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  5 -לחלק ל= חמישית 
  8 -לחלק ל= שמינית 

 ? מה זה לחלק 
 . לחלק לחלקים שווים ולקחת אחד מהחלקים

 .כל מספר הוא גם פעולה וגם מספר טהור
 .המשמעות של פעולה היא פחות מופשטת מהמשמעות של מספר טהור
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 המהלכים הפדגוגיים נשענים על המתמטיקה 

 .כפעולת חילוקהצגת שבר היחידה  •

 .  ה"לאחר מכן הוספת עוד חמישית וכ, בניית חמישית •

 בדרך זו נוצרת תשתית להכללה ולבניית שברים מסוגים    

 .גדולים משלם וייצוג של שלמים כשברים: שונים  

 במשמעות של   כפלאיסוף של כמה חמישיות הוא  •

 .   חיבור חוזר   
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 העקרונות הפדגוגיים 

 . ייצוג שלם ככמות  •

 . הכמות מוצגת בתפזורת •

 שלמוצגת במגוון " -חמישית מ"המשמעות של  •

 .... עיגול, תפוח, כמות: שלמים  

 ..." חמישית של ", " -חמישית מ"המשמעות של  •

 .נבנית מיד בהתחלת הבנת משמעות השבר  
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 העקרונות הפדגוגיים 

 תיעוד במילים ואחר כך בהדרגתיות  •
 :בשפה מתמטית  
 עיגולים 2עיגולים הם  10 -חמישית מ  
 .עיגולים 4עיגולים הם  10 -שתי חמישיות מ  
 

 .עיגולים 2עיגולים הם  10 -מ      
 
 

 .2הם  10 -מ      
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 למנות ולכפול זה אותו הדבר

 : שימוש בהגדרה אינטואיטיבית
 

 ,לחזור על משהו כמה פעמים
 . למנות בקבוצות שוות, למנות בבודדים
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 עקרון הפיכות הפעולות 

 . פירוק שלם לחלקים, ידי חילוק-יצירת שבר על
 . ידי איחוד החלקים-על( בחזרה)יצירת השלם 

 החיבור והחיסור הן פעולות המבטלות זו את זו
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:  פעולת החילוק כפעולה הפוכה לכפל עונה על השאלה

כדי שהתוצאה  תהיה   aבמה צריך לכפול את הגודל 

 (  0-שונה מ a -בתנאי ש)?    bשווה לגודל 
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 השבר הוא צירוף של חילוק וכפל 
 ( בסדר הזה)
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במקרה שהמחלק )משמעות החילוק כפעולה הפוכה לכפל 

ממספרים  , מובילה להרחבת מושג המספר( 0 -שונה מ

 :שלמים למספרים רציונאליים

 .הוא מספר שלם   3x? =12: המספר החסר במשוואה•

     3x?=2 -ו   3x?=10: כדי להציב מספר במשוואות•

 .  צריך להשתמש במספרים רציונאליים    

לובה קורץ, עלמה כהן-שחר, תמי גירון, ראיסה גוברמן- טיוטה, תשע"ג ", איתור וטיפול בקשיים בנושא השבריםקורס " 

משרד החינוך- הפיקוח על המתמטיקה, אשכול מדעים-המזכירות הפדגוגית. 



 קשיים במתמטיקה שמגלה ', תלמיד בכיתה ה
 : חיבור בשברים כךפתר תרגיל 

 
 

9 

10

5

5

3

5

2


לובה קורץ, עלמה כהן-שחר, תמי גירון, ראיסה גוברמן- טיוטה, תשע"ג ", איתור וטיפול בקשיים בנושא השבריםקורס " 

משרד החינוך- הפיקוח על המתמטיקה, אשכול מדעים-המזכירות הפדגוגית. 



 להקריא לתלמיד את התרגיל ולבקש פתרון •
 .פה-בעל  
 
 .לבקש מהתלמיד לבנות המחשה של התרגיל •
 
 .  לתת לתלמיד הרבה תרגול מאותו סוג •
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 .להסביר לתלמיד שצריך לחבר רק את המונים •
 
 להדגים לתלמיד עם אמצעי המחשה איך •
 .פותרים תרגיל כזה  
 
 לבדוק מה התלמיד מבין ומה אינו  מבין  •
 .במשמעות של שבר  
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 לתת לתלמיד מבחן העוסק במשמעות השבר •
 .ולברר לאיזה ציון יגיע  
 
 לתת לתלמיד מבחן העוסק בחיבור וחיסור•
 . שברים ולעבוד איתו על שאלות שיתקשה בהן 

   
 לתת לתלמיד מספר משימות  העוסקות  •
 בזמןולצפות בו לשוחח אתו , במשמעות שבר 
 .פותרשהוא  
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 שאלות שנבדק בהן ידע וזיהוי של מושגים ועובדות:רמת ידע וזיהוי. 

שאלות שנבדקת בהן היכולת לבצע חישובים : רמת אלגוריתם

 .המבוססים על אלגוריתמים שגרתיים פשוטים ומורכבים

  שאלות שנבדקת בהן היכולת לקשר בין  (: פשוט)רמת יישום

 ,התאמת מודל מתמטי לסיטואציה מילולית שגרתית, מושגים

ושאלות שיש למצוא בהן את  : תובנה-רמת יישום 

 .המבוססות על תובנה חשבוניתהפתרון בדרכים     

(אנליזה וסינתזה)שאלות הדורשות ניתוח : חיפוש פתוח  , 

 . חקר והנמקה, חיפוש פתוח למציאת דרך לפתרון    

יישום פשוט ורמות  , זיהוי ואלגוריתם, ידע: רמות 3 -במקרים רבים מחלקים ל
 החשיבה הגבוהות
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רמת חשיבה  
 גבוהה



 להציג לתלמיד שאלות ברמת זיהוי או •
 .  אלגוריתם מסוגים מוכרים לו  
 
 .  להציג לתלמיד רק שאלות של הבנה ויישום •
 
 ,  להציג לתלמיד שאלות בכל רמות החשיבה •
 .   כולל שאלות מסוגים שאינם מוכרים לו   
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 להתכונן מראש לשגיאות צפויות בכל משימה  ולהבין •

 .  על מה הן מצביעות   

 
 לתת לתלמיד לעבוד בחוברת שתהיה בה הקנייה של •

 .  משמעות השבר מהתחלה   
 
 ,  לתכנן מראש אפשרויות שונות של התפתחות •
 להתמקד בידע חיוני ולהתאים את תכנית העבודה  
 .בהתאם להתקדמות  

  5

1
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 הכלי יכלול שיחה. להכין כלי לאיתור קשיים ראשוניים בסיסיים ,

הכלי יכול לכלול גם מקבץ  . בניית ייצוגים והמחשות וצפייה של המורה

 .  משימות לעבודה עצמית

  העבודה עם התלמיד תתועד  . 

   לתכנן תכנית עבודה כללית בראשי פרקים שיש בה נושאים

לכל יחידה בתכנית העבודה יותאמו שאלות איתור מלוות  . ועקרונות

שאלות מורה וחומרים נלווים  , בתרחישים צפויים של תשובות תלמידים

יחידות אלו יבנו ויותאמו להתקדמות התלמיד וללמידה של  . לעבודה

 .המורה
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 במפגש השני יוכן כלי לאיתור קשיים ראשוניים בסיסיים . 

    לצורך ההכנה תצוידו במאגר של פריטים מנותחים ומלווים בהנחיות עבודה

 .  למורה

  כל משתלם יחשוב על קבוצת תלמידים שמתקשים  לקראת המפגש השני

 .   בחומר הבסיסי של שברים פשוטים

 את . תלמידים 3 -לאחר המפגש השני כל משתלם יתנסה בחומר שהכין על כ

 .   התיעוד יביא למפגש הרביעי

  תכנית העבודה לקבוצה של תלמידים תיבנה במפגשי ההשתלמות  . 

  תכנית העבודה תכלול גם תכנית מפורטת של מפגש אחד  . 

רפלקציה על מפגש אחד תוגש בסיום הקורס . 

  בהמשך הקורס נחזור על חלק מהתהליך למיומנויות נוספות בתחום השברים 

 .  ל הם עבודת הסיכום של הקורס"כל הנ
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