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سلسلة لقاءات محوسبة



برنامج اللقاء

2021-2020ة التطّرق للتخطيط السنوّي الُمالئِم للسنة الدراسيّ •

الكسر كخارج قسمة : موضوع اللقاء•

الجزء االول–ضرب وقسمة كسور 





مسارات زائد للصّف السادس

3كتب حساب

 كيس لوازم هندسة+ كتاب هندسة

 كتب ارشاد للمعلّم



موقع آفاق

https://ar.ebag.cet.ac.il/


التخطيط السنويّ 



:مبنى الكتاب

.يبدأ كل فصل برسمة إفتِتاحيّة وأسئلة نقاش



:مبنى الكتاب

."اختبروا أنفسكم"يختتم كل فصل الفحص الذاتّي 



....والمزيد 



 منظومة تكيّفيّة وتفاعليّة لتعلّم موضوع الكسور للصف الخامس

 تعلّم بطريقةBlended Learning

 (למידה היברידית)والبيت مالئمة للتعلّم بالصيغة التي تدمج بين الصّف

لوحة تحّكم مفّصل للمعلّمين، معطيات محتلنة ومرشد للمعلّم مفّصل

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






الكسر كخارج قسمة
ساعات4حوالي

:مفاهيم الكسر

الكسر كجزء من 

كميّة

الكسر كنقطة على 

مستقيم األعداد

الكسر كجزء من 

صحيح 
الكسر كخارج قسمة

:أفكار رئيسيّة في الفصل

يمكن حّل كل تمرين 

د العواِمل أعداقسمة فيه

طبيعيّة 

الكسر بواسطة ايجاد

المناسب 

يمِكن مقارنة إجابات 

تمارين القسمة 

بمساعدة مقارنة كسور 

منع األخطاء في

تمارين القسمة

وم التي بها المقس

أصغر من 

المقسوم عليه 

ن يمكن كتابة نتيجة تمري

قسمة، التي ليست عدد 

:صحيح، بطريقتين
كتمرين مع باق  •

ككِسر•



الجزء األول–ضرب وقسمة كسور 
ساعة12حوالي 

ضرب ، العامالن هما كسر وعدد صحيح –الوحدة أ 

مراجعة، إستنتاج وتعميم

:اذاً كيف نحلّ :نحن نعِرف كيفيّة حل

إعطاء المجال للطالب بالوصول للتعميم لوحدهم مهم

على الّشرح والتعليلالتشديد



قسمة، أحد العاملين هو عدد صحيح –الوحدة ب 

مفهوم الضرب والقسمة

الجزء األول–ضرب وقسمة كسور 

.  وليس استعمال خوارزمية الضرب بالمقلوبفهم المعنى حّل من خالل 

:االيجابيات

فهم المعنى يُساهم في الذاكرة للمدى البعيد •

الفحص الذّاتي •

تشجيع على الحساب غيباً •

:وسيلة االيضاح في الوحدة



ضرب، العامالن هما عدد مختلط وعدد صحيح–الوحدة ج 

:  تُعَرض في الوحدة طريقتين للحلّ 

األولالجزء –ضرب وقسمة كسور 

استعمال التوزيع. 1

تحويل العدد المختلط الى كسر . 2

ة هذه الطريقة تؤدي أحيانا الى الحساب بأعداد كبير

.  وبالتالي نسبة الخطأ أعلى



فعاليّات إضافيّة –الوحدة د 

.العشريّة ألعدادالَوحدة العمليّات الحسابيّة األربع في الكسور وكذلك العالقة بين الكسور واتتناول 

الجزء األول–ضرب وقسمة كسور 



تقييم

اختبروا أنفسكم•

إجماليعمل •

استمارات محوسبة•



داقتراحات للتعلّم عن بُع



إفتتاحية لكل الصف–إكساب

...في االنتظار

ر تفكير إبداعي وتحضير للجب

أحد القسمان عدد صحيح –قسمة : موضوع الدّرس



إفتتاحية لكل الصف–إكساب

مع المعلّم : 39صفحة 

ر إكساب بمساعدة مختبر الكسو

https://lo.cet.ac.il/player/?document=65ac58b8-bf56-454e-b8e8-9bcf8e15737a&language=he


إفتتاحية لكل الصف–إكساب

4فعالية : 41صفحة 



مهمام للتمّرن

: من الكتاب

41-40صفحات 
فعاليات رقميّة 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=64d56bcb-e0df-42f1-84db-d154f3dd6ff6&language=ar


فحص المهام

اب بدل أو  باإلضافة لمهام الكت–إرسال فعالية رقميّة /إنشاء

اختيار فعالية من الكتاب، تصوير الحّل وإرساله للمعلّم





شكرا

توما–منى روحانا 
Mouna_r_15@hotmail.com

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


