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(32-8=4× 6, 4× 2=16:2:לדוגמה).שוניםמצאו שיוונות בין ביטוים 



פתיחה 



( 2)חשיבה אלגברית  



יישמון –חשיבה אלגברית 

https://www.mathplayground.com/algebraic_reasoning.html


טרום אלגברה

ניתוח של קשרים Predictלחזות 

הכללה שימת לב למבנה 

חשיבה טרום 
אלגברה



אלגברה

היא אודות זיהוי  –אלגברה 
וביטוי  ,  (Patterns )דפוסים 

.דפוסים אלה בדרך כל שהיא 

כעוסקת  –מתארים אותה 
תוך  , באמירות כלליות על יחסים

,  שימוש באותיות ובסמלים אחרים
כדי לייצג קבוצות מסוימות של  

....   וכדומי , מספרים



מבט להמשך התהליך–אלגברה 

.  משתמשים בביטוי אלגברי כדי לתרגם מילים לשפת מתמטיקה, במתמטיקה



אלגברה

כתבו ביטוי אלגברי .  Xידי –נתון מספר המיוצג על 
:המייצג את 

.7ו   Xהסכום של  . א
.מהמספר הנתון 3המספר הגדול  ב 
.מהמספר הנתון 5המספר הקטן ב 

.9המכפלה של המספר הנתון ב 
.מחצית מהמספר הנתון 

8ההפרש בין המספר הנתון ל 



מחקרים אקדמאיים 

בקרב תלמידים צעירים  , מושג מהותי לפיתוח חשיבה אלגברית, מושג השוויון



טעויות נפוצות 

שוויון  

5    +    ___     =4    +12

 ____ +4897     =3   +4898

https://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illuminations/Interactives/Pan-Balance----Numbers/


הצעות ? מדוע חשוב 

1  +7 +7  =8  +7 אבל אני , 8+7אני לא זוכר כמה זה " 
יותר יהיה 1ואז 14זה 7ועוד 7יודע ש 

15  "

1 +10-17  =9–17

2  +20–45    =18-45

תלמידים צעירים המבנים את מושג  
השוויון תהיה דרך לייצג רעיונות  

...  אריתמטיים כאלה 

87  =27  +X4 ? כיצד מתחילים לפתור משוואה זו 

מסייעת מאוד למעבר מאריתמטיקה לאלגברה  –הבנת המשמעות של השוויון 



שאלת מחקר 

:השלם את המספר החסר

55        x    20 =    ____    x    11       

? כיצד ניתן לדעת את התשובה בלי לחשב 



15 للخوامِس  –االمتحاناُت التحضيريةُ 

عدد الطالب الذين 

نفّذوا االمتحان

ندعدد الطالب الذين حلوا الب

ب صحيح+ أ 

عدد الطالب  لم يحلوا 

السؤال بالمرة

"  أ"عدد الطالب حلوا البند 

فقط بشكل صحيح

36111914696الخوامس

 %32.9 %40.4 %26.5



השוויון 

של משמעות השוויון  –חיזוק ההבנה 

שוויון הוא מצב של יחס ולא של פעולה  

כיתות צעירות -יישמון

https://pbskids.org/cyberchase/games/poddle-weigh-in


الجبري  والتفكير –َمدخل اىل المعادالت 

לאזן את כפות המאזניים

בביטויים  -חיזוק ההבנה של פעולות החשבון
.מספריים ובמצבי שוויון 

שוויון הוא מצב של יחס ולא של פעולה  

https://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illuminations/Interactives/Pan-Balance----Numbers/


לאזן את כפות המאזניים

https://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illuminations/Interactives/Pan-Balance----Numbers/


יישמון 

ביישמוןהתנסות 

https://phet.colorado.edu/sims/html/equality-explorer-basics/latest/equality-explorer-basics_en.html


יישמון ا

.تدريب على التطبيق 

اقتراح لفعاليات 

ما هي المهارات التي يعالجها ؟

https://www.mathplayground.com/AlgebraEquations.html


ي  معادالت وتفكير جير

אלגבריתחשיבה



חוקיות הכללות 

,הבריאהבפלאהאדםכשהביט,ומעולםמאז
עלמתרחשותבטבעהתופעותשרובלדעתנוכח

קבועהחוקיותפי

כך,מסודריםפריטיםשלקבוצההיאסדרה
אחדכל,משלומקוםישבסדרהפריטשלכל

האיבריםביןהקשר.איברנקראמהפריטים
.הסדרהחוקיותנקראבסדרה

יישמון  

https://toytheater.com/bug-catcher-number-line/


חוקיות הכללות 



בסגנון חידות לקידום חשיבה אלגברית  –שאלות 

.10₪שלמטבעותושלושהכפות-מאזנילפניכם
ולכןמזויףהואהשלושהמתוךאחדשמטבעידוע
תוכלוהאם.האחריםמהמטבעותיותרקלהוא

בלבדאחתשקילהידי–עלהמזויףהמטבעאתלגלות
.הכפותבמאזני



בסגנון חידות לקידום חשיבה אלגברית  –שאלות 

,4באותוכפלההיא.מספרעלחשבהשרון
.סופיתכתוצאה14וקיבלה2הוסיפהכךאחר
?שרוןחשבהעליוהמספרמהו

ומחסרים6באותוכופליםשאםהמספרמהו
?מספראותושובמקבלים,15מהתוצאה

ידוע.36שסכומםמספריםשנינתונים
.הראשוןמהמספר,6בגדולהשנישהמספר

.המספריםשנימצאו



בסגנון חידות לקידום חשיבה אלגברית  –שאלות 

.ושמלהחולצות2קנתיעל
400₪יעלשילמההכולבסך.250₪השמלהמחיר

לשתי)מהחולצותאחתכלשלהמחיראתחשבו.א
.(זההמחירהחולצות



עוד 

32

43

51
המספריםלשנישווהבמשולשצלעבכלבמלבןהמספר

.החסריםהמספריםאתמצאו.המשולשבקודקודיבעיגולים



מחיר הספרים 

. וחשבון , היסטוריה, עברית: אבי קנה שלושה ספרים 
ענה אבי  "  ? מה מחיר כל ספר "שאל אותו חברו יואב 

:

"₪ 150והחשבון , מחיר ספר העברית" 
"130₪וההיסטוריה , מחיר ספר החשבון" 
"₪ 14מחיר ספר ההיסטוריה ן העברית " 

? תעזרו ל יואב למצאו מחיר כל ספר 



ي ( 2)التفكير الجير



.כלביםומספר,תרנגולות5ישבקיבוץהחיבפינת
.רגליים22מנהמשה
?החיבפינתישכלביםכמהחשבו

אתגר 

.ארנביםו,תרנגולות56ישאחרבקיבוץהחיבפינת
.רגליים150מנהמשה
?בקיבוץהחיבפינתישותרנגולותארנביםכמהחשבו


