
 
 



 

 אוגדן זה בא במטרה לעזור למורה לזהות אצל הילד בעיות בתפיסת משמעויות

 .ולהציע דרכים למתן עזרה לילד, הכפל ובביצוע פעולת הכפל

הבנת המקור שלהן , מדובר בהיכרות עם הטעויות. לא נעשה כאן אבחון דידקטי

 .והצעת פעילויות שיוכלו לתמוך בתפיסת מושג נכונה

  המטרה להעלות את המודעות של המורה לסוגי טעויות בנושא כפל והמקור

 .לטעויות אלה
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,  ספרתי-ספרתי בחד-כפל מספר דו
 עם במכפלות חלקיות, פ"בע

,  ספרתי-ספרתי בחד-כפל מספר דו
 תצוגה מורחבת בטבלה

,  ספרתי בחד ספרתי-כפל מספר דו
 תצוגה מורחבת במאונך  

-כפל מקוצר במאונך של מספר דו

 ספרתי-ספרתי בחד

 ספרתי-ספרתי בדו-כפל מספר דו

 ספרתי-ספרתי בדו-כפל מספר תלת

עובדות  
הכפל עד  

9x9 

תכונות  
  0-הכפל ב

 1-או ב

ספרה  
 להעברה

חוק  
החילוף  

 בכפל

רישום  
המכפלה  
 החלקית

חוק  
 הפילוג

 ספרתי-ספרתי בחד-כפל מספר חד



,  ספרתי-ספרתי בחד-כפל מספר דו
 עם במכפלות חלקיות, פ"בע

,  ספרתי-ספרתי בחד-כפל מספר דו
 תצוגה מורחבת בטבלה

,  ספרתי בחד ספרתי-כפל מספר דו
 תצוגה מורחבת במאונך  

-כפל מקוצר במאונך של מספר דו

 ספרתי-ספרתי בחד

 ספרתי-ספרתי בדו-כפל מספר דו

 ספרתי-ספרתי בדו-כפל מספר תלת

עובדות  
הכפל עד  

9x9 

תכונות  
  0-הכפל ב

 1-או ב

ספרה  
 להעברה

חוק  
החילוף  

 בכפל

רישום  
המכפלה  
 החלקית

חוק  
 הפילוג

 ספרתי-ספרתי בחד-כפל מספר חד

 :דוגמאות לטעויות
 
 
 
 
 
 
 

 :הצעות לעבודה עם הילד
 
בשילוב מחשב: 
 
 
ללא שימוש במחשב: 



5x2=10 

 2כפול  5

 זוגות 5

 2דילוגים של   5

6x5=30 

 5כפול  6

 5קבוצות של  6

 5דילוגים של   6

 2דילוגים של   4

 4דילוגים של   2

 2דילוגים של   5

 5דילוגים של   2

3x4=12 

 8שווה  2פי  4 4שווה  8חצי של 

 .3אני גבוה ממך פי 

 מטרים 3הגובה שלי 

הגובה שלי  

 מטר 1רק 

יש   3כמה 

 ?15ב 

 ?מה גודל כל דילוג. 15 -דילוגים ב 5

 5מחולק בין  15

 3פי 

 2פי 

Models and images for understanding multiplication and division




 ?מה נדרש על פי תכנית הלימודים
 

ציוני דרך בתכנית  

 הלימודים

 מושגים ומיומנויות הנחוצים לביצוע המטרה כתה א

 מושגים ומיומנויות הנחוצים לביצוע המטרה בכתה 

 20כפל וחילוק עד 

 משמעות הכפל כחיבור חוזר

 10x10לוח הכפל עד 

 100חישוב תרגילי כפל בעל פה עד 

 פתירת משוואות פשוטות על ידי ניסוי ובדיקה

 (חילוף)שימוש בחוקי הפעולות 

 תכונות האפס בכפל

  תכונות האחד בכפל

 שימוש בסוגריים

 שאלות כפל



ציוני דרך בתכנית  

 הלימודים

 מושגים ומיומנויות הנחוצים לביצוע המטרה גכתה 

 הקיבוץ והפילוג, שימוש בחוקי החילוף

 100ידיעה בעל פה של לוח הכפל עד 

 פתירת משוואות פשוטות

 בכפל 1-וה 0-תכונות ה

 תרגילים במאוזן

 כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות

 עיגול מספרים ואומדן

 כפל במאונך במספרים חד ספרתיים

 שאלות חקר בכפל

 סדר פעולות ושימוש בסוגריים

 שאלות השוואה כפליות

 שאלות דו שלביות

 x 10 10עובדות יסוד 

 ?מה נדרש על פי תכנית הלימודים
 



ציוני דרך בתכנית  

 הלימודים

 מושגים ומיומנויות הנחוצים לביצוע המטרה דכתה 

 10כפל מספר חד ספרתי בכפולות של חזקות של 

 כפל במאונך של גורם חד ספרתי בגורם דו ספרתי

 כפל במאונך של גורם חד ספרתי בגורם תלת ספרתי או ארבע ספרתי

 כפל במאונך של גורם רב ספרתי בגורם רב ספרתי

 147x20    147x2x10חוק הקיבוץ 

 חוק הפילוג

 

 מושגים ומיומנויות הנחוצים לביצוע המטרה הכתה 

 אומדן תוצאות

 שאלות כוללות

 מושגים ומיומנויות הנחוצים לביצוע המטרה וכתה 

 שאלות כוללות

 שאלות דו שלביות ורב שלביות

 ?מה נדרש על פי תכנית הלימודים
 





 :הילד אמור להצליח

10את כל עובדות הכפל עד  לזכורx10 

 עשר ואחד, מספר בכפולות של מאהלהציג 

70מכפלות כמו  לחשבx5 , 70x50 , 700x5 , 700x50   תוך שימוש בעובדות

 וידע לגבי ערך המקום 7x5קשורות כמו 

בעל פה מספרים חד ספרתיים לחבר 

תוך שימוש ( 600+700כמו ) 100או של ( 60+70כמו ) 10כפולות של  לחבר

 וידע לגבי ערך המקום, (6+7כמו )בעובדות חיבור ידועות 

שילובים שונים של מספרים שלמים לחבר 

 





 , בעל פה, ספרתי-ספרתי בחד-כפל מספר דו

 תוך שימוש במכפלות חלקיות

כופלים את העשרות ואת היחידות בנפרד ליצירת מכפלות חלקיות  . 

דוגמה : 

 

 

 

 

בצורה לא פורמאלית : 

43x6=(40+3)x6=(40x6)+(3x6)=240+18=258 

 

 

258 



 ,  ספרתי-ספרתי בחד-כפל מספר דו

 תצוגה מורחבת בטבלה

38 x 7 = (30x7) + (8x7) = 210 + 56 = 266 

 

 

 



 ,  ספרתי-ספרתי בחד-כפל מספר דו

 תצוגה מורחבת במאונך  
 



 כפל מקוצר במאונך  

 ספרתי-ספרתי בחד-של מספר דו

  הילד צריך להיות מסוגל לבצע חיבור בעל פה של כפולות של עשר

 .לפני שהוא מגיע לשלב זה, למספר דו או תלת ספרתי

  במידה ויש קושי לתלמיד בכפל המקוצר הוא יכול לחזור לתצוגה

 .המורחבת תוך הצגת התהליך

 



 ספרתי-ספרתי בדו-כפל מספר דו

56    :אומדן תחילה x 27        60זה בערך x 30 = 1800 

 

 

 . יש לבקש מהילד לעשות אומדן לפני ביצוע החישוב

 אפשר להתחיל מתצוגה בטבלה ולעבור לתצוגה 

 .  תוך פירוט התהליך, במאונך בתוך טבלה



 ספרתי-ספרתי בדו-כפל מספר דו

56     :אומדן תחילה x 27        60זה בערך x 30 = 1800 

 

 

תוך פירוט המכפלות החלקיות המקשרות לתצוגה , ללא טבלה, בהמשך

  :בטבלה



 ספרתי-ספרתי בדו-כפל מספר דו

56    :אומדן תחילה x 27         60זה בערך x 30 = 1800 

 

 

תוך זכירה בעל פה של הספרה שצריך להעביר במכפלה  , ובשיטה המקוצרת

 :החלקית



 ספרתי-ספרתי בדו-כפל מספר תלת

286    :אומדן תחילה x 29         300זה בערך x 30 = 9000 

 

 . יש לבקש מהתלמיד לעשות אומדן למכפלה לפני ביצוע החישוב

נוח להציב את המספר התלת ספרתי בטור השמאלי כך שיקל . נתחיל בטבלה

 .לחבר את המכפלות החלקיות



 ספרתי-ספרתי בדו-כפל מספר תלת

286    :אומדן תחילה x 29         300זה בערך x 30 = 9000 

 

תוך פירוט המכפלות החלקיות המקשרות לתצוגה , ללא טבלה, בהמשך

, דרך זו היא ארוכה ומסורבלת ומהווה מעבר לדרך הנוחה המקוצרת. בטבלה

 .בהמשך



 ספרתי-ספרתי בדו-כפל מספר תלת

286    :אומדן תחילה x 29         300זה בערך x 30 = 9000 

 

 ספרתי או -ספרתי בחד-תלמידים שמסתדרים עם כפל מקוצר במספר דו

 . ספרתי-להסתדר גם עם כפל מקוצר במספר תלת כ"בדריוכלו , ספרתי-בדו

 :כך



 9x9בעיה בשליטה בעובדות הכפל עד •

 1-או ב 0-בעיה בהבנת תכונות הכפל ב•

 בעיה  בהבנת משמעות חוק החילוף בכפל•

 בעיה  בהבנת משמעות חוק הפילוג בכפל•

 בעיה בכפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות•

 המתקבל במכפלה חלקית 0-בעיה בהתייחסות ל•

 בעיה בהבנת משמעות הספרה שצריך לזכור בהעברה•

 כתיבת מכפלה חלקית במיקום שגוי של ערך המקום•



 9x9בעיה בשליטה בעובדות הכפל עד 

התייחסויות לטעויות 

 אסטרטגיות כלליות לזכירת עובדות כפל

 כפלקטגוריות ספציפיות של עובדות 



 9x9בעיה בשליטה בעובדות הכפל עד 

 מתיחת קווים לאורך ולרוחב בהתאם לגורמים של תרגיל הכפל ומניית  -מארג קווי רשת

 .עבור המכפלות( הצמתים)מספר נקודות המפגש 

 

 

 

 או  )שורות  9טורים ו  7נציג לוח משבצות עם  7עבור כפולות של  –צביעת משבצות

 (.להיפך

 

 

 הסברו סרט –שימוש באצבעות. 

 

 

 

 ?למה מספר הצמתים מייצג את המכפלה

 ?הצמתים במהירות' איך תוכל לדעת את מס

 אסטרטגיות כלליות לזכירת עובדות כפל

http://www.youtube.com/watch?v=yZJi2Ci1W5I&feature=player_embedded
http://highmath.haifa.ac.il/index.php?id=318&option=com_content&task=view


 9x9בעיה בשליטה בעובדות הכפל עד 

ילדים נעזרים בתהליכי חשיבה שונים ביחס לעובדות שונות. 

הליכה עם הילד מהעובדות הקלות עבורו לקשות יותר. 
 

2-עובדות כפל ב 

 2x5=5+5. כחיבור של אותו מספר פעמיים 2-אפשר להציג כפל ב, התלמיד יודע חיבור 

 5x2=5+5וכמובן גם 

לתת לילד לצבוע את  . אפשר להציג מלבן שטח בשני כיוונים להמחשת חוק החילוף 

 .     בלוח הכפל 2העמודה והשורה של 

 

 

 

 

 כפלקטגוריות ספציפיות של עובדות 



 9x9בעיה בשליטה בעובדות הכפל עד 

    

   5 -עובדות כפל ב

 1הוא   5, כלומר. לספירה בדילוגים 5קישור עובדות כפל שלx5 ( 5אוx1 )אפשר  ... 'וכו

אם מונים , למשל. במניית הדקות בשעה, 5לספירה בדילוגים של , להיעזר בשעון אנלוגי

 (.  8x5=40)לשאול מה עובדת הכפל שנעזרנו בה , בשעון 8דקות עד הספרה  40

 בלוח הכפל 5לצבוע את העמודה והשורה של  . 

 

 

 

 

 8למניה בדילוגים של , איך ניעזר בלוח או בישר המספרים? 

 השלמת תרגילים כאשר הנעלם כל פעם במקום אחר 

 כפלקטגוריות ספציפיות של עובדות 

 קיימות בלוח 2-כמה עובדות כפל ב ? 

 כמה עובדות כפל יש בלוח כולו  ? 

 קיימות בלוח 5-כמה עובדות כפל ב ? 
  5או כפולות של  2כמה מעובדות הכפל המוצגות בלוח הן כפולות של  ? 



 9x9בעיה בשליטה בעובדות הכפל עד 

3 -עובדות כפל ב 

 . ונוסיף עוד קבוצה אחת 2-נחשוב על כפל ב  

 להמחיש לילדים שהם יכולים להיעזר במה שהם כבר יודעים    

 .  על מנת למצוא עובדות כפל חדשות  

 

 

 

 

 

 

 כפלקטגוריות ספציפיות של עובדות 



 9x9בעיה בשליטה בעובדות הכפל עד 

4 -עובדות כפל ב 

 .  אסטרטגיה המתבססת על הסקה מתמטית  

 4x8עבור , למשל. את התוצאה 2-ולהכפיל פי 2-לחשוב על כפל ב  

  2x8=16   

  2x16=32 

 

 

 

 

 

 

 

 כפלקטגוריות ספציפיות של עובדות 



 9x9בעיה בשליטה בעובדות הכפל עד 

9 -עובדות כפל ב 

 (10-1)שימוש בקבוצות של   

 .  משבצות בכל אחת 10נחלק לתלמידים רצועות עם   

 .10לעובדות הכפל ב  9התלמידים יקשרו את עובדות הכפל ב   

 :3x9עבור , למשל  

 . משבצות 10שורות של  3התלמידים יציגו   

 (3x10)? איזו עובדת כפל מייצגות הרצועות הללו  

 (.  להוריד משבצת מכל רצועה)? מה עלינו לעשות עם הרצועות 3x9על מנת לייצג    

 

 

 

 

 

 

 כפלקטגוריות ספציפיות של עובדות 



 9x9בעיה בשליטה בעובדות הכפל עד 

9 -עובדות כפל ב 

   

 

 

 

 

 

 

 כפלקטגוריות ספציפיות של עובדות 

 :2x9החל מ , בלוח הכפל 9-הביטו בטור של כפולות ה

 ?9מה הקשר בין ספרת העשרות לגורם הכפל ב 

 ?  מה אתם יכולים לומר על סכום הספרות בכל מכפלה
 ?   9x6איך תוכלו להיעזר בתבנית למציאת המכפלה של 

 ?יש אותה מכפלה, מתוך המשבצות של העובדות הידועות שנותרו, לאילו זוגות גורמים



 9x9בעיה בשליטה בעובדות הכפל עד 

1 -או ב 0 -כפל ב עובדות . 

 .  1 -ו 0יש תלמידים המבלבלים בין עובדות חיבור לעובדות כפל עם 

 . 8x0=8טועים וחושבים שגם  8=8+0מאחר ולמדו ש 

 .6x1=7טועים וחושבים שגם  7=6+1מאחר ולמדו ש 

 

 

 
 בלוח הכפל1 -וב 0-את העמודות והשורות של עובדות הכפל ב  צבע   . 

 3x4=12   עיגולים    4שורות של  3צייר 

 2x4=8   4שורות של  2נותרו . 4מחק שורה אחת של 

 1x4=4    4נותרה שורה אחת של . 4מחק שורה נוספת של 

 0x4=0  4שורות של  0נותרו . 4מחק את השורה האחרונה של 

 התערבות לטיפול בבעיה



 9x9בעיה בשליטה בעובדות הכפל עד 

 כפלקטגוריות ספציפיות של עובדות 

 0,1,2,3,4,5,9עד כאן טופלו הכפולות של 

 

 :שימוש בהסקה מתמטית: שאר עובדות הכפל

 יכולה להילמד על ידי , כל עובדה ידועה מהנותרות

 . קישורה לעובדה שכבר נלמדה

 

  

   

 

 

 

 

 

 



 1-או ב 0-בעיה בהבנת תכונות הכפל ב

8x0=8 

 

 במכפלה 0כותבים את הגורם שאינו 

 1x0=0 ( ₪ 0)? ₪ 0יש לך אם יש לך ארנק אחד שמכיל  ₪כמה 

 ...'וכו 2x0=0 ( ₪ 0)? כל אחד ₪ 0ארנקים שמכילים  2יש לך אם יש לך  ₪כמה 

 התערבות לטיפול בבעיה

0  ₪ 0  ₪ 

0  ₪ 



 1-או ב 0-בעיה בהבנת תכונות הכפל ב

6x1=1 

 

 במכפלה   1כותבים 1כשאחד הגורמים הוא 

 1x1=1 ( ₪ 1)? ₪ 1יש לך אם יש לך ארנק אחד שמכיל  ₪כמה 

 ...'וכו 2x1=2 ( ₪ 1)? כל אחד ₪ 1ארנקים שמכילים  2יש לך אם יש לך  ₪כמה 

 התערבות לטיפול בבעיה

1  ₪ 1  ₪ 

1  ₪ 

 ?הידעת
 

 (עובדות 36)? 1או של  0עובדות הכפל הן עובדות כפל של  100כמה מתוך 

 (עובדות 64)? 5 או 2 או 1או  0כמה עובדות כפל הן של 



 1-או ב 0-בעיה בהבנת תכונות הכפל ב

1x9=10 

 

 לגורם השני וכותבים את הסכום במקום מכפלה 1מחברים , 1בכפל ב 



 0-התעלמות מ 



 0-התעלמות מ     

 0כאשר המכפלה של שני מספרים שאין בהם  , 

 הזה   0-מתעלמים מה, 0מכילה את הספרה 

 ומוסיפים למכפלה רק אפסים הנראים בגורמים  

 

 10לחזק כפל כאשר אחד הגורמים הוא כפולה של  , 

 .  100אפשר לתת לילדים להיעזר בלוח  

 100עד  10תנו לילדים לספור בדילוגים של  . 

 



 0-התעלמות מ     

 4מדוע התרגילx10=40 4-מראה כמה מספרים ישנם ב  

 ?שורות בטבלה

 70המכפלה היא , 10לאיזו עובדת כפל שיש בה? 

 הוא גורם בהם 10כתבו תרגילי כפל ש. 

 10מה תמיד נכון לגבי המכפלה כשאחד הגורמים הוא? 

  איך תוכלו להיעזר בתבנית שמצאתם למציאת המכפלה

 ?10x10של 

7הוא תשובה שגויה לתרגיל  7-איך אפשר לדעת שx10? 

 



 0-התעלמות מ     

הסבר? האם לדעתך כל סכומי הכסף כאן שווים זה לזה. 

7      ₪77      ₪777      ₪7,777      ₪  

 

מה לגבי הסכומים שכאן? 

7      ₪70      ₪700      ₪7,000      ₪ 

 

ים במספר חשובים כמו כל  – 0תלמידים אמורים להסיק שה 

 .ספרה אחרת

 



 0-התעלמות מ

שומרת על ערך  , 0כולל , במטרה להדגיש את החשיבות שכל ספרה

 :רשמו על הלוח את התרגילים הבאים, המקום

 



 0-התעלמות מ    

 למה צריך לרשום כל אחד מהאפסים  , 0כאשר כופלים מספר שיש בו

 ?במכפלה

תוכל  ? 300או ל , 30יהיו שוות ל   600קבוצות של  5 -האם ייתכן ש

 .להשתמש בהסבר עם כסף

 



 חוק החילוף בכפל

 8x7אבל לא יודע למה שווה  7x8=56יודע ש 



 ספרה להעברה

 .10אפשר להיעזר בקוביות בבסיס 

 לתת תרגיל כפל על משבצות בטבלה  

 .  10לפי בסיס 

 

 שוכחים לחבר  

 את הספרה שצריך לזכור בהעברה



 ספרה להעברה

 .₪  27קבוצות של  3הם  3x27: אפשר להיעזר בכסף

 

(מטבעות של שקל 21=  7כפול  3)? איך תמצא כמה מטבעות של שקל יש כאן  

(ספרה אחת)? כמה ספרות מותר לרשום בכל מקום בטבלה 

 10ונחבר כל , נרשום שקל במקום של היחידות)? השקלים בטבלה 21איך נרשום את  

 (₪  10מטבעות של  2כך יהיו , 10שקלים למטבע אחת של 

 בעמודה של העשרות 10המטבעות של  2נשים את . 

 העשרות שנשארו לנו מהפעולה  2ונחבר להם את ₪  20קבוצות של  3נמשיך וניצור

 .הקודמת

 שוכחים לחבר  

 את הספרה שצריך לזכור בהעברה



 ספרה להעברה

חשוב לבקש מתלמידים לעשות אומדן כדי לבדוק אם התוצאה שלהם סבירה  . 

7: כדאי לעודד תלמידים אלה לבצע חישובים בראש לתרגילים כמוx90, 20x50, 

40x800 . 

לתת לתלמידים לעשות אומדן לאחר  . כ מומלץ לעשות חזרה על עיגול מספרים"אח

הם  , 10ל  8ואת  50ל  47כאשר תלמידים מעגלים . עיגול הגורמים בתרגיל הכפל

ולא ) 500היינו קטנה מ  50x10צריכה להיות בערך  47x8יכולים שהמכפלה של 

 .  96ולא  500אבל קרובה ל , (726

 

 מחברים את הספרה שעברה  

 מפעולה קודמת לפני הכפל  

 במקום לאחר הכפל



 ספרה להעברה

 4אפשר להיעזר במשחק בכסף או בטבלאות של ערך המקום כמו בהסבר לטעות. 

 

 מוסיפים את הספרה שזכרו מפעולה קודמת 

 אבל לא כופלים בערך מקום זה



 ספרה להעברה

 .  5התייחסות כמו לטעות מספר 

  

 :אלגוריתם אלטרנטיבי

 .כאן אין צורך לזכור ולהעביר ספרות בין עמודות ערך המקום. כפל בעזרת מכפלות חלקיות

התלמידים צריכים לדעת לחשב  , לשם כך. ההתמקדות היא במכפלות חלקיות בהתבסס על ערך המקום של הגורמים המוכפלים

 8X20, 8X500, 80X700:  מסוג, מכפלות של כפל בעשרות שלמות

בו גורם אחד הוא רוחב המלבן , יש לחלק נייר משובץ לתלמידים ולהסביר שאנחנו יוצרים מודל של הכפל באמצעות שטח מלבן

 (.  השטח)המכפלה היא המשבצות הממלאות את המלבן כולו . וגורם שני הוא האורך שלו

  

 :3x16למציאת 

 

 מעבירים את הספרה הלא נכונה 



 ספרה להעברה

בהמשך נעבוד ללא , נמשיך עם תרגול מסוג זה של מספר חד ספרתי כפול דו ספרתי

 . מלבן עם מספר חד ספרתי כפול מספר תלת ספרתי
 

 מעבירים את הספרה הלא נכונה 

 2000ליישומון חוק הפילוג בכפל של מצויינות קישור 

 2000לסירטון מסביר ליישומון של מצויינות קישור 

  ליישומון של יוטהקישור 

http://zvi_shalem.drivehq.com/swf/kefel_prealgorithm/swf.swf
http://zvi_shalem.drivehq.com/swf/kefel_prealgorithm/swf.swf
http://www.youtube.com/watch?v=69YAW7HvObU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=69YAW7HvObU&feature=player_embedded
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_192_g_1_t_1.html?from=search.html?qt=multiplication


 רישום המכפלה החלקית  
 במקום הלא נכון

לכן הם מתעלמים  , ילדים אלה כנראה לא מבחינים כאשר הם כופלים בספרת העשרות

 .מהאפס במקום של האחדות של המכפלה החלקית

 

 זה יעזור לו לשמור על המיקום של כל ספרה  . תנו לילד לרשום את התרגיל על נייר משובץ

 .  בהתאם לערך המקום שלה

 3x16=48כאשר כופלים ביחידות צריך לחשוב על 

 :נמצא במיקום של העשרות וכאשר כופלים בעשרות צריך לחשוב על 13 -ב 1 -ה

 .160או  1עשרות   x 16 = 16 עשרות 

 

 , ספרתי-ספרתי בדו-כאשר כופלים מספר דו 

   השניהרושמים את המכפלה החלקית 

 במקום הלא נכון



 רישום המכפלה החלקית 
 במקום הלא נכון

במיקום היחידות של  0רושמים , שכאשר כופלים בעשרות, אפשר לומר לתלמידים

חשוב להדגיש . כ כופלים כפי שכופלים ביחידות"ואח, כקיצור דרך, המכפלה החלקית

 . היא משום שאנחנו כופלים בעשרות 0שהסיבה שאנחנו רושמים 

 

 



 רישום המכפלה החלקית 
 במקום הלא נכון

 : אלגוריתם חלופי

(.6ראו התייחסות לטעות מספר . )כפל בעזרת שטחים של מכפלות חלקיות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13הסבירו לתלמידים שניתן למצוא את המכפלה שלx16   על ידי מציאת

(10+3)x(10+6) , מכפלות חלקיות 4על ידי מציאת . 

 



 רישום המכפלה החלקית 
 במקום הלא נכון

כל טור מהווה  . לתת לתלמידים נייר משבצות כך שבכל משבצת תיכנס רק ספרה אחת

 .  מקום בערך הספרה

 7שהמשמעות של  , ב8לומר לתלמידים עם טעותx786  בכל  786קבוצות של  7היא

 .7צריך להיות מוכפל ב ( 786)המספר כולו , כלומר.  אחת

  

כפל בסבכה: אלגוריתם חלופי. 

 מתאים לתלמידים שחווים קושי בביצוע האלגוריתמי השגור של כפל מספרים רב

 . ספרתיים

 

 רישום המכפלות החלקיות כפי שהן  

 בלי להתייחס להעברה למיקום הנכון



 רישום המכפלה החלקית 
 במקום הלא נכון

 כפל בסבכה: אלגוריתם חלופי

 מתאים לתלמידים שחווים קושי בביצוע האלגוריתמי השגור של כפל מספרים רב

 . ספרתיים

 

 .מצגת

 .תרגול

 .יישומון

 דמו

file:///C:/anat/אוניברסיטת חיפה 2011-12/מרכז מורים ארצי/אוגדן קשיים/מצגת כפל בסבכה מתורגמת שרה.pptx
file:///C:/anat/אוניברסיטת חיפה 2011-12/מרכז מורים ארצי/אוגדן קשיים/כפל בסבכה תרגול לבית.doc
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_192_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://ww2.gannon.edu/cetl/napier/Napier2006.swf


 רישום המכפלה החלקית 
 במקום הלא נכון

 כפל בסבכה: אלגוריתם חלופי

 

חשוב לדון על תפקיד ערך המקום  , כשהתלמידים מחברים את המכפלות החלקיות לאורך האלכסונים

 .  באלגוריתם

 7כאשר תלמידים מחשביםx4=28 ,יש לחבר  2-יש לחבר ליחידות ואת ה 8-יש לוודא שמובן להם שאת ה

 .  לעשרות

 2כשתלמידים מוצאיםx4=08 , כך  , 80ולכן התשובה היא , 4עשרות כפול  2חשוב להבהיר שהם מוצאים

 .  יתווסף לעשרות 8-שה

 7כאשר מחשביםx8=56 , 560או , עשרות 56עשרות ולכן התשובה היא  8כפול  7להדגיש שמחשבים   .

 ?6-לאיזה ערך ספרה נחבר את ה: תשאלו

(.  מאות)? 5-לאיזה ערך ספרה נחבר את ה: תשאלו 

 2כאשר כופליםx8=16 , מאות 16ולכן המכפלה היא , עשרות 8 -עשרות ב 2יש לוודא שברור שכופלים  .

 (1600)? מאות כמספר 16איך נרשום : תשאלו

(.  מאות)? 6-באיזה מיקום של ערך הספרה נוסיף את ה: תשאלו 

(.  אלפים)? 1-לאן נוסיף את ה: תשאלו 



 חוק הפילוג

 ,  הכפלת ספרה בספרה מאותו ערך מקום

 במקום הכפלת כל ספרה בכל ספרה



 .המכפלה אי זוגית, אם שני הגורמים אי זוגיים
 המכפלה של שני גורמים היא זוגית, בכל מקרה אחר        

 אפשר לעזור לתלמידים על ידי כך שנבקש להשלים את לוח הכפל עבור

 .  מכפלות של שני מספרים אי זוגיים

 

 

 

אבל תעזור להבחין בטעויות של  , ידיעת החוק לא בהכרח תוביל לתוצאה נכונה

או במכפלה זוגית , מכפלה אי זוגית כאשר אחד הגורמים או שניהם זוגיים

 .כאשר שני הגורמים הם אי זוגיים



 .המכפלה אי זוגית, אם שני הגורמים אי זוגיים
 המכפלה של שני גורמים היא זוגית, בכל מקרה אחר        

  בהמשך לבקש להשלים טבלת כפל עבור המכפלות של מספר זוגי

 .במספר אי זוגי

 

 



 .המכפלה אי זוגית, אם שני הגורמים אי זוגיים
 המכפלה של שני גורמים היא זוגית, בכל מקרה אחר        

ל עבור שני מספרים זוגיים"לבקש להשלים טבלה כנ, לבסוף  . 

 

 



 סיכום

  המטרה בהצגת סוגי הטעויות לאור

דרישות תכנית הלימודים לעורר רגישות 

לטעויות ופתיחת אפשרויות לבניית מהלך 

 .ההוראה מתוך מודעות לסוגי הטעויות



 קישורים

 Models and images for understanding multiplication and division 

http://teswww.tes.tp.edu.tw/cmsimages/bi/documents/MultiplicationandDivisionModels.pdf


 !תודה רבה


