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رَ َ؟َهلَهذاَصحيحَ–الضَّربَي كب  ر،َالقسمةَت صغ  

 

يضةَبَ عكاتَوَ كَ 3َرصَبيتسا،َلثَق َفلةَالص فَث َلميذَفيَحَ ت ََعلمةَإعطاءَكلط طتَالمَ خَ 

َا.ذ َتلمي27َفَدَفيَالصَ دة.َيوجَ "كيندر"َواحَ 

 .مارينةَوت َكمَأسئل َأمامَ 

َمارينت َ َةأسئل َ

مَفيَكلَزَ رَ يضاتَ"الكيندر"َبَ ت باعَب َ .1

 يضات.بَ 3َمنهاَ

طلبَلكلَت َأ ْنَعلمةَةَعلىَالمَ زمَ مَرَ كَ َ

َالميذ؟الت َ

 

10 ÷  
1

3
 

شتريَت ََاإلجمالَعليهاَأنَْعكةَب َمَكَ كَ  .2

 عكات؟كَ 3َلميذَعطيَلكلَت َيَت َكَ 

 
27 × 3 

شتريَت َأ ْنَرصَبيتساَعليهاَمَق َكَ  .3

لثَعطيَكلَتلميذَث َحتىَت ََباإلجمال

 رصَبيتسا؟ق َ

 

27 ÷ 3 

انَالبيتسا،َخفيضَفيَدكَ جودَت َسببَوَ ب َ .4

أقراص10ََلَعَالعامَ عَمَ لَالبائ َأرسَ 

رصَلثَق َمَث َثالث.َكَ مةَل َقسَ بيتساَمَ 

 ة؟َبيتساَكانَفيَاإلرسالي َ

 

27 ×  
1

3
 

 

 . مرفت َيفَعَ حواَكَ شرَ الئمَوا َمرينَالمَ ؤالَالت َكلَسَ مواَلَ الئَ َ.أ

 

 .مارينلُّواَالت َحَ َ.ب
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 اتي َياض َةَفيَالرَ يََّدريسَبيداغوجَ أساليبَت َ

 ه دفَالف عال يَّة
َحاص َربَلميذَفيَالضَ عالجةَمفهومَخاطئَلدىَالت َالهدف:َمَ  نَكلَرَمَ اَأكب َربَيكونَدائمَ لَالضَ وهوَأن 

 .قسومنَالمَ رَمَ اَأصغ َسمةَدائمَ جَالقَ كونَخارَ ةَي َسمَ ةَالقَ ملي َوفيَعَ َ،واملنَالع َواحدَمَ 

نهاجَ الم وضوعَفيَالم 

 التَّعليمي

مَ سائلَكالمي َمَ الصَّفَالخامسَ: المراحَ َة الطبيعي ََةَالربعَفيسابي َاتَالحَ ملي َلَتحتويَعلىَالع َتعددَة ةَالعداَد

َ(.150)صفحةَ

(،172َسيطةَ)صفحةَسورَب َسمةَكَ (،َق 166َسيطَ)صفحةَرَب َسَ حيحَفيَكَ ددَصَ ربَعَ ضَ الص فَالسادس:َ

 ََ(173َسورَ)صفحةَسمةَالكَ ق َةَفيَلَكالمي َمسائ َ

 .ادسفَالسَ مةَللصَ الئ َةَمَ الفعالي َ

يَّة صفَعامَللفع ال   و 

الميذَفَالت َنكشَ اللهَي َنَخَ ة،َمَ دائي َدرسةَاالبت َسمةَفيَالمَ ربَوالقَ تيَالضَ ملي َفيهَعَ عل مَرتيبَالذيَن َتيجةَالت َن 

فهومَطويرَمَ الميذَإلىَت َميلَالت َسور،َي َعدَذلكَفيَالكَ قطَبَ ةَوف َتينَفيَالعدادَالطبيعي َملي َينَالع َالَلهات َأوَ 

 .رصغ َ سمةَت َرَوالقَ كب  َاَي َربَدائمَ ئَفيهَالضَ خاطَ 

نَدَمَ ةَكلَواحَ نَقيمَ رَمَ ربَأكب َةَالضَ ملي َتيجةَعَ حاالتَتكونَفيهاَأحياناَن ةَلَ عالي َالميذَفيَهذهَالف َفَالت َنكشَ ي َ

ةَسمَ ةَالقَ تيجةَعملي َكونَفيهاَأحياناَن حاالتَت َل،َولَ وامَ نَالع َدَمَ ةَكلَواحَ نَقيمَ رَمَ لَوأحياناَأصغ َوامَ الع َ

ةَالميذَفيَهذهَالفعالي َعرضَللت َزَفيَهذهَالحاالت،َن تركَ يَن نه.َكَ مَ َرقسومَوأحياناَأكب َةَالمَ نَقيمَ رَمَ أصغ َ

جرىَفيماَبعدَي َقاشَالذيَسَ ختيارهم.َالن  َفسيرَا َوت ََؤالسَ لمرينَمةَت َالءَ نهمَمَ بَفيهاَمَ الئمةَي طل َمارينَمَ ت َ

 .ئةزَفيَهذهَالمفاهيمَالخاطَ يتركَ سَ 

َالعبريةَ–َقالالمَ  َشامَ رحَ عطيَشَ ي َ תפיסות שגויות אודות כפל וחילוק: باللغة اهرةَولَالظَ َحَ ال َا

 .تهاعالجَ قاَلمَ قترحَطرائ َي َوَ 

سائ لَإيضاحَأوَ ا ست عمالَو 

سائ لَم حوس ب ة  و 

سطىَوَ َمرحلةخرى.َلكنَكَ طرائقَأ َب ََوليسَإيجادَالحلَ  سألةالئمَلكلَمَ مرينَالمَ إليجادَالت َةَالفعالي َهَوج َ ت َ

َ:ََبـ َةَعان الستَ مكنَا َي َ

  َعطياتسمَالمَ صاصَلرَ لمَرَ ةَوق َق َرَ و. 

 َ سور"َبـَربَكَ طبيقَ"ضَ تGeoGebra ، َ ساعدةَنموذجَالمساحةطبيقَت   الض ربَب م 

مةَ سبقةَالالز  عرفةَالم  الم 

َلت نفيذَالفعَّاليَّة

  َسابطرائقَعنىَوَ ة،َمَ ةَفيَالعدادَالطبيعي َسمَ ربَوالقَ الضَ َيَْت َملي َفةَعَ عرَ م  ي ةح 

 َ ةلَكالمي َعاملَمعَمسائ َدرةَعلىَالت َلق َا. 

  َث لث :سيطسرَالب َعرفةَالكَ م 
1

3
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ن ة مك  ل َم   ط رائ قَح 

 :البندَأ

رائها،َولذلكَمَالتيَيجبَشَ زَ ددَالرَ عَ َعرفيَن كَ 3َمجموعاتَل ََلت الميذقسيمَعددَاجبَت َي 1ََؤالَفيَسَ 

27الئمَهوَمرينَالمَ الت َ ÷ 3 . 

رائها،َجبَشَ عكاتَالتيَي َددَالكَ عرفَعَ يَن كَ َتلميذَبعددَالت الميذعكَلكلَةَالكَ مي َربَكَ ضَ جبَي 2ََفيَسؤالَ

27الئمَهوَمرينَالمَ ولذلكَالت َ × 3. 

َكلَ كلَت لميذَب ع ددَالت الميذحصلَعليهَرصَالبيتساَالذيَي َنَق َزءَمَ ربَالجَ جبَضَ ي 3ََفيَسؤالَ َ.َبماَأن 

حصلَفقطَعلىََي ََت لميذ
1

3
27الئمَهوَمرينَالمَ بيتسا،َلذاَالت َرصَق َ  ×

1

3
 . 

أقراصَبيتسا،َولذلك10ََدَفيَاَيوجَ لث َمَث َعرفَكَ يَن ثالثَكَ رصَبيتساَل َسمةَكلَق َجبَق َي 4ََفيَسؤالَ

÷ 10الئمَهوَمرينَالمَ الت َ  
1

3
. 

 :البندَب

  َ𝟐𝟕 مرينالتَََّحل ÷ 𝟑 

 .اقيقةَشفهي َعرفةَالحَ مَ  .1

3ربَقيقةَالضَ حَ َاالعتمادَعلىسمةَب َمرينَالقَ ت ََحلَ  .2 × 9 = 27 . 

15)وزيع،َمثالَخدامَقانونَالت َست َا َ .3 + 12): 3  ,(30 − 3):  غيرَذلك.وَ   3

 

  َ𝟐𝟕 مرينالتَََّحل × 𝟑 

 .ربةَالضَ وارزمي َطةَخَ بواسَ  .1

20) :وزيعخدامَقانونَالت َست َا َ .2 + 7) × 30)أوَ  3 − 3) × 3. 

 

 َ 𝟐𝟕 مرينالتَََّحلَ النسبةَلَ ب ×  
𝟏

𝟑
 

 .سركَ حيحَب َربَصَ ضَ ةَوارزمي َخدامَخَ ست َا َ .1

ةَمَمَ حسبَكَ ن َجبَانَْاَي َملي َ،َعَ أثالث3َدَرصَبيتساَيوجَ ق ََهَفيَكلَ ماَأن َسمة:َب َمرينَق َخدامَت َست َا َ .2 ر 

27مرينََالت ََجبَحلَ هَي َان ََ،َأيَ فيَألـوجود"َ"مَ 3َددَلع َا َ ÷ كماََتينطريق َملَذلكَب َمكنَعَ .َي َ 3

 .اق َاَسابنكرذ َ

 

 َ 𝟏𝟎 مرينالتَََّحلَ ةَلَ النسب َب ÷  
𝟏

𝟑
 

 .سركَ حيحَب َمةَصَ ةَقسَ وارزمي َخدامَخَ ست َا َ .1

http://ymath.haifa.ac.il/
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أقراصَبيتسا،10ََيوجدَأثالث،َوَ 3َدَرصَبيتساَيوجَ ق ََهَفيَكلَ ماَان َرب:َب َمرينَضَ خدامَت َست َا َ .2

 .ةطلوب َةَالمَ صولَعلىَاإلجاب َلحَ دفَا َهَ ب 10ََبـَ 3َربَجبَضَ لذلكَي َ

: ربضَ َ–سمةَةَالقَ ملي َع َكسيةَلَ ةَعَ ملي َةَعَ ساعدَ مَ ب ََحلَ  .3
1

3
× ∎ = 10  

مكنَأْنَ نَالم  أخطاءَم 

جودَص عوباتَ ت شيرَإلىَو 

فيَف همَالم صطل حَأوَ

هارة َالم 

 1 ؤالسَ 

 َبارَعلىَالعت َينَا َع َخذَب َا ل لَ يةَب َساوَ زمةَمَ الرَُّأ ن  صولَعلىَمَالحَ ت َيضةَكيندر،َولذلكَي َقيمةَبَ قيمتهَا

َعلىَالمَ ةَب َاإلجاب َ  .زمةرَ 27َطلبَعلمةَأْنَت َأن 

 َ 27حيحَمرينَصَ يارَت َخت َا ÷ صلَت َيضَالكيندرَةَب َلبي َطَ َماَأنَ ب ََحيح:فسيرَغيرَصَ لكنَالت َ ،3

َالت َسمة.َهذاَي َمرينَق َجبَإجراءَت َالميذ،َلذلكَي َددَالت َنَعَ زمَأقلَمَ حتاجَرَ ذاَن ل ََ،زمرَ ب َ فسيرَعنيَأن 

َالقَ فهومَالخاطَ دَعلىَالمَ ن َست َي َ رَسمةئَبأن   . ت صغ  

 2 ؤالسَ 

 َ 27حيحَمرينَصَ يارَت َخت َا × عكات،َكَ 3َحصلَعلىَلميذَي َت ََحيح:َكلَ فسيرَغيرَصَ لكنَالت َ ،3

َن لَ  َالت َنَعَ رَمَ عكَأكب َنَالكَ ددَمَ حتاجَإلىَعَ ذا َب َمرينَضَ جبَإجراءَت َالميذ،َولذلكَي َدد ماَرب.

َالضَ فهومَالخاطئَب َدَإلىَالمَ ن َست َفسيرَي َعناه،َالت َمَ   . كب  رربَي َأن 

 4-3 سئلةأ َ

 َ 10مرينَمةَالت َالءَ ثال،َمَ موز.َمَ االعتمادَعلىَرَ حيحة،َلكنَب َمارينَالصَ ختيارَالت َا ÷  
1

3
ؤالَسَ ل َ 

 . 10عطىَظهرَالمَ ي 4ََؤالَهَفقطَفيَسَ لن 4ََ

27مرينَمةَالت َالءَ عدَمَ ب َ ×  
1

3
عطىَظهرَالمَ ؤالَي َفيَهذاَالسَ َكالت الي:َفسيركونَالت َي 3ََؤالَسَ ل َ 

1

3
 

الم عطى.َصحيحَأنَ الَي ََالباق يةخرىَةَال َالسئل َوفيَ حيحة،َألسئلةَصَ مارينَلَ مةَالت َالءَ مَ َظهرَهذَا

سورَالخصَفيَالكَ ةَفيَالسئلة،َب َسمَ ربَوالقَ ت يَالضَ ملي َعنىَعَ دَعلىَمَ ن َست َفسيرَالَي َلكنَالت َ

 .سيطةالب َ

  َ27مرينَمةَالت َالءَ م ÷ ،َقطع3َدَرصَبيتساَيوجَ ق ََهَفيَكلَ أن ََدَعلىن َست َي َفسيرَوت 3ََسؤالَل َ 3

نعلمةَأقراصَبيتساَأقلَطلبَالمَ ت ََجبَأنَْلذاَي َ ة.َسمَ مرينَق َجبَإجراءَت َولذلكَي ََ،الميذددَالت َعَ َم 

  .صغ رسمةَت َالقَ َفهومَخاطئَبأنَ جودَمَ بي نَوَ فسيرَي َهذاَالت َ

  َََعاءدَ باَ 4َسؤالَحيحَلَ مرينَصَ مةَت َالءَ عوبةَفيَمَ كونَصَ ت ََحتملَأنَْنَالمَ م َجبَانَْمرينَي َالت َأن 

10كونَي َ ×
1

3
رب.َةَضَ ملي َجبَإجراءَعَ أثالث،َولذلكَي 10ََنَرَمَ ةَأكث َدَفيَالطلبي َهَيوجَ لن َ 

 .صغ رةَت َسمَ كب رَوالقَ ربَي َالضَ َأنَ فهومَخاطئَب َجودَمَ بي نَوَ فسيرَي َهذاَالت َ

  ََعلىعاءَب َكونَاالد َ ي َأ ْنَمكنَي 3ََؤالَفيَس درةَعلىَدمَالق َاَمعَعَ لث َث 27ََطلبَت ََعلمةَأنَْالمَ َأن 

َت َالءَ مَ  َاإلجاب َلسَ مرينَلَ مة َلكنَالسَ ةَصَ ؤال. َق َؤالَكانَ"كَ حيحة َعلىَالمَ م أْنَعلمةَرصَبيتسا
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رصَالبيتساَينَق َمي زَب َلميذَالَي َالت ََ،ةة؟".َفيَهذهَالحال َدَفيَالطلبي َاَيوجَ لث َمَث َطلب؟"َوليسَ"كَ ت َ

مفهومَالحالةَهذاَالفيََ،عناهماَمَ بَ َ.سمق ََينَكلَ لث،َوب َنهاَث َمَ َكلَ لقسامَقسيمهَمكنَت َالذيَي ََلالكامَ 

 .لقرصَبيتساَكامَ هَلَ ساويَفيَقيمت َرصَبيتساَي َلثَق َث ََ–َهوَخاطئال

ندَ ا قتراحاتَللن قاشَع 

 ا نت هاءَالفعاليَّة

 َ ألسئلة.َفيَحالَط رحَمارينَلَ مةَالت َالءَ ولَمَ الميذَحَ عطيهاَالت َفسيراتَالتيَي َقاشَفيَالت َبدأَالن َي

َت َالت ركيزَعليهَجبفهومَخاطئَي َمَ  َالضَ علمةَأمثلةَلَ عطيَالمَ . سمةَصغ رَوالقَ ربَي َحاالتَفيها

َت َ תפיסות שגויות אודות "َباللغةَالعبريةَ–َقالمةَامثلةَفيَالمَ مالءَ عانةَلَ الست َمكنَا َي َكب ر.

 .دريستبَالت َنَكَ أوَبأمثلةَمَ  "כפל וחילוק

  ََطَ فيَحالَع َالخاطئَمَ رحَالمَ دم َت َلَالت َب َنَق َفهوم َالمَ كشفَ الميذ، َعلمةَعلىَالمَ هم الخاطئَفهوم

اََكب رربَي َهلَالضََّواسطةَالسؤال:َ"ب َ اَصغ رةَت َسمَ والقَ دائم  ثاالَعطواَمَ س رواَوا ؟َماَرأيكم؟َف َدائم 

 "تكمدعمَإجاب َي َ

ا قتراحاتَللتَّوسُّعَفيَ

 الفعالي ة

َالضَ بي نَب َةَت َإضافي َأ مثلةَعطواَا ََ.أ ارَدائكب  َربَالَي َأن  ارَدائصغ َ ةَالَت َسمَ والقَ َم   م 

.1َأو0ََاتهاَهوَبركَ دَمَ مارينَالتيَأحَ لت َاالعتبارَينَا َع َب ََأْنَنأخذهمَنَالمَ لمعلم/ة:َمَ ل ََالحظةمَ َ.ب

 : ثالمَ 

24 × 1 = 

24 × 0 = 
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