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ست قيمَا أل ْعدادَ  م 

 

 
ستقيمَ .1 ك مأ شيرواَعلىَم  كانَا لع د دََا ألْعدادَالّذيَأ مام   . 4إلىَم 

  

 

 

 . وهن َيّ َعَ َمَ قيمَث َست َلمَ علىَا 1ََددَلع َعيينَا َبَت َجَ ي ََنَ يَْواَأ َرَ ق ّرَ ب عدَذلك،َ

 

 

ك م .2 ستقيمَا ألْعدادَالّذيَأ مام  كانَا لع د دََأ شيرواَعلىَم   . 4إلىَم 

    

 

َ
َ واَأ ْين  ر  بَت عيينَا لع ددَب عدَذلك،َق ّر  ست قيمَث م َع يّ ن وه1َي ج   . علىَا لم 

 
 

ك م .3 ستقيمَا ألْعدادَالّذيَأ مام  كانَا لع د دََأ شيرواَعلىَم   . 4إلىَم 

 

 

 

بَت عيينَا لع ددَ َي ج  واَأ ْين  ر  ست قيمَث م َع يّ ن وه1َب عدَذلك،َق ّر   . علىَا لم 
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 اتي َياض َةَفيَالرَ ي َدريسَبيداغوجَ أساليبَت َ

 . ستقيمَاألعدادة"َعلىَمَ حدَ ةَوَ طع َصطلحَ"ق َهمَالمَ عزيزَف َت َ ه دفَالف عال ي َة

نهاجَ الم وضوعَفيَالم 

 الت عليمي

تساويةَقاطَمَ ن َفرَكَ ةَوالّص َحيحةَالموجب َرضَاألعدادَالصَ (:َعَ 28)صفحةََستقيمَاألعدادََالص فَاألول:َمَ 

عَ األبعادَعلىَشعاع،َوت َ الت َفسيرَ ب َالقاتَ ب َرتيبَ األعدادَ مَ حَ ينَ الي َسبَ الي َوقعهاَعلىَ أوَ ي َمينَ جبَسار.َ

 .  تينينَاإلشارَ كتابةَاألعداد،َوليسَب َعد ةَلَ قسيمَالمَ حتَإشاراتَالت َةَاألعدادَت َتاب َشديدَعلىَكَ الت َ

َ(65َانيَ)صفحةَفَالث َالصَ ََ–ئاتَكاملةَستقيمَأعدادَعليهَآحاد،َعشراتَكاملةَومَ مَ الص فَالثاني:َ

َالثّانيةَ-األولىَََفوفالئمةَللصَ ةَمَ الفعالي َ

صفَعامَللفع ال ي ة  و 

 .   رتيبيَلألعدادبَالت َشّددَعلىَالجان َينَاألعداد،َوي َرَب َب َعالقاتَالكَ سيلةَإيضاحَلَ ستقيمَاألعدادَوَ مثّلَمَ ي َ

 :ستقيمَأعدادثابتةَلكلَمَ َأس س

نةَعلىََعي َقطةَمَ شيرَإلىَن َددَ)حقيقي(َي َ،َوكلَعَ ددالئمَعَ ستقيمَي َعلىَالمَ ََإشارةَتقسيم(قطةَ)كلَن َل َ •

 .(إشاراتَالتقسيمينَوليسَبَ إشارةَتقسيمَحتَددَت َستقيمَ)ي كتبَالع َالمَ 

 . ستقيمَاألعدادتساويةَعلىَمَ وجودةَبأبعادَمَ تتاليةَمَ أعدادَمَ  •

 .  ينلالتجاهَ ةَقطةَانطالقَأساسي َمثابةَن َي ستخدمَب َ 'صفر'ددَالع َ •

 . فرتيَالصَّهَ نَجَ هائيَمَ ستقيمَهوَالَنَ المَ  •

رك بات  : ستقيمَاألعدادتغي رةَعلىَمَ مَ  م 

 .تجاهَالتقّدمحسبَا َحسبهَوب َقيةَاألعدادَت عيّنَب َستقيم،َوب َكانَعلىَالمَ فرَفيَكلَمَ عيينَالصَّمكنَت َي َ •

ة(،َلكنَعندماَيتمَتحديدَحدَ ةَوَ طع َتتاليينَ)ق َحيحينَمَ ددينَصَ عَ ََينَكلَّسافةَب َالمَ رَب َحديدَكَ مكنَت َي َ •

 . اَعلىَكلَالمحورًَ ذلك،َيبقىَاألمرَثابَت

    :علمللمَ 

حسبَملَب َنَالع ََمَ الميذَأوالَ نمّكنَالت ََفّضلَأنَْنَالمَ الميذ.َمَ وزيعهاَللت َةَعلىَأوراقَوت َباعةَالفعالي َجبَطَ ي َ

 .قاشعدَخاللَالنّ َاألخطاءَفيماَب َعالجَلموضوع،َحتىَلوَاخطأوا.َسوفَت َهمهمَلَ ف َ

لة ",  2000)"מספר חזק    רבות  ואריאציות  -  אחד  עבודה  דף:  باللغةَالعبريةََ–ََمقالَذاتَص 

 (. 15גיליון  
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سائ لَإيضاحَأوَ ا ست عمالَو 

سائ لَم حوس ب ة َو 

مَ  • دتَفيهَاألعدادََةهمي َاألََمعَإعطاءرقةََستقيمَاألعدادَعلىَوَ ي عرضَ ّد  الذيَح  ي َللمكانَ مكنََ.َ

 . ستقيمقسيم(َفيَكلَمَ ت ََطيَّسنينتينَ)خَ ينَكلَت َسافةَب َرَالمَ ب َحديدَكَ ت َسطرةَلَ مَ ةَب َعان االست َ

 

أطوالََطاقاتَب َحضيرَب َنفصل،َت َشكلَمَ ة،َوب َرقي َطةَوَ ستقيماتَأعدادَعلىَأشرَ حضيرَمَ مكنَت َي َ •

َلت َمَ  َالمَ ب َمثلَكَ ختلفة َب َر َت َخَ ََينَكلَّسافة َ)ق َطي َالوَ طع َقسيم َالت َحدَ ة َأنَْة(.َعلى َب َي َََالميذ عليهمََََأنَ فهموا

ستقيم.َفسَالمَ رَعلىَن ب َحافظونَعلىَهذاَالكَ ي َََنَثمَّستقيم،َومَ ةَفيَكلَمَ حدَ رَالوَ ب َقررواَكَ ي َََأنَْ

 .  ختلفةستقيماتَأعدادَمَ قسيمَفيَمَ طوطَالت َينَخَ ختلفةَب َسافاتَمَ كونَمَ ت ََمكنَانَْي َ

 

 ََحوسَبمستقيمَأعدادَمَ  •

  حوسبمستقيمَأعدادَمَ  •

مةََ عرفةَالم سبقةَالالز  الم 

 لت نفيذَالفع الي َة

 . علىَاألقَل5َدرةَعلىَالعّدَمعَإحصاءَحتىَالق َ •

 . رَبينهاب َعلىَاألقلَوعالقاتَالكَ 5َرتيبَاألعدادَحتىَعرفةَت َمَ  •

 . ستقيمَاألعدادعيينَاألعدادَعلىَمَ ت َدَعرفةَقواعَ مَ  •

ن َةط رائ قَ مك  ل َم   ح 

 : 1 ؤالسَ 

  ددَكانَالع َشيرَإلىَمَ ي ََنَثمَ شوائي،َومَ شكلَعَ ب 3ََددَمينَالع َنَي َعَ 4َددََكانَالع َلميذَإلىَمَ شيرَالت َي َ .1

عدَباشرةَبَ يأتيَمَ 4ََالي:ََالشرحَالت َيدليَب َالئمة،َوَ سافةَمَ فاظَعلىَمَ معَالحَ 3ََددََسارَالع َنَي َعَ 1

 .كانلهَمَ َ،َولذلكَتركتَ 2ددَعيينَالع َجبَت َي 3ََوألـ1ََينَألـَ،َولكنَب 3َ

سّجلََنَثّمَي َ،َومَ 3ددََرفيَالع َنَطَ تساويةَمَ سافاتَمَ ظهرَالمَ يثَت َحَ قسيمَب َطوطَالت َلميذَخَ عيّنَالت َي َ .2

 .  الئمةقسيمَالمَ طوطَالت َحتَخَ ت 1ََددََوالع 4ََددَالع َ
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َالمَ 3ََددََالع َََحيثَأنَ سطرةَب َضعَالمَ .َي َسطرةالمَ لميذَب َستعينَالت َي َ .3 كانَالضبطَعلىَمَ قعَب َسطرةَي َفي

َالمَ فيَمَ 3ََددََالع َ َاألعداد َالع َرسوم،َوي َستقيم َي َب 1َََددوالع 4َََددََسّجل َالمَ شكل َاألعداد سجلةَعلىََالئم

 .سطرةالمَ 

رََب َبَكَ سَ ختلفةَحَ نَمَ ،َلكنَبأماكَ 1ددََوالع 4َََددََحيحةَالع َصورةَصَ لونَب َسجَّختلفونَي َالميذَمَ ت َ .4

 .  ختاروهاة(َالتيَا َحدَ الوَ ةَطع َسافةَ)ق َالمَ 

 : 2 ؤالسَ 

إشارةَالتقسيمََحتَت 1ََددََ،َوالع 3َددََمينَالع َنَي َالتيَعَ َإشارةَالتقسيمَحتت 4ََددَلميذَالع َلَالت َسجَّي َ .1

 .  دَدنَالع َعَ إشارت يَتقسيمََسافةمَ ،َلكنَب 3َددََسارَالع َنَي َالتيَعَ 

باألماكن1ََََو4ََددينََلَالع َسجَّوي َ  1,2,3,4:  ستقيمنَبدايةَالمَ مَ ََإشاراتَالتقسيمََي حصيَالتلميذ .2

 . الئمةالمَ 

 : 3 ؤالسَ 

التَّسجَّي َ .1 الع َلَ ََلميذَ التقسيمََحتت 4َََدد عَ ََإشارةَ ي َالتيَ الع َنَ ََمينَ ومَ 3دد ثمَّ،َ إشاراتََََحصيي َََنَ

ددَلَالع َسجَّالئمةَوي َمسافةَمَ خرىَب َا َإشارةَتقسيمََضيفََ،َي 2َراء:ََوإلىَالوَ 3ََنََبتداءَمَ ا َََالتقسيم

1  . 

ََإشارةَالتقسيمَحتت 2ََددََ،َوالع 3َددََمينَالع َنَي َالتيَعَ إشارةَالتقسيمَحتَت 4ََددَلميذَالع َلَالت َسّجَ ي َ .2

لَسجَّالئمةَوي َسافةَمَ مَ ب 2َََددََسارَالع َنَي َاخرىَعَ ََإشارةَتقسيمََلسّجَ .َي 3َددََسارَالع َنَي َالتيَعَ 

 َ.ددالع َ

مكنَأْنَت شيرََ نَالم  أخطاءَم 

جودَص عوباتَفيََ إلىَو 

هارَة َف همَالم صطل حَأوَالم 

 :   1 ؤالسَ 

 (.ةحدَ عَالوَ طَ )ق ََإشاراتَالتقسيمَينتساويةَب َسافاتَمَ حافظةَعلىَمَ دمَالمَ عَ  •

السَ ت َ • ي َجاهلَ الذيَ ا َهمَ ب َب َتجاهَكَ ظهرَ ت َماَمَ رَاألعداد،َ الع َعناهَ التجاهَغيرَباَ 1ََو4ََََددينََسجيلَ

 .  حيحالصَّ

 . حتهاوليسَت ََالتقسيمإشاراتََينَسجيلَاألعدادَب َت َ •

 :3ََس ؤالو2َؤالَسَ 

 .  2ددَكانَالع َجاهلَمَ .َت 1َو3َََينَلَاألعدادَب َسلسَ حافظةَعلىَت َدمَالمَ عَ  •

كتابةَألوفَلَ جاهَالمَ نَاالتّ َهمَومَ تجاهَالسَ لَا َجاه َحيحَ)ت َالتجاهَالصَ باَ 1ََو4ََََددينََسجيلَالع َدمَت َعَ  •

 (.  األعداد

َ
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 : 3 ؤالسَ 

 . كاندَلهَمَ ألنهَالَيوجَ 1َددَسجيلَالع َمكنَت َي َهَالَأن َعاءَب َالّدَ ا َ •

 . تساويةسافةَمَ رصَعلىَمَ ،َلكنَدونَالحَ 2ددَكانَالع َسارَمَ نَي َعَ 1ددَسجيلَالع َت َ •

ةََكتاب َألوفَلَ جاهَالمَ نَاالتّ َمَ ََهمتجاهَالسَ لَا َجاه َحيحَ)ت َجاهَالصَ االتّ َب 1َََو4ََََددينََسجيلَالع َدمَت َعَ  •

 (.  األعداد

ندََ ا قتراحاتَللن قاشَع 

 ا نت هاءَالفعالي ة

ستقيمات؟َهذاَهَوماذاَتغيرَبينَالمَ فظَ حَ ََماذاَالذيَتمَ الي:ََؤالَالت َركيزَالنقاشَفيَالس َجبَت َدايةَي َب َ •

َي َالسَ  َالمَ ؤال َالخاطئ َكشف َالت َةَعَ فاهيم َا َنهمَمَ ّكَ مَ الميذَوي َند َإلىََالنتَ ن َالثابتةََباه   والبارامتراَتاأل س س

تغيّرة  .  الم 

ينََختلفةَب َسافاتَمَ إلىَاألعدادَبمَ 1ََؤالََعروضَفيَسَ ستقيمَالمَ ختلفينَعلىَالمَ الميذَمَ إذاَأشارَت َ •

 حيحة؟َلماذاَ؟ميعَاإلجاباتَصَ سأل:َهلَجَ ن َمكنَأنَْ،َي َإشاراتَالتقسيم

 سبَرأيكم؟َلماذا؟ََفرَحَ ددَص َعيينَالع َجبَت َي ََأينَ  •

للت وسُّعَفيَا قتراحاتَ

 الفعالي ة

ةَالتيََعاليَّماَفيَالف َتتالية،َكَ رورةَاعدادَمَ الضَ ليستَب َََإشاراتَالتقسيمسافةَبينََالمَ فيهاََستقيماتََرضَمَ عَ 

",  2000)"מספר חזק    ואריאציות רבות   –דף עבודה אחד  :  باللغةَالعبريةََ–ََقالظهرَفيَالمَ ت َ

 (. 15גיליון  

 ةَ.ديدجاباتَعَ إفتوحَلهَؤالَمَ ةَهوَسَ فيَهذهَالفعالي 3ََؤالَسَ 
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