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".פתרון בעיות"שיעור במודל   

 . (מתוך מצגת של הפיקוח על המתמטיקה)השיעור מבנה •

  :מרכזיות נקודות •

לתשובות  , שימת לב לרצף. המורה מוביל ומתכנן ואחראי לתוצאות•

כמו כן לשים לב לסטיות מהחומר  . מצופות לקשיים צפויים ולפתרונות אפשריים

 .סטיהאליהן יש להכין התייחסות שלא תדרוש 

 ".להקדים תרופה למכה "המורה צופה תשובות אפשריות בבחינת •

מתוך  )  –" הבניית ידע עצמית של התלמידים"ההוראה מבוססת על •

   . (מצגת של הפיקוח על המתמטיקה



 מבנה השיעור
 

 (  שיגור)פתיחה 

איך להשתמש בדקות הראשונות של השיעור כדי ליצור קשרים    

 ?  שיגרמו ללמידה משמעותית במהלך השיעור

שלב ההתנסות 

כיצד הן מתקשרות לפתיחה וכיצד תיצורנה : המשימות לתלמידים -   

 ?  המשגה

אבל מאפשר חשיבה עצמאית , כיצד המורה מכוון להמשגה  -   

 ? ומקורית

 ?כיצד מסייעים לבניית המשגה: כלי העזר -   

סיכום 

כיצד באים לידי ביטוי הרעיונות המתמטיים שנקבעו כמטרה של    

 ?  השיעור

 

     

 

שיעור טוב הוא שיעור המאופיין בהתמקדות ובקוהרנטיות ברמה    

 סיכום -התפתחות  -פתיחה : מתמטית וברמה פדגוגית 

 

? 

? 

? 
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 :רמות 3 -מומחיות המורה מתאפיינת ב
 

 

 מורה מעביר את   –" מסירה"ידי -הוראה על -1רמה

 .  מושגים ופרוצדורות, הרעיונות הבסיסיים בצורת עובדות

 

 מורה מסביר את   –" הסברים"ידי -הוראה על -2רמה

 .המשמעות של הרעיונות הבסיסיים כדי שהתלמיד יבין אותם

 

 הבניית ידע עצמית של  "הוראה המבוססת על  -3רמה

מורה מייצר לתלמידים את ההזדמנויות להבין  –" התלמידים

 .את הרעיונות  המרכזיים
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 פירוק מספר לגורמים ראשוניים: נושא השיעור

 .לגורמים ראשוניים ' התלמיד יידע לפרק מס: מטרות השיעור

 .התלמיד יידע לכתוב את המספר כמכפלה של ראשוניים                        

,                     ' מהם הגורמים הראשוניים של מס"התלמיד יבחין בין                         

 .כמכפלה של ראשוניים ' תצוגת המסלבין 

,                       ' התלמיד ייחשף לעובדה שלא משנה באיזו דרך יבחר לפרק את המס                        

 .  לעולם יגיע לאותם ראשוניים

 . מספר ראשוני אינו ניתן לפירוק : רעיונות מרכזיים בשיעור

 .  כל פירוק לגורמים ראשוניים מביא למכפלת גורמים ראשוניים זהה

 .חוק החילוף של לוח הכפל

 .על פי הרצף: ידע ורקע קודם 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נושא 

 השיעור
 

גורמים של  

 מספר
 

הגדרה 

והבחנה בין  

פריקים  ' מס

 ראשוניים  ' למס
 

נבחין בין  

גורמים 

לגורמים  

 ראשוניים  
 

נלמד לפרק  

לראשוניים  ' מס

י שיטת  "עפ

 .העץ
 

המשך חזרה  

ואבחנה בין פירוק  

לגורמים ופירוק  

 לגורמים ראשוניים  

 
/  העיקרון

רעיון  

המתמטי  

המרכזי  

 בשיעור
 

למצוא כמה 

שיותר מכפלות  

כלשהוא  ' למס

ובכך לגלות את  

לגלות  . גורמיו

שכל אחד 

מהגורמים נקרא 

 .גורם של מספר

  -ביישומוןשימוש 

מציאת תרגילי  

כפל בעלי שני 

גורמים למכפלה  

 .  מסויימת

 

פריק בעל  ' מס

יותר משני  

' מס. גורמים

ראשוני בעל  

שני גורמים  

נבחין .בלבד 

לפרק   נסיוןי "ע

פריקים 'מס 

 .וראשוניים

י כתיבה של  "ע

כמכפלה 'מס 

של גורמיו  

ובמידה  

שהגורמים  

חוזרים על  

עצמם נזהה  

שאלו  

הראשוניים  

מבלי להתעלם  

 .מהגדרתם

כשמתחילים  

ראשוני  ' במס

ומכפילים  

בגורם כלשהוא  

כ בודקים  "אח,

אם הגורם  

ראשוני או לא  

אם כן מפרקים  ,

גם אותו וכן 

 .הלאה 

שימוש  

   ביישומון

כתיבה  

זיהוי  , כמכפלה

הראשוניים וכן 

 ....הלאה

כתיבת תרגילים  

שונים ופירוקם  

י  "פעם עפ,

גורמים ופעם 

י גורמים "עפ

 .ראשוניים 

  

שונים ' בניית מס

י גורמים "עפ

 .ראשוניים 

המשך תרגול  

ואבחנה בין  

ראשוניים ל  

 .שאינם
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 .כמכפלה של שני גורמים בדרכים שונות 24' כתבו את המס
_______X_______=24   _______X_______=24 

_______X_______=24   _______X_______=24 

 (Factorize ביישומוןתוכלו להשתמש )

 

  

הגורמים  . כמכפלה של שלושה גורמים שונים 24'  כתבו את המס

 .  לא חייבים להיות שונים זה מזה
____X_____X_______=24 

____X_____X_______=24 

  

הגורמים לא  .כמכפלה של ארבעה גורמים  24'  כתבו את המס

 .חייבים להיות שונים זה מזה
        

  ___X___X___X____=24 

  ___X___X____X___=24 

,  מציאת גורמים למספר: ידע מוקדם 
 .גורם וגורם ראשוני, ראשוני, פריק: מושגים

 שיגור

של " סופיים"כל הפירוקים ה: מסקנה רצויה
  היישומוןנראה את זה עם )מספר הינם זהים 

 .בשלב הבא בצורה יותר משמעותית

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=64


 .  כמכפלה של גורמים ראשוניים בלבד 360נסו לכתוב את המספר  •

 :  נסו לפרק באותה דרך גם את חלק מהמספרים הבאים•

105 ,72 ,48 ,560 

 שלב ההתנסות

 .תשובות מצופות•
 .משימה מתאימה למתקשים•
 .שימוש באסטרטגיות להם נחשפו במשימת השיגור•
  TreeFactor. מתאים ביישומוןשימוש •
 .  עקרונות מתמטיים שמוסקים מהפעילות•
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 .איסוף הנתונים לסיכום הנושא 
 .  סיכום במובן של סגירת תא ידע ולא סיום ההתנסות והתרגול

 .פתרונות שונים /הצגת דרכי פתרון•

 .בדיוןנקודות חשובות שיודגשו בהכוונת המורה •

 .הדיוןשאלה לסיכום •

מתשובות  " דלות"שגיאות אופייניות שיש ל/עקרונות חשובים•

 .לחילופין כיצד המורה יעלה עקרונות אלו -או, תלמידים



 ?מה היה לנו

 .מבנה השיעור•

 .תהליך של הבניית ידע •

 .  בעיית שיגור•

 .  יישומוניםהתנסות עם •

 .שימוש בידע של התלמידים•

 .  סיכום הנושא•

 .  צפיית התהליך שמאפשר הובלה ללא סחף לא רצוי•
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