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 המספרית המטרהמשחק 

 

 ים וסדר פעולותירגול ביטויים אלגברת

 ולמידת מתכונת העבודה עם נוסאות בגליון אקסל

 באמצעות משחק ייעודי

 

 'ה-'דלתלמידים בכיתות קבוצתי  מפגש
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 מחשב אינטראקטיבישחק באמצעות מ, ולימוד מרכיב הנוסחאות באקסל, בניה וחישוב של ביטויים אלגברייםתרגול   : שיעור/נושא המפגש

 

 .ובנק של ספרות, מציג לשני השחקנים מספר מטרה חדש בכל שלבהמשחק  :תקציר

 .מטרההשערכו קרוב ככל הניתן למספר , ביטוי אקסלי חדש לשם רישום להיעזר בבנק הספרותעל השחקנים , בכל שלב

ממספר  תוצאת התרגיל שהם כתבוק ניקוד מצטבר שהוא פונקציה של מרח,  במשך עשרה סבבים, השחקנים מקבלים

המשתתף שהיה קרוב  ,כלומר, הסבבים 01המנצח במשחק הוא המשתתף שהשיג את מינימום הנקודות בסיום . המטרה

 . ביותר למטרות בחישוב מצטבר לאורך המשחק

, ממוחשבהתלמידים מתוודעים למערכת הכללים של תוכנת האקסל ומתרגלים את הפעולות באמצעות משחק , במשחק זה

 .  בזוגות

 

  : מטרות המפגש

 .דרך משחק, מספרים חד ספרתיים או רב ספרתייםוסדר הפעולות בתרגול פעולות החשבון  -

 .פיתוח תובנה מספרית -

 .ערך מספרי/אומדן תוצאת הפעולות של מספרים חד ספרתיים או רב ספרתיים לשם השגת יעד -

 

 .המהווה משחק אינטראקטיבי לשני שחקנים 'ספריתמשחק המטרה המ'יישומון אקסלי  :אמצעי המחשה
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 מהלך המפגש

 נקודות לתשומת לב המורה פעילויות למידה משימות

משימת 
הצגת 

 היישומון
 

 'משחק המטרה המספרית'משחק האת המורה מציג לתלמידים  .0
 .אותו ישחקו בזוגות, הממוחשב

 .לפני העברת המשימה לידי התלמידים, יש להדגים מספר מהלכים

 

 .'תיאור המשחק מופיע בנספח א .0

 

משימת 
 התרגול

 .התלמידים יתרגלו בזוגות מספר סבבים של משחק .0

 

, ם את כללי המשחקמיש לאפשר לתלמידים לקבוע בעצ .0
התלמידים יכולים . תוך כוונה לפתח את בגרות השיח

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

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

לשיקולו של המורה האם לבקש מן התלמידים לרשום  .2
 .בדיון המסכם ןולהציג האסטרטגיות בהן נקטואת 

דיון 
  מסכם

 :יון אפשר להעלות שאלות כדוגמתבד
 
 ?טגיה בבניית המספרים לתרגיליםמה היתה האסטר -

 ?יה בבניית התרגיליםמה היתה האסטרטג -

 ?להגיע למטרהקטו כדי נאלו פעולות ובחירות נ -

 ?ומדוע, בבניית תרגילים להשגת המטרהמה משפיע על הקושי  -

  ?רב יותר פעולות נעשה שימוש באילו -
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 המטרה המספריתמשחק הנחיות לשימוש בישומון : 'נספח א

ועליהם לכתוב ביטוי חשבוני באקסל שערכו קרוב ככל האפשר , בכל סבב מוצג לשחקנים מספר הנקרא מספר המטרה. בנוי כמשחק לשני שחקניםהיישומון 

 :הביטוי צריך לעמוד בתנאים הבאים. למספר המטרה

 . לכלול רק ספרות הנמצאות בבנק הספרות שהוגרל לסבב זה. א

 .כולל סוגריים, לכלול רק את ארבע פעולות החשבון. ב

 

 .תוצאהחשב ולוחצים על זינים את התרגיל שלהם מ, ני השחקנים מגרילים את בנק המספריםבכל סבב ש

( כמרחק מהמטרה מחושבותהנקודות )ומזין את הנקודות המצטברות , קובע את המרחק מהמטרה, היישומון מחשב את תוצאת כל אחד משני התרגילים

 . לטבלת הניקוד של המשחק

 .המשחק מסתיים לאחר עשרה סבבים

 (.במצטבר, כלומר היה קרוב יותר למטרות)מנצח השחקן שצבר פחות נקודות 

 .התחל משחק חדשבכל שלב במשחק ניתן ללחוץ על מקש 

 : מסך הפתיחה נראה כלהלן
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 ".הפוך תוכן זה לזמין: "ב" אפשרויות"לפני התחלת המשחק יש לבחור מתוך 
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 : על הלחצנים הבאיםתוך לחיצה , 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

 

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

 .ותר מפעם אחתמותר להשתמש באותה ספרה י 

 

 (Hאו  Fעמודה )בעמודה של השחק , 01בשורה , בתא המיועד לו, על ידי כתיבת הנוסחה האקסלית, כל שחקן מזין את התרגיל שלו 

 

ולעדכן את , לחשב את המרחק מהמטרה עבור כל אחד מהם, פקודה ליישומון לחשב את תוצאת שני התרגילים שהזינו השחקנים חשב תוצאה

 . המצטבר משמאל טבלת הניקוד

, נבחרו פעולות שאינן מורשות בתרגיל, הביטוי האלגברי אינו תקין, נקנבחרו ספרות שאינן בב)אינו חוקי  יםהתרגילאחד אם 

 .והשחקן נדרש לתקן את התרגיל, מוצגת הודעת מערכת מתאימה( נרשמה נוסחה אקסלית לא נכונה

 

 

 .שחקבעמוד הבא מוצג תצלום של מסך אופייני במהלך המ
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