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  'רמה א – (דריקס-מיקס-איקס)בקו ישר פעולות משחק 

 

 תרגול פעולות החשבון ויכולת האומדן

 באמצעות משחק ייעודי מבוסס אקסל

 

 

 'ד-'גלתלמידים בכיתות קבוצתי  מפגש

 



 

 

2 

 

 מחשב אינטראקטיביבשלמים באמצעות משחק ( חיבור וחיסור, כפל)תרגול פעולות החשבון   : שיעור/נושא המפגש
 

ועל התלמידים לבנות תרגילי חשבון מתוך בנק ספרות המוגרל בכל , 4X4, מציג לוח ריבועי'  פעולות בקו ישר''המשחק  :תקציר

 .ולנצח במשחק' משבצות ישריםקווי 'מתוך כוונה להשתלט על , באמצעותם משבצות בלוח' לכבוש'ו, שלב

 

 .דרך משחק, חיסור וכפל של מספרים חד ספרתיים או רב ספרתיים, תרגול פעולות החשבון חיבור - : מטרות המפגש

 .מטרה להגיע לטווח משתנה של התוצאהב, (חיסור וכפל, חיבור)ביצוע אומדן של תוצאות הפעולות  -

 .פיתוח תובנה מספרית -

ערך מספרי /החיבור או החיסור של מספרים חד ספרתיים או רב ספרתיים לשם השגת יעד, הכפלאומדן תוצאת פעולת  -

 .בטווח רצוי

 .מהיריב 'קווים ישרים'בשליטת השחקן וחסימת  'קווים ישרים'תכנון אסטרטגית משחק לשם השגת היעד של  -

 

 .אינטראקטיבי לשני שחקניםהמהווה משחק ', חלק א –משחק פעולות בקו ישר יישומון אקסלי  :אמצעי המחשה
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 מהלך המפגש

 נקודות לתשומת לב המורה פעילויות למידה משימות

משימת 
הצגת 

 היישומון
 

' ' חלק א – ישרפעולות בקו 'משחק האת המורה מציג לתלמידים  .1
 .אותו ישחקו בזוגות או כיחידים, הממוחשב

 .לפני העברת המשימה לידי התלמידים, יש להדגים מספר מהלכים
 

 .'תיאור המשחק מופיע בנספח א .1
את סוג , לפני הפעלת המשחק, על המורה לבחור .2

 .חיבור או חיסור, כפל: הפעולה אותה ירצה לתרגל
 .כל משבצתבאת טווח המספרים יכול לשנות המורה  .3

 . 150 – 0מומלץ להשתמש בטווחים בתחום 
דרגת הקושי , מצומצם יותרבכל משבצת ככל שהטווח 

  .של המשחק עולה

משימת 
 התרגול

 .התלמידים יתרגלו בזוגות מספר סבבים של משחק .1
 .למשחק חיסור ולמשחק כפלולעבור , ח בתרגול חיבורמומלץ לפתו .2

, ם את כללי המשחקמיש לאפשר לתלמידים לקבוע בעצ .1
התלמידים יכולים . תוך כוונה לפתח את בגרות השיח

האם מותר להחליף את בנק  –להסכים על סוגיות כמו 
האם להעביר את השליטה , השלב באמצעהספרות 

, באיזה שלב לפתוח משחק חדש, מאחד לשני לסירוגין
 .'וכד

לשיקולו של המורה האם לבקש מן התלמידים לרשום  .2
 .את תוצאות ההתמודדות ביניהם ולהציגה בדיון המסכם

דיון 
  מסכם

וידון בחווית הלמידה , התלמידים לשיחת סיכוםהמורה יאסוף את  .1
 .והתרגול באמצעות מחשב לעומת מתכונות תרגול אחרות

 
 :בדיון אפשר להעלות שאלות כדוגמת .2

 ?רטגיה בבחירת המשבצותטמה היתה האס -
 ?מה היתה האסטרטגיה בבניית המספרים לתרגילים -
 ?קטו כדי לכבוש את המשבצותנאלו פעולות ובחירות נ -
 ?ומדוע, מה משפיע על הקושי בכיבוש משבצת -
  ?קשה יותר להתקדם/ קל  המהפעולות בהן נעשה שימוש היבאיזו  -
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 'חלק א – משחק פעולות בקו ישרהנחיות לשימוש בישומון : 'נספח א

חרים משבצת לפי טווח תוצאת ובונים תרגיל וב, איש איש בתורו, השחקנים משחקים לסירוגין. היישומון לתרגול פעולות החשבון בנוי כמשחק לשני שחקנים

או כאשר נוצר מצב של חוסר ( אנכי או אלכסוני, אופקי)משבצות הנמצאות על קו ישר  ארבעהמשחק מסתיים לאחר שאחד השחקנים צבר . התרגיל

 .אפשרות להכרעה על הלוח

 

 : מסך הפתיחה נראה כלהלן
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 ".הפוך תוכן זה לזמין: "ב" אפשרויות"לפני התחלת המשחק יש לבחור מתוך 
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 : תוך לחיצה על הלחצנים הבאים, הפעולות מתבצעות על פי סדר קבוע

 

 .בכל שלב של המשחק ניתן ללחוץ על תא זה ולאתחל את המשחק. מצב זה מאתחל את הלוח לפתיחה של משחק מתחילתו  התחל משחק חדש

 

 .שישחק את השלב הנוכחי( 2או  1)מהשחקנים לחצן זה מעלה טופס לבחירה של אחד  בחר שחקן

 

  .את התרגיל יש לבנות רק עם ספרות הנמצאות בבנק. ספרות 4בן ' בנק ספרות'לחצן זה מגריל  הגרל מספרים

 .מותר להשתמש באותה ספרה יותר מפעם אחת 

 

חיבור , שמש לתרגול כפלאם המשחק י, המשחק לפני תחילת, באפשרות המורה לבחור. לחצן זה מעלה טופס להקלדת התרגיל רשום תרגיל כפל

 ..."(.רשום תרגיל "ישתנה הכיתוב ל, בהתאם לבחירת המורה) .או חיסור

מוצגת ( הביטוי האלגברי אינו תקין או נבחרו פעולות שאינן מורשות בתרגיל, נבחרו ספרות שאינן בבנק)אם התרגיל אינו חוקי 

 .התרגיל והשחקן נדרש לתקן את, הודעת מערכת מתאימה

 

  :להמחשה .המתאים לתרגיל, התא בלוחחלקו העליון של על השחקן ללחוץ על  בחירת משבצת

אם הבחירה נכונה ותוצאת התרגיל . אותה משבצת התאמה פירושה שתוצאת התרגיל נמצאת בטווח המספרים הרשום בתחתית 

 .שחקן הנוכחיל צת נצבעת בצבע המשוייךהמשב, בטווח

 .מופיעה הודעה מתאימה בשורת הודעות המערכת, אם אין התאמה

 

 .בעמוד הבא מוצג תצלום של מסך אופייני במהלך המשחק
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 :וב המשחק לפני התחלתוצילע אפשרויות פתוחות שתילמורה 

 .(חיסור או כפל, חיבור) בחירת הפעולה החשבונית בה ישתמשו השחקנים .א

 .ערכי הטווחים במשבצות .ב

 

 .בלשונית המתאימה בתחתית המסך, באותו קובץ אקסל Paramsלקביעת האפשרויות הנבחרות יש להיכנס לגליון בשם 

 :נראה כך Params -גליון ה
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 .עבור חיסור 30 -עבור חיבור ו 20, עבור כפל 10לבחור יש . מאפשר בחירת הפעולה החשבונית A22תא 

המספר השמאלי קובע את הגבול . משבצות 11 -שורות המתאימות ל 11, מאפשרת קביעת הטווחים עבור משבצות הלוח G -ו Fהטבלה בעמודות 

 .אסור שהגבול התחתון יהיה גדול מהגבול העליון. והמספר הימני את הגבול העליון לטווח, התחתון לטווח

 .רמת הקושי של המשחק עולה, ככל שהטווחים קטנים יותר


