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ف التاسع
للص ّ
مج َّمع ف ّعال ّيات برنامج تف ّوق رحوبوت ّ
مقدمة
مبادئ
السابعة  -التّاسعةُ .أ ِع َّدت
املجمعات ال ّثالثة ا ّلتي ُأ ِعدَّت للتّالميذ املتقدّمني يف ال ّرياض ّيات يف ّ
املجمع هو أحد َّ
هذا َّ
الصفوف ّ
تم تطوير الف ّعال ّيات حسب املواضيع
املجمع للتّالميذ املتقدّمني يف ال ّرياض ّيات ،يف ّ
الص ّف التاسعَّ .
املوا ّد املقرتحة يف هذا َّ
ّعليمي الجديد ا ّلذي أق ّرته وزارة الترّ بية والتّعليم ،وميكن استعامل هذه الف ّعال ّيات يف
التّعليم ّية ا ّلتي وردت يف املنهج الت
ّ
ُ
خاصة لجميع
الصفوف غري املتجانسة (خالل التّدريس حسب مستويات ،أو كدروس ّ
األطر املختلفة للتّالميذ املتفوقني ،ويف ّ
الص ّف).
تالميذ ّ
تتم َّيز ف ّعال ّيات تف ّوق رحوبوت بإحدى املم ّيزات اآلتية أو أكرث:
املنطقي وإىل عمل ّيات تفكري متن ّوعة إضاف ّية.
مستوى تفكري عالٍ ينعكس يف ازدياد الحاجة إىل التّفكري
ّ
ازدياد ضغط التّفكري ا ّلذي ينعكس يف عدد كبري نسب ًيا من االضطرارات ،رّ
والشوط ،وعمل ّيات التّفكري ا ّلتي يجب تنفيذها
بالتوازي خالل ّ
حل الف ّعال ّية.
ازدياد مدى التّجدد ا ّلذي ينعكس يف ازدياد الحاجة إىل مواجهة حاالت ومسائل جديدة غري معروفة .يعتمد قسم من
الف ّعال ّيات عىل مصطلحات ،أو عىل طرق ّ
رسمي ومبنهج ّية مع ّينة.
حل مل يتع ّلمها التّالميذ بشكل
ّ
مستوى صعوبة تقن ّية عالٍ ينعكس يف نوع األعداد ا ّلتي يستعملها التّالميذ ،ويف مدى تعقيد الف ّعال ّية.

املجمع
مبنى َّ

يتم التّعبري من خاللها عن مضامني رياض ّية واسرتاتيج ّيات ملواجهة الحاالت
مجمع ّ
الص ّف التاسع عىل  31ف ّعال ّية ّ
يحتوي َّ
ّعليمي) ،وقسم آخر منها هو ف ّعال ّيات
واملسائل .قسم من هذه الف ّعال ّيات هو ف ّعال ّيات تع ّمق (تتناول مواضيع من املنهج الت
ّ
ّعليمي).
إثراء (تتناول مواضيع ليست ضمن املنهج الت
ّ
الص ّف.
(حصتني) عمل يف ّ
تحتاج معظم الف ّعال ّيات إىل حوايل  90دقيقة ّ
تشتمل الف ّعال ّية عىل عدّة مك ِّونات ،هي:

مه ّمة بحث واسعة ال ّنطاق تتناول موضو ًعا رياض ًّيا مح ّد ًدا .تعرض مه ّمة البحث ،عادةً ،يف البداية ،حالة أساس ّية للبحث،
إذ يت ّم بحثها خالل العمل بواسطة سلسلة من األسئلة املدرجة .تشتمل مها ّم بحث كثرية عىل أسئلة اختياريّة تعتمد عىل
استعامل الحاسوب ،مثل :جدول إلكرتو ّين إكسيل (  ،)Excelتطبيق محوسب (ط َّوره طاقم املرشوع) يعتمد عىل برمجية
كل
هندسة ديناميك ّية (متغيرِّ ة)  ،GeoGebraأو توجيه التّالميذ إىل تطبيق من مصدر آخر يف شبكة اإلنرتنت .يوجد يف ّ
ف ّعاليّة قسم "هل تعلمون؟" وهو يربط بني موضوع الف ّعاليّة ومجال معينّ من الحياة اليوميّة ،أو من ال ّرياضيّات ،أو
ال ِعلم ،أو التّاريخ ،أو أيّ مجال معرفة آخر.
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نحافظ عىل لياقة رياض ّية .يحتوي هذا القسم عىل متارين تهدف إىل تحسني قدرة تفعيل املهارات التّقن ّية ،ومنها:
حل معادالت واستعامل مصطلحات هندس ّية أساس ّية .مستوى هذه التّامرين
حسابات عدديّة ،تبسيط تعابري جربيّةّ ،
عا ٍل نسب ًيا من ناحية التقن ّيات الرياض ّية ،ومستوى التّفكري .وترتبط هذه التّامرين بشكل معينّ  ،عادةً ،بسري العمل يف
مه ّمة بحث أساس ّية ،لك ّنها ال تشكِّل جز ًءا منها.
اإلبداعي .يهدف
أُحجية .يحتوي هذا القسم عىل سؤال أو مه ّمة غري مدرجة ،ويحتاج حلّها إىل قدرة عالية من التّفكري
ّ
حل األُحجية
استعامل األُحجيات ،يف هذا اإلطار ،إىل إثارة اهتامم التّالميذ وتحفيزهم وتشجيعهم عىل االستمرار يف تنفيذ ّ
اإلبداعي
خارج نطاق ال ّدرس (يف إطار العائلة ،عىل سبيل املثال) ،كام تهدف األُحجية إىل تشجيع التّالميذ عىل التّفكري
ّ
وكرس رتابة العمل مبها ّم مدرجة ومعقدة ،كام هو األمر يف "متارين اللّياقة ال ّرياض ّية" ،ويت ّم ،يف معظم الحاالت ،دمج
ُ
أيضا يف ف ّعال ّية مرتبطة ،عاد ًة ،باملواضيع ال ّرياض ّية أو بطرق ّ
األحجية ً
حل َم َه ّمة البحث األساس ّية.

ُكتب إرشاد للمعلم

حل
كل إرشاد عىل قامئة األهداف ،واقرتاحات افتتاح ّية ال ّدرس ،واقرتاحات ّ
تُرافق الف ّعال ّيات كُتب إرشاد للمعلم .يشتمل ّ
حل الف ّعال ّية ،واقرتاحات ألسئلة تُجمل
املهام يف ال ّدرس ،ومالحظات بيداغوغ ّية ورياض ّية ،واقرتاحات للتّالميذ الّذين ينهون ّ
مها ّم ال ّدرس .م َّرت معظم الف ّعال ّيات يف عمل ّية تجريب وتطوير يف صفوف ،أو يف مجموعات تالميذ متق ّدمني.

معلومات وتوضيحات
طرق الحصول عىل املج َّمع
• اقتناؤه ككراسة من دار ال ّنرش والتّوزيع "תרבות לעם" ،عىل الهاتف:
• موقع ال ّرياض ّيات املدمجة (تف ّوق رحوبوت)

03-562-2727

http://stwww.weizmann.ac.il/math-rehovot

لالستفسار وال ّتوضيح
• طاقم مرشوع ال ّرياض ّيات املدمجة
• رئيس املرشوع
• استكامالت
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math.rehovot@weizmann.ac.il
alex.friedlander@weizmann.ac.il
http://davidson.weizmann.ac.il
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