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 מפתח תובנה חשבונית•

 
 
 

 

 

 35+47=34+48בשוויונות מהסוג    '' הפיצוי עקרון''בשימוש       

 

להבנה של ביטוים אלגבריים  )חיוני ללימודי האלגברה •
 (ומשוואות

 

 

 35-5=+        13: פתירת משוואות מהסוג

 :למשל, פתירת תרגילים בעזרת תרגיל שקול  
    1- 600 +572  =572+599   

סימן השוויון קובע שהביטויים שמשני צדדיו  ''

לעתים קרובות ילדים סבורים שסימן  . ערך-שווי

 (. 2011)קופרמן '' השוויון מבטא פעולה



 .  הוסיפו פירות כך שבקערה הימנית מספר הפירות יהיה כמו בקערה שמאלית

 .לאחר מכן השלימו את המחובר החסר

 .  הוסיפו ירקות כך שבקערה הימנית מספר הירקות יהיה כמו בקערה השמאלית

 .סימן שוויון ותרגילים מתאימים כיתבולאחר מכן 

3 + 2 = 1 +  

 



.  הוסיפו דגים לאקווריום כך שבאקווריום הימני מספר הדגים יהיה כמו באקווריום השמאלי

 .        -השלימו את המחוברים ב

? 

2 + 1 = 2 +  

4 + 2 = 3 +  

4 +       = 2 +  

? 

? 



שקלים ובכיס   3דנה סיפרה לדני שבכיס אחד יש לה 

רק  , גם לי יש אותו סכום כסף'': דני אמר.  שקלים 7השני 

 ''.שקלים 6בכיס אחד יש לי 

 
 .  ענה דני'', לא אגלה''. שאלה דנה?'' וכמה בכיס השני''

 ?תוכלו לעזור לדנההאם 

 

כך שהיא תבין  , הסבירו לדנה את הבעיה בצורה מפורטת

 .  המתאים להסברכתבו תרגיל . אתכם

 

 

 :קישורים ליישומון ולמשחק •
 

4772/2603http://www.galim.org.il/math/ksharim/pages/ 
 

in/-weigh-games/poddle-http://pbskids.org/cyberchase/math 

 

 נסות מוחשיתהת –הכרות עם מאזני כפות  •
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שימוש בשני תרגילים נפרדים 

 ?כמה בכיס השני של דני 10=  3+ 7?  כמה כסף אצל דנה

 10=  6 +_ __או   4=  10 – 6   

       (                                                                           תובנה מספרית)השוויון הבנת   -'' הפיצוי עקרון''בשימוש 

אז בכיס השני של דני  , ממה שיש בכיס של דנה 1-אם בכיס אחד של דני סכום כסף קטן ב 

 4=  3+  1סכום כסף גדול באחד  

     חשיבה  רמת )המספרים ייצוג גראפי ושימוש בציר , שקילות, שימוש בתכונות השוויון

 7 0 (גבוהה

6 

10 

? 

     בניית משוואה, שימוש בסכימה, שקילות, שימוש בתכונות השוויון, 

 (חשיבה אלגברית)ראייה כוללת של הבעיה , רמת חשיבה גבוהה 

   __ _+ 6  =3  +7 

 (אסטרטגיות)דרכי פתרון 



 

 :מאזניים לא מאוזנים
  4+2  ˃3+6 

 
 התנסות מוחשית באמצעות מאזניים  •
 (שוויון-מצבים של שוויון ואי)  

ייצוג המצב שבמאזניים באמצעות   •

 תרגילים
 כתיבה –עבודה עצמית במחברת   •

 של תרגילים שקולים לתרגיל הנתון  
 

מורה מזמינה את התלמידים להצגת    •

 התרגילים
 תלמיד בוחר כל –הקשבה פעילה •

 בתרגיל נוסף שאהב במיוחד
    

 כיתתי דיון –סיכום   •

 מהלך השיעור



  

3X5=785- 800    +  =14=5 +10=8+7  =9+6=13+2 =19-4 =100:4-10 

חשיבות השלב  •

 המוחשי

בניית שרשרת  •

 שוויונות

 



עבודה ביישומון מאזני מספרים     

26px?id=http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.as 
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5 - 20=30:2=4+3X3 

20+4=3X8=48:2 

9X4=40-4=100-64 

20-2=26-14=4+10-1-1 

לכל תרגיל בכף שמאל כתבנו ובדקנו בעזרת יישומון נכונות של  

 כל שוויון שהציעו התלמידים



 

 עבודה מיישומון מאזני צורות•

33http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?id= 
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ושה  של – אדוםלכל ריבוע 

 עיגולים
 משולשיםי שנ – עיגוללכל 

ושה  של – צהובלכל ריבוע 

 משולשים

 נסו לבטא כל צורה בעזרת
 ?אלו שוויונות מצאתם. צורות אחרות

 

,  שני עיגולים, ריבעים צהובים 3הציגו 

ריבוע אדום ומשולש בכף השמאלית 

 .  בעזרת המשולשים בכף הימנית

 



10+2 

6X2 

4X3 

20-8 

 ,  על פי תפיסתי•
 נכון לחשוף את

 התלמידים כבר 
 בגילאים הצעירים 
 לאפשרות של 
 שרשראותיצירת  
 של ביטויים לוגיים 
 ,שקולים 
תוך התחשבות בקושי של חלק מהתלמידים בגילאים אלה   

 .  להבין היבט מתמטי של שרשרת שוויונות

 

 ניתן להחליף האחד בשניאם שני ביטויים שווים •

    
 



 

שימוש במאזני מספרים ליצירת שוויונות עם תרגילי        

 והקפדה על סדר פעולות החשבון( 3-ו 2)חזקות 

26px?id=http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.as 

60 -    =6 ˣ 6  +4 

20 ˣ (2 – 4 = )6 ˣ 6  +4 
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שימוש במאזני צורות ליצירת שוויונות והתנסות  

 בנושא היחס בצורה אינטואיטיבית

 נסו לבטא כל צורה בעזרת
אלו שוויונות  . צורות אחרות

 ?מצאתם

 

עיגולים בעזרת   3הציגו 

כמה משולשים  . המשולשים

 ?  עיגולים 6תצטרכו כדי לאזן 

 ?עיגולים 9

 

 .מצאו והסבירו את החוקיות
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