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 מכפלות שוות לתרגילי כפל שונים : נושא השיעור

 ג :כיתה

 

 (06עמוד )שאלות חקר בכפל , (06עמוד )פה של כל המכפלות בלוח הכפל  -לידיעה בע –השלמה וביסוס של נושא לוח הכפל  :הלימודים בתכנית נושא

 . פתרון משימות חקר, בעזרת המחשות וייצוגים מתמטייםייצוג מצבים  ,תרגילים בתחומי מספרים שוניםפתרון : מתכנית הלימודים מיומנויות

 .והקשרים שבין הפעולות הבנת מהות פעולות החשבון: דגשים רעיוניים מתכנית הלימודים

לצורך עבודה שיתופית , (סינתזה חשיבה ביקורתית ויצירתית, אנליזה)פתרון בעיות מסדר חשיבה גבוה  :(12 -מבין מיומנויות המאה ה)מיומנויות לומד 

  .פתרון בעיות

  המהווה קישור למטרות השיעור ולבעיה המרכזית בה יעסקו בשיעורהצגת משחק תרגול בשיעור זה נעשה שימוש בכלים ממוחשבים למטרת 

 http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00091/toepassing_wisweb.en.html: "טור או אלכסון, חמישה בשורה/שלושה" באמצעות היישומון

  http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/applets/java8.pdf :לשימוש ביישומון ניתן למצוא ב( בעברית)הנחיות למורה 

 

 :עקרונות מתמטיים מרכזיים בשיעור

 .למכפלות שונות םידי פירוק-עלייצוגים מספריים  .1

 .לתרגיל יש פתרון אחד ויחיד בעוד שלתוצאה מסוימת אפשר להתאים תרגילים שונים: סימטרי בין תרגיל לתוצאהאקשר  .2

 . כאסטרטגיה לחישוב מכפלות( ופילוג קיבוץ, חילוף)מוש אינטואיטיבי בחוקי הפעולות שי .6

 :מטרות השיעור

 .התלמידים יתרגלו את עובדות הכפל בתחום לוח הכפל. 1

 .התלמידים ידעו להתאים למכפלה בתחום לוח הכפל את כל תרגילי הכפל המתאימים לה. 2

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00091/toepassing_wisweb.en.html
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/applets/java8.pdf
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 .תרגילי כפל שוניםהתאים יש פתרון אחד אולם לאותה מכפלה ניתן לעסקו במצבי כפל בהם לתרגיל כפל י התלמידים. 6

  .בחוק הפילוג ובחוק הקיבוץ, בחוק החילוף, טיבית בטרנזיטיביותיעסקו ברמה אינטואי התלמידים. 4

 

 :השיעור משתלב ברצף הלמידה הבא

בתחום לוח  16 -ו 5, 2מכפלות 

 5, 2 -וסימני התחלקות ב, הכפל

נושא סימני ההתחלקות ) 16 -ו 

 ( יורחב בהמשך למכפלות גדולות

ידי שימוש -על 8 -ו 4, 2מכפלות 

 קיבוץ ופילוג, בחוקי החילוף

ידי שימוש -על 9 -ו 0, 6מכפלות 

 קיבוץ ופילוג, בחוקי  החילוף
 מכפלות שוות לתרגילי כפל שונים

 

  (דקות כל אחד 45שיעורים של  2) :זמן משוער לשיעור

  :ציוד לשיעור

 לוחות כפל ריקים ליו בטוש מחיקניתן להכין על כרטיס מנוילן שניתן לכתוב ע .1

ברקו , מחשב מורה עם חיבור לאינטרנט. 2  

 "טור או אלכסון, חמישה בשורה/לושהש" :קישור ליישומון. 6

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00091/toepassing_wisweb.en.html 

. מצבי הכפלשניתן להמחיש בעזרתם את ( לשימוש התלמידים) ברי מנייה אביזרים. 4  

  .מחשבים לשימוש התלמידים עם חיבור לאינטרנט: ציוד אפשרי לא הכרחי. 5

 ת הוראה בשעת השימוש ביישומוןמיומנויו

כפעילות משלימה לשיעור התלמידים . הצגת הסיטואציה והצגת הבעיה המרכזית המובילה את השיעור, השימוש ביישומון במהלך השיעור הוא לצורך תרגול

 .  ידי משחק  ביישומון-יוכלו להמשיך ולתרגל על

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/weekly_present/teachmodel4boards.pdf
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00091/toepassing_wisweb.en.html
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 מהלך השיעור

 
 

 רהנקודות לתשומת לב המו פעילויות למידה

צגת שלב ה
העיקרון 
בשילוב 
תרגול 
 לפתיחה

תוך ,הרעיון של מספר אפשרויות למכפלהפה והצגת -תרגול בעל

 .שימוש בחוק החילוף

 ".טור או אלכסון, שלושה בשורה" שומוןיביראשון משחק 

בשלב ההדגמה הראשון יש )תלמידים את המשחק המורה יקרין ל

בשורה אחת  6-בלוח מוקטן המותאם ל, להשתמש באופציה של כפל

 .(ובאפשרות של שחקן אחד בשורה אחת 5 -ולא ל

תוך כדי הדיון . המורה ידון עם התלמידים בשיקולים במהלך המשחק

 :ת הבאיםויודגשו העקרונ

 .ה הנתונההאפשרות למצוא יותר מתרגיל אחד למכפל -

ם בתחום המספרים השלמים החיוביי)אפשרויות נוספות לפתרון  -

  .(שאינן נמצאות בלוח המוצג במשחק

 .שימוש בחוק החילוף -

 "טור או אלכסון, חמישה בשורה" משחק שני בישומון

יש להשתמש באופציה של . המורה ישחק מול הכיתהבשלב הזה 

בשורה אחת ובאפשרות של שני  5 -בלוח הגדול המותאם ל, כפל

 .שחקנים

 
חשוב , ולכןהכפל עובדות  שליפה שלאחת ממטרות פעילות זו היא 

 .צב מהיר יחסיתקלבצע את הפעילות ב

 

 

שבאמצעותה תיבדק ההבנה של  חשוב להציג שאלה - חוק החילוף

". 0 אילו תרגילים אפשר להתאים למספר: "למשל, חוק החילוף

יש לחזור ולהסביר באמצעות שימוש בתרגילי חיבור במידת הצורך 

 . ובציור או המחשה אחרת של קבוצות את מהות חוק החילוף

 

 פיתוח מיומנויות ראייה מרחבית

איית שני ממדים ר: בפעילות  נדרשות מיומנויות  של ראייה מרחבית

 יםנמצאאם תאים ( המסתמכת על דימוי חזותי)במטריצה והערכה 

 . ברצף על קו אחד

 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00091/toepassing_wisweb.en.html
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00091/toepassing_wisweb.en.html
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00091/toepassing_wisweb.en.html


 

.םמכפלות שוות לתרגילי כפל שוני: תכנון שיעור בנושא   

 http://mathcenter-k6.haifa.ac.il                               מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודיהפיקוח על המתמטיקה ו  -משרד החינוך

 

 

4 

 דגמי הוראה                                       תכנון שיעור 

בנוסף יעלו שיקולים . תוך כדי משחק יידונו העקרונות שהוזכרו לעיל

 :אסטרטגיים כגון

 ?"אלכסון"עה תהיה על האם משבצת שניתנת לצבי -

 ?קרובה יותר במיקומה על לוח הכפל איזו מכפלה תהיה -

 ?איך אפשר לחסום את היריב -

 תשלב הצג
המשימה 
 המרכזית 

 

רק להתאים להם יש מספרים בלוח הכפל שניתן :  סיכום המשחק

יש כאלו שניתן להתאים להם שני תרגילים ויש כאלו , תרגיל אחד

יש לחדד את העובדה )תן להתאים להם יותר משני תרגילים שני

מסוימים ניתן  שעוסקים בתרגילים שהם בתוך לוח הכפל ולמספרים

להתאים עוד תרגילים שהם מחוץ ללוח הכפל בשל העובדה שלפחות 

ניתן  66למכפלה , לדוגמה. (16 -אחד מהגורמים שלהם גדול מ

 . שאיננו בלוח הכפל  2x15להתאים את התרגיל 

  :המשימה

הכי הרבה מי הם המספרים בלוח הכפל שניתן להתאים להם 

הסבירו כל , הציגו את התרגילים? תרגילים בתחום לוח הכפל

או כל אמצעי , תרגיל, סרטוט על ישר מספרים, מכפלה בעזרת ציור

אחר והראו בעזרת ייצוגים אלו מדוע כל התרגילים מתאימים 

 .  למכפלה

 

 : הערות למורה

  לצורך פתרון המשימה ניתן לכוון את התלמידים לשימוש

 . כדי לצבוע מכפלות שוות, ניםבצבעים שו

  יש להניח שחלק מהתלמידים ימלאו את כל לוח הכפל

הריק וחלקם כבר בשלב זה לא ישלימו את המספרים 

לדרוש  אין צורך. שהם יודעים שהם מופיעים מעט פעמים

 .  מהתלמידים את מילוי כל הלוח

  ייצוג על ישר מספרים יתבצע על ישר מספרים סכמטי

חשוב להדגיש בפני .  רו בעצמם במחברותשהתלמידים ייצ

התלמידים שאין צורך לכתוב על הישר את כל המספרים 

רק את אלו  שיש חשיבות לציין אותם לצורך , אלא

   . החישוב
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שלב העבודה 
 העצמית

 

 

 :יש לחלק לתלמידים לשלב העבודה העצמיתשציוד 

  לוח כפל ריק .א

 אביזרים היכולים לשמש למנייה .ב

 

 

 

 

 

עבודה העצמית התלמידים ישלימו כפולות הבשלב הראשון של 

כדי למצוא את המספרים החוזרים על עצמם הכי , בלוח הכפל

 . הרבה פעמים

במיוחד אצל )יושקע זמן רב מידי בהשלמת הלוח כדי שלא 

מומלץ שהשלב ( בכל עובדות הכפל תלמידים שאינם שולטים

 . הראשון ייעשה בקבוצות הטרוגניות

  : סיוע לתלמידים שאינם שולטים בכל עובדות הכפל

בתכונת החלופיות של הכפל ובעובדה שכפולות זהות מיקוד  -

 .שורות ובטורים בלוחבמופיעות 

 .בשורה או בטור" דילוגים שווים"ידי -השלמת הכפולות על -

  ,או את חלקםיימצאו את המספרים הנדרשים  הלאחר שבכל קבוצ

המורה יסתובב בין התלמידים ויאתר אסטרטגיות לפתרון שחשוב 

 . במליאה ויתכנן את סדר הצגתן ןלהציג

 
 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Local%20Settings/Local%20Settings/Temp/Rar$DI24.7984/לוח%20הכפל.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Local%20Settings/Local%20Settings/Temp/Rar$DI24.7984/לוח%20הכפל.docx
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איסוף  שלב
הרעיונות 

 לרעיון מרכזי

 הפתרונות במליאה הצגת

תרגילי  ארבעהבתחום לוח הכפל שניתן להתאים להם מספרים ישנם 

 12, 24, 46 ,66 ,26 כגון ,ח הכפלכפל מתוך לו

דוגמה להצגה צפויה ולהשלמות שהמורה יכוון אליהן בשעת להלן 

 : הדיון

 66המכפלה 

 : התרגילים המתאימים הם

10 x 3 

3 x 10 

5 x 6 

6 x 5 

 :16 -תרגילים נוספים שאחד הגורמים שלהם גדול מ

15 x 2 

2 x 15 

 

 : יים כגוןכל אחד מהתרגילים ניתן לייצג בייצוגים מוחש

 סרטוט קפיצות שוות על ישר המספרים -

 .בקבוצות שוות( או סידור של אמצעים קונקרטיים)ציור  -

בקבוצות שוות במבנה ( או סידור של אמצעים קונקרטיים)ציור  -

 
 :התלמידים המתקשיםהמורה יכוון את 

 .למציאת הסבר עבור כפולה אחת או שתיים -

, יל הכפל באמצעות חפצים או ישר המספריםלבניית תרג -

כשהמורה מדריך אותם באמצעות שאלות איך לעבור מייצוג 

 . מוחשי של תרגיל אחד לייצוג מוחשי של תרגיל אחר

 במקרים אלו יש להסתפק בבניית הייצוגים המוחשיים

לתרגילים על ידי התלמידים כשהמורה יתאר את המעבר בין 

 .   א התלמידהייצוגים בעזרת מספרים ול

 הערות למורה לשלב הצגת הפתרונות ואיסוף הרעיונות המרכזיים

הייצוגים , התלמידים יוזמנו ללוח על מנת להציג את התרגילים -

. המוחשיים המתאימים לכל תרגיל והמעבר מתרגיל לתרגיל

המורה יכוון  את ההצגה באמצעות שאלות לכיתה שתתמקדנה 

 . בהבנת הרעיונות המרכזיים

הניח שיועלו גם האפשרויות של תרגיל שאחד הגורמים יש ל -

במקרים אלו חשוב לכתוב את התרגילים . 16 -שלו גדול מ

אין  צורך להדגיש את העיסוק בהם בשלבי , אולם. המתאימים

העיסוק במעבר מייצוג מוחשי ומספרי  של תרגיל אחד לייצוג 

 . מוחשי או מספרי של תרגיל אחר

 .תו תרגיל באמצעות ייצוגים שוניםיש חשיבות רבה בהצגת או
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 .של מלבן

 :במהלך הצגת הפתרון יש להראות מעברים כגון אלו

 x 5 6: ייצוג של התרגיל

 

 

 

 

 

סרטוט או קיבוץ , יזי על ידי הזזת חפציםבאופן פ)מעבר לייצוג אחר 

 (מחודש של הקבוצות

 :בדרך הבאה  3x10: למשל לייצוג של התרגיל

 

 

   

 

 

 

 

 (בכל קבוצה עצמים 16קבוצות של  6)
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 :או בכל דרך אחרת כגון 

 

 

 

 

 :לדוגמה. את המעבר מתרגיל לתרגיל יש ללוות גם בייצוגים מספריים

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 

( 3+ 2) + ( 3+2) + ( 3+2) + ( 3+2) + ( 3 + 2)+ ( 3+ 2) = 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 2 = 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 +(2 +1) +(1 + 2) + (2 + 1) + (1 + 2)= 

3+3+3+3+3+3+3+3+3+3= 10 x 3 

 : הבאה התוצג השאל ,לסיכום

 ? לאילו מכפלות בלוח כפל מתאים רק תרגיל אחד ומדוע

 7x7 היא  49 -המתאימה ל המכפל, למשל

בקבוצות  49ניתן לראות שלא ניתן לארגן את הכמות  במקרה זה

 . שוות בדרך אחרת

 

 

 

 
 
 



 

.םמכפלות שוות לתרגילי כפל שוני: תכנון שיעור בנושא   

 http://mathcenter-k6.haifa.ac.il                               מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודיהפיקוח על המתמטיקה ו  -משרד החינוך
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תכנון שיעור                            דגמי הוראה              

פעילויות 
 משלימות 

 

  שומוןבימשחק בזוגות או כיחידים 

  

 

 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00091/toepassing_wisweb.en.html

