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مسارات زائد للصف الرابع

1اللقاء 

20:00سيبدأ اللقاء الّساعة   

توما –منى روحانا : المرشدة 
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سلسلة لقاءات محوسبة
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برنامج اللقاء

2021-2020ة التطّرق للتخطيط السنوّي الُمالئِم للسنة الدراسيّ •

االعداد حتى مليون–موضوع اللقاء•
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مسارات زائد للصّف الرابع

3كتب حساب

 كراس 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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"األَعداُد َحتّى َمليون"
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"األَعداُد َحتّى َمليون"
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?

-التعرف على األعداد حتّى مليون 
ماذا يتضّمن التعّرف على العدد؟

ماذا تعرف عن العدد

998
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-التعرف على األعداد حتّى مليون 
ماذا يتضّمن التعّرف على العدد؟

المنظور الكّمي
(قيمة الرقم بحسب مكانه ومفهوم التجميع)المبنى العشري

المنظور التسلسلي

قراءة وكتابة األعداد
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وسائل إيضاح
من الملموس اىل المجّرد

تفكير ملموس

حّل بواسطة وسائل 
ايضاح

رسم مخترص

خيال

حّل شفه  

تفكير مجّرد

.

-ايضاحوسائل
ربي  ريصلالذيالجسر رالملموسالتفكي  ّردالمجوالتفكي 

.بينهموالعملياتاألعدادربإستعمالللمرونةتؤديور
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وسائل ايضاح-مليونالتعرف على األعداد حتّى 

تُوّضح الجوانب الُمختلفةوسائل االيضاح المختلفة في الصف الثاني، الثالث والرابع

جدول النقاط
جدول األلف

بطاقات المسّطحات

بطاقات األعداد

6,154𝟔, 𝟐𝟖𝟒 − 𝟏𝟑𝟎=

اللوحة 

القابلة 

للمحو
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مع اللوازم" نكبر"-مليونالتعرف على األعداد حتّى 

بطاقات األعداد

جدول النقاط
بيت األعداد

جدول أعداد قابل للمحو
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مختبرات متنوعة لفصل االعداد حتى مليون

https://lo.cet.ac.il/player/?document=ec90e47a-1a13-47b7-b2db-700c75cb10f5&language=ar&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=e1b1a13b-4549-44fc-bfd7-6b1e526fb76d&language=ar&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=1ff791d9-a437-495e-b4ce-105b90a2da43&language=ar&sitekey=ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=2c9a5ea3-7b9c-49b5-b996-03cde616857c&language=ar
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..لنتصفّح الكتاب
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..لنتصفّح الكتاب
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..الكتابلنتصفّح 
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الحل غيبًا–الجمع والطرح 
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𝟓𝟐𝟒𝟖 − 𝟑𝟐𝟓 =

𝟓𝟐𝟒𝟑 − 𝟑𝟓𝟕 =

بين التمارين؟اإلختالفما هو 

كيف تُساعد اللوازم بحل التمارين؟

الحل غيبًا–الجمع والطرح 
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..لنتصفّح الكتاب
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..لنتصفّح الكتاب



30

..لنتصفّح الكتاب

https://youtu.be/kOP8MmbGuYw
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100,000التعرف على األعداد حتّى 
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التعرف على األعداد–فعاليات بواسطة اللوازم 

(  طالب4-3)عمل في مجموعات
قلم قابل للمحو,الجدول القابل للمحو: اللوازم

اقتراح لفعالية

اختاروا أحد األعداد التالية ولّونوا على الجدول القابل للمحو•

35,087 3,780   57,830

في األعداد المختلفة؟3ما هي قيمة الرقم•

؟بالرسوماتبين األعداداإلختالفكيف يظهر •
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التعرف على األعداد–فعاليات بواسطة اللوازم 

أمامكم العدد التالي

14,324

.  استعملوا بطاقات األعداد لتمثيل هذا العدد
ين الذي حصل عليه كتابة التمر. من كومة البطاقات ويضيفها للعدد, عشوائيًا, كل طالب يرفع بطاقة إضافية

.عليه

على أي نتيجة ستحصل؟, 10منى رفعت بطاقة •

؟15,324أي بطاقة رفع رامي اذا حصل على النتيجة•

؟24,324أي بطاقة رفعت رشا حتى تحصل على النتيجة•

بطاقات وأضافوها للعدد المذكور؟4أي نتائج ممكن أن يحصل عليها الطالب اذا رفعوا •
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فعاليات محوسبة

https://ar.ebag.cet.ac.il/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%91%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%91%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%A9/629/
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تقييم

اختبروا أنفسكم•

إجماليعمل •

استماراترمحوسبة•

ر• ّ
ّ المسحرالصف 
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ّف الخامسمنظومة تكيّفيّة لتعلّم موضوع الكسور في الرياضيّات للص

https://www.youtube.com/watch?v=61e9NEK-uNQ

https://cet.activetrail.biz/ar%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=61e9NEK-uNQ
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شكرا

توما–منى روحانا 
Mouna_r_15@hotmail.com

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


