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 אבחון תפיסות תלמידים: 1חלק 

 

 

 יישום לפדגוגיה: 2חלק 

 הרחבת משמעות כפל וחילוק  

 :  ממספרים שלמים לשברים פשוטים

 אבחון תפיסות תלמידים  

 ויישום לפדגוגיה
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   תרגיל מתאים כתבו

 עם המספרים המשתתפים בבעיה

 /  מציאת חלק מכמות בעזרת עצמים: 'ה-'בכיתות ד

 

 תרגיל כפל בשבר: 'בכיתה ו
30x
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 ההסבר השכיח לשגיאת החילוק

 

 

 

 

 

 

 ..."  30-מ חלקכי צריך  למצוא "                   

 (מהמרואיינים ששגו 90%)                     
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זה לא  , ממטר בד 3/5אז זה , שקלים 30מטר בד אחד זה : ת

 30. 3ולהכפיל פי  5-לחלק ב 30אז צריך . מטר בד מלא

 .מטר בד 3/5זה  18אז . 18זה  3כפול  6. 6זה  5-לחלק ל

3כפול  5-לחלק ל 30אתה אומר שצריך לעשות : ח... 

(מצביע על          ) כדי להגיע לתוצאה של התרגיל הזה: ת 

של         ? איזה: ח? 

כן: ת 

זה כמו        ' 3כפול  5-לחלק ל 30'אתה טוען ש, כלומר: ח? 

כן: ת 
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 "30של  3/5כי צריך למצוא "
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 (שגויה)שקילות 
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 לבעיה מילולית( חילוק)מתרגיל : משימה הפוכה

 כתבו שאלה מילולית שהתשובה עליה מתקבלת

 מפתרון התרגיל

 

 

לצורך עוגה אחת היא צריכה  . ג  קמח"ק 40לרותי √

 ?כמה עוגות תצליח רותי להכין. ג קמח"ק 2/5

X  מהכסף  2/5-היא קנתה ספר ב. שקלים 40לרותי

 ?  כמה עלה הספר. שלה
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מהתלמידים   8%-וכ' מהתלמידים בכיתה ו 13%-כ

 .כתבו בעיה מילולית נכונה' בכיתה ח

 

מתלמידי כיתה   37%-וכ' מתלמידי כיתה ו 26%-כ

פועל   2/5שבה ( דו שלבית/חד)כתבו בעיה מילולית ' ח

 .מוצא חלק ממנו, באופן כפלי 40על 
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קושי בגיוס  

המשמעות של חילוק  

 להכלה

 דו כיווניות של התפיסה השגויה



 לבעיה מילולית( כפל)מתרגיל 

השלימו את השאלה כך . לפניכם התחלה של שאלה מילולית

 שהתשובה עליה מתקבלת מפתרון התרגיל

 ...  שקלים 60לרונן "     
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מתלמידי כיתה   24%-וכ' מתלמידי כיתה ו 15%-כ

כתבו לשני התרגילים בעיה מילולית שבה השבר ' ח

 .משמש כאופרטור כפלי על המספר השלם

 

 כתבו  ' מתלמידי כיתה ח 10%-ו' מתלמידי ו 8%עוד

בעיות מילוליות שבהן משוער שהתייחסו כך לשבר  
 "(.-מ/"השבר היה ללא כינוי)
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 שתי המשימות הופיעו בזו אחר זו בשאלון



 בלבול בין כפל בשבר לבין חילוק בשבר           /

 האחדה של משמעויות



4

3
:72____

4

3
72x < 

 :  תלמיד

 ,72-גם לתרגיל החילוק וגם לתרגיל הכפל תוצאה קטנה מ

 אבל החילוק מקטין יותר          

 =או > , < , כתבו 



 תרגיל חיסור  

 

   

  

 

 

  :ההסבר השכיח 

"      כי צריך למצוא כמה כסף נשאר לרינה"
 (מהראיונות 80%)

 ["30של  3/5]פחות  30"הם התכוונו ל 30-3/5בתרגיל     

החיסור  

נועד כדי 

למצוא את  

ערך החלק  

 המשלים

מזכירה בעיות  

דינמיות של חיסור  

 בשלמים



   :2הסבר 

 החיסור נועד להוציא את החלק מתוך השלם

 

 

 "וזה יהיה כמה עתה החולצה, עשיתי פחות כדי להוריד מהכסף: "...ת

 



 :1ת

עברה  . עוגות 24יש . שעה לוקח לעוגה אחת 3/4. 24-תכפילי אותו ב, 3/4קחי 

כל פעם . שעה 3/4-ואני רוצה להכניס עוד אחת ל, גמרתי עוגה אחת –שעה  3/4

 .שעה עד שאני גומר הכל 3/4שעה ועוד  3/4ככה  –

 : 2ת

וזה אומר  ... ועוד¾ ועוד ¾ צריך כפל כי צריך . 24-יש ב¾ צריך למצוא כמה 

 .שצריך כפל

 : 3ת

כי אומרים לנו שמשך אפייה  . זה כפל' פעמים'ו', פעמים'מה ששואלים אותנו פה זה 

. ?'שעות 24-כמה עוגות אפשר לאפות ב'ואז שואלים , שעה ¾של עוגה אחת זה 

 .כי זה עוגה אחרי עוגה אחרי עוגה', פעמים'וזה אומר שזה 

כתבו ' מהתלמידים בכיתה ח 44%-וכ' מהתלמידים בכיתה ו 53%-כ

   כפלתרגיל 

השאלה  

כמה  "

פעמים  

" ?...נכנס

לא הולכת  

בהכרח עם  

תרגיל  

 חילוק

 בעיית חילוק להכלה



מנמקים בשפה של משמעויות/התלמידים מדברים 

 מגדיל/חילוק מקטין"ו" מקטין/כפל מגדיל"סוגיית "

 היא רק חלק מהעניין של הוראת כפל וחילוק שברים

 מציאת  'קושי בהבנת כפל בשבר כמייצג מצב של

 'חלק מכמות

קושי בהבנת חילוק להכלה 

בלבול בין כפל בשבר לחילוק בשבר 

 מסקנות



 השלכות להוראה
.1... 

.2... 

.3... 

.4... 

    ההוראה צריכה לכלול משימות מעורבות של כפל וחילוק5.

 (וגם חיסור)      

 :  תובנה פדגוגית בעקבות ניסוי ההוראה  .6

 

כך רק יישום שלו במשימות  -הקניית הידע בתחילת הנושא ואחר        
 !איננה יעילה –שגרתיות כמו פתרון בעיות או תרגילים 

יש לדרוש מהתלמידים שוב ושוב לגייס משמעויות של          
 .הפעולות



 מעמתו מפורש –תרגול מעורב 

 

 פעמים)" בתוך פעולת הכפלשל משמעויות  "

 (וחיסור"( )של"ו

 לחלקים)" בתוך פעולת החילוקשל משמעויות "

 "(להכלה"ו

(וחיסור)כפל וחילוק  בין הפעולות 

 



 : בתוך פעולת הכפל           

 "של"ו" פעמים"המשמעויות 



 חוק החילוף



 :  בתוך פעולת הכפל            

 "של"ו" פעמים"המשמעויות 



 : בתוך פעולת הכפל     

 "של"ו" פעמים"המשמעויות 
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 הצגה מפורשת של משמעויות שונות של חילוק

                   10:5                



 הצגה מפורשת של משמעויות שונות של חילוק



   :בתוך פעולת החילוק

 "להכלה"ו" לחלקים"המשמעויות של חילוק 



   :בתוך פעולת החילוק

 ".  להכלה"ו" לחלקים"המשמעויות של חילוק 

 



 בין פעולות תרגול מעורב מעמת



 בין פעולות תרגול מעורב מעמת



טעימה מממצאי סקירת ספרי הלימוד לכיתה 

 (2012עד שנת )בישראל ' ו

 כמעט כל התרגילים שהתלמידים נדרשו   –במחצית הספרים

תרגילי   –ובפרק החילוק , לפתור בפרק הכפל היו תרגילי כפל

 .  חילוק

ברוב הספרים ניתנו תרגילים עם פעולות  , לאחר לימוד חילוק

.  באופן שלא בהכרח מצריך גיוס של משמעויות, חשבון נוספות

 .  1-בעיות כפל עם כופל קטן מ( כלל או מספיק)בפרט לא שולבו 

 רק באחד הספרים הופיעו משימות של בחירת תרגיל לבעיה

   מילולית מבין תרגילים נתונים בארבע פעולות חשבון

מעט משימות של כתיבת בעיה מילולית לתרגיל נתון 

 



 לימוד ותרגול מעורב של כפל וחילוק

 :תלמידה

פה : אז אני יודעת, כלל כשאנחנו עובדים על חילוק-בדרך     

זה ( אם)אז לא שאני צריכה לחשוב . זה צריך להיות חילוק

או מספרים עשרוניים או שברים  , או חילוק, צריך להיות כפל

כלל כשאנחנו לומדים -אני יודעת איפה בדרך. פשוטים

אז אני יודעת  , או כשהמורה נותנת לנו תרגילים, בספר

כי יש  , שפה זה צריך להיות ככה ופה זה צריך להיות ככה

אנחנו יודעים על מה  – ואנחנו מבינים, לנו גם כותרות

אז בגלל זה אני יודעת מה  . המורה רוצה בכיתה לעבוד

 .לעשות



ניהול משא ומתן של משמעויות: 

  עיסוק בפתרון תרגילים ובעיות מילוליות בעזרת משמעויות אפשריות של

 .  לפני החשיפה לאלגוריתמים ולאחריה –כפל או של חילוק 

הן לא  . הדיון בהיתכנות של משמעויות שונות של פעולה יהיה מפורש

 .פשוט יופיעו בזו אחר זו

פיתוח  , זמנית-עיסוק במשמעויות שונות של אותה פעולה חשבונית בו

 (.פיתוח תובנה מספרית)גמישות בפרשנויות השונות של הפעולה 

עיסוק במשמעויות של פעולות שונות המוצגות באותה משימה  . 

ולא פתרון רוטיני של  , של דיון, השיעורים יהיו בעלי אופי של שיח

 .תרגילים או בעיות מילוליות

חיבור לידע קודם וקישור אריתמטיקה סימבולית להבנה לא פורמלית. 

הוראה ולימוד מתוך עימות. 

חשיפה לשגיאות צפויות  . 

וביסוס הקשר בין בעיה מילולית  , לימוד סביב הציר של בעיות מילוליות

  .לתרגיל הסימבולי

  עקרונות ודרכי הוראה



   (fraction operation sense) תובנת פעולה בשברים

Huniker, 2002   

Huniker, D. (2002). Examining dimensions of fraction operation sense. In B. Litwiller & G. Bright (Eds.), Making 
sense of fractions, ratios, and proportion: 2002 yearbook (pp. 72–78). Reston, VA: NCTM.  
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