
שמקנה תחושה שהמתמטיקה  עובדהאנשים שונים פותרים אותה משימה בדרכים שונות "אישיות", 

מאפשר שליטה בתהליך,  . פיתוח דרכי פתירה מקוריותיש בה גם גמישותאלא  ,אינה רק מקצוע נוקשה

"תובנה מספרית מתבטאת בראייה אינטואיטיבית של מבנים מתמטיים ובקישורם ותורם לביטחון עצמי. 

על מנת לפתח  לפעולות חשבון, בתחושה שקיים קשר בין דברים, ביכולת גיוס ידע וניסיון קודם

(משרד החינוך,  ".נות, בהבנת דרכי פתירה שונות ובגילוי פתיחות לדרכים חדשותאסטרטגיות פתרון שו

 ). 11, עמ' 2006

וכוללת בחינת  ,התובנה המספרית מתייחסת להתמצאות מתמטית כללית, ולא רק לפרק מתמטי מסוים

ירוק הגיוון והיעילות של דרכי פתירה שונות; פתירת תרגיל חדש על סמך תרגיל ידוע ומוכר; פמרחב 

 ;, וצירוף של מרכיבים ליחידות מורכבות יותר; חישובים בעל פהבאריתמטיקה למרכיביו מבנה מספרי

 ;איתור טעויות ;בחינת סבירות של תוצאות ;חישוב יעיל; אומדני מידות שונות; הבנת נחיצות הבקרה

 והעלאת השערות ברמה אינטואיטיבית. ;תפישת מושגים ;הכרת שיטות בקרה

חיבור שני מספרים שסכומם  :נושאהמודרכת של חקר  משימההמתוארת להלן עוסקת בפעילות ה

, מתוך רצון לעודד פיתוח תובנה מספרית, תוך שילוב כל בלוח המאה ובלוח האלף עשרת שלמה

 התחומים המוזכרים לעיל, שראוי לעסוק בהם. 

 מטרות הפעילות הן:
  ;חזרה על לוח החיבור .1

 שסכומם עשרות שלמות:הרחבת ההיכרות עם מספרים  .2

10,20,30,40,50,60,70,80,90,100;    

 ;לוח האלףבו שימוש מושכל בלוח המאה .3

 ;רישום שיטתי של תרגילים .4

  .פתרון משימה בדרכים שונות .5

 דיווחים מהשטח

 רונית
צינצינטוס-בסן   

 דורית פטקין

 

עשרות השלמות" פעילות הקסם "
יצירתית בחיבור שני מספרים  

 שסכומם עשרות שלמות:
1000 -ו 100, 10 1   
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 כיתות וב ועד תלמידי -כיתות אם החל ממיועדות לתלמידי -משימות מדורגות עשר 
, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9מבוססות על העיקרון של שימוש בכרטיסיות שעליהן מופיעות הספרות:  המשימות

 כרטיסיות, כמספר הספרות).  10( 0, 1, 2

, 10 :כמוך שסכומם יהיה מורכב מעשרות שלמות בלבד, כליצור בעזרת הכרטיסיות מספרים : המטלה

20....100.... ,1000.   

יש  .בכל תרגיל אין אפשרות להשתמש בספרה אחת יותר מפעם אחתבפני התלמידים שחשוב לציין 

ספרה אחת ולכן יורכב מכרטיסיה אחת, ידי -תי מיוצג עלספר-לחדד בפניהם את העובדה שמספר חד

דון עם לשלוש כרטיסיות. יש  ידי-עלספרתי -ומספר תלת ,שתי כרטיסיות ידי-עליורכב ספרתי -מספר דו

 ההבדל בין ספרה למספר. התלמידים על

, כאשר אפשר שלהם גילהלשכבת ות המתאיממשימה או המשימות את הבפני התלמידים  יגיש להצ

את בחור ולהציב ל מהתלמידים. בתחילת הפעילות אפשר לבקש להתחיל תמיד במשימה הראשונה

 . במקומות הריקים ותמהמתאי ות עם הספרותכרטיסיה

 תבניות:  10 -המשימות מיוצגות ב
לאחר כמה התנסויות, יש לבקש מהתלמידים לתאר במילים שלהם מה הם מתבקשים לבצע במשימה 

 או במשימות שהוצגו לפניהם, ולהסביר ולנמק את טיעוניהם. 

בפניהם את המשימות  לחילופין, אם התלמידים בעלי יכולת הכללה גבוהה, קיימת אפשרות להציג

 בכתיב מתמטי, ורק בשלב מאוחר יותר לחשוף בפני -לולי, לבקש מהם לייצג זאת בתבנית באופן מי

 לומדים את המשימות כפי שהן מיוצגות בתבניות ולהשוות עם הייצוג שהם מצאו.ה
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  :מיליםב תיאור עשר המשימותלהלן 

ספרתי -ספרתי ומספר חד-סכום של מספר חדא. 
 .10הוא 

ספרתי  -ספרתי ומספר דו-סכום של מספר תלתו. 
 הוא בעשרות שלמות.

ספרתי -ספרתי ומספר חד-סכום של מספר דוב. 
 הוא בעשרות שלמות.

ספרתי -ספרתי ומספר דו-סכום של מספר תלתז. 
 הוא במאות שלמות.

ספרתי -ספרתי ומספר דו-סכום של מספר דוג. 
 בעשרות שלמות.הוא 

 ספרתי-ספרתי ומספר תלת-סכום של מספר תלתח. 
 הוא בעשרות שלמות.

ספרתי -ספרתי ומספר דו-סכום של מספר דוד. 
 .100הוא 

ספרתי -ספרתי ומספר תלת-סכום של מספר תלתט. 
 הוא במאות שלמות.

ספרתי -ספרתי ומספר חד-סכום של מספר תלתה. 
 הוא בעשרות שלמות.

ספרתי -ספרתי ומספר תלת-מספר תלתסכום של י. 
 .1000הוא 

 
  מביצוע המשימותעולות השאלות ש

מהם מהם התרגילים השונים שמקיימים את התבנית? כמה תרגילים שונים ניתן לכתוב לתבנית? 

 האם יש מספר נוסף מתאים שמקיים את התבנית? התרגילים שבוודאות אינם מקיימים את התבנית?

 10 הואספרתי -ספרתי ומספר חד-מספר חדסכום של  א: משימה

 0+ עשרת הראשונה בהתמודדות עם המשימה 

 . 10 הוא כל שתי משבצות של מספרים שסכומםבצבע זהה  את התלמידים לצבועלעודד מומלץ 

 

 

 

 . , הסבירו מדועלוקחות חלק במשימה, אינן 5, 0הספרות הכרטיסיות עם  שימו לב:

  .4+6=10, 3+7=10, 2+8=10, 1+9=10פתרון שיטתי מביא לארבע אפשרויות בלבד של פתרון: 

זהה להצגה של הפתרון  9+1מדוע ההצגה של פתרון דיון בשאלה לעודד בקרב התלמידים  מומלץ

1+9. 

 בעשרות שלמותהוא ספרתי -ספרתי ומספר חד-מספר דוסכום של  ב: משימה

 .הסכום שיתקבל יהיה מספר בעשרות שלמותש ךספרתי כ-מספר חדספרתי עם -יש לחבר מספר דו

  שאלות שכדאי לשאול:

 הספרות?  ותספרתי הקטן ביותר שניתן ליצור מכרטיסי-מהו המספר הדו .1

ספרתי -דולמספר שניתן לחבר הקטן ביותר ספרתי -המספר החדאת  תהמייצג ייההכרטיסי הימ .2

  מות?ות שלרמספר בעש ך שיתקבלכשנותרו)  ות(מתוך הכרטיסי

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
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  זאת כרטיסיה יחידה או שיש עוד כאלה?האם  .3

אפשר לתת מספר תבניות ריקות אותן יכולים התלמידים להשלים. בשלב מאוחר יותר ניתן להציג 

-המספר הדוהנתון המחובר הראשון תרגיל הראשון יהיה בכאשר  ,טבלה ריקה ולבקש להשלים אותה

ספרתי המתאים לו. כך יירשמו כל -המספר החד הוא והמחובר השני, ,ספרתי הקטן ביותר האפשרי

ות רמספרת העש ,ספרתיים -של המספרים הדוכל האפשרויות  "כיסוי"הקפדה על בוהתרגילים ברצף 

 .9 -עד לספרת העשרות הגדולה ביותר  1 -הקטנה ביותר 

 ספרת העשרותפי -רישום שיטתי עללהלן 

ספרתי הבא אחריו שספרת -המספר הדו .ספרתי)-דומחובר ה(מתחילים ב40=32+8 לדוגמה: 

 )ם.יפעמי 3אינו מתאים כי מופיעה בו הספרה  33. (40=34+6, כלומר 34יהיה  3ות שלו רהעש

 במשימה זו הספרות היוצרות את המחוברים חייבות להיות שונות, הן מורכבות מכרטיסי הספרות.

 

מאה כאשר מוצגים המספרים שנמצאו מתאימיםהתמודדות עם המשימה באמצעות לוח   

 

 

12+8=20 21+9=30 31+9=40 41+9=50 51+9=60 61+9=70 71+9=80 81+9=90 92+8=100 
13+7=20 23+7=30 32+8=40 42+8=50 52+8=60 62+8=70 72+8=80 83+7=90 93+7=100 
14+6=20 24+6=30 34+6=40 43+7=50 53+7=60 63+7=70 74+6=80 84+6=90 94+6=100 
16+4=20 26+4=30 36+4=40 47+3=50 54+6=60 67+3=70 76+4=80 86+4=90 96+4=100 
17+3=20 27+3=30 38+2=40 48+2=50 56+4=60 68+2=70 78+2=80 87+3=90 97+3=100 
18+2=20 29+1=30 39+1=40 49+1=50 57+3=60 69+1=70 79+1=80 89+1=90 98+2=100 

    58+2=60     
    59+1=60     
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  :לדוגמה הסבר

ניתן  ,שהם הטור הצבוע בצבע צהוב ,1ספרתיים שספרת היחידות שלהם  -המספרים הדואחד מכל ל

כדי שיתקבל  ,9את המספר  ,כלומר ,בשורה העליונה שצבוע בצהובספרתי -החדלהוסיף את המספר 

  .81+9   71+9   61+9   51+9   41+9   31+9   21+9  :סכום בעשרות שלמות

עם  שצבעם ירוק, האלאת , 2טור המספרים שספרת היחידות שלהם אפשר לחבר בבאותו אופן 

-ספרתיים מתאים מספר חד-. לכל טור של מספרים דושאף הוא צבוע בירוק,  8ספרתי  -המספר החד

 .ותת שלמועשרהוא כך שהסכום  ,ספרתי הזהה לו בצבע

 ספרת היחידותפי -רישום שיטתי על

 

 .נמצאו מתאימים שלאהתמודדות עם המשימה באמצעות לוח מאה כאשר מודגשים המספרים 

 
כל וכן  ,0 או 5 שלהם היא ספרת היחידותש המספריםכי  עוד לפני תחילת ביצוע המשימהניתן לראות 

, ואינם לא מתאימים 10 כל המספרים שסכום ספרותיהםו ,ספרתיים שספרותיהם זהות-פרים הדוהמס

 .ל כללי המשחקעעונים 

 ספרתי בעשרות שלמות-ספרתי ומספר דו-של מספר דוסכום  ג: משימה

קבל ספרתיים כך שית-יש לחבר שני מספרים דוידע קודם.  מתבססת עלההפעילות  תהרחבזאת 

 -המספר הדויש לחבר לו את נתן מספר דו ספרתי, יבה: ניתן להקשותבעשרות שלמות. המיוצג  מספר

 עמודות לוח המאהבתבונן יש לה .כך שיתקבל מספר המיוצג בעשרות שלמות ,ספרתי הקטן ביותר

עמודות שתי ההקשר בין . באותו אופן יש לבדוק את צהובותה עמודותשתי ההקשר בין ולחקור את 

  .והכחולות וכן בין שתי העמודות החומות ירוקותה

21+9=30 12+8=20 13+7=20 14+6=20 16+4=20 17+3=20 18+2=20 29+1=30 
31+9=40 32+8=40 23+7=30 24+6=30 26+4=30 27+3=30 38+2=40 39+1=40 
41+9=50 42+8=50 43+7=50 34+6=40 36+4=40 47+3=50 48+2=50 49+1=50 
51+9=60 52+8=60 53+7=60 54+6=60 56+4=60 57+3=60 58+2=60 59+1=60 
61+9=70 62+8=70 63+7=70 74+6=80 76+4=80 67+3=70 68+2=70 69+1=70 
71+9=80 72+8=80 83+7=90 84+6=90 86+4=90 87+3=90 78+2=80 79+1=80 
81+9=90 92+8=100 93+7=100 94+6=100 96+4=100 97+3=100 98+2=100 89+1=90 
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  .תרגילים 12נוצרו ין כל זוג עמודות שימו לב: ב

ספרתי ידוע, ספרת היחידות  -ספרתי למספר דו-מספר דו ולחבר כאשר מחפשים להתאים הסבר:

ספרה המשלימה לעשרת. כדי בחר מספר עם יי ,משימות הקודמות, כלומרבחר בדיוק כפי שנעשה בית

 יש לבחור מבין כל הקלפים שנותרו את הקלף של המספר הקטן ביותר.ת העשרות, להשלים את ספר

 פי ספרת העשרות-רישום שיטתי על

 
 פי ספרת היחידות-רישום שיטתי על

12+38=50 21+39=60 31+29=60 41+29=70 51+29=80 61+29=90 71+29=100 81+29=110 92+18=110 

13+27=40 23+17=40 32+18=50 42+18=60 52+18=70 62+18=80 72+18=90 83+17=100 93+17=110 

14+26=40 24+16=40 34+16=50 43+17=60 53+17=70 63+17=80 74+16=90 84+16=100 94+16=110 

16+24=40 26+14=40 36+14=50 47+13=60 54+16=70 67+13=80 76+14=90 86+14=100 96+14=110 

17+23=40 27+13=40 38+12=50 48+12=60 56+14=70 68+12=80 78+12=90 87+13=100 97+13=110 

18+32=50 29+31=60 39+21=60 49+21=70 57+13=70 69+21=90 79+21=100 89+21=110 98+12=110 

    58+12=70     

    59+21=80     

21+39=60 12+38=50 13+27=40 14+26=40 16+24=40 17+23=40 18+32=50 29+31=60 
31+29=60 32+18=50 23+17=40 24+16=40 26+14=40 27+13=40 38+12=50 39+21=60 
41+29=70 42+18=60 43+17=60 34+16=50 36+14=50 47+13=60 48+12=60 49+21=70 
51+29=80 52+18=70 53+17=70 54+16=70 56+14=70 57+13=70 58+12=70 59+21=80 
61+29=90 62+18=80 63+17=80 74+16=90 76+14=90 67+13=80 68+12=80 69+21=90 
71+29=100 72+18=90 83+17=100 84+16=100 86+14=100 87+13=100 78+12=90 79+21=100 
81+29=110 92+18=110 93+17=110 94+16=110 96+14=110 97+13=110 98+12=110 89+21=110 
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 .100 כך שיתקבל המספרספרתי -ספרתי ומספר דו-של מספר דוסכום  ד: משימה

ספרתיים צריך להיות עשרת שלמה, וסכום העשרות של -: סכום היחידות בשני המספרים הדושימו לב

  .9ספרתיים צריך להיות -שני המספרים הדו

 כספרת יחידות. 5תכן שימוש בספרה יכן לא יו. 0זאת לא ניתן להשתמש בספרה  גם במשימה

   לוח מאההמשימה באמצעות                                              

 

 נמצאו מתאימיםשלא כאשר מודגשים המספרים             כאשר מוצגים המספרים שנמצאו מתאימים

 

                        

 )100(כל הסכומים הם פתרונות באמצעות לוח המאה                            

 היחידותספרת  לפי        עשרות                                                   ספרת ה לפי

 

 

  .ספרתי בעשרות שלמות-ספרתי ומספר חד-של מספר תלת סכום ה: משימה

 .1000יש לבנות לוח ולהמשיכו עד 

באמצעות אקסל) ולמחוק ניתן מומלץ לעודד תלמידים לרשום בצורה שיטתית את כל התרגילים ( •

  .ספרים המורכבים מספרות זהותמאת ה

259   :נתון התרגיל ,אפשר לשחק במשחק "רצף התרגילים"   • + 1 =                      

263תשובה:  אחריו ברצף? הבאמה יהיה התרגיל        + 7 =                               

-ספרתי ולשאול אילו מספרים תלת-אפשר להציג בפני תלמידים בעלי יכולת טובה מספר חד •

כדי שיתקבל סכום בעשרות שלמות. וכן את  ,ספרתי-ספרתיים מתאימים להוסיף למספר החד

 ספרתי הקטן ביותר המתאים לכך שיתקבל סכום בעשרות שלמות. -מיהו המספר התלת :השאלה

21+79= 32+68= 13+87= 14+86= 
31+69= 42+58= 43+57= 24+76= 
41+59= 52+48= 53+47= 74+26= 
51+49= 62+38= 83+17= 84+16= 
61+39=    
71+29=    

13+87= 21+79= 31+69= 41+59= 
14+86= 24+76= 32+68= 42+58= 
16+84= 26+74= 36+64= 43+57= 
17+83= 29+71= 39+61= 47+53= 

   48+52= 
   49+51= 
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 .פי ספרת המאות-ספרתיים על-ישום שיטתי של כל המספרים התלתר

 

 ספרתי בעשרות שלמות -מספר דווספרתי -מספר תלתסכום  ו:משימה              

 

  ספרתי במאות שלמות-מספר דווספרתי -מספר תלתסכום  ז:משימה 

?אינם מתאימיםמחוקים, מדוע הם מים יתרגילים מסוי :שימו לב    

 

 ספרתי בעשרות שלמות  -מספר תלתוספרתי -מספר תלתסכום  ח:משימה 

 

מהי הספרה בודקים קודם משלימים לעשרת ומתאימים את ספרת היחידות. אח"כ סדר הפעולות: 

כדי שתשמש  ותר)נהקטנה ביותר שעדיין לא נעשה בה שימוש (איזה קלף בו המספר הקטן ביותר ש

102+8=110 132+8=140 154+6=160 176+4=180 197+3=200 216+4=220 251+9=260 271+9=280 293+7=300 
103+7=110 134+6=140 156+4=160 178+2=180 198+2=200 217+3=220 253+7=260 274+6=280 294+6=300 
104+6=110 136+4=140 157+3=160 183+7=190 201+9=210 231+9=240 254+6=260 276+4=280 296+4=300 
106+4=110 138+2=140 158+2=160 184+6=190 203+7=210 234+6=240 256+4=260 279+1=280 297+3=300 
107+3=110 142+8=150 162+8=170 186+4=190 204+6=210 236+4=240 257+3=260 281+9=290 301+9=310 
108+2=110 143+7=150 163+7=170 187+3=190 206+4=210 239+1=250 259+1=260 283+7=290  
123+7=130 147+3=150 167+3=170 192+8=200 207+3=210 241+9=250 261+9=270 284+6=290  
124+6=130 148+2=150 168+2=170 193+7=200 209+1=210 243+7=250 263+7=270 286+4=290  
126+4=130 152+8=160 172+8=180 194+6=200 213+7=220 247+3=250 267+3=270 287+3=290  
127+3=130 153+7=160 174+6=180 196+4=200 214+6=220 249+1=250 269+1=270 289+1=290  

102+38= 123+47= 136+24= 152+38= 163+27= 183+27= 197+23= 
103+27= 124+36= 138+42= 153+27= 167+23= 186+24= 198+32= 
104+26= 126+34= 142+38= 154+26= 168+32= 187+23=  
106+24= 127+43= 143+27= 156+24= 174+26= 192+38=  
107+23= 132+48= 147+23= 158+32= 176+24= 193+27=  
108+32= 134+26= 148+32= 162+38= 178+32= 194+26=  

102+98= 123+77= 136+64= 162+38= 174+26= 213+87= 241+59= 
103+97= 124+76= 138+62= 163+37= 176+24= 214+86= 243+57= 
104+96= 126+74= 142+58= 164+36= 203+97= 216+84= 247+53= 
106+94= 127+73= 143+57= 166+34= 204+96= 217+83=  
107+93= 132+68= 147+53= 168+32= 206+94= 231+69=  
108+92= 134+66= 148+52= 172+38= 207+93= 239+61=  

102+348= 123+407= 136+204= 152+308= 162+308= 176+204= 192+308= 
103+247= 124+306= 138+402= 153+207= 163+207= 178+302= 193+207= 
104+236= 126+304= 142+308= 154+206= 167+203= 183+207= 194+206= 
106+234= 127+403= 143+207= 156+204= 168+302= 184+206=  
107+243= 132+408= 147+203= 157+203= 172+308= 186+204=  
108+342= 134+206= 148+302= 158+302= 174+206= 187+203=  
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אפשר להמשיך כך. גם כאן  .העשרותספרת כואח"כ איזו ספרה הקטנה ביותר נותרה  כספרת המאות,

  רצף. יהיה התרגיל שיבוא אחריו ב ולבדוק מהתרגיל  , להציגניתן "לשחק" במשחק רצף התרגילים

 ספרתי במאות שלמות  -מספר תלתוספרתי -מספר תלתסכום  ט: משימה

 

וסכום  10בפעילות זו יש להתייחס גם לסכום של היחידות וגם לסכום העשרות. סכום היחידות הוא 
 .9הוא העשרות 

  1000 ספרתיים הוא-סכום שני מספרים תלת י: משימה

 

 

 

 

 

  9סכום העשרות הוא , 10 המרכיבות את שני המספרים הואהיחידות  משימה זאת סכוםבשימו לב: 

 .9סכום המאות הוא וכן גם 
 

 לסיכום

 מתמטיקה.באמור להיות חלק מאסטרטגיות ההוראה באופן מודרך ומכוון פעילויות חקר וגילוי שימוש ב

לגלות  התבקשובלוח המאה. הלומדים תוך שימוש ור בוחי ,מספרים ורבבחי שלעיל התמקדההפעילות 

חוקיות במבנה הלוח, תוך הקפדה על קריאה וכתיבה מדויקת של המספרים. באמצעות הפעילות 

אפשר לפתח אצל הלומדים את יכולת ההכללה במסגרת פיתוח חוש למספרים, תוך חזרה וביסוס של 

מספרים  ,זוגיים-זוגיים ואי בעשרות שלמות, במאות שלמות, מספרים מספרים ,מתמטיים כמומושגים 

  פעילות מסוג זה תורמת:ספרתיים. -ספרתיים ועד תלת-חד
 .בעל פה"יעילים" חישובים  עידוד הלומדים לבצעל •

  .קירוביםוע אומדן, וביצל •

 תחושת סדר גודל של מספר, ומקומו במערכת המספרים. ישתרכל •

 הנחיצות בבקרה, בבחינת סבירות של תוצאות, באיתור טעויות, ובהכרת שיטות בקרה. תהבנל •

 .חסרונות של כל אחת מהןבות ודיון ביתרונו ,דרכי הפתרון המוצעותמגוון  ינתבחל •

 בין מספרים. וףיחידות עשרות ומאות, וצירמרכיבים של ק מספר לופירל •

 השערות ברמה אינטואיטיבית. אתהעלל •

 .המתמטיות תובנותעמקת המסקנות וה תהסקל •

102+398= 124+376= 147+253= 158+342= 193+207= 204+196= 217+483= 
103+297= 126+374= 148+352= 162+238= 194+206= 206+194= 231+469= 
104+296= 132+468= 152+348= 168+432= 196+204= 207+193=  
106+294= 138+462= 153+247= 174+526= 197+203= 213+487=  
107+293= 142+358= 156+234= 176+324= 198+302= 214+386=  
108+392= 143+257= 157+243= 192+308= 203+197= 216+384=  

103+897= 127+873= 157+843= 197+803= 
104+896= 138+862= 174+826= 204+796= 
106+894= 143+857= 176+824= 206+794= 
107+893= 147+853= 193+807=  
124+876= 153+847= 194+806=  
126+874= 154+876= 196+804=  
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 מקורות

 מעלות, ת"א.. ו בכל המגזרים-תכנית הלימודים החדשה במתמטיקה לכיתות א). 2006משרד החינוך (

 

 

 

צינצינטוס–רונית בסןד"ר   
מרצה במכללת סמינר 

הקיבוצים, מדריכה מורים 
בתחום  "פרחי הוראה"ו

.הוראת המתמטיקה  

 פרופ' דורית פטקין
מרצה בכירה לחינוך מתמטי 

במכללת סמינר הקיבוצים 
אביב, מדריכה מורים -בתל

בעלת ניסיון ”, פרחי הוראה”ו
עשיר בדרכי הוראה ובטיפול 
בטעויות ובתפיסות מוטעות 

 של תלמידים במתמטיקה.
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