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 הלימודים  בתכנית 

 

  החשיבה בשלב נמצאים היסודי הספר בית תלמידי מרבית'
  ,להכללות להגיע זה בגיל יכולים ברובם התלמידים לכן .הקונקרטית

  מתנסים הם כאשר - דברים לקשר ,דבר מתוך דבר להקיש
  למידה .עליהם ופועלים להם מוחשיים במושגים או באמצעים
 אשר תלמידים .בעצמים בפעילות להתחיל חייבת זה בגיל מתמטית

  ההפשטה רמת אל להגיע כך מסוגלים פעילותם על רפלקציה עושים
   (2006 ,החינוך משרד)                         '.המתמטיים המושגים של
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מציעה שלושה אספקטים  תכנית הלימודים המפורטת 

 :אפשריים להגדרות והצדקות מתמטיות

 

 אינטואיטיבי/ קונקרטי אספקט •

 פורמלי  / מופשט אספקט •

 'על כנפי דוגמה'הישענות / אספקט מדגים •
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 :  ביטוי להמלצות מתוך תכנית הלימודים בנושא

 התחלקות וסימני התחלקות

 :  בכיתה א' זוגיות-זוגיות ואי'הנושא 

להתחיל את לימוד הנושא זוגיות ואי זוגיות של כדאי '

אפשר להתחיל ... בעצמים מספרים בפעילות 
   ,כשמסדרים בזוגות: בהגדרה האינטואיטיבית

 .'זוג-חרוז לא נשאר בלי בןאף 

      מספר הוא זוגי אם ניתן להציגו כסכום של שני  '  

 '  .שלמים ושוויםמספרים   
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 מה הקשר  

 בין  

 ?ההגדרה וההיגד



,  לשרטט עצמים המבטאים מספר נתון/אם ניתן לסדר
 כשבכל שורה אותו מספר של עצמים , בשתי שורות

 ,  (סכום של שני מספרים שלמים ושווים)

 

 ההקבלה של העצמים בין השורות מיצרת למעשה 

 זוגות זוגות של העצמים  

 

 המאפשר להסיק  במבנה 
 .  האינטואיטיביתפי ההגדרה זוגי על שהמספר הנתון הוא 
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 '  סכום שני מספרים זוגיים הוא מספר זוגי'
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 'זוגי במספר זוגי הוא מספר זוגי-של מספר אימכפלה '
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 10 -מתחלק ב  5,370המספר 

 הסברים קונקרטיים

 עשרות 7הוא :      70

 עשרות       30הוא . א:    300

 או                  

 10 -כל מאה מתחלקת ב .ב             

 ולכן גם שלוש מאות               

 עשרות 500הוא : 5,000

... 

 הסבר פורמלי
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 2 -מתחלק ב  5,374המספר 

 הסברים קונקרטיים

 :2 -מתחלק ב 70

            35+35 .א

 או  

 2 -העשרות מתחלקת ב 7-כל אחת מ .ב

... 

 הסבר פורמלי
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 ?4 -מה סימן ההתחלקות ב

 ?הנימוקמה 
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 סימני ההתחלקות

 2 -ב

 5 -ב

 10 -ב   

 3 -ב

 9 -ב

 4 -ב

 ?מה דומה ומה שונה

 ?11 -סימן התחלקות במה  

 ?דומה או שונה מהסימנים האחרים



 
 מבט על הגדרות והצדקות מתמטיות בתכנית הלימודים 

 

 11 -סימן התחלקות ב

 ?דומה או שונה מסימני ההתחלקות  האחרים

 123,456,789, על כנפי דוגמה

9                   
   80 = 8 x (11-1) 

700 = 7 x (99+1)    
6,000 = 6 x (1001 – 1) 

50,000 = 5 x (9999 + 1) 
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