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(C) 

 משמעות השבר  -  1 יחידה 

 מתוך הסילבוס:

)מתמטי  נושא

 ודידקטי(

  הערות דידקטיות תכנים

משמעות השבר 

 הפשוט

 

 

 

 ילדים של קשיים

 השבר בתפיסת

 

 :משמעות שבר פשוט

 -רציף ואינו רציףחלק של שלם )

 (כמותחלק של 

 מנת חילוק

 נקודה על ישר המספרים -מספר 

 אופרטור בפעולת כפל

 

 יחס

 :מודלים

 מודל שטח

 מודל קבוצה

 מודל ציר מספרים

 שברים וסימון זיהוי 

צביעה   : שונים בייצוגים

של חלק משטח, סימון 

 השבר מיקוםו חלק מכמות

 המספרים ישר על כנקודה

  אמצעי מודלים והצגת

 המחשה שונים 

  שאלות מילוליות הצגת

 למשמעויות המתאימות

השבר ודיון  של השונות

 בייצוגים הרלוונטיים

  קישור ליישום רלוונטי

 בחיי היומיום

  אומדןפיתוח יכולת :

הערכה של גודל החלק, 

, שברים מיקוםמציאת 

 מרחקה מציאתו

 ישר על נקודות בין

 .המספרים

 

 מטרות המפגש:

 עם חמש המשמעויות של השבר הפשוט  כרותיה

 עם  ייצוגים שונים לשבר הפשוט  כרותיה

 דקות 081 –יחידת הוראה כפולה זמן משוער: 

 

 חומרים ועזרים: 

  אמצעי הצמדה ללוח

 אמצעיםאמצעי המחשה: כדאי להביא אמצעי המחשה מתוך ספרי הלימוד השונים: עיגולים, מלבנים, 

  בדידים )להצגת קבוצות(
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(C) 

 ית לימודיםתכנ

 (, טושים4Aדפים ריקים )

 נספחים )דפים לשכפול(

  יישומונים למחשב )ראו בהרחבה(

 ספרי לימוד

 

 1שיוצגו במפגש מס' ( Big Ideas)הרעיונות הגדולים 

 לאורך כל שנות הלימוד. תהשבר הפשוט הוא חלק מהמתמטיקה הנלמד

לייצוג חל מעבר השבר נלמד תחילה בעזרת אמצעים קונקרטיים )אמצעי המחשה( ובהמשך באופן מדורג 

 .מופשט

 לשבר יש משמעויות שונות.

יכול להיות מיוצג על ידי השבר מכמות או כמנה של חילוק שלמים, השבר כחלק השבר כחלק משלם, 

 .בוצהכמות שונה של פריטים בקכגדלים שונים של ייצוגי השלם או 

 למנחה:ת הידע הרחב

 :הפשוט השבר מושג בהבנת קשיים

  0 –שיש מספר קטן מ קושי בהבנה 

  (ביחידות הבאות)יטופל  צפיפות המספריםשל רעיון הבנת ה -קושי בתפיסת האינסוף 

 מתקשים תלמידים. שווים לחלקים מחלקים אותה( השלם) היחידה מהיבקביעה של  קושי 

 חצי, שלמה פיצה: לדוגמה שווים לחלקים אותו לחלק שניתן דבר כל הוא ששלם להבין

 ישראל מדינת של השנתי התקציב או, בכיתה הימני בטור היושבים הילדים, עוגה

  מאחר והשבר הפשוט . שונות תיומשמעו בעל עצמו בפני מספר הוא השברשקושי בהבנה

והם מתעלמים  תלמידים מתקשים להתייחס אליו כאל מספר אחד ,מורכב משני מספרים

- לומר ש לדוגמה, יש תלמידים הנוטיםולכן  ,מקו השבר
 

 
- קטן מ 

 

 
 .5קטן מ  3כי  

  שלם(. 0קושי בהבנה שיש שברים שהם גדולים מ( 

  חלקי לבין שלמים בין מאי הבחנה נגרם הקושי: מעורב מספרקושי בהבנה שלמשמעות 

     ,  לדוגמה .השלם
 

 
 ההבנה(. רבעים)"לבין "שלושה" שלוש" ביןש הבדלהבחנה ב.  

 ועוד שלמים בשלושה שהמדובר היא הנדרשת
 

 
 .נוסף שלם מתוך    
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  העוסקת במציאת חלק של השלם כאשר הערך של השלם אינו ידוע  על שאלהקושי לענות

 לדוגמה: קבוצה של צועדים עברה
  

 
מהדרך , איזה חלק מהדרך נשאר לקבוצה לעבור?    

 כי לא יודעים כמה ק"מ,( לענות על שאלה זו )ילדים מתקשים יגיבו שאי אפשר 

 החילוק פעולת של שונים מצבים לשני המספר של הגרפי הייצוג בין הקשר הבנת: 

 
 

 
 .חלקים 4 - ל שלמים 3 מחלקים  -  

 
 

 
 (. חלקים) מהרבעים 3 ולוקחים רבעים 4  ומקבלים חלקים 4 - ל שלם מחלקים -

 המספר בדרכים שונות של ולייצוג המתמטי המופשט לרעיון המוחשי מהשלב במעבר קושי. 

תלמידים מתקשים לקשר בין ייצוגים שונים של המספר ולעבור משלב הפעילות באמצעי 

המחשה ומודלים שיש להם משמעות מוחשית וכמותית )חתיכת פיצה מתוך פיצה שחולקה 

לשמונה חלקים שווים( לשלב של ייצוג המספר באופן מילולי )שמינית( ולשלב של כתיבת 

המספר כייצוג גרפי 
  

 
 וך בדרך של שיח, בגישור בין הייצוגים השונים של המספר.. יש לתו   

 קשיים בהבנת המודלים להדגמה:

 להבין שאותו שבר יכול להתייחס לכמויות שונות או לגדלים שונים של אמצעי  קושי

. כך גם כאשר מדגימים חצי מתוך עיגול גדול 01וחצי מתוך  8המחשה. לדוגמה: חצי מתוך 

יו תלמידים שיחשבו שיש , יהקטןוחצי מתוך עיגול 
 

 
"גדול"  ו  

 

 
ששברים ככך גם  "קטן". 

יכולים להיות שווים ביניהם כי הם מתייחסים לאותה כמות. לדוגמה: 
 

 
ו  

 

 
. 

  .כאשר מדגימים בעזרת מודל השטח, יש תלמידים המתייחסים אל כל  חלק כאל שלם 

  מאוד להבנה.הדגמה בעזרת ציר המספרים )או סרגלים( היא מופשטת וקשה 

  :לבנים, נתפסים כ 5עיגולים שחורים לעומת  1הדגמת יחס נתפסת באופן שגוי. לדוגמה - 

 . 7מתוך  1

  שכל אחד במודל השטח. לדוגמה: שני שלמים  0קושי בזיהוי היחידה כאשר השלם גדול מ

)סה"כ  חלקים 6צבועים בהם חלקים ובסה"כ  4מחולק ל 
 

 
). 

  הקבוצה, יש תלמידים המצפים שכל החלקים בקבוצה יהיו כאשר מדגימים בעזרת מודל

 בעלי שטח שווה כפי ש"התרגלו" לראות במודל השטח.

 :לקריאה נוספת אודות קשיים מומלץ לקרוא

 ממצאי מחקרים על תפיסות אופייניות של שברים ושל פעולות בשברים.בחומרי ההתמקצעות ב:   .0

 1117, מאי 03, מספר חזק מדוע קשה ללמד שבריםאהרון ר,  .1

 

 לקישוריות בין תכנים שונים המופיעים בתכנית הלימודים לנושא מפגש זה: אפשרויות

 נושא השטח )שטח של משולש, שטח של מלבן(לקישור 

 זו( ביחידה לא נדון בכךקישור לקנה מידה )

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/hitmakzeut/materials/fractions_basics/typical_concepts.pdf
http://mathcntr.edu.haifa.ac.il/mispar_chazak/11/teaching_fractions.pdf
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(C) 

 

 המפגש: מהלך

 : הערות:

 כיתוביות באדום הן תשובות אפשריות .1

 ההנפשה(את המצגת הנלווית יש לראות בתצוגת מצגת )בגלל  .2

 

הלמידה  והצגת מצגת השקפים במקביל. בהן יתנסו המשתלמים המפגש כולו מורכב מרצף של פעילויות

וגיבוש התובנות בדיון במליאה. הצגת  בפעילויות חקר מתבצעת תמיד על ידי הפעלה של המשתלמים

 המידע תיעשה כסיכום לדיונים שייערכו בעקבות הפעילות.

 

 פתיחה במליאה - 1שקף 

 כל השתלמות תתחיל  מהצגת מבנה המפגש ולוח הזמנים. 

 הקדמה לפעילות במפגש זה:

במודלים . (ו-אבביה"ס היסודי ) השניםהראשון יעסוק במשמעות השבר הפשוט הנלמדת לאורך  המפגש 

 השונים בהם מייצגים את השבר הפשוט. במסגרת המפגש נדון בדילמות העולות מבחירת אמצעי

 בטעויות אופייניות ובסיבות להן. ההמחשה, בקשיים של למידת הנושא,

 

 סיפור קצר מההיסטוריה -במליאה  פתיחה:

ברים נבע משני סוגי להציף את הצורך שנוצר במספרים לא שלמים. פיתוח הש –מטרת הסיפור למנחה: 

 צרכים: צורך מתמטי וצורך שמקורו בחיי היומיום.

את הסיפור ניתן לספר כפי שהוא. אפשרות נוספת: להקדים ולשאול את המשתלמים למה לדעתם נוצר 

 צורך בשברים.

 

   הסיפור:

 ועוד.ם י, אירציונלירציונלייםהמספרים כולל סוגים שונים של מספרים: טבעיים, שלמים,  עולם

היו המספרים הראשונים בהם השתמשו בני האדם. היכרות  (…… , 3 , 2 , 1)המספרים הטבעיים 

אינטואיטיבית עם המספרים הטבעיים קיימת מאז קיומו של האדם במקומות שונים שלא היה ביניהם קשר 

רכי )שהרי לא הייתה תקשורת בתקופות קדומות(. בתקופות קדומות השתמשו במספרים הטבעיים לצ

 פעולת חיבור ולאחר מכן התווספה פעולת הכפל(. –מנייה ובשלב מאוחר יותר לצורך חישובים )בתחילה 

 עולם המספרים התרחב משתי סיבות: צרכים 'מתמטיים' וצרכים יום יומיים.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/PDF/
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(C) 

הצרכים ה'מתמטיים' באו לידי ביטוי אצל העוסקים בדבר. לדוגמה: יום אחד חשב אחד מחכמי השבט כי 

 -( אבל יש לו בעיה למצוא מספר שמכפלתו ב4) 8תיתן תוצאה  1 -בעיה למצוא מספר שמכפלתו באין לו 

 . הוא הרגיש כי קיים צורך בהרחבת עולם המספרים.5תיתן תוצאה  1

 הצרכים היום יומיים התעוררו בסיטואציות שונות, כמו מדידות, סחר חליפין וחלוקת רכוש. 

 רים הטבעיים. לא תמיד יכלו להסתפק בשימוש במספ

 שנים לפני הספירה.  1111 -לראשונה ניתן למצוא שברים אצל המצרים כ

 לפני הספירה והוא מתעד את השנים 0611 -עדויות על כך נמצאו בפפירוס רינד שנכתב ב

והם נקראים שברי יחידה.  0לפני הספירה. המצרים עסקו בשברים שהמונה שלהם הוא  0611-1111

 הביעו כסכום של שברי יחידה בעלי מכנים שונים.שברים אחרים הם 

:הלדוגמ
 

 
 
 

 
  

 

  
 השונים כסכום של שברי יחידה.. אין תיעוד לגבי הדרך בה הם הגיעו להצגת השברים 

באותו פפירוס מוצגות שאלות מתמטיות רבות המצריכות שימוש בשברים. שאלה לדוגמה המתארת  בעיה 

 אנשים שווה בשווה? 8 -ל ככרות לחם 7מחיי ים יום: איך לחלק 

אנשים. כל אחד יקבל  8 -ככרות וחלקו אותם ל 4וגם הפתרון תואר שם: קחו 
 

 
 .כריכ  

אנשים. כל אחד יקבל   8 -וחלקו אותם ל כרותיכ 1לאחר מכן קחו 
 

 
אחד וחלקו אותו  כריכלבסוף קחו  .כריכ 

אנשים. כל אחד יקבל  8 -ל
 

 
 .כריכ 

סך הכל יקבל כל אדם  
 

 
 
 

 
  

 

 
שהם, כידוע לנו,  

 

 
 . 

ניתן להציג את השברים המצריים בפעילויות העשרה למשל  לתרגול של הרחבה וצמצום שברים. אם 

רוצים להביע את השבר  
 

 
  -כסכום של שברי יחידה, אפשר להרחיב אותו ל 

 

  
ולרשום  

 

  
 

 

  
  

 

  
ואז   

לצמצם ולקבל   
 

 
 
 

 
  

 

  
 . 

גישות שונות לקריאה נוספת אודות שברים בהיסטוריה ופעילויות העשרה מומלץ לקרוא בקישור הבא: 

פעילויות העשרה בנושא שברים )אחת מהיחידות הבאות תוקדש ל שברים וויוןיושלהצגת מושג השבר 

 מצריים(.

 דיון במליאה: - 2שקף 

)סביר להניח שחלק מהמשתלמים מכירים לפחות  של משמעויות השבר ראשונית : הצפההפעילותמטרת 

  חלק מהמשמעויות(.

ות של שבר פשוט שאלות מילוליות. יש לפתור את השאלות ולחשוב איזו משמע 5למשתלמים מוצגות 

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/hitmakzeut/materials/fractions_basics/different_attitudes.pdf
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/hitmakzeut/materials/fractions_basics/different_attitudes.pdf
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/hitmakzeut/materials/fractions_basics/different_attitudes.pdf
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(C) 

 . מהןעולה מכל אחת 

 הערה: השאלות מוצגות על גבי השקף אין צורך בשכפול.

 למנחה:

 משמעויות השבר:

  השלם מחולק ל  -חלק מתוך שלם- n   מסומן כ ו, כל אחד מחלקים אלחלקים שווים- 
 

 
 השלם. 

  הקבוצה מחולקת ל  חלק משלם שהוא קבוצה. -חלק מכמות–n  פריטים שאינם בהכרח שווים

 ., קבוצות של פריטים שאינם שווים בגודלםהקבוצה n/1 -בגודלם, כל פריט מסומן כ

  1 -כשהמחלק  שונה ממספר המבטא תוצאה של חלוקה של שני מספרים שלמים     –מנת חילוק. 

  מאפשר להשוות שני שברים על פי מנתם. היחס בין המספרים  –יחסA   ו–B  הוא המנהB:A   או

A/B    הרישוםA   ל–B   מבליט את היחס כהשוואה בין A  ל- B 

 מספר המיוצג על ציר המספרים.ה -מספר 

 האופרטור - אופרטור  
 

 
 .3ה פי תוהקטנ 1, מתאר הגדלה של כמות נתונה פי  הלדוגמ 

נקודה על ישר הערה: בתכנית הלימודים מופיעות המשמעויות הבאות: חלק משלם, חלק מכמות, 

 מנה ויחס.המספרים, 

( ההתייחסות למשמעות שבר כחלק משלם נחלקת לשלם רציף 1113 )תירוש וחבריםבספרות המקצועית 

המוצג ביחידה אחת ושלם שהוא כמות(. כמו כן מופיעה )שם( ההתייחסות לשבר כאופרטור. כדאי להעלות 

 .זאת בדיון

 : עם תשובות תוכן השקף

 את המשמעויות המוצגות בתכנית הלימודים.הערה: השקף מציף 

עליו בחלק מהסיטואציות השבר  פתרו את השאלות הבאות. מה משמעות השבר בכל אחת מהשאלות?

ובחלק מהשאלות השבר עליו נשאלים לגבי  1עצמה כמו בשאלה  בשאלההמשמעות רשום נשאלים לגבי 

 .0המשמעות נמצא בתשובה כמו בשאלה 

 שבר כמנה  ילדים. כמה תפוחים קיבל כל ילד?  3תפוחים בין  1חלקתי  .0

שבר כחלק , כאופרטורשבר תלמידים, רבע מהם יצאו לספריה. כמה יצאו לספריה?  36בכיתה  .2

 מכמות

מהזריקות דן הצליח לקלוע לסל. איזה חלק  5 –פעמים. ב  11דן זרק את הכדור לכיוון הסל  .3

 שבר כיחס מהזריקות קלע דן?

 שבר כמספר ?יאיר פסע שלושה צעדים. אורך כל צעד חצי מטר. איזה מרחק עבר יאיר .4

שבר  אכל דני? מהסוכריות. איזה חלק סוכריות שהיו בחבילה 7אחת מתוך   היסוכרידני אכל  .5

 כמותחלק מכ
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(C) 

 

 .ופעילות דיון במליאה – 3שקף 

 סיכום המשמעויות ובקשה לחבר שאלה לכל משמעות. המטרה: 

הכוונה שמורים יעסקו במיון  שאלות למשמעויות השונות עם התלמידים שלהם אבל כדאי לנצל אין הסבר: 

חיבור שאלה מילולית המשימה שניתנה למשתלמים.  של הזדמנות זו ולהבין את המשמעות הדידקטית

)מוגדרת  של יישוםלמשמעות הנה פעולה הפוכה מבחינה קוגניטיבית לזיהוי המשמעות. זוהי פעילות 

שאלות במשמעויות השונות ה תהמשמשת בדיקה להבנת המשמעות. לאחר הצג(  חשיבה גבוהה רמתכ

 .כדאי לדון במשמעות הדידקטית של הפעולה

 בתכנית הלימודיםעיון  – 4שקף 

 עם משמעות השבר הפשוט בתכנית הלימודים.כרות יהמטרה: ה

הפנייה של המשתלמים לתכנית הלימודים ובקשה למצוא איזו משמעות של שבר פשוט נלמדת הפעילות: 

בעקרון, יש  עם משמעויות השבר ולא נתייחס לפעולות בשברים. כרותיבהבשלב זה נתמקד באיזו כיתה. 

. מאחר ומדובר במפגש הראשון יש קישור מהמצגת לבקש מהמשתלמים להביא תמיד את תכנית הלימודים

 לתכנית הלימודים על הרשת.

לאחר שהמשתלמים ימלאו את הטבלה כדאי לסכם את הדברים  .0נספח  -במקביל יש לחלק את הטבלה 

 5במליאה. בעזרת שקף 
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(C) 

 סיכום במליאה   -5שקף 

 . את התשובות ולרכזניתן לבחון את התוצאות בעזרת שקף זה בתכנית הלימודים  לאחר העיון 

 סיכום הדברים מוצג בטבלה הבאה:

 הערות מושגים משמעות תת נושא כיתה

 הכרת השבר חצי  כיתה א'  
חלק משלם )יחידה 

 וכמות(
 חצי,  

שני חצאים הם  .נותן חצי 1 –ל  0הבנה שחילוק של 

 שלם )ללא סימון פורמאלי(

 כיתה ב' 

 הכרת השברים חצי ורבע 

  

חלק משלם )יחידה 

 וכמות(

 חצי, רבע  

  

 שעות 1

לא חייבים להציג את המספר במספרים אפשר להסתפק 

במילים חצי ורבע. הקשר בין המספרים ילמד תוך 

 מניפולציה בחלקי יחידה

 כיתה ג'

 שברי יחידה )שבר יסודי( 

השוואה בין שברים 

 יסודיים

 

 חלק משלם

 וכמות()יחידה 

  

  

 שעות 4

למידה תוך שימוש באמצעי המחשה )עיגולים, מלבנים( 

 וכן קישור למדידות )כסף, זמן, אורך משקל וכו'

אין צורך  –מציאת חלק של כמות באמצעות ניסוח מילולי 

 לקשר לתרגיל כפל.

 כיתה ד' 

 הכרת השבר הפשוט 

ייצוג של אפס וכל מספר 

 טבעי בצורת שבר

שמות שונים לשבר, 

 השוואת שברים 

 חלק משלם 

חלק של כמות 

  )אופרטור(

מונה,  

מכנה, קו 

שבר, מספר 

 מעורב

 שלם

 שעות 01 

ייצוג שברים פשוטים במגוון מודלים: שטח, כמות, ציר 

 מספרים,

השוואת השברים תיעשה בדרכים אינטואיטיביות ללא 

 אלגוריתם

 כיתה ה'

 שברים גדולים משלם

 צמצום והרחבה 

 השבר כמנת חילוק

חלק של כמות, 

השבר כיחס, 

השבר כמנת חילוק  

משמעות של  -

 מספר 

צמצום , 

 הרחבה

 שעות 07

לימוד באמצעות אמצעי המחשה ומעבר ללימוד אלגוריתם 

למציאת שברים שווים ולהשוואת שברים )צמצום והרחבה 

 ומציאת מכנה משותף(

 כיתה ו'

 

 חלק של כמות 

 שלםחלק של 

מנת חילוק 

משמעות של 

 מספר 

 יחס 

 צפיפות שברים

 

 שעות  01

 שימוש באמצעי המחשה ומעבר לאלגוריתם

 שעות )יחס(  01
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(C) 

 לאחר מילוי הטבלה ניתן לדון במספר נקודות:למנחה: 

בתכנית הלימודים בשבר במשמעות של יחידה יש עיסוק רב האם ניתן אותו משקל לכל משמעות?  .0

רציפה המופיעה כאורך וכשטח.  בלמידה של שבר כיחידהרציפה. בספרי הלימוד עוסקים בעיקר 

המשמעות של שבר כיחידה רציפה כנפח כמעט ולא מטופלת. כמו כן עוסקים בתכנית הלימודים  

שבר כמנה. יש מעט משקל על שבר כיחס והתייחסות בשבר כחלק של כמות, עיסוק מאוחר יותר 

 .ותכונותיולזה בעיקר בכיתה ו. הסיבה היא הקושי בהבנה של משמעות היחס 

סדר לפי רמת קושי, לימוד אינטואיטיבי לפני למידה  – אילו הדגשים מציגה תכנית הלימודים? .1

תם, הקפדה על שימוש פורמאלית, עיסוק בדרכים אינטואיטיביות לפתרון לפני למידת האלגורי

 באמצעי המחשה לאורך כל תהליך הלמידה.

 

 פעילות אישית ופעילות ודיון במליאה פעילות של המשתלמים :6שקף 

 ריקים ונבקש מהם  לייצג בכל דרך הנראית להם את  4Aבשלב זה נחלק למשתלמים דפי למנחה: 

השבר
 

 
 .  את הייצוגים שלהם נצמיד ללוח ונבקש מהם למיין אותם. 

 שלושה מודלים לייצוג השבר:להגיע לחלוקה של  המטרה:

 ה:לדוגמ ,מודל השטח 

 

 לדוגמה:מודל הקבוצות , 

 

 

 

 לדוגמה:מודל ציר המספרים , 

 

 בשקפים הבאים נדון בהרחבה בכל אחד מהמודלים.
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(C) 

ת. וות נוספויפעילשתי ובעקבותיה דיון. בתום הדיון יקבלו המשתלמים  פעילות משתלמים - 7 ףשק

מתבקשים לקבוע באילו שרטוטים מיצג החלק הצבוע את  . הם 1נספח המשתלמים מקבלים את 

 השבר רבע.

 (.1113)תירוש וחברים  'מחקרים ופעילויות'שברים הפעילות מבוססת על 

. השרטוטים מהשקף מוצגים מודל השטחמוצגים באמצעות חלקים משלם המציג שקף זה למנחה: 

 :כאן. ליד כל שרטוט מוצגת התשובה ושאלות אפשריות לדיון במליאה

 א.

 

שרטוט א  מייצג באופן קלאסי את השבר רבע. העיגול 

 חלקים השווים בצורתם ובשטחם. 4 –מחולק ל 

 

 ב.

 

 

 ג.

 

 

זה לדון  כדאיבעיסוק בשלב ג  כנ"ל. –שרטוטים  ב 

 במספר נקודות:

  .ההבדל בין העיגול ובין המלבן כמייצגים את השלם

חלק העיגול )הגזרה( נראית כחלק של צורה בעוד 

 שחלק המלבן נראה כשלם בעצמו.

  האם להתחיל מייצוג בעיגולים או במלבנים או להציג

 את שתי הצורות בו זמנית.

  קשה  –ים. החיסרון נראה כשלם וחלק –יתרון לעיגול

 .1 כפולותלייצג בו חלקים שאינם 

 ד.

 

טעות רווחת היא לטעון שרטוט ד מייצג אף הוא רבע. 

מאחר ומדובר בחלקים שווי שטח אבל לא חופפים.   ,שלא

שאלה לדיון בשלב זה תהייה באיזה שלב יש לחשוף 

 חלוקות מעין אלה ללומדים )אם בכלל(.

 ה.

 

 היאשגיאה צפויה ה לא מייצג רבע אלא שליש.  שרטוט

יש  . בר ברבע בגלל שהעיגול נתפס כשלםלחשוב שמדו

 -נטייה להשלים אותו במוח. זהו חיסרון נוסף של העיגול  

זו צורה "חזקה" וקשה לנו להתייחס לחלק של עיגול כאל 

 שלם.

 ו.

 

הטעות הנפוצה כאן היא  כי א רבע. ו מייצג אף הו שרטוט

לא מדובר ברבע מאחר ומלמדים לאורך זמן כי כדי ליצור 

חלקים שווים וצובעים  4 –רבע מחלקים את השלם ל 

חלק. בעוד שעל פי ההגדרה הרבע במודל השטח הוא 

רבע משטח השלם. הקושי כאן הוא בהבנה שחצי מחצי 
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(C) 

 הוא רבע של הצורה השלמה.

נחשוף לומדים לצורות  באיזה שלב –לדיון שאלה  

 ?המחולקות לחלקים שאינם שווי שטח

 ז.

 

למרות שהחלקים הצבועים אינם שרטוט ז מייצג רבע. 

נמצאים ברצף אחד. יהיה מי שיטען שמדובר במודל 

זה  –. אין כאן טעות 8משבצות צבועות מתוך  1 -י כמות

 .עניין של החלטה

 ח.

 

לדיון  אלותשמרכז בתוכו את השרטוט ח מייצג רבע. 

 ז. –שעלו בשרטוטים ו ו

 ט.

 

על מנת להבין שמדובר שרטוט ט מייצג אף הוא רבע. 

במשולשים שווי שטח יש להכיר את הנוסחה לחישוב 

במידה ויש קושי בהבנת השוויון בין . שטח של משולש

המשולשים כדאי להציע למשתלמים לשרטט את גובה 

 המשולשים.

שווי  .האנכי מסמנים קטעיםשימו לב, הקווים על הציר 

 אורך.

 

 לבצע עם לומדים בכיתה.שתי הפעילויות הבאות אינן מופיעות במצגת. פעילויות אלו ניתן 

 חשוב לבצע את הפעילות עם המשתלמים.

 חלקים שווי שטח.  4 –חלקו אותו ל   4Aקחו דף : א'פעילות 

 הצבוע? מה גודל החלקצבעו חלק אחד. 

 . (')יש לדאוג לכך שתהיה גם החלוקה שמציג שרטוט דיתקבלו שטחים צבועים בצורות שונות. 

 ?אם כל הרבעים שווים אחד לשניהיא: ה זוהשאלה לדיון המזמנת פעילות חקר 

זאת אומרת בכלים לא  –הערה: לבקש מהמשתלמים לחקור את שוויון השטחים כמו לומדים בכיתה ד 

 על ידי גזירה/קיפול/ השוואה ישירה וכו'. -פורמאליים  

 בעקבות הפעילות לדון במטרת הפעילות ובמסקנה אליה אמורים להגיע: 

 . חופפיםבהכרח כל הרבעים שווים בשטחם למרות שהם לא  דלםובגכשהשלמים שווים 

 

 : ב'פעילות 

 חתכו ממנו מלבן כלשהו. חדש )לא את הדף מהפעילות הקודמת(.  A4קחו דף הפעילות: 

 לכל משתלם יהיה מלבן בגדל שונה. 

 חלקים שווים. מה גודל החלק שהתקבל?  4 –חלקו את המלבן ל 
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(C) 

 שווים?  אצל כל המשתלמיםשהתקבלו האם גם כאן כל הרבעים 

 שאלות לדיון:

  ד לשני מדוע כאן הרבעים שונים?אחהמסקנה שהגענו אליה קודם הייתה שכל הרבעים שווים 

  3 –ו  1מה מטרות פעילויות? 

אפשר לחלק לחלקים לא חופפים. ברגע שמדובר בשטח אם  -העמקה של הבנת מודל השטח  

חלק של צורה מתייחס לשלם חלקים שווי שטח את אותו השלם הם יהיו שווים.  4 - חילקנו ל

 ת השלם.ממנו חילקנו. כשלא מדובר ביחידה יש להגדיר א

 

 6סיכום הקשיים שהוצפו בפעילויות משקף   -דיון במליאה  – 8-9שקפים 

האחד   8שלא הוצגו בפעילות בשקף  קושי וישנ 9עוסקים בקשיים במודל השטח. בשקף שקפים אלו 

 הצגה של מספר מעורב והשני שלמים בעלי גודל שונה.

ושני שליש וכן חמש  אחדהצגת מספר מעורב  כמו                                       מוביל לשתי תשובות 

שישיות. כדי להימנע מהתשובה חמש שישיות יש להקפיד על הגדרה של השלם )דבר שצריך ללוות 

 אותנו לאורך כל תהליך הלמידה(.

גדרת השלם עולה מהצגה של שלמים השונים תפיסה שגויה נוספת הנובעת מאי בהירות הקשורה בה

 בגדלם 

 

 

 .פעילות לומדים ובעקבותיה דיון -11שקף 

 .את המשימה . ולבקש מהם לפתור3נספח יש לתת למשתלמים את למנחה: 

 בעקבות הפעילות כדאי לפתור יחד את המשימה ולבקש מהמשתלמים להציג אסטרטגיות לפתרון.

 לדוגמה: אסטרטגיות

 ( והתבוננות בכל אחד מהרבעים בנפרד.כמו חלוקה של הריבוע הגדול לרבעים )א+ב 

 יכסו את הריבוע הגדול כמו...כמה חלקים  -מדן  וא 

 העברה של קווי עזר וחלוקה לחלקים קטנים שאת השטח שלהם קל למצוא 

 -ה' -חלק א'  ד' ו פתרון:                   
 

 
 

חלק ב' , ג' ,ו' , ח'                               
 

  
 

חלק ז' , ט'                              
 

  
 

 שאלות לדיון בעקבות הפעילות:
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(C) 

   ?עיסוק בצורות שוות שטח שאינן  –העמקת משמעות השבר כחלק משלםמה מטרת הפעילות

 אסטרטגיות שונות לפתרון, קישור לנושא השטח, חשיפה של (ד -ו  )לדוגמה חופפות

  ?החלוקה בשלב מתקדם אחרי שמשמעות באיזה שלב של הלמידה אפשר לתת משימה כזו

 לחלקים שווי צורה ושטח מובן ללומדים

  אילו שאלות מתווכות אפשר לשאול תלמידים בעת ביצוע המשימה 

  לקים יהיו )לדוגמה, מצאו אילו חאילו שאלות אפשר לשאול בדיון עם לומדים בהמשך המשימה

ביחד  
 

 
 מהמלבן הגדול, 

 

 
 מהמלבן הגדול, רשמו תרגילי חיבור מתאימים(  

 

 ותמודל הקבוצדיון ב - 11שקף 

ג'  מייצגים  את השבר  -בשקף זה ציור א' ולמנחה: 
 

 
 כשמדובר במודל קבוצה. 

   גהחלק הצבוע ייצציור ב' : 
 

 
 )כשהשלם הוא הקבוצה המוקפת בעיגול( .  

שגיאה צפויה בציור ב בגלל שהחלק הצבוע נראה כפול בשטחו מהחלקים האחרים יכולים לומדים לומר 

במודל הקבוצות מונים כמה שמדובר בשתי חמישיות. יש כאן בלבול בין מודל שטח ומודל קבוצה. 

אם מתייחסים קשר לצורות המרכיבות את הקבוצה ולגדלן. לא פריטים מתוך סך הפריטים בקבוצה ל

מייצג את השברציור ב כמודל שטח החלק הצבוע במודל קבוצה ל
 

 
. לכן חשוב ביותר להדגיש בכל 

 המוגדריםהשלם הנו אוסף הפריטים  משימה ללומד מהו השלם אליו יש להתייחס. במודל קבוצה 

 כקבוצה אחת וכל אחד מהפריטים המרכיבים את הקבוצה מהווה חלק שווה בקבוצה.

 נושא באמצעות שאלות כמו: בדיון ניתן להציג את ה

 כיצד ניתן להגדיר את השלם כך ששרטוט ב' יהיה נכון?

 ?כיצד ניתן להגדיר את השלם כך ששרטוטים א'  וג' יהיו נכונים

 

 מודל ציר המספריםפעילות במליאה  ודיון ב - 12שקף 

הראשונה. איך בשקף ציר מספרים. יש לבקש מהמשתלמים לסמן על הלוח את המספר המיוצג בשנת 

ה? י( מה המרחק בין השנת הראשונה לשנייחסית לשלם 0 –המרחק מה נקבע כי מדובר ב רבע? )

 0  –המרחק מה , שוב( מה הסיבה לכך? )שני רבעיםליד השנת השניה? ) ם( איזה מספר נרשורבע)

( רבעיםארבע ( האם ניתן לסמן שם מספר נוסף? )1) ? החמישיעל השנת  מסומן( מה יחסית לשלם

 (.חמישה רבעים או שלם ורבעמספר מעורב המורכב משלם ומחלק ) –השישילהציג גם את השנת 
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(C) 

 הצגת  טכניקה לחלוקת קטע לחלקים שווים –מודל ציר המספריםהמשך בדיון במליאה ב - 13שקף 

 חלקים שווים.  7 –ס"מ ל  5לבקש מהמשתלמים לחלק קטע שאורכו   למנחה:

 

 . פשוטהמשימה אינה חלקים שווים, בעזרת סרגל, זו  7 -חלוקת קטע נתון ל

 

 

 קטעים שווים על קרן: 7לעומת זאת קל מאד להקצות 

 

 .  Aפעמים, החל מקצה  7בוחרים קטע שאורכו כרצוננו ומסמנים אותו על הקרן 

 

 

 חלקים שווים בצורה מדויקת: 7 -ל    ABננצל עובדה זו כדי לחלק את קטע

 מאחד הקצוות של הקטע נעביר קרן בכיוון אקראי .א

 

 

 

 

 .E -קטעים שווים. את קצה הקטע השביעי נסמן ב 7, נסמן Aעל הקרן, החל מנקודה  .ב

 

 

 

 מכל נקודה שנוצרה על הקרן. BE -ונעביר מקבילים ל Bעם נקודה  Eנחבר את נקודה  .ג

 

 

 

 

 קטעים. 7נוצרו  ABעל הקטע 

A 

A B 

A B 

A B 

E

B 

A B 

E

B 

A 
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(C) 

 קטעים אלה שווים על פי משפט בגיאומטריה )משפט תלס(.

 : ותהער

   .באותה צורה ניתן לחלק כל קטע לכל מספר של חלקים שנבחר 

 טכניקה זו היא להעשרה בלבד אין צורך ללמד אותה בביה"ס 

 

 שבר כנקודה על ישר המספרים.  - הרחבהפעילות  -  14שקף 

 דיון במליאהתוצג למשתלמים לחוד וייערך בעקבות הפתרון  משימה. כל משימות 3בשקף מוצגות 

 :0משימה 

1שתילים במרווחים שווים בערוגה שאורכה 4מור שתלה 
 

 
מ' )היא התחילה מקצה הערוגה(. מה  

 המרחק בין השתילים?

 

את דרך הפתרון. סביר להניח שהשכיח יהיה שימוש בישר בדיון מומלץ לבקש מהמשתלמים להציג 

המספרים.  נקודה לדיון היא ההבדל בין מספר השנתות )השתילים( למספר הקטעים. נקודה נוספת 

 לדיון: הקושי של הלומדים להבחין בין מספר הקטעים למספר השנתות.

 

 

המרחק בין שתיל לשתיל הוא 
 

 
ש בשברים על ידי הפיכת מטר. ניתן לפתור שאלה זו ללא שימו 

 . 3-במקום ל 4 –ס"מ ל  150המרחק לס"מ.  הטעות השכיחה של לומדים תהייה ניסיון לחלק 

 :1משימה 

 קטעים שווים.  7 - הקטע הבא חולק ל

 ?  Aנקודה  מייצגתאיזה שבר  •

 ?  Bאיזה שבר מייצגת נקודה  •

 

 

 מייצג שמונה שבעיות או שלם ושביעית.  Bמייצג שש שביעיות ו A  2במשימה 
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(C) 

 

 :3משימה 

? )הציגו תשובתכם בשבר     AB קטעים שווים. מה אורך  קטע 9 - ליחידות חולק  4קטע שאורכו 

 פשוט( 

 

 .מייצג אחד ושליש  B ,3 במשימה

 לדבר על:כדאי בדיון 

 דרכים לפתרון 

 מה צריך לומד לדעת כדי לפתור את המשימה 

  קושי של המשימההרמת 

 .למי מיועדת משימה כזו 

 

 פעילות ובעקבותיה דיון במליאה - 18 ,17 16, 15שקפים 

. הם הלקוחות מספרי לימוד .  בפעילות מוצגות  שלוש פעילויות4נספח לתת למשתלמים את למנחה: 

מתבקשים לפתור את הפעילות להציג את המטרה המרכזית של כל פעילות ולדרג את הפעילויות לפי 

 רמת הקושי שלהן. 

אחרי שהמשתלמים יבצעו את הפעילות ניתן להציג את שלושת השקפים ולדון בכל אחת מהפעילויות 

 )בכל שקף מוצגת פעילות אחת(. 

 

 דיון במליאה -  22  ,21, 21, 19שקפים 

מוצגת למשתלמים שאלה מילולית. השאלה הראשונה שהם יישאלו היא מה  09בשקף למנחה: 

( לפני שנציג את שטח(.  מהו המודל בו נציג את השאלה )שבר כמנהמשמעות השבר בשאלה זו? )

נשאל אותם באילו אסטרטגיות אינטואיטיביות ילדים בכיתה ד יפתרו את  11 –ו  10, 11שקפים 

 11-11השאלה. האסטרטגיות השונות מוצגים בשלושת השקפים 

 

  .עיסוק בשבר כמנה עם מודל קבוצות באמצעות יישומון – 23שקף 

 .6ההוראות להפעלת היישומון נמצאות בנספח 

 )מודל קבוצה/כמות(

)ההסבר מוצג למנחה: יש להפעיל את היישומון על גבי הלוח במליאה. להסביר את אופן השימוש בו. 

של  חלוקהבחלוקה של עוגיות לילדים כדאי להציג שתי אפשרויות: אין צורך לשכפל אותו(.  – 6בנספח 
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(C) 

קושי של לומדים מסוימים עוגיות שלמות וחלוקה של השארית לחלקים )זה המקום להסביר את ה

 לחלוקת השארית( וכן חלוקה של כל העוגיות לחלקים והצגה של אוסף החלקים. 

ליד הייצוג )התרגיל( במקביל יש לבקש מהן לייצג את החלוקה בתרגיל חיבור. הייצוג הפורמאלי 

אופני חשוב גם אם הלומדים עדין לא עוסקים בפעולות. אם מציגים את שני )העוגיות( הקונקרטי 

כדאי לעמת ביניהם על ידי שאלות לדוגמה: מה דומה ומה )שלמים וחלקים וכן רק חלקים( החלוקה 

 שונה. מדוע שניהם נכונים וכו'.

 בדיון כדאי לדון באופן שילוב הפעילות עם היישומון בכיתה.

 

 פעילות ובעקבותיה סיכום במליאה. -24 ףשק

בפעילות .שמקורו בפעילות שניתנה בהתמקצעות במכון וייצמן( 5 נספחלתת למשתלמים את למנחה: 

מודגמים ייצוגים שונים לשבר 
 

 
מהו המודל בו עשה הילד . המטרה לקבוע שבוצעו על ידי לומדים 

 הבאה לידי ביטוי בכל אחד מהייצוגים.מהי המשמעות של השבר בכל שימוש ו

 הילדים צודקים. הסבר: כל להלן התשובות לפעילות:

 דורון 

 
 

השתמש במודל השטח  דורון

 ובמשמעות של חלק משלם

 

 יפעת

 

השתמשה במודל יפעת 

השטח ובמשמעות של יחס 

)שתי משבצות צבועות לעומת 

 לא צבועות( 5

 

 חנן

 

השתמש במודל הקבוצה חנן 

 ובמשמעות של חלק משלם

 

 לילך

 

השתמשה במודל השטח לילך 

של מנת חילוק ובמשמעות 

חלקים שווי  5)שניים לחלק ל 

 שטח(
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(C) 

 שירה

 

השתמשה במודל ציר שירה 

המספרים ובמשמעות של 

מספר  )מספר על ציר 

 המספרים(

 

 נעמי

 

השתמשה במודל נעמי 

הקבוצה ובמשמעות של יחס 

 5)שני עיגולים צבועים לעומת 

 לא צבועים(

 

 שי

 

השתמש במודל השטח שי 

ובמשמעות של אופרטור 

 שלמים( 1)חמישית של 

 

 

 

 

 

  

0 1 
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(C) 

 :)לכל היחידה( ביבליוגרפיה

מורים ארצי להוראת מתמטיקה בביה"ס  מרכז, 03, מספר חזק מדוע קשה ללמד שברים(, 1117)אהרון ר, 

 היסודי.

http://mathcntr.edu.haifa.ac.il/mispar_chazak/11/teaching_fractions.pdf 

 09.1.1101 –נדלה ב 

(. ממצאי מחקרים על תפיסות 0994)נ., קליין ר., שני ב., ארליך ע.,  ברש א., תירוש ד., פישביין א.  אזהרי

 אביב-תל אוניברסיטת ,לחינוך ס"ביה 3 הוראה יחידת ,בשבריםאופייניות של שברים של פעולות 

 פורסם(.   לא – ניסוי )מהדורת

k6.haifa.ac.il/hitmakzeut/materials/fractions_basics/typical_concepts.pdf-http://mathcenter 

 06.1.1101 –נדלה ב 

גישות שונות להצגת (. 0994)ברש א., תירוש ד., פישביין א.  אזהרי נ., קליין ר., שני ב., ארליך ע., 

 – ניסוי אביב)מהדורת-תל אוניברסיטת ,לחינוך ס"ביה ,3 הוראה יחידת  ,שבריםמושג השבר ושוויון 

 פורסם( לא

http://mathcenter-6.haifa.ac.il/hitmakzeut/materials/fractions_basics/different_attitudes.pdf 

 06.1.1101 –נדלה ב 

( תפקיד המודלים כאמצעי מסייע למתקשים בחשבון: ניתוח מושג השבר . 0991לינצ'בסקי,ל', ותובל, ח' )

 019-96מגמות , ל"ה, 

 . רכס: אבן יהודה. עשליש לחלק לרב(. 1115עופרן, מ. )

 

(. היבטים מתמטיים, קוגניטיביים והוראתיים של המספרים הרציונאליים, שברים: מחקרים 0976קירן, ת. )

 בתוך:  ופעילויות, ת"ל, אוניברסיטת ת"א, מל"מ ומט"ח

 (שברים מחקרים ופעילויות , אונ' תל אביב1113צמיר, פ', ברקאי,ר',תירוש,ח',ותירוש,ד')

 

Wilcox, Sandra K.; Lanier, Perry E., (1999), compiler, or editor name(s); Using cases to 

integrate assessment and instruction, Mathematics Teaching in the Middle School, v4 n4 

p232-41 

 

http://mathcntr.edu.haifa.ac.il/mispar_chazak/11/teaching_fractions.pdf
http://mathcntr.edu.haifa.ac.il/mispar_chazak/11/teaching_fractions.pdf
http://mathcntr.edu.haifa.ac.il/mispar_chazak/11/teaching_fractions.pdf
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/hitmakzeut/materials/fractions_basics/typical_concepts.pdf
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/hitmakzeut/materials/fractions_basics/typical_concepts.pdf
http://mathcenter-6.haifa.ac.il/hitmakzeut/materials/fractions_basics/different_attitudes.pdf
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(C) 

  0נספח 

 עיינו בתכנית הלימודים וענו:

 מתי נלמדות משמעויות השונות של השבר הפשוט? .0

 הערות מושגים משמעות תת נושא כיתה

    

 

    

 

    

 

     

     

 

 האם ניתן משקל שווה ללמידת המשמעויות השונות? .1

 מהם הדגשים המוצגים בתכנית הלימודים בלמידת הנושא? .3

  



 וך היסודיערכה זו  נכתבה על ידי צוות המרכז להוראת המתמטיקה במכללה האקדמית בית ברל בשיתוף מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינ

(C) 

 

 1נספח 

באילו שרטוטים מייצג החלק הצבוע את השבר 
 

 
? 

 

 

 

 שרטוט א   כן/לא  הסבר:

 הסבר:שרטוט ב   כן/לא  

 שרטוט ג   כן/לא  הסבר:

 שרטוט ד   כן/לא  הסבר:

 שרטוט ה   כן/לא  הסבר:

 שרטוט ו   כן/לא  הסבר:

 שרטוט ז   כן/לא  הסבר:

 שרטוט ח  כן/לא  הסבר:

 שרטוט ט  כן/לא  הסבר:
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(C) 

  

 ט        

 ה

 ו

 ח

 א

 ד

 ג ב

 ז

 3נספח 

 מה הגודל שלי?

 לפניכם ריבוע שחולק לחלקים, כל חלק מסומן באות שונה.

 ליד כל אות את גודל החלק רשמו  .0

 כיצד מצאתם את גודל החלקים. הסבירו .1

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מעובד מתוך:

Wilcox, Sandra K.; Lanier, Perry E., (1999), compiler, or editor name(s); Using cases to integrate 

assessment and instruction, Mathematics Teaching in the Middle School, v4 n4 p232-41 



 וך היסודיערכה זו  נכתבה על ידי צוות המרכז להוראת המתמטיקה במכללה האקדמית בית ברל בשיתוף מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינ

(C) 

 4נספח 

  לפניכם פעילויות משלושה ספרי לימוד.

 

 פתרו את המשימות  .0

 מה המטרה המרכזית בכל אחת מהמשימות? .1

 דרגו את המשימות לפי רמת הקושי. .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2פשוט חשבון כיתה ה ספר 

 31עמ'   10ספר כשרים והקשרים במתמטיקה 

 77שבילים כיתה ה עמ' 
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(C) 

 התמקצעות מכון וייצמן(דפי השתלמות מתוך קורס ממעובד )                                               5נספח 

 

 ע"י שרטוט. ⅖התבקשו התלמידים לתאר את השבר  ו'בכיתה 

 צודק? הסבירו. לפניכם מספר תשובות של תלמידים.  מי מהם

 דורון

  
 

 יפעת
 

 

 חנן

 

 

 לילך

 

 

 שירה

 

 

 נעמי

 

 

 שי
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(C) 

 )לא לשכפול( 6נספח 

 ילדים ועוגיות )שבר כמנה(

 בין מספר ילדים.יישומון זה מאפשר להתנסות בחלוקת שלם בשלם  על ידי חלוקה של עוגיות באופן שווה 

http://www.teacherlink.org/content/math/interactive/flash/kidsandcookies/kidcookie.php 

 לחצו על התמונה לכניסה.

 

 

על מנת להתנסות יש לבחור תחילה את מספר הילדים. בוחרים את מספר הילדים על ידי לחיצה על כל  .0

 .friends.  מספר הילדים יופיע ליד 6ילד. מספר הילדים המרבי לבחירה הוא 

 

 לכניסה. enterלחצו על  .1

http://www.teacherlink.org/content/math/interactive/flash/kidsandcookies/kidcookie.php
http://www.teacherlink.org/content/math/interactive/flash/kidsandcookies/kidcookie.php
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(C) 

 בחירת סוג העוגייה )מלבן או עיגול( על ידי לחיצה על אחד משני הכפתורים. .3

 

 

 cookiesבחירת מספר העוגיות על ידי לחיצה עליהן. שימו לב, מספר העוגיות שנבחר מופיע ליד המילה  .4

 לכניסה. enterלחצו על  .5

במסך שנפתח ניתן לחלק את העוגיות לילדים על ידי גרירה. אם יש צורך לחלק את העוגיות ניתן לחתוך  .6

 אותם באמצעות משטח החיתוך ותבניות החיתוך.

 

ג את העוגיות בשלמים וחלקים )גם אם נחתוך כל אחת מהעוגיות לחלקי עוגיות(. אם נגרור את חלקי ניתן להצי

 העוגיות תתאחדנה אוטומטית לשלם. ,העוגיות אחד בצד השני

 sumכדי לראות את מספר העוגיות שכל ילד קיבל יש ללחוץ על  tallyכדי לראות תרגיל מתאים יש ללחוץ על 
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(C) 

 

 

 הערות:

 לוקה לא שווה בין הילדים, יופיע תרגיל חיבור שברים ליד כל אחד מהילדים.במקרה של ח .1

 לשנות את בחירת מספר הילדים ואת מספר  העוגיות במהלך השימוש  ביישומון.  ניתן  .2

 


