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3 مقدمة

 
ع فّعالّيات برنامج تفّوق رحوبوت للّصّف الثامن مجمَّ

مقدمة

مبادئ

ت  ت للّتالميذ املتقّدمني يف الّرياضّيات يف الّصفوف الّسابعة - الّتاسعة. أُِعدَّ عات الّثالثة اّلتي أُِعدَّ ع هو أحد املجمَّ هذا املجمَّ

ع للّتالميذ املتقّدمني يف الّرياضّيات، يف الّصّف الثامن. تمَّ تطوير الفّعالّيات حسب املواضيع  املواّد املقرتحة يف هذا املجمَّ

الّتعليمّية اّلتي وردت يف املنهج الّتعليمّي الجديد اّلذي أقرّته وزارة الرّتبية والّتعليم، وميكن استعامل هذه الفّعالّيات يف 

األُطر املختلفة للّتالميذ املتفوقني، ويف الّصفوف غري املتجانسة )خالل الّتدريس حسب مستويات، أو كدروس خاّصة لجميع 

تالميذ الّصّف(. 

تتميَّز فّعالّيات تفّوق رحوبوت بإحدى املمّيزات اآلتية أو أكرث:

 مستوى تفكري عاٍل ينعكس يف ازدياد الحاجة إىل الّتفكري املنطقّي وإىل عملّيات تفكري متنّوعة إضافّية.

 ازدياد ضغط الّتفكري اّلذي ينعكس يف عدد كبري نسبًيا من االضطرارات، والّشوط، وعملّيات الّتفكري اّلتي يجب تنفيذها 

بالتوازي خالل حّل الفّعالّية.

 ازدياد مدى الّتجدد اّلذي ينعكس يف ازدياد الحاجة إىل مواجهة حاالت ومسائل جديدة غري معروفة. يعتمد قسم من   

الفّعالّيات عىل مصطلحات، أو عىل طرق حّل مل يتعّلمها الّتالميذ بشكل رسمّي ومبنهجّية معّينة. 

 مستوى صعوبة تقنّية عالية تنعكس يف نوع األعداد اّلتي يستعملها الّتالميذ، ويف مدى تعقيد الفّعالّية.

ع  مبنى املجمَّ

35 فّعالّية يتّم الّتعبري من خاللها عن مضامني رياضّية واسرتاتيجيات ملواجهة الحاالت  ع الّصّف الثامن عىل  يحتوي مجمَّ

واملسائل. قسم من هذه الفّعالّيات هو فّعالّيات تعّمق )تتناول مواضيع من املنهج الّتعليمّي(، وقسم آخر منها هو فّعالّيات 

إثراء )تتناول مواضيع ليست ضمن املنهج الّتعليمّي(.  

تحتاج معظم الفّعالّيات إىل حوايل 90 دقيقة )حّصتني( عمل يف الّصّف.  

نات، هي:  تشتمل الفّعالّية عىل عّدة مكوِّ
• مهمة بحث واسعة الّنطاق تتناول موضوًعا رياضيًّا محدًدا. تعرض مهمة البحث، عادًة، يف البداية، حالة أساسيّة للبحث،

  إذ يتّم بحثها خالل العمل بواسطة سلسلة من األسئلة املدرجة. تشتمل مهاّم بحث كثرية عىل أسئلة اختياريّة تعتمد عىل

  استعامل الحاسوب، مثل: جدول إلكرتوين إكسيل )Excel(، تطبيق محوسب )طوَّره طاقم املشوع( يعتمد عىل برمجية

ة(  GeoGebra، أو توجيه التاّلميذ إىل تطبيق من مصدر آخر يف شبكة اإلنرتنت. يوجد يف كّل   هندسة ديناميكيّة )متغريِّ

  فّعاليّة قسم "هل تعلمون؟" وهو يربط بني موضوع الفّعاليّة ومجال معنّي من الحياة اليوميّة، أو من الّرياضيّات، أو الِعلم، 

أو الّتاريخ، أو أّي مجال معرفة آخر.  
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• نحافظ عىل لياقة رياضّية. يحتوي هذا القسم عىل متارين تهدف إىل تحسني قدرة تفعيل املهارات التّقنيّة، ومنها: حسابات

  عدديّة، تبسيط تعابري جربيّة، حّل معادالت واستعامل مصطلحات هندسيّة أساسيّة. مستوى هذه التاّمرين عاٍل نسبيًا من

  ناحية التقنيّات الرياضيّة، ومستوى التّفكري. وترتبط هذه التاّمرين بشكل معنّي، عادًة، بسري العمل يف مهّمة بحث

    
أساسيّة، لكّنها ال تشكِّل جزًءا منها.  

  

 • أُحجية. يحتوي هذا القسم عىل سؤال أو مهّمة غري مدرجة، ويحتاج حلّها إىل قدرة عالية من التّفكري اإلبداعّي. يهدف

    استعامل األُحجيات، يف هذا اإلطار، إىل رفع اهتامم التاّلميذ وتحفيزهم وتشجيعهم عىل االستمرار يف تنفيذ حّل األُحجية

   خارج نطاق الّدرس )يف إطار العائلة، عىل سبيل املثال(، كام تهدف األُحجية إىل تشجيع التاّلميذ عىل التّفكري اإلبداعّي

    وكرس رتابة العمل مبهاّم مدرجة ومعقدة، كام هو األمر يف "متارين اللّياقة الّرياضيّة"، ويتّم، يف معظم الحاالت، دمج

  
األُحجية أيًضا يف فّعالّية مرتبطة، عادًة، باملواضيع الّرياضّية أو بطرق حّل َمَهّمة البحث األساسّية. 

    

ُكتب إرشاد للمعلم

تُرافق الفّعاليّات كُتب إرشاد للمعلم. يشتمل كّل إرشاد عىل قامئة األهداف، واقرتاحات افتتاحيّة الّدرس، واقرتاحات حّل 

املهام يف الّدرس، ومالحظات بيداغوغيّة ورياضيّة، واقرتاحات للتاّلميذ الّذين ينهون حّل الفّعاليّة، واقرتاحات ألسئلة تُجمل 

مهاّم الّدرس. مرَّت معظم الفّعاليّات يف عملية تجريب وتطوير يف صفوف، أو يف مجموعات تالميذ متقّدمني.    

معلومات وتوضيحات

ع طرق الحصول عىل املجمَّ

• اقتناؤه ككراسة من دار الّنش والتّوزيع  "תרבות לעם"، عىل الهاتف: 03-562-2727

http://stwww.weizmann.ac.il/math-rehovot • موقع الّرياضيّات املدمجة )تفّوق رحوبوت( 

لالستفسار والّتوضيح

  math.rehovot@weizmann.ac.il                               طاقم مشوع الّرياضيّات املدمجة •

alex.friedlander@weizmann.ac.il                                                              رئيس املشوع •

http://davidson.weizmann.ac.il • استكامالت                                                                        
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