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بإختصارتعالوا نتحّدث 

مسارات زائد للصف الثّاني
4اللقاء 

20:00سيبدأ اللقاء الّساعة   

توما –منى روحانا : المرشدة 
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سلسلة لقاءات محوسبة
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برنامج اللّقاء

(הוראה דיפרנציאלית)التعليم التفاضلي 

الضرب: الموضوع الرياضي
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الب كيف تظهر االختالفات بين الط

في دروس الرياضيات؟ 
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הוראה דיפרנציאליתالتفاضلي التعليم 
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القصد بالتعليم التفاضلي؟ما 

كيف؟

(  ماذا نتعلّم؟)مالئمة الُمحتوى •

(  كيف نتعلّم؟)مالئمة العملية•

(.كيف نعرض الفهم؟)مالئمة الناتج•

.انسمتجبدون التنازل عن إيجابيات الصف الغير , للطالبأكثر تحويل التعليم الى ناجع ومالئم 
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مهّمةمبادئ 

العمل 

بمجموعات
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إختياريدرس 

يستطيع الطالب اختيار المهام التي يريد القيام بها

ألنواع( מענה דיפרנציאלי)بطريقة تفاضلية إعطاء حّل : الهدف

.طالبفي الصف ورفع مستوى الدافعية لدى الالتعلّم المختلفة 
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العمل 

بمجموعات
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الضرب:الموضوع الرياضي
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التمثيالت ووسائل االيضاح

 ملصقات في لوازم الطالب

 في لوازم الطالب تنانيمبطاقات

 رسم مجموعات متساوية ألغراض مختلفة

(مثال نقاط وخنفساء، أزهار ومزهريات، بالونات ومهّرجين) 

 الرسم المختصر

 قفزات متساوية –متوالية

الجمع المتكرر

مستطيالت الضرب
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مجموعات متساوية
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مجموعات متساوية
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مجموعات متساوية
فعالية محوسبة

https://lo.cet.ac.il/player/?document=28d70d8a-c405-4114-96e2-ba7baf319980&language=ar
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إيجاد تمرين ضرب مالئم لكميّة معطاه
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الكتابة السريّة
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مستطيالت الضرب

https://youtu.be/Wb1buHmGNbU
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حّل تمارين ضرب
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مختبر مجموعات متساوية

https://lo.cet.ac.il/player/?document=256655ac-84a5-4e7c-845f-865a732ebdaa&language=ar
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...جديد ... جديد 
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درس اختياريالضرب
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حقائق الضرب: الموضوع–درس اختياري 

:المهام التالية3من 2على التالميذ اختيار 

والتشديد على عنصر الوقت أمام الطالب , درس من هذا النوع يتطلب من الُمعلّم االنتباه للوقت

. ليتمكنوا من حل المهام في الوقت المحدد

ُمسبقًا لحركة وضجة داخل الصفاإلستعداديجب أيًضا 

بالكتاب83صفحة

مهمة ُمحوسبة لعبةَمهمة من كتاب التدريس

الّرباعيّات

https://lo.cet.ac.il/player/?document=4d07dded-92a0-4050-890c-9efd8e7f7f32&language=ar
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الّرباعيّاتلعبة 

18 15 9 1221 3+3+3+3+3+3+33+3+3+3+3+3

3+3+3+3+33+3+3+33+3+33×33×43×53×6

3×7
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حقائق الضرب: الموضوع–درس اختياري 

:المهام التالية3من 2على التالميذ اختيار 

والتشديد على عنصر الوقت أمام الطالب , درس من هذا النوع يتطلب من الُمعلّم االنتباه للوقت

. ليتمكنوا من حل المهام في الوقت المحدد

ُمسبقًا لحركة وضجة داخل الصفاإلستعداديجب أيًضا 

ورقة اضافية

مهمة ُمحوسبة لعبةَمهمة من كتاب التدريس

عوامل –تريولعبة 

وحاصل الضرب 

نفس البطاقات للعبة 

الذاكرة 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=23e81175-e40a-4f80-81ce-a98eeaad13b3&language=ar
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عوامل وحاصل الضرب –تريولعبة 

18 15 921 53

3643

7

12

6 2 6

3 9 27

3 24
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حقائق الضرب: الموضوع–درس اختياري 

:المهام التالية3من 2على التالميذ اختيار 

والتشديد على عنصر الوقت أمام الطالب , درس من هذا النوع يتطلب من الُمعلّم االنتباه للوقت

. ليتمكنوا من حل المهام في الوقت المحدد

ُمسبقًا لحركة وضجة داخل الصفاإلستعداديجب أيًضا 

תלתןموقع 

مهمة ُمحوسبة فعالية انتاجيةَمهمة من كتاب التدريس

تلوين رسمة حسب حواصل 

الضرب 
تج تلوين بنفس اللون األقسام التي ين)

فيها نفس حاصل الضرب ، أو تلوين 

بلون 15حواصل الضرب األصغر من 

15معيّن وحواصل الضرب األكبر من 

....( بلون آخر 20واصغر من 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=1bbe53a1-aaee-4946-ad6d-1121a224d49e&language=ar
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:أمثلة ألنواع مهام

أوراق عمل•

التدريسحل بكتاب •

حّل بالدفتر•

التّعلم عن طريق لُعبة•

مهمة ُمحوسبة•

التّدرب بواسطة وسائل ايضاح•

أوراق رسم وتلوين•
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X/Oلوحة مهام

صفحتين من الكتاب  ورقة عمل  محوسبة مهّمة

المختبر اسئلة على الدفتر لعبة 

תלתןموقع مهمة مع زميل كتابة احجية
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:وظيفة المعلّم خالل عمل الطالب

توجيه الطالب للمهمة المناسبة لهم.

خالل العمل يجب التنقّل بين الطالب ومساعدة من بحاجة

االهتمام بتحديد الوقت ولفت انتباه الطالب قبل وخالل تغيير المهمة.

ممكن إرفاق جدول ليضع كل طالب إشارة بجانب المهام التي اختارها.
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ماذا ربحنا؟

 األجواء في الصفتغيير

إعطاء إمكانية االختيار بين المهام تزيد من الدافعية لدى الطالب

التعلم بطرائق ُمختلفة

(אישייחס )إمكانية لُمعاملة خاصة

لمن يرغب وإعطاء إمكانية العمل الذاتي لمن ال يرغبالعمل بمجموعات
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شكًرا

توما–منى روحانا 
Mouna_r_15@hotmail.com


