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مسارات زائد للصف الثّالث

1اللقاء 

20:00سيبدأ اللقاء الّساعة   

توما –منى روحانا : المرشدة 

8.9.2020
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سلسلة لقاءات محوسبة
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برنامج اللقاء

2021-2020ة التطّرق للتخطيط السنوّي الُمالئِم للسنة الدراسيّ •

المبنى العشري، الجزء األّول–موضوع اللقاء•
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مسارات زائد للصّف الثالث

3 كيس لوازم + كتب حساب

 كيس لوازم هندسة+ كتاب هندسة

 كتب ارشاد للمعلّم
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موقع آفاق

https://ar.ebag.cet.ac.il/
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التخطيط السنويّ 
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:مبنى الكتاب

.يبدأ كل فصل برسمة إفتِتاحيّة وأسئلة نقاش
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:مبنى الكتاب

."اختبروا أنفسكم"يختتم كل فصل الفحص الذاتّي 
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....والمزيد 
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المبنى العشري الجزء األّول 
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محتوى فصول المبنى العشري 

1,000حتى

بدون تبديل
تبديل

حتى

10,000

بدون تبديل

تحضير

للحساب غيبا  
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وسائل إيضاح لفصل المبنى العشري 
من الملموس اىل المجّرد

تفكير ملموس

حّل بواسطة وسائل 
ايضاح

رسم مخترص

خيال

حّل شفه  

تفكير مجّرد

.
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وسائل إيضاح متنّوعة لفصل المبنى العشري

بطاقات األعداد

بيت األعداد

لوحة مسّطحات قابلة للمحو 

مستقيم األعداد

َجدَوُل األَلف
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مختبرات متنّوعة لفصل المبنى العشري 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=22f32386-6339-4012-983d-9b197be8237e&language=ar
http://ar.mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/ar/6a3fae99-3231-4ff1-8069-7a2f961ef69d/
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:في ما يلي موضوعات التعليم واللوازم التي نستخدمها في كل وحدة في الفصل

تعليمية البالمادة مدّمجاستخدام التمثيالت 

رف الهدف هو أن يتع. بالتدريجويُعلم 

وعلى كل التمثيالت على التالميذ 

قدمة مرحلة متوفي بينها، التي العالقات

هل لهالسالتمثيل تلميذ أكثر يختار كل 

.تـمارينأولحل مسائل 
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جدول األلف

.األلفمن التالميذ أن يضعوا أمامهم جدول نطلب 

لونوا طلب من التالميذ أن يمعيّن صـف في نقص عليهم أنه 

.مختلفبلون عدد100ولكن كل -كل الجدول 

لتلوين الجدول بكامله؟الصف استخدم تالميذ كم لون ا 

؟ 500حتى 401عددا يوجد من كم 

؟ 1000حتى 501من 

ثة من ثالعدًدا الالعبين يختار أحد 

الصف أن يجدوا أرقام وعلى 

,أسئلة، بواسطة هو العددما 

وإلغاء ال أوعنها هي بنعم اإلجابة 

.إمكانيات في جدول األلف

هل العدد: أحد التالميذ يسأل: مثال

الجواب ؟ إذا كان 500أكبر من 

ي تلوين فأومحو )نعم، يمكن إلغاء 

األلف بواسطة قلم قابل جدول 

األعداد األصغر كل ( للمحي

...500والعدد 500من 
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فعاليات في لوحة األلف

تسلسل األعداد

أسماء األعداد

مقارنة أعداد

اسماء 

المنازل 

المبنى

https://lo.cet.ac.il/player/?document=f6fe1dd8-6935-4fa0-9051-2d08f300a4c8&language=ar&sitekey=ebag
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فعاليات في لوحة األلف
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أسماء المنازل
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ـيّات أعداد وكّمِ
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ُمستقيم األعداد
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تمييز وتنظيم 
الكميّات
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بطاقات الُمسّطحات في ُرزمة اللّوازم

https://ar.school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103864274#135.70.5.default
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1000المبنى العشري حتى 

بناء األعداد بواسطة بطاقات الُمسّطحات

https://ar.school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103864274#140.0.5.default
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.لعشريالقابل للمحو للتمثيل االجدولوأببطاقات المسّطحات لحل الـتـمـاريـن نـســتـعيـن 

https://ar.school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103864274#156.0.5.default
https://ar.school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103864274#162.1208.5.default
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إدراك عددي وتعليل, عالقة بين التمارين
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تمهيًدا للحساب غيبًا–חיבור וחיסור על ישר מספרים 

https://ar.school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103864274#174.402.5.default
https://ar.school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103864274#178.0.5.default
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?

أي أداة ستستعملون لتفسير حل التمرين؟

807- 409 =
أي طرق حل ناجعة وُمريحة أكثر؟

 تعتمد على فهم المبنى العشري؟أي طرق حل

 تُنَّمي اإلدراك العددي؟ أي طرق حل

ألي مرحلة بسيرورة التعلّم تاُلئم كل طريقة؟
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10,000הכרת המספרים עד 
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فعاليات محوسبة 
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معروضات محوسبة للتعليم في الصف

https://www.itu-presentation.cet.ac.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9/?tax_category=5&tax_age_group=17&current_page=1
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تقييم

https://lo.cet.ac.il/player/?document=9f9b7b1f-a965-4d88-9941-d369cb57982f&language=ar&sitekey=ar.ebag
https://ar.mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/ar/42478e37-87ff-4300-93eb-4655d1a6a769#?page=content-1
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شكرا

توما–منى روحانا 
Mouna_r_15@hotmail.com


