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 :התשובה של התלמיד                                                      : השאלה שניתנה לכיתה היא

                                                . דני ויוסי צבעו יחד קיר משותף

דני צבע   
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ויוסי צבע   , מהקיר  
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 . מהקיר  

 ?  האם הם סיימו לצבוע את כל הקיר
 

 

  :מהתשובה  אפשר לשער לגבי ההבנה של התלמיד

 מיומנויות שלא ברור לגביהם/נושאים  כנראה שקיים קושי קיימת הבנה

עיגול או ) כחלק משלם רציף  ים יכולת ייצוג שבר עם מכנים זרים חיבור שבריםב זיהה סיטואציה חיבורית
 (מלבן

הבנה ויכולת ייצוג פעולת חיבור שברים כצירוף או  (לצורך חיבור שברים) ההרחבה של שבר בהבנת  בשאלה" שלם" זיהה את ה
 .כהוספה

   שיש צורך באותו מכנה כדי לחבר שברים

 

 : הלך השיחה בעקבות התשובה של התלמידתפיסות שגויות שעשויות להתגלות במ

 . הקשר בין השלם לחלקים הבונים אותו –לבין הסכום המתקבל ( םהשברי)מיד לא מקשר בין המחוברים התל .1

 או שאינו משתנה בגודלו, כל חלק יותר גדול כאשר מחלקים ליותר חלקים  .2

החלפת המכנה כפעולה טכנית  ללא , כתוצאה מכך .פי אותו גורם( ידי כפל המונה-על) והגדלה (  ידי כפל המכנה-על) הקטנה  –אי הבנת רעיון ההרחבה  .3

 שינוי מונה 

 



 (: מטרתה ברור החשד באשר לתפיסה השגויה)  משימות לשיחת עבודה ראשונה

 והערות  מוקדי קושי אפשריים תיווך ?מה נבדק במשימה המשימה

בעזרת אמצעי המחשה מצרפים .א

שתי שמיניות   שמינית עם

  :ומבקשים

לתאר את הפעולה  .1

 במילים

לכתוב במילים את  .2

 הפעולה

לכתוב בתרגיל את  .3

 הפעולה

 

 .החלת משמעות החיבור על שברים -

( הסכום)הבנת הקשר שבין השלם  -

בייצוג מוחשי ( המחוברים)לחלקים 

 . ובתרגיל

 

 

 

 

 

 לתלמיד שמתקשה לתאר במילים או-

מומלץ , בתרגיל את הפעולה של צירוף

להציג  כפעולת ביניים צירוף של  שתי 

 .  כמויות  קטנות

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מציגים תרגיל עם מכנים זהים.ב
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 :מבקשים

לתאר את הפעולה  .1

 .במילים

להמחיש את התרגיל  .2

באמצעי המחשה ולאחר 

 .מכן בסרטוט

 .שבריםהחלת משמעות החיבור על  -

( הסכום)הבנת הקשר שבין השלם  -

בייצוג מוחשי ( המחוברים)לחלקים 

 . ובתרגיל

יכולת בניית המחשה לתרגיל חיבור   -

 ומעבר מהמחשה לסרטוט 

 

במקרה שהתלמיד מחבר את שני -

יש לבקש ממנו , המונים ואת שני המכנים

בשלב הראשון להציג 
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באמצעות  

חר מכן להציג ולא, המחשה
5

3
. בהמחשה

לאחר הבנייה אפשר לתאר לתלמיד 

במילים את פעולת הצירוף של שני 

 ש ממנו לכתוב תרגילולבק, השברים

חיבור טכני של מונים ללא הבנת  -

חשוב לשים לב . משמעות הפעולה

, שכאשר המכנים שווים הפתרון יהיה נכון

עשויה  -שוניםאבל  כאשר המכנים יהיו 

הופיע שגיאה כתוצאה מחיבור טכני רק ל

 . של המונים



 מוקדי קושי אפשריים והערות  תיווך ?מה נבדק במשימה המשימה

מציגים  .ג
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 עיגול  ומצרפים לידו  
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 :מבקשים.  עיגול 

לתאר במילים את  .1

 הפעולה שנעשתה 

מתאים עם לכתוב תרגיל  .2

 פתרון

הוספה /החלת משמעות החיבור כצירוף-

 .גם  לשברים בעלי מכנים שונים

ההוספה /יכולת מעבר מפעולת הצירוף  -

 .לתרגיל מתאים וזיהוי הסכום כחלק אחד

 

-לתלמיד שמתקשה להבין ש-
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הוא  

הסכום של שני השברים מומלץ לצבוע 

בסרטוט את 
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1
העיגול ואת 
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1
העיגול  

ולשוחח על החלק שמתקבל , באותו צבע

 -ולאחר מכן לשאול, כסכום כחלק אחד

 ? איך חלק זה נוצר

המטרה במשימה זו לראות אם התלמיד 

מזהה את 
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3
כסכום של  
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רק ,  

 . על בסיס הצירוף וללא ביצוע חישוב

 

משימות אפשריות למקרה . ה-ד

. שיש צורך לחזור על סעיף ג

:  יםמציגים  את התרגיל
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    וחוזרים על הפעולות

 . שבסעיף ג

 

 

 

 

 

פעילות נוספת למקרה שיהיה צורך   

 . לחזור על סעיף ג



 מוקדי קושי אפשריים והערות  תיווך ?מה נבדק במשימה המשימה

 :מציגים לתלמיד את הסרטוט. ו

 

 

 

 

ומבקשים להציג תרגילים שאפשר 

ולהראות את החלקים המתאימים 

 . להם בסרטוט

 

יכולת פירוק השלם לחלקים וביטוי -

כסכום של שני , או חלקים ממנו, השלם

 . חלקים

יכולת ייצוג שלם כלשהו וחלקים ממנו -

 .כתרגיל חיבור

תוך כדי השיחה חשוב לשוחח על שוויון -

ועל השוויון , של שליש ועוד שישית לחצי

 . של  שתי שישיות לשליש

לתלמידים שמתקשים מומלץ להציג רק -

, צי העיגול הבנוי משליש ושישיתאת ח

 . ואת שתי השישיות שביחד יוצרות שליש

לבנות את הסרטוט ביישומון -

אינטראקטיבי שמאפשר תזוזה של 

 . החלקים והנחת חלקים אחד על השני

 -קושי לראות את השלם כ
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או חלק , 

 . אחר שאיננו עיגול שלם

 : להציג את התרגיל. ז
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 ולבקש: 

 . לייצג אותו בהמחשה .1

ליצור אותו עם  לבנות את .2

המחשה ולמצוא את 

 . הפתרון

 . תרגול של תרגילים מסוג זה

 

יכולת המרת שבר לשבר אחר וביטוי -

 . כשבר מורחב( יחידה)שבר 

יכולת חיבור  שברים שהמכנה של אחד -

ידי מעבר -על, מהם הוא כפולה של השני

 . לאותו מכנה

 חיבור שברים כהוספה  -

במידת הצורך יש לשאול את התלמיד   -

את אחד השברים  החליף אם אפשר ל

ולכוון להמרת הרבע , שברים אחריםב

 . בשמיניות

כמה  –לאחר ההמרה אפשר לשאול  -

  .  סך הכלשמיניות חיברו ב

 

 

 



 (יש להוסיף הערות ) :  סיכום בעקבות מפגש העבודה

 מיומנויות שלא ברור לגביהם/נושאים  כנראה שקיים קושי קיימת הבנה

 זיהה סיטואציה חיבורית
 
 
 
 

עיגול או ) כחלק משלם רציף  ים יכולת ייצוג שבר עם מכנים זרים חיבור שבריםב
 (מלבן

 בשאלה" שלם" זיהה את ה
 
 
 
 

הבנה ויכולת ייצוג פעולת חיבור שברים כצירוף או  (לצורך חיבור שברים) בהבנת ההרחבה של שבר 
 .כהוספה

 שיש צורך באותו מכנה כדי לחבר שברים
 
 
 

  

 

 : תפיסות שגויות שעשויות להתגלות במהלך השיחה בעקבות התשובה של התלמיד

 . הקשר בין השלם לחלקים הבונים אותו –לבין הסכום המתקבל ( השברים)התלמיד לא מקשר בין המחוברים  .4

 או שאינו משתנה בגודלו, כאשר מחלקים ליותר חלקים כל חלק יותר גדול  .5

החלפת המכנה כפעולה טכנית  ללא , כךכתוצאה מ .פי אותו גורם( ידי כפל המונה-על) והגדלה (  ידי כפל המכנה-על) הקטנה  –אי הבנת רעיון ההרחבה  .6

 שינוי מונה 

 


