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سلسلة لقاءات محوسبة



كم دائرة يوجد أمامكم؟ 



كم دائرة يوجد أمامكم؟.... واآلن



برنامج اللقاء

وسائل اإليضاح وأهميتها

الجزء األول–المبنى العشري 

مثال للتعلّم عن بُعد



ما هي أهميّة وسائل اإليضاح؟   



وسائل اإليضاح في المنهاج التعليمي



من الملموس اىل المجّرد

تفكير ملموس

حّل بواسطة وسائل ايضاح

رسم مخترص

خيال

حّل شفه  

تفكير مجّرد

5+2 = …



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


االيضاح الملموسة لموضوع المبنى العشريوسائل 



مال اللوازم فيديوهات التي تعرض كيفيّة استع

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101878990#62.94.3.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101878990#84.56.3.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102767667#84.197.5.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102767667#62.4519.5.default


عشريلموضوع المبنى الالرقميّة وسائل االيضاح 

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/
https://lo.cet.ac.il/player/?document=1ff791d9-a437-495e-b4ce-105b90a2da43&language=ar


الجزء االول–المبنى العشري 





تسلسل األعداد .أ



تسلسل األعداد .أ

https://lo.cet.ac.il/player/?document=1ff791d9-a437-495e-b4ce-105b90a2da43&language=ar


تسلسل األعداد .أ

https://lo.cet.ac.il/player/?document=1ff791d9-a437-495e-b4ce-105b90a2da43&language=ar


أعداد وكميّات .ب



أعداد وكميّات .ب

https://lo.cet.ac.il/player/?document=08a608e4-be02-4fd0-acf7-09e5e7f43db7&language=ar


احاد وعشرات .ج



مهام محوسبة للتمّرن 
لعبة

فعالية للتمّرن

مهّمة تقييم

https://lo.cet.ac.il/player/?document=ae5bab1f-364e-429c-ac33-bc0b34a5aefe&language=ar


احاد وعشرات .ج

:اقتراحات للحل

ב"סלاستعملوا -في الصف

او الكتابة على اللوح 

ב  "סלاستعملو –التعلم عن بعد 

او افتحوا الميكروفونات 

او اكتبوا في التشات 



احاد وعشرات 

שימוש  

.ج

استعمال لوازم ملموسة

استعمال ادوات محوسبة

http://ar.mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/ar/6a3fae99-3231-4ff1-8069-7a2f961ef69d/


جدول المئة .د



جمع وطرح بدون تبديل  .ه
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: التعلّم عن بُعد–مثال لدرس محوسب

الوحدة ه –الجمع والطرح بدون تبديل 



:الّدرستخطيط

إفتتاحية
(دقائق5)

قة مشوّ افتتاحيّة

للموضوع 

إكساب
(دقائق10)

الَكشف عن 

موضوع الدرس

تمّرن 
(دقائق20)

مرحلة العمل الذاتي

للطالب 

تلخيص
(دقائق5)

تلخيص موضوع 

الدّرس
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.  وحدات8عشرات و6جمعت ليلى عددين من منزلتين وحصلت على نتيجة فيها 

أي عددين مكّونين من منزلتين مناسبان للحصول على هذه النتيجة؟ 

.يمكنكم استعمال اللوازم

.  اكتبوا اجابتكم بمساعدة أدوات الكتابة او بالتشات

إفتتاحيّة



إكساب
يستعمل الطالب اللوازم 

فيديو مثال

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101878990#106.8873.6.default


إكساب

106فعالية محوسبة صفحة 

لمختبر تمثيل كيفيّة الحّل بمساعدة ا
«جمع وطرح–مسّطحات العشرة »

http://ar.mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/ar/6a3fae99-3231-4ff1-8069-7a2f961ef69d/


عمل ذاتيّ –تمّرن

.المعلمة تُجيب عن اسئلة الطالب. المايكرفون مغلق والزووم مفتوح, الطالب يعملون

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



تلخيص

ماذا تعلّمنا خالل الدّرس؟ •

(فتح المايكروفونات أو كتابة في التشات)

هل درس اليوم كان مفهوماً ؟ •

استعمال الرموز





شكرا

توما–منى روحانا 
Mouna_r_15@hotmail.com


