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 לתרגול חילוק בשלמים עם שאריתיישומון   :פעילות

 'ו –' ג  :שכבה

 חילוק עם שארית  :יישומון

 :כתובת הפעלה

division_with_a_remainder.htmlhttp://ymath.haifa.ac.il/images/stories/ogdan_geogebra/ 

 

 .במצבים שונים, יישומון זה נועד לתרגל את התלמיד בתרגילי חילוק עם שארית

מטרה חשובה לא פחות היא הצגת תמורות שונות של תרגילי חילוק המאפשרות למורה לקיים דיון 

בעיות המוצגות ה. לאינסוף 0במרחב פתרונות הנע בין , קבוצתי בבעיות חילוק עם שארית/כיתתי

 . מאפשרות דיון במבנה הכפלי של המספרים הטבעיים ומעבר לכך

   

 .שאריתו מנה, מחלק, מחולק: מכיל את האיברים ,במספרים שלמים, מלאחילוק תרגיל 

 . כשבכל תרגיל חסרים חלק מהאיברים והתלמיד נדרש להשלימם, היישומון מציג באופן אקראי תרגילים

 
 
 

 :של היישומוןמראה מסך אופייני 
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 היא , לדוגמה, אפשרות אחרת

 

 
 

בהתאם למספר הפתרונות , המתחלקים לארבעה סוגים, צירופים שונים של תרגילי חילוק שמונהקיימים 

 .שיש לתרגיל

 

 . תרגיל בו חסר איבר אחד בלבד : 1סוג 

 .והבעיה נועדה בעיקר למיומנות חישובית, הפתרון יחיד 

 : דוגמה 

 
  . ל זה חסרה המנהבתרגי 

 , הנעלם הוא המחולק בלבד תרגילים בהם, שלושה צירופים שונים אחריםבצורה דומה קיימים גם  

 .או השארית בלבד, בלבד או המחלק 

 

 

 .תרגיל בו חסרים שני איברים והפתרון הוא יחיד : 2סוג 

 .הבעיה נועדה בעיקר לפיתוח מיומנות חישובית, גם כאן 

 :דוגמה 

 
 .זה משתייכים רק תרגילים בהם הנעלמים הם המחולק והמחלקלסוג  

 

 



 

__________________________________________________________________________ 
 50913חיפה ,   אוניברסיטת חיפה,  הפקולטה לחינוך  –-  למתמטיקה בחינוך היסודי מרכז מורים ארצי

 6466125-12פקס       6421828-12טל 
  e-mail: mathcntr@construct.haifa.ac.il ל"דוא :  mathcenter-k6.haifa.ac.il כתובת האתר  : 

 

 . 1 -רונות הוא סופי וגדול מתרגילים בהם חסרים שני איברים ומספר הפת :3סוג 

 כדאי להשתמש לדיון כיתתי ולחקר מרחב הפתרונות . תרגילים אלה הם תרגילים לא שיגרתיים 

 .הכללתו/והגדרתו 

    השארית יכולה לקבל סדרת ערכים שלמים ; נתונים  q, המנהו b, מצב כזה נוצר כאשר המחלק 

 .נקבע בהתאם, a, ערך המחולק, ולכל ערך של השארית, ( q-1)   -ל 0שבין  

 

 : דוגמה 

 
 (.11:11... , 11:11, 11:11)לתרגיל בדוגמה זו יש  עשרה פתרונות שונים  

 
  
 

 . שומון מציגמצב זה נוצר בסוגים נוספים מבין שמונת הסוגים שהיי

 

 

 .תרגילים בהם חסרים שני איברים ומספר הפתרונות הוא אינסופי :4סוג 

  ואז אפשר להגדיל את שניהם, נעלמים  q, והמנה b, כאשר המחלק ,לדוגמה, מצב כזה נוצר 

  .כרצוננו, בהתאמה 

 

 : דוגמה 

 
 

 : דוגמה שניה למצב דומה 
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 הנחיות להפעלת היישומון

 

ם הארצי מאתר מרכז המורי Google Chromeאו  Internet Browser -היישומון מופעל דרך ה

 .למתמטיקה בחינוך היסודי

 .GeoGebraהוא נכתב באמצעות תוכנת 

 

 :מסך הפתיחה של היישומון נראה כך

 
 
 

 . התחליש להקיש על כפתור , צב ההתחלהמלחזרה ל

 .ה התשובות הנכונותכפתור זה מאתחל את מונה התרגילים ואת מונ

 

 . תרגיל חדשיש להקיש על כפתור , לקבלת תרגיל חדש, לאחר מכן

אחד משמונת סוגי התרגילים שהוגדרו , יוגרל תרגיל חילוק אקראי כלשהו, זה לאחר הקשה על כפתור

 .1-11והמחלק בטווח , 00-100המחולק הינו מספר בטווח . ביישומון

 

 : ל את המסךנקב, לאחר ההקשה הראשונה, לדוגמה
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 . לקבלת משוב, בדיקהויקיש על כפתור , התלמיד יזין את הפתרון לשדות מתחת למנה ולשארית

 .ללא הגבלה, כך ניתן לחוזר ולקבל תרגיל חדש

 

 

 

 הצעה לפעילויות ולתרגילים

 
 

 :בכל פעם שמוצג תרגיל כדאי לשאול

 

 כיצד הגיעו התלמידים לפתרון? 

 

 האם יש יותר מפתרון אחד? 

 

 .לבקש דוגמאות לפתרונות נוספים, ם יש יותר מפתרון אחדא -

 

 ם קיימת מגבלה על מספר הפתרונותהא? 

 

 איזה חוקיות מוצאים התלמידים בין הפתרונות השייכים לאותו תרגיל. 

 
 


