

كّميّةلتمثيل قسم من المئويّة النسبة استخدام 
بمئات كاملةةحساب كميّة ُجزئيّة من كميّة ُكلّيّة ليست ُمعطا



في النسب المئويّةقسم من كّميّة

إيجاد القسم. ج 

إيجاد القسم عندما تكون الكميّة الُكلّيّة وكذلك الكميّة الُجزئيّة ُمعطاة
كميّة التمثيالت مختلّة ُمالئمة لنّس 

الُجهئيّة

مئويةالكتابة ككسر والتعبير بالنسب ال

(استخدام التوسيع واالختزال)



في النسب المئويّةقسم من كّميّة

مسائل من أنواع مختلفة. د 

طاعة التالميذ أن في هذه الَوحدة أيًضا باسـتفإن كما في الَوحدات السابقة،. من مسائل متنّوعة في النسبة المئويّة مجموعة 

.حلّهم طرق في نقاش مختلفة، ومن المهم إجراءبطرق يحلّوا المسائل 

تخفيض/ تنزيل  ارتفاع/ غالء 
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:مثال لدرس محوسب

قسم من كمية في الكسور

مإيجاد الكمية الُجزئية وتمرين الضرب المالئ
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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

أحجية قصيرة مالئمة لموضوع الدرس

ما هي الكلمة؟

نجمةالربع الثالث من الكلمة + المعالنصف األول من الكلمة + رسمالثلث الثاني من الكلمة 



إكساب

https://lo.cet.ac.il/player/?document=65ac58b8-bf56-454e-b8e8-9bcf8e15737a&language=ar


تمّرن

.تُجيب عن اسئلة الطالبالمعلمة . المايكرفون مغلق والهووم مّتوح, الطالب يعملون

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



تلخيص

ماذا تعلّمنا خالل الدّرس؟ •

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

هل درس اليوم كان مّهوماً ؟ •

(ב"סל/ استعمال الرموز\استمارة قصيرة)





شكرا

توما–منى روحانا 
Mouna_r_15@hotmail.com

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


