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הצעה לפריסת תכנית הלימודים 
 ד' תשע"דבמתמטיקה בכיתה 

 מתמטיקה, יסודי מחוז תל אביב 

מסמך הצעת הפריסה של מחוז תל אביב נגזר מתכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ומטרתו להקל על המורים בתכנון מושכל של זמן ההוראה השנתי. 

(, וניסיון בשטח של 6002ישות העולות מתוך מסמך תכנית הלימודים החדשה במתמטיקה )בתכנון משך זמן ההוראה המוצע לכל נושא התייחסנו לדר

 שעות שבועיות. 2מורים ומדריכים. חישוב השעות נעשה על פי המתחייב בתכנית הליבה, דהיינו 

   3102יולי, אוגוסט

 משרד החינוך

 מחוז תל אביב
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או הרצף המצוי בספר הלימוד של הכיתה. עם זאת , חשוב להדגיש ניתן לשנות את רצף ההוראה המוצע בתכנית הפריסה עפ"י שיקולי דעת של המורה, רכז/ת המתמטיקה,  

'  ועל טיפוח  הכישורים והמיומנויות המפורטים  בפרק המבוא לאותה תכנית. לכן ד( לכיתה 6002הנושאים המתמטיים הכלולים בתכנית הלימודים ) כלשיש להקפיד על הוראת 

 ים בתכנית הלימודים. לנוחיותכם, צרפנו בכל נושא, הפנייה לעמודים המתאימ

 .6002מסמך תכנית הלימודים החדשה במתמטיקה של משרד החינוך, הוצאת ת"ל, ירושלים המסמך המחייב הוא ברצוננו להדגיש, 

  שיהיה בידי כל מורה למתמטיקה! וחובהמסמך זה מצוי בכל בית ספר, את פרק המבוא(.  כולללקרוא בתשומת לב את המסמך המקורי ) חובה

 (00-1254565טלפון: ,"אפשר לרכוש בהוצאת "מעלותם )עותקי

המסמך מפרט ומדגים באמצעות משימות את המרכיבים של הכישורים הנדרשים על פי תכנית הלימודים. בכל נושא, מוקדו . ציוני דרך במתמטיקהבתשס"ט פורסם מסמך 

 ניתן להשתמש בדוגמאות גם כפריטי הערכה. גם כאן חשוב לקרוא את המבוא. לה.הכישורים הרלבנטיים. לכל כישור, נוסחו ציוני דרך ודוגמאות ברמת קושי עו

    /niyot_Limudim/Math_Yesodi/TzyuneiDerechhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochאת ציוני הדרך ניתן למצוא ב: 

וכן באתר של מרכז מורים ארצי    //dynamic.snunit.k12.il-http://mathבפריסה אוזכרו מראי מקום רלבנטיים. פעילויות נוספות לעבודה בכיתה, תוכלו למצוא גם בקישור: 

 מומלץ להצטרף לרשימת התפוצה!   k6.haifa.ac.il/index.htm-http://mathcenterה : למתמטיק

שעורי הנדסה בשבוע  6מודים כ גיאומטריה: ניתן ללמד לאורך כל שנת הלי את הידע המתמטי יש לבסס לאורך כל שנת הלימודים, הצעות שזורות במסמך זה. לתשומת לבכם: 

 משעות הלימוד(. 62%)

 בתהליך הוראת המתמטיקה יש לשלב משימות מתמטיות מגוונות המעודדות חשיבה מתמטית. –משימות מאתגרות ופעילויות העשרה 

 ל מנת לבדוק תכנון מול ביצוע.לנוחיותכן, השארנו מקום להוספת מספרי העמודים בספר הלימוד. חשוב לעדכן גם את מספר השעות שבוצע בפועל, ע

 ולשמוע מניסיונכן.  ניתן לשלוח הערות והארות  נשמח לקבל את הערותיכןדעתכן חשובה לנו!!!  

 galitsh@education.gov.il מתמטיקה יסודי מחוז תל אביב -לגלית שבתאי

 חל לך שנה טובה!!צוות מדריכות מחוז תל אביב מא

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/TzyuneiDerech/
http://math-dynamic.snunit.k12.il/
http://math-dynamic.snunit.k12.il/
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/index.htm
mailto:galitsh@education.gov.il
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 ג' תשע"דהצעה לפריסת תכנית הלימודים במתמטיקה בכיתה 

 ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר 

 שעות 62 -כ שעות 65 -כ שעות 65 -כ שעות 62 -כ שעות 56 -כ שעות מתוכננות

שעות שבוצעו 
      בפועל

מספרים 
 ותכונותיהם

 גימטרייה

)ציוני הדרך  (97)ת"ל עמ' 
 ש'( 3) ( 79  עמ'

 קישור ליישומון

  

 

מספרים -מבנה עשורי
 ליון יטבעיים עד מ

)ציוני  (97- 97)ת"ל עמ' 
 ש'( 7) (79- 71  הדרך עמ'

 קישור ליישומון

 קישור ליישומון

 

 

 

 ישר המספרים

)ציוני הדרך  (97)ת"ל עמ'  
 ש'( 3)  (  79  עמ'

 קישור ליישומון 

 קישור ליישומון

 

 אומדן ותובנה מספרית 

)ציוני  (72- 77)ת"ל עמ' 
 ש'( 3) (61- 63  הדרך עמ'

 

 -השבר הפשוט כחלק משלם
הכרות וייצוג במודלים )כולל 

וייצוג  5 -שברים הגדולים מ

שברכ 0של 
7

0
)ת"ל עמ'  (

- 7 )ציוני הדרך עמ'(99- 92
 ש'( 76) (70- 7, 1

 קישור ליישומון

 קישור ליישומון

ודים בספר עמ
      הלימוד

http://www.c2kb.com/gematria/?word=%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://www.c2kb.com/gematria/?word=%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://ejad.best.vwh.net/java/b10blocks/b10blocks.html
http://ejad.best.vwh.net/java/b10blocks/b10blocks.html
http://www.learningbox.com/Base10/BaseTen.html
http://www.learningbox.com/Base10/BaseTen.html
http://www.oup.com.au/__data/assets/file/0019/154045/Numberline.swf
http://www.oup.com.au/__data/assets/file/0019/154045/Numberline.swf
http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/numberlines.html
http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/numberlines.html
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=80
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=80
http://www.primarygames.com/fractions/question2.htm
http://www.primarygames.com/fractions/question2.htm
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 ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר 

 שעות 62 -כ שעות 65 -כ שעות 65 -כ שעות 62 -כ שעות 56 -כ שעות מתוכננות

פעולות 
 והשימוש בהן

ביסוס שליטה בע"פ כפל 

כולל עיסוק  50X50וחילוק 
 בשאלות מילוליות

פעולות  4 -ביסוס שליטה ב
 חשבון 

)ציוני  (70- 97)ת"ל עמ' 
 ש'( 2)(   60- 77 הדרך עמ'

  קישור ליישומון

  דוגמא לשיעור מתוקשב

ביסוס שליטה בע"פ כפל   

כולל עיסוק  50X50וחילוק 
 בשאלות מילוליות

פעולות  4 -ביסוס שליטה ב
 חשבון 

)ציוני  (70- 97"ל עמ' )ת
 ש'( 1)(   60- 77 הדרך עמ'

 

כפל בעל פה בעשרות 
 שלמות ובמאות שלמות

)ציוני הדרך ( 70)ת"ל עמ' 
 ש'( 6)   (  67- 60  עמ'

 

 כפל במאונך בחד ספרתי 

)ציוני ( 26)ת"ל כיתה ג' עמ' 
  ש'( 1) (60- 77   הדרך עמ'

  

כפל במאונך )דו בדו( 
 באמצעות חוק הפילוג 

)ציוני הדרך  (70ת"ל עמ' )
  ש'( 2)  (  60  עמ'

 קישור ליישומון

 

 אלגוריתם הכפל במאונך  

)ציוני הדרך  (70)ת"ל עמ' 
 ש'( 2)   ( 60   עמ'

 

שילוב בעיות מילוליות 
  כפליות

 ש'( 6) 

 וג( חילוק )ע"י פיל

)ציוני  (77- 70)ת"ל עמ' 
 ש'( 2) ( 66- 67  הדרך עמ'

 חילוק ארוך

  (77- 70) ת"ל עמ' 
  ( 66- 67  )ציוני הדרך עמ'

 ש'( 2)

פעולות חשבון תוך  4ביסוס 
כדי עיסוק בבעיות 

 אינטגרטיביות

)ציוני הדרך  (72)ת"ל עמ' 
 ש'( 3) ( 62- 61  עמ'

 המשך ביסוס חילוק ארוך

  (77- 70) ת"ל עמ' 
 3) ( 66- 67  )ציוני הדרך עמ'
 ש'(

 

פעולות חשבון תוך  4ביסוס 
כדי עיסוק בבעיות 

 אינטגרטיביות 

  (72)ת"ל עמ' 
  (  69- 61  )ציוני הדרך עמ'

 ש'( 2)

 אומדן תוצאות 

  (72- 77)ת"ל עמ' 
 6) ( 61- 63  )ציוני הדרך עמ'
 ש'(

עמודים בספר 
      הלימוד

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00091/toepassing_wisweb.en.html
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00091/toepassing_wisweb.en.html
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/125285/Targil.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/125285/Targil.pdf
http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=gridmethodpvcardsv3
http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=gridmethodpvcardsv3
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 ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר 

 שעות 62 -כ שעות 65 -כ שעות 65 -כ שעות 62 -כ שעות 56 -כ שעות מתוכננות

  חוקים

 סדר פעולות

 ש'( 6)  

 קישור ליישומון

 ביסוס סדר פעולות  

עמודים בספר 
      הלימוד

צורות גופים 
ומושגים 
 הנדסיים

 

 מצולעים כולל אלכסונים

)ציוני הדרך  (70)ת"ל עמ' 
 ש'( 2)  (  31- 33 עמ'

 קישור ליישומון

 

מלבן –מצולעים המשך 
 וריבוע 

)ציוני הדרך  (77)ת"ל עמ' 
 ש'( 6)( 39- 32 עמ'

 קישור ליישומון

 

זוויות תכונות של צלעות ו
 משולשב

)ציוני הדרך  (77)ת"ל עמ' 
 ש'( 1) (  37- 39  עמ'

עמודים בספר 
      הלימוד

 מדידות
 לוח שנה 

)ציוני הדרך  ( (73)ת"ל עמ' 
 ש'( 3) ( 19  עמ'

 

 מלבן וריבוע -שטח והיקף

)ציוני הדרך ( 76)ת"ל עמ' 
  ש'( 3) (  11- 13  עמ'

 קישור ליישומון

 קישור ליישומון

 -שטח והיקףהמשך ביסוס 
  מלבן וריבוע

כולל שטח והיקף צורות 
 ורכבותמ

)ציוני הדרך ( 76)ת"ל עמ' 
  ש'( 1) (  11- 13  עמ'

 קישור ליישומון

 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00014/toepassing_wisweb.en.html
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00014/toepassing_wisweb.en.html
http://www.mathopenref.com/polygondiagonal.html
http://www.mathopenref.com/polygondiagonal.html
http://www.nctm.org/standards/content.aspx?id=25008
http://www.nctm.org/standards/content.aspx?id=25008
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_203_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_203_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/maths/perimeter_and_area/index.html
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/maths/perimeter_and_area/index.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_203_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_203_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
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 ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר 

 שעות 62 -כ שעות 65 -כ שעות 65 -כ שעות 62 -כ שעות 56 -כ שעות מתוכננות

עמודים בספר 
      הלימוד

      סימטריה

עמודים בספר 
      הלימוד
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 יוני אימ אפריל מרץ פברואר 

 שעות 51 -כ שעות 66 -כ שעות 9 -כ שעות 64 -כ שעות 64 -כ שעות מתוכננות

שעות שבוצעו 
      בפועל

מספרים 
 ותכונותיהם

 -השבר הפשוט כחלק משלם
הכרות וייצוג במודלים )כולל 

וייצוג  5 -שברים הגדולים מ

כשבר 0של 
7

0
)ת"ל עמ'  (

- 7 עמ' )ציוני הדרך(99- 92
 ש'( 3) (70- 7, 1

 קישור ליישומון

) ת"ל שמות שונים לשבר
       )ציוני הדרך  (92עמ' 

 ש'( 1)( 2- 1 עמ'

 השוואת שברים

)ציוני הדרך  (92) ת"ל עמ' 
 ש'( 2) ( 2- 1  עמ'

 קישור ליישומון

 

 מספרים פריקים וראשוניים

  (77)ת"ל עמ' 

 ( 67   )ציוני הדרך עמ'

 ש'( 2)  

 קישור ליישומון

 

 וט כחלק מכמותבר הפשהש

)ציוני הדרך  (92)ת"ל עמ' 
 ש'( 3)( 1- 6  עמ'

 

 

 

קשר בין  -שברים
 המשמעויות שנלמדו 

 )חלק משלם וחלק מכמות( 

)ציוני הדרך  (92)ת"ל עמ' 
 ש'( 1)(  2- 7  עמ'

 

ביסוס הכרות עם השבר 
 והשוואת שברים הפשוט

 (92-97)ת"ל עמ' 

  (  73- 7  )ציוני הדרך עמ'

 ש'( 2)

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=80
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=80
http://zvi_shalem.drivehq.com/swf_vip/fractions_shape_fractions_malben/swf.swf
http://zvi_shalem.drivehq.com/swf_vip/fractions_shape_fractions_malben/swf.swf
http://ofek.cet.ac.il/units/he/math/unit69/act1.aspx
http://ofek.cet.ac.il/units/he/math/unit69/act1.aspx
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 יוני אימ אפריל מרץ פברואר 

 שעות 51 -כ שעות 66 -כ שעות 9 -כ שעות 64 -כ שעות 64 -כ שעות מתוכננות

ים בספר עמוד
      הלימוד

פעולות 
 והשימוש בהן

חיבור וחיסור שברים 
  פשוטים עם אמצעי המחשה

)ציוני הדרך  (99)ת"ל עמ' 
 ש'( 2)( 9- 2  עמ'

 

חיבור וחיסור שברים 
 פשוטים עם אמצעי המחשה

)ציוני הדרך  (99)ת"ל עמ' 
 ש'( 1)  (  9- 2  עמ'

  דוגמא לשיעור מתוקשב

 

 סימני התחלקות

)ציוני הדרך ( 77)ת"ל עמ' 
 ש'( 3) (67-30   עמ'

 יישומוןקישור ל

 

ביסוס פעולות חשבון ועיסוק 
 בבעיות אינטגרטיביות

)ציוני הדרך  (72)ת"ל עמ' 
 ש'( 6)  (  62- 61  עמ'

 העמקה סימני התחלקות

)ציוני הדרך  (77)ת"ל עמ' 
 ש'( 3)   (  30- 67  עמ'

 קישור ליישומון

 

חיבור וחיסור שברים 
 פשוטים עם אמצעי המחשה

)ציוני הדרך  (99)ת"ל עמ' 
 ש'( 1)  (  9- 2  עמ'

 

חיבור וחיסור שברים 
 פשוטים

)ציוני ( 97- 99)ת"ל עמ' 
 ש'( 6)  (  7- 2  הדרך עמ'

ל שלם בשבר במשמעות כפ
 של חיבור חוזר

)ציוני הדרך  (97)ת"ל עמ' 
 ש'( 6)  (  77- 70  עמ'

 חזקות 

)ציוני הדרך  (77)תל' עמ' 
 ש'( 6)  ( 30   עמ'

 

ביסוס פעולות בטבעיים תוך 
 שילוב נושאים 

)ציוני הדרך  (72)ת"ל עמ' 
 ש'( 9)  (  62- 61  עמ'

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/145770/maarech.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/145770/maarech.pdf
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_193_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://mybag.ofek.cet.ac.il/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=3bbba5de-b690-4f7f-b7e9-1e4096cb81ad&lang=1&pNum=1#TabIndex=0
http://mybag.ofek.cet.ac.il/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=3bbba5de-b690-4f7f-b7e9-1e4096cb81ad&lang=1&pNum=1#TabIndex=0
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 יוני אימ אפריל מרץ פברואר 

 שעות 51 -כ שעות 66 -כ שעות 9 -כ שעות 64 -כ שעות 64 -כ שעות מתוכננות

עמודים בספר 
      הלימוד

ס שלושת החוקים ביסו חוקים
 )קיבוץ, פילוג, חילוף(

ביסוס שלושת החוקים 
 )קיבוץ, פילוג, חילוף(

ביסוס שלושת החוקים 
 )קיבוץ, פילוג, חילוף(

ביסוס שלושת החוקים 
 )קיבוץ, פילוג, חילוף(

ביסוס שלושת החוקים 
 )קיבוץ, פילוג, חילוף(

עמודים בספר 
      הלימוד

    חקר נתונים

 חקר נתונים

)ציוני הדרך  (97עמ'  )ת"ל
 ש'( 2) (  37  עמ'

 קישור ליישומון

 ניתוח סיכויים

)ציוני הדרך  (70) ת"ל עמ' 
 ש'( 1)  (   36- 37 עמ'

 קישור ליישומון

 קישור ליישומון

 

עמודים בספר 
      הלימוד

צורות גופים 
ומושגים 
 הנדסיים

 

חלקי התיבה כולל  –תיבות 
 ופריסותלכסונים א

)ציוני הדרך  (77)ת"ל עמ' 
 ש'( 2) (  37- 37  עמ'

 קישור לישומון

 פריסות -תיבות 

)ציוני הדרך  (77)ת"ל עמ' 
 ש'( 6) (  37- 37  עמ'

 

  

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_323_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_323_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
http://www.btwaters.com/probab/flip/coinmainD.html
http://www.btwaters.com/probab/flip/coinmainD.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_186_g_3_t_1.html?open=activities&from=category_g_3_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_186_g_3_t_1.html?open=activities&from=category_g_3_t_1.html
http://chalal.net/zshalem/grid.swf
http://chalal.net/zshalem/grid.swf
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 יוני אימ אפריל מרץ פברואר 

 שעות 51 -כ שעות 66 -כ שעות 9 -כ שעות 64 -כ שעות 64 -כ שעות מתוכננות

עמודים בספר 
      הלימוד

    מדידות

)ת"ל  נפח תיבה ושטח פנים
   )ציוני הדרך עמ'( 76' עמ

 ש'( 2)( 12- 12

 קישור ליישומון

  ור מתוקשבדוגמא לשיע

 הגדרת יחידות הנפח

 הקשר בין משקל לנפח

 ש'( 6)

עמודים בספר 
      הלימוד

 סימטריה

סימטריה שיקופית, סיבובית 
 וקווי סימטריה

)ציוני הדרך  (76)ת"ל עמ' 
 ש'( 2) ( 16- 17  עמ'

 ישור ליישומוןק

   

 

 

 

עמודים בספר 
      הלימוד

 

 שעות מתמטיקה שבועיות. 2הפריסה המוצעת מבוססת על 

 .76ראו פירוט בתכנית הלימודים עמ'  בבעיות מילוליות, עיסוק כל השנהחשוב לשלב בכל נושא, 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00249/toepassing_wisweb.en.html
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00249/toepassing_wisweb.en.html
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15328D72-BAE5-4D4B-B72E-0FCFAF609338/128543/Nefach.pdf
http://www.mallorcaweb.net/tangrampeces/applet/appletpeces.html
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 צעי ההמחשה בהם השתמשו במהלך רכישת הנושא "השבר הפשוט".במבחן מפמ"ר סוף שנה, או כל מבחן אחר, יש לתת לתלמידים את האפשרות להשתמש באמ

 

 חישובים בעל פה: 

 בעשרות שלמות כפל, כפל במסגרת לוח הוחילוק  כפל

 (  731X6כפל תלת ספרתי בחד ספרתי ללא המרה ) , ( 67X1כפל דו ספרתי בחד ספרתי ללא המרה ) 

 (  67מציאת שבר יחידה מכמות  ) שליש של        ( 7X 62)   62 -כפל ב


