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مسارات زائد للصف األّول

1اللقاء 

20:00سيبدأ اللقاء الّساعة 

توما –منى روحانا : المرشدة

25.8.2020
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سلسلة لقاءات محوسبة
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برنامج اللقاء

2021-2020ة التطّرق للتخطيط السنوّي الُمالئِم للسنة الدراسيّ •

10التعّرف على االعداد حتى –موضوع اللقاء•
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مسارات زائد للصّف األّول

3 كيس لوازم + كتب حساب

 كيس 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 

https://ar.school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101534063#1.0.3.default&urlReferrer=/
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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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؟ 10ما القصد بالتعّرف على األعداد حتى 

ق عليها: العدّ 
َ
ف

ّ
. قول سلسلة أسماء االعداد المت

. 1-، العّد من عدد مختلف عن ال( 1-من ال)العّد من البداية 

.  تناظر بين اسم العدد ، الكميّة ، وتمثيل الكميّة بواسطة عدد مناسب: اإلحصاء

.  عّد مجموعة متجانسة أو غير متجانسة، كميّات مبعثرة أو مرتّبة

.  عدد لكميّة ، وبناء كميّة لعدد معطىمالءمة 

(عّد قسم من المجموعة)مجموعة فرعيّة من مجموعة أكبر عّد 
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10حتّى على األعداد لتعّرف ا

، لالصّف األوّ في ت لرياضيابداية تعليم اتاُلئم 10حتّى األعداد على التعّرف موضوعة 

ة الصّف التمهيدي إلى المدرسمن االنتقال السهل من لتمكين الطالب ُمعّدةوهي 

.  اإلبتدائيّة

من  ألّوليّة الطالب المفاهيم ا، يواجه تحّدياتأمام الطالب خالل فعاليات الفتة تضعفمن 

.تلرياضياعالم ا

ت اضيالريامجال في معلومات عن الطالب معرفة من تُمّكن المعلّم فعاليات هذا الفصل 

.التعليمسير ذلك يخطط وبموجب ،الصّف األّولبداية في 
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مفهوم العدد

ما هو العدد؟ مّما هو مرّكب؟

اسم العدد

(الشكل الجرافيّ )الرمز 

الكّميّة

مفهوم 
العدد

خم
سة

رمز فقط عندما يُكّون صلة بين اسم العدد، المفهوم العدد يكتسب الطالب 

الفكرة الرياضيّة ذاتهاوالكميّة ويفهم أنهم يُمثّلون 
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مفهوم العدد

:مفهوم العددإلكتسابلذلك هو بحاجة ان يَُمر بعّدة مراحل 

(حس عددي)العدد للكمية مالءمة 

(تمييز اعداد)مالءمة اسم العدد للرمز المناسب 

مقارنة كميّات 

والكلمة ثالثة3ثالثة نقاط، الرمز :التعرف على األعداد بعدة تمثيالت



16

 يوجد هنا؟
ً
كم قرصا
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طة واالقراص مختبر األشر

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

تفكبر ملموس

حّل بواسطة وسائل ايضاح

رسم مخترص

خيال

حّل شفه  

تفكبر مجّرد

5+2 = …
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؟ «10التعّرف على األعداد حتى »ماذا يوجد في فصل 
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التعّرف على األعداد والكميّات

https://lo.cet.ac.il/player/?document=4c8a78e2-8e00-4758-a158-823fcba4d5a9&language=ar&sitekey=ar.ebag
https://lo.cet.ac.il/player/?document=c4d76581-1a4c-4ab9-9b23-93e7b5e5b3c4&language=ar&sitekey=ar.ebag
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التعّرف على األعداد والكميّات

كتابة أعداد

عداد على يمكن الّسماح للطالب الذين يستصعبون الكتابة أن يكتبوا اال

.  ورقة بيضاء كبيرة أو بالّرمل بواسطة األصبع، بدون قلم

!  المفّضل التمّرن على كتابة االعداد في الدفتر ايضا من 

https://youtu.be/Or4dkzdpQns
https://youtu.be/6Vf9nRPSKMM
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تسلُسل االعداد

https://lo.cet.ac.il/player/?document=5ce7890d-7abb-454e-b36a-b041da6f927f&language=ar
https://lo.cet.ac.il/player/?document=ab40126c-8957-41fb-aec3-407d4565e1ca&language=ar
https://lo.cet.ac.il/player/?document=1f584800-9356-4428-812f-5b1de78faab7&language=ar
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األشرطةتمثيل االعداد باألقراص على 

مرشد للمعلّم

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102078695#31.139.6.default
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الشريط بطريقة متفق عليهاعلىاألقراص وضع تعلم كيفية 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=797ada4f-5d58-40c3-a343-925c178d59de&language=he&sitekey=ebag
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:مهام محوسبة للتدريب

https://lo.cet.ac.il/player/?document=7db9036a-e2e7-4f46-b8f2-c5df7f1e093c&language=ar
https://lo.cet.ac.il/player/?document=b52b879e-e049-4307-befa-8de01a9f4ec2&language=ar
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تمثيالت مختلفة للعدد
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=،> ،<مقارنة أعداد والرموز 

https://ar.school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101534063#42.8167.5.default
https://ar.school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101534063#43.9436.5.default
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االعداد الزوجيّة والفرديّة

https://ar.school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101534063#52.10.5.default


29

تقييم

اختبروا أنفسكم•

إجماليعمل •

الجدول•

https://ar.school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101534063#56.332.5.default
https://storage.cet.ac.il/Assets.API/uploads/KotarFiles/Prod/Shcool/20151/test1.pdf
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لَجمع ومعالجة معطيات التشخيصجدول 

االحصاء كتابة االعداد تمييز 

اعداد

العدّ 

اسم 

الطالب
احصاء قسم

من 

مجموعة 

كبيرة

بناء الكمية يةتمييز الكم ما هي 

الصعوبة؟

صعوبة باالعداد صعوبة باالعداد إكمال من البداية

(10حتى )
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جدول لَجمع ومعالجة معطيات التشخيص

االعداد الزوجيّة واالعداد 

الفرديّة

مقارنة تسلُسل 

األعداد

اسم 

الطالب
يعِرف ما اذا كان العدد زوجي أم 

فردي

معرفة الرموز

<، >،=
مقارنة أعداد مقارنة كميّات
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:مجموعة الفيسبوك

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

توما–منى روحانا 
Mouna_r_15@hotmail.com


