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 שלושה שלבים לשליטה בעובדות הכפל

Three Steps to Mastering Multiplication Facts 

 

 Gina Kling and Jennifer M. Bay-Williamsמאת: 

 Teaching Children Mathematics, Vol. 21, No. 9, May 2015הופיע ב: 

 

 הבאים במשחקים השתמשו כך אחר(, fluency) רהיטות מהי הבינו ראשית

 תרגילי ובביטחון בקלות לפתור לתלמידיכם לעזור כדי אסטרטגיות ובסדרת

  .כפל

 

  "."זה היה היום שבו החלטתי שאני גרועה במתמטיקה

מסטודנטים להוראה וממורים בפועל אומרים משפטים כמו הנ"ל אינספור פעמים שמענו 

לאחר שיתוף של זיכרונות טריים מלימוד עובדות הכפל. מבחנים מוגבלים בזמן; משחקים 

 שלטלא לט ומי כולם רואים מי שבה ותצוגה שתחרותיים פומביים כמו "סביב העולם"; 

אותם להטיל ספק ביכולותיהם  עדיין מהדהדים כהתנסויות שהובילו ,בקבוצות של עובדות

משפטים כמו  שיתפושנראה היה שמצליחים בפעילויות כגון אלה  ,אחרים המתמטיות.

הבאים: "למדנו שיר לכל עובדה. אני יכולה למצוא כל עובדה במהירות, אבל אני עדיין צריכה 

או  לשיר קודם את השיר" ו"אני משתמש בטריק האצבעות של התשע, אבל אין לי מושג כיצד

 טים בעובדות הכפל שלהם? רהו באמתמדוע זה עובד." האם אנשים אלה 

מתן עזרה לתלמידים בפיתוח רהיטות בעובדות הכפל נחשבת לאחת המטרות החשובות 

ה'. כדי להשיג מטרה זו, עלינו לדעת את התשובות לשאלות –ביותר של מורים בכיתות ג'

 הבאות:

 ?מה המשמעות של רהיטות 

 מסוגלים להיות לתלמידינו עוזרות הכפל בעובדות רהיטות לבניית גישות אילו 

 ?תרגילים בפתרון ובטוחים מתמטית לחשיבה

 ?כיצד נראה תרגול משמעותי 

 נבדוק כל אחת משאלות אלה בהמשך המאמר.
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 הבנת רהיטות

רהיטות בעובדות כפל". הסטנדרטים למורים יש דעות רבות אודות המשמעות של "

נותנים הנחייה מסוימת אודות  (Common Core State Standards CCSSMהאמריקאים )

 הבנת רהיטות:

בצורה רהוטה, תוך שימוש באסטרטגיות כגון הקשר בין כפל  100 -לכפול ולחלק בתחום ה

( או התכונות של 40:  5=  8 -, אז יודעים שx 8 5=  40 -וחילוק )לדוגמה, אם יודעים ש

 ספרתיים.-את כל המכפלות של שני מספרים חד מהזיכרוןהפעולות. בסוף כיתה ג' יש לדעת 

 מהי רהיטות?

 בצורה רהוטהמציגים כאן שני היבטים משמעותיים של רהיטות. ראשית,  CCSSM -ה

, רהיטות היא "מיומנות CCSSMמשמעו תשומת לב לקשרים ושימוש באסטרטגיות. על פי 

בביצוע פרוצדורות בצורה גמישה, מדויקת, יעילה ומתאימה". לפיכך, הרבה מעבר להיותה 

מדד של מהירות, רהיטות בעובדות הכפל כוללת שימוש באסטרטגיה מתאימה בצורה 

 גמישה ומדויקת כדי למצוא ביעילות את התשובה.

. עם התנסויות חוזרות שינוןבמונח  לאו – לדעת מהזיכרון ביטוישנית, שימו לב לשימוש ב

, מבלי שהיו x 2 6=  12 -ונשנות בעבודה עם מספרים, תלמידים יכולים "רק לדעת" ש

בעובדות הכפל,  שולטים. בנקודה זו, אנו אומרים שהתלמידים זאת לשנןצריכים אי פעם 

טומטית, כשהם הפכו להיות כה רהוטים ביישום האסטרטגיות שלהם, שהם עושים זאת או

 ללא היסוס.

 ?מתפתחת רהיטות כיצד

 Baroody) שלושה שלבים התפתחותיים דרךתלמידים מפתחים רהיטות כשהם מתקדמים 

גישות מסורתיות ללימוד עובדות הכפל )כרטיסי הברקה, שינון  (.1איור ( )ראו 2006

גישה זו אינה . 3היישר לשלב  1ומבחנים המוגבלים בזמן( מנסות להעביר תלמידים משלב 

תלמידים רבים אינם שומרים לטווח ארוך את מה ששיננו, והם עוברים לכיתה  –אפקטיבית 

אפילו אם תלמידים זוכרים עובדות, לא  ד' ומעבר לה כשעדיין אינם יודעים את העובדות.

סביר שיהיו רהוטים כפי שהוגדר לעיל, משום שלא למדו ליישם בצורה גמישה אסטרטגיות 

 (.1 איורובה לתרגיל כפל )ראו למציאת תש

, עם בצורה מכוונת מחקרים אומרים לנו שתלמידים חייבים לעבור דרך שלבים אלה

התפתחות מפורשת של אסטרטגיות חשיבה, העוזרת לתלמידים לשלוט בעובדות ומספקת 
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תלמידים מגיעים מהר יותר להישגים להם דרך ליצור מחדש עובדה אם הם שכחו אותה. 

 National Research Councilבעובדות כשמושם דגש על חשיבה אסטרטגית )בשליטה 

[NRC] 2001, Cook and Dossey 1982, Heege 1985, Thornton 1978 ,אם כך .)

לשם כך כיצד אנו עוזרים לילדים להתקדם דרך שלושת השלבים בהקשר לעובדות הכפל? 

 יות.דרושים רצף מסודר ותשומת לב מפורשת להתפתחות אסטרטג
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 סידור ברצף ופיתוח של אסטרטגיות

, אחר כך 0מוד עובדות הכפל: "שליטה" בכפולות של יאנו מכירים את הרצף המסורתי של ל

אולם הצגת עובדות הכפל במונחים של הקושי היחסי שלהן  , וכן הלאה.2, אחר כך של 1של 

 אפקטיבית יותרוקיבוצן סביב אסטרטגיות היא )החל מהעובדות הקלות ביותר( 

(Thornton 1978; NRC 2001; Heege 1985; Van de Walle, Karp, and Bay-

Williams 2012 על סמך מחקרים אלה, כמו גם התנסות בכיתות עם שימוש ברעיונות .)

 .1בטבלה אלה, אנו מציעים את הרצף והאסטרטגיות להוראת עובדות המופיעים 

 

 (Foundational facts) עובדות בסיסיות

בעזרת תרגול משמעותי של ספירה בדילוגים, במהלך השנים הראשונות של בית הספר, 

עבודה עם תרגילים תאומים בחיבור, וייצוג מצבים ומערכים של כפל וחילוק, ילדים מתחילים 

  10 -, ו5, 2ללמוד את הקבוצה הראשונה של עובדות הכפל: הכפולות של 

(Heege 1985, Kamii and Anderson 2003, Watanabe 2003) אנו ממליצים לעבוד .

רהוטים ומוכנים  עם עובדות בסיסיות אלה בסוף כיתה ב', כך שתלמידים המתחילים כיתה ג'

 ליישם אותן לעובדות אחרות הנובעות מהן.

הן הקבוצה הבאה של העובדות  1ושל  0(, כפולות של x 3 3, לדוגמהריבועי הכפל )

עם "טריקים" לזכירה, הזמינו תלמידים ליישם  1ושל  0הבסיסיות. במקום ללמד כפולות של 

יתנו  –או חמש קבוצות "ריקות"  –)לדוגמה, שחמש קבוצות של אפס  הבנת הכפל שלהםאת 

בעובדות אלה, ציור מערכים,  חקירת מצבים המשתמשים (.x 0 = 0 5לנו אפס עצמים, ולכן 

 וחיפוש אחר דגמים בלוח הכפל יעזרו לתלמידים ללמוד עובדות אלה.

אנו מתארים את העובדות הנ"ל כ"בסיסיות" משום שהן מהוות בסיס לאסטרטגיות של 

(. על פי ההגדרה, אסטרטגיות של עובדות קשורות derived factsעובדות קשורות )

. לפיכך, חוסר רהיטות עם העובדות הבסיסיות יודעיםמבוססות על עובדות שהתלמידים כבר 

יכול להוביל לתסכול או לחוסר יעילות כאשר תלמידים לא "רואים" מהר עובדה ידועה בתרגיל 

 של עובדות קשורות. מהם לאמץ אסטרטגיות חשובותאותו הם פותרים, דבר המונע 
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 (Derived Factsקשורות )עובדות 

(. 2העובדות הבסיסיות שנלמדו והובנו, יכולות לשמש ללימוד כל העובדות האחרות )שלב 

 2הקשרים ורצף הנבחרים בקפידה יכולים לאפשר הופעה של אסטרטגיות מסוימות. איור 

 יםהקשר והמבנה של הסיפורים מקל, שבו ה2ושל  3מציג דוגמה של קישור בין כפולות של 

 10 -, ו5, 2 -תלמידים יכולים להשתמש בעובדות של כפל ב על התלמידים ליצור קשר זה.

. לדוגמה, ניתן למצוא את כל 9 -, ו6, 4, 3כדי לפתור עובדות קרובות כגון כפולות של 

על ידי התחלה של חמש קבוצות של הגורם האחר, ועוד  (x n 6) 6 -העובדות של כפל ב

כיצד הם  . העיקר הוא לעזור לתלמידים לחשוב(x n + n 5)קבוצה אחת יותר של גורם זה 

יכולים לעבוד מהעובדה הראשונה כדי להגיע לעובדה השנייה, הקשורה, בניגוד להתחלה 

 (.2איור מחדש וציור של תמונה חדשה לגמרי )ראו 

 

( ניתן למצוא על ידי מציאת חצי 8 -, ו6, 4הכוללות גורמים זוגיים )כלומר, כפולות של עובדות 

 Flowers and Rubenstein) . זו הוכחה כאסטרטגיה בעלת עוצמה2 -ואחר כך הכפלה ב

2011, Heege 1985, Thornton 1978)סדרה של סיפורי כפל מציעה שימוש בהכפלה ב .- 
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(. ייצוג השטח עוזר לתלמידים לראות כיצד הכפלת 3איור למציאת המכפלה הסופית )ראו  2

 מובילה להכפלת השטח, או המכפלה. 2-אחד הגורמים ב

 

, תלמידים לומדים לעבוד בצורה גמישה כדי 2עם התנסות מספקת בקשרים של חצי וכפול 

, תלמידים יכולים x 7 6את  ליישם הבנה זו עם עובדות לא ידועות. לדוגמה, כדי לפתור

ומקבלת  2 -ב 21, אז אני מכפילה את x 7 = 21 3 -ואני יודעת ש 3זה  6 -לחשוב, "חצי מ

42". 

ניתן להשתמש גם בריבועי כפל כדי לפתור עובדות קשורות, שיטה אפקטיבית לחלק 

של  . תלמידים יכולים להשתמש בהבנה שלהםx 7 6או  x 8 7מהעובדות הקשות ביותר, כמו 
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על ידי  x 8 7לדוגמה, פתרון של התרגיל . חיבור או חיסור קבוצה למספר ריבועי קרוב

 .56, כדי לקבל 8והחסרת קבוצה אחת של  x 8 = 64 8התחלה עם 

לבסוף, כל עובדה ניתן למצוא על ידי פילוג אחד הגורמים כדי ליצור עובדות ידועות ואחר כך 

זו נעוצה בתובנת המספר ותשרת היטב את  חיבור מחדש של המכפלה כולה. אסטרטגיה

ספרתיים. כשילדים -התלמידים כשהם מחפשים דרכים יעילות לפתרון תרגילי כפל רב

, שימוש בייצוג הוא חיוני למעקב אחר התהליך שלהם; משמעויות מתחילים לראשונה לפלג

למטרה זו )ראו  ביותרכולם מתאימים  –של קבוצות שוות, מודלים של מערך, ומודל שטח 

  (.4איור 
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 תכונות הכפל

 ., כלומר, חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוגמאחורי כל האסטרטגיות הנ"ל נמצאות תכונות הכפל

קובעים שתלמידים צריכים לדעת את שמות החוקים, אלא רק  לאבכתה ג', הסטנדרטים 

תלמידים מיישמים אותם באופן אינטואיטיבי כשהם מנסים לפתור עובדות  אותם. ליישם

(. ילדים יזדקקו להזדמנויות תכופות לחקור, ליישם ולדון 2טבלה בצורה קלה יותר )ראו 

בתכונות ובאסטרטגיות של הכפל במהלך כל השנה, כדי לעבור מרהיטות באסטרטגיות 

 משמעותי.לשליטה בכל העובדות. לפיכך יש צורך בתרגול 

 

 

 תרגול משמעותי

(. על מנת לנצל בצורה מקסימלית 3אין ספק שתרגול עובדות הכפל חיוני לשליטה בהן )שלב 

חשוב לשלב תרגול זה בפעילויות מתמטיות  את זמן השיעור היקר המוקדש לתרגול עובדות,

שינון של עובדות נפרדות עשוי, לאורך זמן, להוביל לזכירת עובדות אלה, אך זה  משמעותיות.

על  ,כולל מתן עזרה לתלמידים בלימוד העובדות תרגול משמעותילעומת זאת,  .היחידהיתרון 

מעניינות, אשר מספקות את היתרונות הנוספים של קידום ידי פעילויות מתמטיות עשירות ו

תרגול משמעותי של עובדות הכפל  ורת של חשיבה מתמטית.פתרון בעיות, הנמקה ותקש

ניתן לתמוך בו במהלך  כמו הדוגמאות שהוצגו לעיל. ,מתחיל בשימוש של בעיות קשורות
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השנה, על ידי מתן תזכורת לתלמידים לחשוב על אסטרטגיות אותן הם מכירים בשעה 

טגיות אלה בדיבור שפותרים עובדה לא ידועה, ועל ידי ציפייה מהתלמידים לנסח אסטר

 ובכתיבה.

משחקים של עובדות הכפל מספקים תרגול משמעותי )ומהנה(. משחקים כוללים חישובים 

רבים, המעודדים יעילות, ללא הלחץ של מבחנים המוגבלים בזמן. חלק מהמשחקים 

כאן  מתמקדים באסטרטגיות מסוימות, בעוד שאחרים מספקים תרגול כללי של כל העובדות.

ם שלושה ממשחקי הכפל המועדפים עלינו. חלק מהמשחקים מפנים לכרטיסי אנו משתפי

מערכים. כדי ליצור סט של כרטיסי מערכים, השתמשו בנייר עם רשת של ריבועים ששטחם 

לפי (. x 3 8 -ו x 8 3סמ"ר. סמנו כל אחד עם העובדות הכתובות בשתי הדרכים )לדוגמה, 

 (.5איור האחורי של כל כרטיס )ראו הפעילות, תוכלו לכתוב גם את המכפלה בצד 
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 (Strive to derive) לנסות לקשר עובדות

משחק זה מנסה לחקות את החשיבה בה משתמשים תלמידים עם עובדות קשורות, משום 

שהתלמידים רואים קודם את העובדה עצמה ואחר כך מחלקים אותה באופן ויזואלי לשתי 

עובדות כדי למצוא את העובדות הקשורות והתשובה. בפעם הראשונה שתלמידים משחקים 

 .5 -נסו לקשר לבדה מסוימת, לדוגמה, משחק זה, הם יכולים להתמקד בשימוש בעו

, כך 10 -, ו5, 2 כפולות שלעובדות של המתמקדות בשימוש ב 6באיור ההוראות המופיעות 

העובדות של תלמידים מתחילים לחשוב אילו עובדות בסיסיות יכולות לעזור להם עם ש

שינוי הערכים על . ניתן להעלות או להוריד את רמת המשחק על ידי 9 -, ו6, 3כפולות של ה

להימנע מהיתקלות בקשיים בשלב של בחירת  הקוביות. האתגר בעובדות הקשורות הוא

עובדה ידועה. ככל שמשחקים יותר במשחק זה, כך התלמידים מוצאים עובדה ידועה מהר 

 (. 6איור יותר, ומסוגלים להשתמש בה כדי לפתור את התרגיל הנתון )ראו 
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 (Cover itכסו זאת )

כרטיסי על השולחן במשחק התאמה זה, המיועד לשני משתתפים, תלמידים מפזרים 

 Russel and Economopoulos, כך שניתן לראות את כולם )מעובד מתוך מערכים נבחרים

, שחייב למצוא שני מערכים 2לוקח מערך מהאמצע ונותן אותו לשחקן  1(. שחקן 2008
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מצליח לעשות זאת, הוא לוקח לעצמו את  2שמכסים בדיוק את המערך שקיבל. אם שחקן 

מקבל הזדמנות לעשות  1לא יכול למצוא זוג, שחקן  2שלושת כרטיסי המערך. אם שחקן 

זאת ויכול גם הוא להרוויח את הקלפים. שחקנים מחליפים ביניהם תפקידים וממשיכים 

 י.לשחק. תלמידים אומרים או כותבים את הקומבינציות שמצאו לכיסוי המערך המקור

 

 

 

 טטריס כפל

טטריס שעשע אותנו במשך שנים רבות. תלמידים מאד אוהבים גירסה מתמטית זו של 

על ידי כך שיש מקום על  ,טטריס. המטרה היא להישאר במשחק במשך הזמן הארוך ביותר

 )קוביה רגילה, קוביההמורה זורקת שתי קוביות נייר המשבצות שלך שיתאים למלבן נתון. 

עם עשר פאות, או קוביה שסומנה על ידי המורה כדי להדגיש עובדות מסוימות כמו כפולות 

, כל תלמיד מחליט היכן ובאיזה כיוון הכי 6 -ו 4אם בזריקה המורה קיבלה  (.10 -, ו5, 2של 

או  x 6 4על נייר המשבצות. תלמידים מסרטטים מערך של  x 6 4מתאים לשים מלבן של 

המורה ממשיכה לזרוק את  המשבצות שלהם וכותבים את עובדת הכפל.על נייר  x 4 6של 

איור הקוביות, ותלמידים מסמנים את המלבן שהתקבל במקום כלשהו על הרשת שלהם )ראו 

שהתקבלו, הוא יוצא מהמשחק.  כשתלמיד אינו יכול להתאים מלבן עם המימדים (.7

התלמידים האחרונים במשחק הם המנצחים. משחק זה עוזר לתלמידים לראות את מערכי 

 (.x 6 = 6 x 4 = 24 4העובדות וכן מחזק את החילופיות של כל עובדה )

טורים.   xאינן לפי התיעוד הקונבנציונלי של שורות 7באיור יתכן שהבחנתם שהרשתות 
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דו בחוק החילוף, וכשהם סובבו את המלבנים שלהם כדי להתאימם על תלמידים אלה התמק

 -בצורה חלופית. דבר זה מתאים להמלצות ממסמכי ה x 7 8 -ו x 8 7הדף, הם חשבו על 

CCSSM Progressions :שטוענים את הדברים הבאים , 

 במצבים של מערך, אין הבדל בתפקידים של הגורמים. גורם אחד מציין את מספר השורות

במערך, והגורם האחר מציין את מספר הטורים במצב. אך שורות וטורים תלויים במיקום 

, השורות הופכות לטורים והטורים הופכים º90 -המערך. אם מסובבים את המערך ב

 Common Core Standardsלשורות. זה שימושי לצורך ראיית חוק החילוף בכפל )

Writing Team 2011, p. 24.) 
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 מחשבות אחרונות

אין ספק שהציפיה של הסטנדרטים לשליטה בכל עובדות הכפל היא מטלה מרתיעה. עשרות 

של שינון ומבחנים המוגבלים בזמן הכשילו את תלמידינו, ולרוב הובילו לחוסר רהיטות  שנים

וליחס שלילי למתמטיקה. אפילו במקרים בהם תלמידים משלימים מטלות בהצלחה, כגון 

וגבלים בזמן, הערך של משימות הערכה אלה מוטל בספק. האם ציון מושלם במבחנים המ

האם אנו באמת   של תלמיד זה? ההבנהבמבחן המוגבל בזמן באמת אומר לנו משהו על 

כפי שמוגדר במאמר זה? האם איננו יכולים ללמוד יותר על ידי תצפית  רהוטיודעים אם הוא 

תרגול משמעותי תוך כדי משחק, בדיונים והצגת שאלות לתלמידים בשעה שהם עוסקים ב

 כיתתיים על אסטרטגיות, או אפילו על ידי ראיונות קצרים עם תלמידים בודדים

(Kling and Bay-Williams 2014)?  מן הראוי לבחון בתשומת לב שאלות כאלה, בשעה

על ידי שעושים רפלקציה על דרכים אפשריות לקראת שליטה בעובדות הכפל. אנו מקווים ש

קיום שלושת שלבים אלה )הבנת רהיטות, רצף והתפתחות הגיוניים של אסטרטגיות, ותרגול 

, מורים יוכלו לתמוך בצורה טובה יותר בתלמידיהם, בזמן שהם מפתחים הבנה משמעותי(

  , של עובדות הכפל ונושאים נוספים.וגמישהחזקה מתמטית 
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