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سلسلة لقاءات محوسبة



:حل التمرين التالي

16X25



:حل التمرين التالي

16X25
الضرب العمودي

25 x 4 x 4

بواسطة التوزيع

25 x 2 x 8

بواسطة تمرين محلول

100 x 16

25 x 16



الب كيف تظهر االختالفات بين الط

في دروس الرياضيات؟ 

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


برنامج اللّقاء

(הוראה דיפרנציאלית)التعليم التفاضلي 

الضرب والقسمة الجزء األول: الموضوع الرياضي



הוראה דיפרנציאליתالتعليم التفاضلي 



ما القصد بالتعليم التفاضلي؟

كيف؟

(  ماذا نتعلّم؟)مالئمة الُمحتوى •

(  كيف نتعلّم؟)مالئمة العملية•

(.كيف نعرض الفهم؟)مالئمة الناتج•

.نسبدون التنازل عن إيجابيات الصف الغير متجا, تحويل التعليم الى ناجع ومالئم أكثر للطالب



مبادئ مهّمة

العمل 

بمجموعات



إختياريدرس 

يستطيع الطالب اختيار المهام التي يريد القيام بها

( מענה דיפרנציאלי)إعطاء حّل بطريقة تفاضلية : الهدف

.ألنواع التعلّم المختلفة في الصف ورفع مستوى الدافعية لدى الطالب



درس إختياري

ماذا ربحنا؟

تغيير األجواء في الصف

إعطاء إمكانية االختيار بين المهام تزيد من الدافعية لدى الطالب

التعلم بطرائق ُمختلفة

(יחס אישי)إمكانية لُمعاملة خاصة

لمن يرغب وإعطاء إمكانية العمل الذاتي لمن ال يرغبالعمل بمجموعات



العمل 

بمجموعات
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:الموضوع الرياضي

الجزء األول–الضرب والقسمة 



الموضوع الرياضي

ن،في هذا الفصل نُشدد على معنى العمليتي

ة لحل على االدراك العددي ونُعلّم طرائق مختلف

عتـمارين أفقيا، منها استخدام قانون التوزي

في هذا الفصل نستمر في تطوير 

ساس العددي، ولكن نتناول في األالتبّصر

.حل تـمارين ضرب وقسمة عموديا



الهدف التعليمي

خوارزميّة

طرق حل ذهنية



الهدف التعليمي

التعلّم بسبب حاجة
تطوير طرائق حل 

ذاتية



مبادئ تعليمية–الضرب والقسمة 

واسطة أن يُتقنوا الحسابات بقبليجب السماح للطالب بإجراء حسابات شفهية 

(אלגוריתמים פורמליים)خوارزميات رسميّة 

وارزميات يتم تشجيع الطالب على حساب هذه الخ, اذا تم تأجيل ذلك حتّى ذلك الحين

.  غيبًا

.(Plunkett, 1979)

https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article12.pdf


الجزء االول–ضرب وقسمة بأعداد من عدة منازل 

(ساعة بحسب المنهاج16-حوالي)

الضرب والقسمة بواسطة قانون التوزيع

العالقة بين عملية الضرب والقسمة1000, 100, 10أحد العاملين هو -ضرب وقسمة 

التعلّم من حاجة–عالقات بين التمارين 



عالقات بين التمارين–الضرب والقسمة 

:في الضربتغيير أحد العواملالمستطيالت لفهم معنىإستخدام



قسمة عدد على صفر–موضوع جديد 



قسمة عدد على صفر–موضوع جديد 

!ذات األمر؟؟-ال يوجد له معنى/ ال شيء/ 0/ "ال يوجد إجابة" هل 

5:0إجابات التالميذ للتمرين 

صفر هو ال شيء هو ليس عدد "

ال 5ولذلك بتمارين الضرب 

"يتغيّر

يساوي ال شيء ال 5قسمة 0" 

ر غيالنهيمكن ان نقسم الصفر 

حقيقي هو ليس عدد ولذلك ال 

"يقسم

!!50يساوي5+0

5قمنا بضرب ب , هناك خطأ ما"

0مرات واالجابة ما زالت 

ير ال يمكن ان نقسم عدد كبالنه"

"بعدد صغير

0عندما نقسم أي عدد على 

0نحصل على 



1000, 100, 10أحد العاملين هو -الضرب والقسمة 

فإن كل رقم من أرقام العدد يغيّر000,1أو10،100عندما نضرب عددا في 

في النتيجة( يغيّر قيمته)مكانه 

"إضافة االصفار"االنتباه للمفاهيم الخاطئة 



1000, 100, 10أحد العاملين هو -الضرب والقسمة 

أي مفهوم نستعمل لحل كل تمرين؟



1000, 100, 10أحد العاملين هو -الضرب والقسمة 

طرائق مختلفة





كيف حسبتم؟

كيف يقوم السؤال بتقوية مفهوم التوزيع بالضرب؟



كيف يقوم السؤال بتقوية مفهوم التوزيع بالضرب؟ 

أي مفاهيم خاطئة تمنع؟





:مفهوم التوزيع في القسمة-اقتراح لفعّالية

400, 20, 4, 8, 100, 36, 16, 60ما المشترك لألعداد التالية؟ 

:حاولوا حل التمارين التالية

• 400:4=

• 420:4=

• 108:4=

• 96:4=



مفاهيم في الضرب والقسمة



مثال لدرس اختياري

1000, 100, 10أحد العاملين هو -الضرب مراجعة 



مثال لدرس اختياري

:لإلختيارمهام 

:المهام التالية3من 2على التالميذ اختيار 

مهمة من كتاب 

التدريس
لعبة بأزواجمهمة محوسبة

:وظيفة المعلّم خالل عمل الطالب

توجيه الطالب للمهمة المناسبة لهم.

خالل العمل يجب التنقّل بين الطالب ومساعدة من بحاجة

همةاالهتمام بتحديد الوقت ولفت انتباه الطالب قبل وخالل تغيير الم.

لعبة بحجر النرد

أو/ و 

عجلة األعداد

11مسارات زائد 

103-102الصفحات 

ماذا يعرف 

الضفدع؟

https://iw.piliapp.com/random/dice/?num=2
https://wordwall.net/resource/6115734/%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://lo.cet.ac.il/player/?document=68da0fc5-c18c-42e5-8023-11bd6963415f&language=he&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=68da0fc5-c18c-42e5-8023-11bd6963415f&language=ar


:أمثلة ألنواع مهام

أوراق عمل•

الدفتر/ حل بكتاب التدريس •

التّعلم عن طريق اللعب•

مهام ُمحوسبة•

التّدرب بواسطة وسائل ايضاح•

الرسم والتلوين•

مجموعات/ مهام بحث بأزواج •

https://wordwall.net/
https://teachermade.com/


مثال لدرس اختياري

تلخيص الدرس

ماذا تعلمنا اليوم؟

كيف شعرت مع اختيار المهام؟

؟..اشعر اني بحاجة لمراجعة



أبو رحمون -شيرين ِخل 


