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תכנון שיעור    דגמי הוראה                    

1 

  זו את זו "מבטלות"הפעולות  - חיבור וחיסור: נושא השיעור
  ב :כיתה

  
  ) 37עמוד ( הכרת החיבור והחיסור כפעולות הפוכות זו לזו :הלימודים בתכנית נושא

  .תרגילים בתחומי מספרים שוניםפתרון : מתכנית הלימודים מיומנויות

   .הבנת מהות פעולות החשבון: דגשים רעיוניים מתכנית הלימודים

עבודה שיתופית לצורך , )סינתזה חשיבה ביקורתית ויצירתית, אנליזה(פתרון בעיות מסדר חשיבה גבוה  :)21 -מבין מיומנויות המאה ה(מיומנויות לומד 

   .פתרון בעיות

   .בשיעור זה נעשה שימוש בכלים ממוחשבים למטרת המחשה ולמטרת הצגת בעיות מסדר חשיבה גבוה

 

 :ים בשיעורעקרונות מתמטיים מרכזי

על ישר המספרים " התקדמות", אינן משנות את הכמות התחילית הוספת כמות וגריעתה: באופן אנלוגי(לחיבור " הפוכה"היא פעולה חיסור הפעולת  .1

 .)באותו במספר צעדים אינן משנות את מקומו של המספר התחילי חזרה" צעידה"ו

  :מטרות השיעור

 .) a+b-b=a(  כלשהן פעולות הופעלו לא שבושקולה למצב  )חיבור מספר וחיסורו( כמות אותהריעת גו כמות שהוספת יבינו התלמידים. 1

   .20 -עובדות החיבור והחיסור בתחום ה את יתרגלו התלמידים. 2

   .המספרים ישר על וחיסור חיבור פעולות לייצג ידעו תלמידיםה. 3

  . ישר המספרים לביטוי חשבוניבין ייצוג תרגילי חיבור וחיסור על  יקשרוהתלמידים . 4

  .חשיבה יצירתית וחשיבה ביקורתית, ניסוי וטעייה, קירובים, התלמידים יתמודדו עם פתרון משימות ברמת חשיבה גבוהה הדורשות אומדן. 5
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 דגמי הוראה                                       תכנון שיעור 

  
  

  :השיעור משתלב ברצף הלמידה הבא

,קודם חיבור מבטלכ חיסור

קודם חיסור כמבטל חיבור

 תפעולו בין הקשר בנושא שיעור

והחיסור החיבור

 חיסור ותרגילי חיבור תרגילי

 אחד קשר שונות בצורות המבטאים

מספרים שלושה בין

משוואות חיבור וחיסור

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

   :ציוד לשיעור

כרטיסיות מנוילנות עליהן ישרי  ,לחילופין, או, )3נספח ( 20 ועד 1 - מ השלמים המספרים מסומנים עליהם מספרים ישרי עם התלמידים לעבודת דפים. 1

  .ושניתן לכתוב עליהן בעזרת טוש מחיק ,מספרים

  )1נספח (  1' דף עבודה מס. 2

  ) 2נספח (  2' מס דף עבודה. 3

 ברקו , מחשב מורה עם חיבור לאינטרנט. 4

  )השיעור הראשוןבמהלך  1יוגדר יישומון ( :קישור ליישומון. 5

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_156_g_1_t_1.html?open=activities&from=category_g_1_t_1.html 

 ) שניבמהלך השיעור ה 2יוגדר יישומון : (קישור ליישומון. 6

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_107_g_1_t_1.html?from=category_g_1_t_1.html 

  .והחיסור שניתן להמחיש בעזרתם את החיבור) לשימוש התלמידים(ברי מנייה  אביזרים. 7

  . לשימוש התלמידים מחשבים עם חיבור לאינטרנט: ציוד אפשרי לא הכרחי. 8
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 דגמי הוראה                                       תכנון שיעור 

 

  בשעת השימוש ביישומונים מיומנויות הוראה 
חשוב . את הפעולות המוצגות להם ביישומוןבדפים המצויים בידם  יש להקפיד על כך שהתלמידים יבצעו. הוא לצורך המחשה 1' השימוש ביישומון מס. 1

יש צורך בפעולות קונקרטיות כדי להפנים , במיוחד, בגיל הצעיר .שלמידה משמעותית מתרחשת תוך כדי פעולה ולא באמצעות התבוננות בהדגמת מורהלזכור 

  . את הנלמד

רון במחברותיהם להתנסות בפת, פתרוןדרכים ל לעלאפשר להם זמן לחשיבה עצמית , חשוב להציג את הבעיה לתלמידים. מוצגות בעיות 2' ביישומון מס. 2

 הצגת אסטרטגיות היישומון מאפשר. לפתרון ששימשו ואת העלאת האסטרטגיות הרפלקטיבית לעודד את השיחהובעזרת ישרי המספרים שלהם ולאחר מכן 

   .חשוב שההצעות השונות יתועדו על לוח הכיתה, התלמידיםהשונות שיעלו  אסטרטגיותהכדי להשוות בין . שונות

   .ברי מנייה לתמיכה בהבנת מהות פעולות החיבור והחיסור התלמידים באמצעים קונקרטיים חשוב לצייד את. 3

 

  
 מהלך השיעור

 
  נקודות לתשומת לב המורה פעילויות למידה 

צגת השלב 
העיקרון 
בשילוב 
תרגול 
 לפתיחה

  פה והצגת רעיון ההוספה וההפחתה על ישר המספרים-תרגול בעל

  ).20עד  1 -י מספרים מישר( 3את נספח  התלמידים יקבלו

המורה יבחר לסירוגין תרגילי : 1' יישומון מסהצגת תרגול בעזרת 

על  לכיתה ויבקש לסמן את הפעולות יציג את התרגיל. חיבור וחיסור

  . להעתיק את התרגיל ולפתור אותו, 3ישר מספרים שבנספח 

  . הבדיקה תיעשה באמצעות היישומון

  
עובדות החיבור והחיסור  אחת ממטרות פעילות זו היא שליפה של

  .צב מהיר יחסיתקחשוב לבצע את הפעילות ב, ולכן 20עד 

  

) אחורה( "קפיצה שמאלה"חשוב להדגיש ש בסיכום הצגת העיקרון

 ). קדימה( "קפיצה ימינה"המבטלת את 
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 דגמי הוראה                                       תכנון שיעור 

קפיצה  -חיבור : מו את הפעולותהתלמידים יסכ תרגילים 10 -לאחר כ

  . קפיצה שמאלה כגודל ההפחתה - חיסור, ימינה כגודל ההוספה

  
  

שלב הצגה 
ועבודה על 
המשימה 
המרכזית 
 הראשונה

  )1נספח ( 1' קה לתלמידים של דף עבודה מסחלו. א

הישענות על סרטוט על ישר  בדף העבודה תוך כדי התלמידים יעבדו

  .מספרים

  

  

 

  
  התלמידים תמיכה של המורה בעבודת

תם ויבקש מתלמידים המורה יעבור בין התלמידים בזמן עבוד. א

  נקטו לצורך פתרון משימותבה פה את האסטרטגיה -לתאר בעל

2-4 .  

  .המורה יעודד שימוש בישר המספרים כדי למצוא את הפתרונות. ב

 ייעזרו בישר המספרים גם כדי לחשב את :תלמידים מתקשים

ידריך אותם המורה  .עובדת החיבור המופיעה בתחילת כל תרגיל

  . כיצד לעשות זאת

 עובדת החיבור את שלב פתרון" חסוך"יוכלו ל :תלמידים חזקים

 .מספרים מתאימים" קיזוז"ידי -המופיעה בתחילת כל תרגיל על

חשוב שהתלמידים יגיעו לדרך זו , בשלב זה של העבודה העצמית

  . אפשרות זו כדרך לפתרוןיציג להם  לאבעצמם והמורה 

איסוף שלב 
הרעיונות 
לרעיון מרכזי

  במליאה טגיות הפתרוןאסטר הצגת

  :הילדים של אפשריות אסטרטגיות

   :1משימה 

  . חישוב משמאל לימין של כל עובדות החיבור והחיסור. א

כשמבצעים את הפעולות  הישענות על דילוגים על ישר המספרים. ב

 
   :בשלב הצגת האסטרטגיות המורה ידגיש

 .וההפך ידי החיסור-ביטול החיבור על ת רעיוןא •

גם  - ידי חיסורה-על הכמות שחוברה "קיזוז"את אפשרות  •

 .מבלי לבצע את פעולת החיבור
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 דגמי הוראה                                       תכנון שיעור 

  .לפי הסדר משמאל לימין

שמוסיפים לבין המספרים שמחסרים  הבנת הקשר שבין המספרים. ג

בתרגיל הרביעי : "לדוגמה. מבלי לבצע פעולות חיבור וחיסור" קיזוז"ו

 7רק עם המספר  ונשארים 7ולכן אין צורך לחבר  7כ "מחסרים בסה

  ."הראשון

  

  : 2משימה 

במספרים (משוואות שיש להן מספר פתרונות  מופיעות במשימה זו

משמאל  פתור אותן בדרך אלגוריתמיתל לא ניתן, לכן )שלמים חיוביים

ענות בכל אחת מהן צפויה היש(אסטרטגיות הפתרון האפשריות . מיןלי

  ):על ישר המספרים

ביצוע פעולת החיבור בין שני המספרים הראשונים וחיפוש שני . א

אחד הפתרונות הוא שימוש (ספרים שסכומם זהה לסכום שהתקבל מ

  ).במספרים שחוברו

הפחתה של מספרים תוך כדי  –ע פעולת החיבור פתרון ללא ביצו. ב

 1 -שהוא קטן ב( 11 אם נחסר: לדוגמה. תכונת הפיצוי הישענות על

  ). 6 -מ 1 -שהוא גדול ב( 7גם  הרי שצריך לחסר )12 -מ

  : ידי שימוש בראייה סדרתית ובפיצוי-פתרון על. ג

12 + 6 – 12 – 6 = 0 

12 + 6 – 13 – 5 = 0   

שימוש בישר המספרים כאמצעי לביטוי החיבור את ה •

 . והחיסור

ולא את (ישר המספרים מונים את הקפיצות  בעבודה על •

 ).השנתות

 . 0 -שווה לחיבור וחיסור של אותה כמות  •

, כלומר(למצב ההתחלתי  חיסור כמות שחוברה מחזירה •

 .)מבטלת את השינוי

  

  

  לתלמידים מתקשים

  . על ישר המספרים הייצוג חשוב לשלב גם עבודה עם חפצים לצד
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 דגמי הוראה                                       תכנון שיעור 

 12 + 6 – 14 – 4 = 0  

  

  : 3משימה 

  מופיעות משוואות שיש להן מספר פתרונות  גם במשימה זו

לפתור אותן בדרך  לכן לא ניתן) במספרים שלמים חיוביים(

הסופי של  מאחר ובמשימה זו הפתרון .משמאל לימין אלגוריתמית

יש להניח שיותר תלמידים ישתמשו באסטרטגיות , 0התרגילים איננו 

 . הקודמתשצוינו במשימה ' וג' דומות לאסטרטגיות ב

  

   :4משימה 

ם של התרגילים העובדה שהפתרונות הסופיי יש להניח שבשל

בישרי התלמידים ישתמשו , ואינם אחד המחוברים 0אינם  זובמשימה 

ללא קשר , כדי למצוא מספרים מתאימים לפתרון המספרים

 . לאסטרטגיה שיבחרו לפתרון

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

שלב הצגת 
המשימה 
 המרכזית 

)2 עוריש(  

הצגת משימה בעזרת יישומון 2

המשימות שביישומון ויבהיר לתלמידים את  המורה יציג את אחת

דילוגי חיבור  באמצעות יש להגיע למספר המוצג כמטרה: המטרה

כשגודל הדילוגים מוצג באמצעות , וחיסור על ישר המספרים

יהיה דילוג של חיבור או הוא אם הלכל אחד מהדילוגים  ניתן לבחור

  . חיסור באמצעות הכפתור המרכזי
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אה                                       תכנון שיעורדגמי הור   

  . הקשתות

התלמידים ייעזרו בישרי המספרים שבידם ויכתבו את התרגיל 

  . המתאים

  . ן במליאהתוצג דרך הפתרו לאחר פתרון המשימה הראשונה

  . המורה יציג לתלמידים משימה נוספת, בשלב הבא

  

  

  

  

חשוב שהמשימה שתוצג לתלמידים לעבודה עצמית תהיה בדרגת 

  . קושי גבוהה יותר מזו שהוצגה במליאה

שלב העבודה 
תהעצמי  

יתעדו עליהם את דרך , התלמידים ייעזרו בישרי המספרים שבידם

  . ודה ויכתבו את התרגילים המתאימיםהעב

 

  

איסוף שלב 
הרעיונות 
לרעיון מרכזי

הצגת האסטרטגיות לפתרון והתרגילים המתאימים

.שיוצעו יוצגו על ישר המספרים בעזרת היישומון אסטרטגיות הפתרון

יש להניח שרובן תהיינה (אסטרטגיות שונות  שונים ייתכנו לתרגילים

).חזרה על האסטרטגיות שהשתמשו בהן בשיעור הקודם

  

לצורך  חשוב לתעד את האסטרטגיות שיוצגו על הלוח בכיתה

   .וואה בין האסטרטגיות השונותשהניתוח והה

  

  : בשלב הצגת האסטרטגיות המורה ידגיש

ור את השימוש בישר המספרים כאמצעי לביטוי החיב •

 . והחיסור

לא את ו(ישר המספרים מונים את הקפיצות  בעבודה על •

 ).השנתות

 .וההפך ידי החיסור-ביטול החיבור על את רעיון •
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 דגמי הוראה                                       תכנון שיעור 

גם  - ידי חיסורה-על הכמות שחוברה "קיזוז"את אפשרות  •

 .מבלי לבצע את פעולת החיבור

 . 0 -חיבור וחיסור של אותה כמות שווה ל •

, כלומר(ב ההתחלתי למצ חיסור כמות שחוברה מחזירה •

 .)מבטלת את השינוי

 : לדוגמה. את האפשרות לבצע את הפעולות בסדר שונה •

 10והמטרה היא  2, 5, 4, 3: כאשר נתונות קשתות שגודלן

  : פי הסדר הבא- ניתן לבצע את הפעולות על

ואפשר גם לבצע את הפעולות בסדר  10 = 2 – 5 + 4 + 3

  : או בסדר הבא 10 = 2 – 5 + 3 + 4 :הבא

3 – 2 + 4 + 5 = 10   

  

עבודה אינטואיטיבית של התלמידים  כןיתתבמשימות אלו : הערה

יתכן שלב ביניים , כלומר. גם על הקטע השלילי של ציר המספרים

. בהחלט תוצאה לגיטימית ווז בתרגיל שהתוצאה שלו שלילית

בשלב זה של הלמידה אין צורך לבטא את התוצאה השלילית אלא 

ועה על ישר המספרים בעזרת תרגילי החיבור רק לתאר את התנ

  . והחיסור

  



 

 פעולות המבטלות זו את זו - חיסור וחיבור: תכנון שיעור בנושא

 http://mathcenter-k6.haifa.ac.il                              מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי
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 דגמי הוראה                                       תכנון שיעור 

פעילויות 
 משלימות 

על תרגילים ) תלמידים 3-2או בקבוצות קטנות של (עבודה יחידנית 

 2נוספים ביישומון 

ויתעדו את עבודתם בעזרת  התלמידים ייעזרו בדפי ישרי המספרים

  . תרגילים

  : או

  ) 2נספח ( 2' מס דף עבודה

המספרים לצורך פתרון המשימות  רו בדפי ישריהתלמידים ייעז

  . שבדף

  

 


