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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
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برنامج اللقاء

وسائل اإليضاح وأهميتها

10جمع وطرح حتى 

مثال للتعلّم عن بُعد
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ما هي أهمّية وسائل اإليضاح؟   
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وسائل اإليضاح في المنهاج التعليمي
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من الملموس الى المجّرد 

ا  حل تمرين شفهيّ 

8+9=…    

https://lo.cet.ac.il/player/?document=797ada4f-5d58-40c3-a343-925c178d59de&language=he&sitekey=ebag
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من الملموس اىل المجّرد

تفكير ملموس

حّل بواسطة وسائل ايضاح

رسم مخترص

خيال

حّل شفه  

تفكير مجّرد

5+2 = …
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أهميّة وسائل اإليضاح

.إيضاحنتعامل معه بواسطة تمثيالت ووسائل، مجّردمجال معرفة هو الرياضيات "

كار الرياضية بمعنى أن الطالب يقوم ببناء االفקונסטרוקטיביالتعلم يتم بواسطة نهج بنّائي 

"(רפלקציה)بمساعدة التفكير االنعكاسي بعمله الذاتي 

החינוךמשרדמטעםהראשילמדעןשהוגשבמתמטיקהלימודיםתכניותהערכתדוח

http://ecat.education.gov.il/Attachment/DownloadFile?downloadId=7705
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أسباب استعمال وسائل اإليضاح

بطريقة بديلة"كبيرة"وسائل االيضاح تعرض أفكار رياضية 

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


10

10جمع وطرح حتى 
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وسائل االيضاح لموضوع الجمع والطرح 

وسائل ايضاح رقميّة وسائل ايضاح ملموسة
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؟« 10جمع وطرح حتى »ماذا يشمل فصل 
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رسمة افتتاحية

לוח שיתופי ללמידה מרחוק

https://padlet.com/keren2407/n2voxp6qavs01sza
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الصحيح والقسمان . أ

ي ستُعلّم الحقاً ، استعمال الصحيح والقسمان يساعد بالتحضير للعمليات الحسابية الجمع والطرح الت

. ويساهم في فهم العالقة بين العمليتين الحسابيتين

.  الصحيح والقسمانألنها تمثّل نفس ليست مختلفة،الفصل هذه ُطرق 

https://ar.school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101534063#61.1002.5.default
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الصحيح والقسمان بالّرسم

، عندما نمثّل الصحيح والقسمين بالّرسم، يمكن استخدام لونين

: ويمكن رسم دوائر مليئة ودوائر خالية، مثال
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تمثيالت إضافيّة للصحيح والقسمان
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فِصل عدد بطرق مختلفة –الصحيح والقسمان 

بمساعدة وسائل االيضاح

رسمة

:كل االمكانيات

 يضا الفصلمهم أن نتذكر أ. يتناول كل الطرق المختلفة لفصل نفس الصحيحعلى النقاش الذي يلي الفعالية أن

.0الذي أحد قسميه هو 

 (.9)ح الصحيإيجاد طريقة منهجية ليفحصوا إذا وجدت كل طرق فصلعل تشجيع التالميذ المتقدمين يمكن

لعبة بمجموعات

https://lo.cet.ac.il/player/?document=797ada4f-5d58-40c3-a343-925c178d59de&language=he
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100030030
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الجمع. ب

https://ar.school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101534063#68.10.5.default
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مفاهيم مختلفة لعملية الجمع

مفهوم الجمع كتكبيرمفهوم الجمع كضمّ 
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الجمع

معادالت جمعتمرين-اللغة الرياضيّة 

يجب االنتباه لألخطاء الشائعة في القراءة والكتابة، مثال باالتّجاهات .

في هذه المرحلة، نكتب التمرين فقط من يسار النتيجة  .
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الطرح. ج

https://ar.school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101534063#86.10.5.default
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مفاهيم مختلفة لعملية الّطرح

لكلمختلفلوننستعملعندما

الىحالّصحينفِصلبالواقعقسم،

.قسمين

ةالحيافيكفَصلالطرحمفهوم

الّصفيفويُعلَّمصعبهواليوميّة

.«ةجمعيّ مسائل»فصلفيالثاني

مفهوم الطرح كفَصل
مفهوم الطرح كتصغير
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عد–مثال لدرس محوسب
ُ
م عن ب

ّ
:  التعل



:الّدرستخطيط

إفتتاحية
(دقائق5)

قة مشوّ افتتاحيّة

للموضوع 

إكساب
(دقائق10)

الَكشف عن 

موضوع الدرس

تمّرن 
(دقائق20)

مرحلة العمل الذاتي

للطالب 

تلخيص
(دقائق5)

تلخيص موضوع

الّدرس



إفتتاحيّة

موضوع الّدرسبأحجية قصيرة  متعلّقة 

.1-بِ 7أنا عدد أكبر من 

َمن أنا؟ 



إكساب

الجمع–فيديو

https://ar.school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101534063#67.9293.5.default
https://ar.school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101534063#68.2019.5.default


عمل ذاتي–تمّرن 

.المعلمة تُجيب عن اسئلة الطالب. مغلق والزووم مفتوحالمايكرفون, الطالب يعملون

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

لعبة للطباعةفعالية رقميّة67مهّمة بالكتاب صفحة 



اسم اللعبة 

عدد المشتركين

لوازم اللعبة

هدف اللعبة 

سير اللعبة 

10مسار جمع وطرح حتى 

الوصول الى نهاية المسار بواسطة حّل تمارين

(A3مفضل طباعته على ورقة )ُمرفَق-لوحة للعب 

بطاقات مع تمارين جمع

بطاقات مع تمارين طرح

لكل مشترك1–شخصيات اللعب 

نقوم بخلط البطاقات ووضعهم في كومة. 1

لمساريضع المشتركين شخصيات اللعب في بداية ا. 2

كتوب يحل التمرين الم, كل مشترك يأخذ بدوره بطاقة. 3

ويتقدم بحسب نتيجة التمرين

ارالفائز هو الُمشترك الذي يصل أواًل لنهاية المس

! هيّا نلعب 

المسار



لوحة اللِعب

النهاية

البداية



تلخيص

ماذا تعلّمنا خالل الّدرس؟ •

(فتح المايكروفونات أو كتابة في التشات)

هل درس اليوم كان مفهوماً ؟ •

استعمال الرموز



:مجموعة الفيسبوك

https://www.facebook.com/groups/2528814130673081




شكرا

توما–منى روحانا 
Mouna_r_15@hotmail.com


