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  חילוק עם שארית

 

 למידה ותרגול הנושא באמצעות לוחות מספרים ממוחשבים

 'רמה ב

 

 

 ה-גלתלמידים בכיתות קבוצתי  מפגש
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 'ברמה  –לתרגול חילוק עם שארית , בעיות אריזה עם אילוצים  : שיעור/נושא המפגש

 

ובו יתמודדו התלמידים עם בעיות אריזה שבהן מספר האילוצים , מפגש זה הוא מפגש המשך למפגש הקודם באותו נושא - : ומהלכו מטרות המפגש

 .רב יותר

 :י"סיבוכיות האילוצים נבנית ע -

 .2 -מספר סוגי הקופסאות גדול מ 

 .מגבלות על מספר הקופסאות בהן ניתן להשתמש בו זמנית 

 

 

 פעילות המופיעים בנספחיםדפי . 1 :אמצעי המחשה

 .המאפשר בניה דינמית של לוחות מספרים, Number Tables, יישומון מבוסס אקסל. 2

 



 

 

3 

 

 :מתמטיים רעיונות

 פעילותבהרעיונות המתמטיים 

 

 :ובנוסף', כמו ברמה א

 

 

 .מעבר על צירופים מתמטיים הבנויים על שלוש סדרות מספרים

 

 

 .דומציאת התשובה הקרובה ביותר למספר היע, התמודדות עם אילוצים מקבילים על תרגילי הכפל וחילוק
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 :מהלך המפגש

 נקודות לתשומת לב המורה פעילויות למידה משימות

 :פתיחה שלב
תיאור הבעיה 

 והכלים לפתרון
 

חוזר בקצרה על כללי המשחק של יחידת המורה  .1
 .האריזה במפעל ליצור כדורי הטניס

המורה מסכם את מסקנות הדיון הקודם ואת  .2
 .האסטרטגיות שננקטו עד לשלב זה

 

למידים את דף המשימות המופיע המורה מעביר לת .3
 .'בנספח א

את פרטי האריזה לכל הזמנה ימלא הצוות בטבלה 
 .'המופיעה בנספח א

כדי לקבוע , לוח מספריםהצוות יכול להיעזר ביישומון  .4
 .את האריזה האופטימלית

 :יש להדגיש שוב את העבודה מול שתי מטרות .1
הגעה למספר  –מטרה ראשונה שהיא עדיפויית וחשובה 

לצמצם , שעדיפותה משנית, מטרה שניה. דורים המבוקשהכ
 .את מספר הקופסאות באריזה

 

רצוי להזכיר לתלמידים כי בחלק מהמשימות תיתכן יותר  .2
ויש להתייחס לכל התשובות , מתשובה נכונה אחת

 .האפשריות

 

שבו יידונו , המורה יאסוף את הצוות לשיחת סיכום דיון מסכם
בהם השתמשו  הכלים המתמטיים והחשיבתיים

 . התלמידים לפתרון המשימות
 : כדאי להעלות לדיון את השאלות הבאות

האם המשימות הפעם היו מורכבות יותר מהמשימות  -
 ?בשיעור קודם

 ? במה, אם כן

באילו תרגילי חישוב , כיצד פתרתם את המשימות -
 ?השתמשתם

 

האם תוכלו להגדיר במלים את הדרך הכללית  -
 ?זה לפתרון בעיות מסוג

 

בהם לא , בדף המשימות השלישי מופיעים תרגילים מגוונים
צריכים התלמידים לסקור , כאן. תמיד נקבע המחלק הנדרש

ועל כן חייבים להשתמש , מרחב אפשרויות גדול יותר
  .בלוחות המספרים
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 3' הזמנות מסדף : 'אנספח 

 .בעמודת ההערות, אם יש, וציינו הערות, עבור כל הזמנה, הנדרשות מכל סוג נא מלאו הטבלה את מספר הקופסאות. סדרת הזמנות ראשונהלפניכם 

 .המספר בסוגריים מציין את מספר הכדורים שסוג הקופסה יכול להכיל

 ".כדורים חסר' מס"נא ציינו את הכמות החסרה בעמודה , אם לא הצלחתם לארוז את כל כמות הכדורים הנדרשת

כמות  שם לקוח

כדורים 

 בהזמנה

 םתנאי

 מיוחדים

 קופסאות

 'סוג א

(2) 

 קופסאות

 'סוג ב

(3) 

 קופסאות

 'סוג ג

(4) 

 קופסאות

 'סוג ד

(5) 

 קופסאות

 'סוג ה

(7) 

 'מס

 כדורים

 חסר

 הערות

 ,קאנטרי קצרין

 קצרין

שלוש קופסאות  18

 לכל היותר' סוג ג

       

 ,בית ספר ישגב

 א"ת

אותו מספר  34

 קופסאות מכל סוג

       

 ,מרכז פיס

 ון יעקבזכר

' קופסאות סוג ד 37

מסוג . בלבד' וה

 .3לכל היותר ' ה

       

 ,מועדון טניס

 סנאן-אבו

מספר קטן ביותר  18

 של קופסאות

       

 ,אורחן הבשמים

 ערבה

' קופסאות סוג ג 38

( 5לכל היותר )

 בלבד' וסוג ה
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 ס"מתנ

 תרשיחא-מעלות

כל הקופסאות  61

 מאותו סוג

       

 ,מרכז ספורט

 נהריה

כל הקופסאות  73

 מאותו סוג

       

 ,מלון הנסיכה

 אילת

אותו מספר  42

 קופסאות מכל סוג
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 ניתוח אסטרטגיות עבור המורה: 'נספח ב

 .התנאים המיוחדיםלפי האילוצים הניתנים בעמודת ' וברמה ב' נסווג את כלל הבעיות המופיעות ברמה א

 .ללא מגבלה על כמות הקופסאות, אחד של קופסהבעיות עם סוג : 1סוג 

 .ללא מגבלה על כמות הקופסאות, בעיות עם שני סוגי קופסאות: 2סוג 

 .עם מגבלות על כמות הקופסאות, בעיות עם שני סוגי קופסאות: 3סוג 

 .עם אילוצים מיוחדים, בעיות עם יותר משני סוגי קופסאות: 4סוג 

 

 .ברשימה להלן 4 -ו 3לסוגים  שייכות( 'רמה ב)יחידה זו  של' הבעיות המוצגות בנספח אכל 

 

 :3האסטרטגיה עבור סוג 

 .קופסאות 3לכל היותר ', מסוג ה. בלבד( כדורים 7)' או ה( כדורים 5)' קופסאות מסוג ד: תנאי. 37: כמות היעד; בעיה רביעית: דוגמה

 .רית של מספר היעד בכמות הכדורים הגדולה יותר לקופסהיש להתחיל בביצוע תרגיל חילוק עם שא, 2בדומה לבעיות סוג , כאן

כל עוד מקיימים את המגבלה עבור , 2ולהמשיך על פי האלגוריתם של בעיה מסוג , יש לבדוק את השארית, אם כן. יש לבדוק אם המנה עומדת באילוץ הכמות

 .האם קיימת מגבל, הקופסאות מהסוג הקטן

 .אלא שנקודת הפתיחה היא המספר המקסימלי המותר של קופסאות מהסוג הגדול, 2ם את האלגוריתם של סוג יש לייש, אם המנה אינה עומדת באילוץ

 : ניישם עבור הבעיה הרביעית

 .(2)5=37:7תוצאת החילוק הראשונה היא 

 .לכן יש להוריד את הכמות למגבלה, גדולה מהמגבלה, 5, המנה

 .7x3 =16 – 37נותרת יתרה של ', קופסאות מסוג ה 3עבור 

 .1קופסאות מגיעים למילוי ההזמנה פחות כדור  6באמצעות , ואז', קופסאות סוג ד 3ניתן למלא בצורה המיטבית עם , 16, את היתרה

 . 2על פי האלגוריתם של סוג , יש לבדוק צירופים נוספים, כיון שזו אינה התוצאה האופטימלית

 . דורים החסרהבכמות הכ 3ונקבל תוצאה של ', קופסאות סוג ה 2נבדוק 
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  .'וקופסה אחת סוג ה' קופסאות סוג ד 6, כמות חסרה 0: ונקבל את הפתרון האופטימלי' נבדוק קופסה אחת סוג ה

 

 :4האסטרטגיה עבור סוג 

 .לא קיימת אסטרטגיה אחידה לפתרון מלא עבור כל סוג 4בבעיות סוג 

 .אסטרטגיה מתאימה, יש להפעיל לכל מקרה פרטני

 

 

 :הערה חשובה

 . אפשר להציג לתלמידים את הכלי של לוחות המספרים, די להקל על סריקת האפשרויותכ

 .לוחות המספרים יכולים להיות כלי עזר חשוב בבדיקת הצירופים האפשריים

 .כל לוח יציג את התוצאה של כפולות הכדורים מאותו סוג

 .7ולוח כפולות  4לוח כפול , אפשר להיעזר בשני לוחות מספרים המוצגים בו זמנית, בלבד( 7)' וסוג ה( 4)' סוג ג, 72: כמות יעדעבור הדוגמה של , לדוגמה

 


