


 

 

 

 

 

 

 

 

 ניתוח תוכניות הלימודים במתמטיקה

 בשש מדינות נבחרות 

 סקירת ספרות וניתוח מסמכים 

 

 פרופ' ראיסה גוברמן 

 

 

 

 

 

 

  תשפ"א -תשע"ט



 בשש מדינות נבחרות ניתוח תוכניות הלימודים במתמטיקה           ראיסה גוברמן
 

  2 

 

 

 מחקר זה בוצע עבור מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי, 
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 רשימת טבלאות
 : הסטנדרטים ללימודי המתמטיקה בבית הספר היסודי (הפדרציה הרוסית)1טבלה 

 : תוצאות הלמידה המצופות (הפדרציה הרוסית) 2טבלה 

 המתוכננות ליישום התוכנית (הפדרציה הרוסית) : דוגמה לפרק 'מספרים וגדלים' מתוך התוצאות 3טבלה 

 : דוגמה לפרק 'צורות הנדסיות' מתוך התוצאות המתוכננות ליישום התוכנית (הפדרציה הרוסית) 4טבלה 

 : הנושא 'מספרים וגדלים' בתוכנית הלימודים לבית הספר היסודי (הפדרציה הרוסית) 5טבלה 

 וסטרליה : ההתקדמות בפיתוח תוכניות הלימודים בא6טבלה 

 הנחות היסוד לבניית תוכניות הלימודים באוסטרליה : 7טבלה 

 : דו"ח ההתייעצות עם הקהילה (הקהילייה של אוסטרלייה) 8טבלה 

 ו' על פי תוכנית הלימודים של אוסטרליה -: מטרות לימודי המתמטיקה בכיתות א'9טבלה 

 : מספר שעות הלימוד השבועיות במתמטיקה בסינגפור 10טבלה 

 אנגליה  – Key Stages:  11טבלה 

 : חלוקת מקצועות הליבה לשלבי הלימוד 12טבלה 

 : השוואה בין תהליכי פיתוח ותוכן של תוכניות הלימודים במתמטיקה בשש מדינות נבחרות 13טבלה 

 

 איורים רשימת 
 : ציר הזמן לפיתוח תוכנית הלימודים במתמטיקה בקהילייה של אוסטרליה 1איור 

 )הקהילייה של אוסטרליהתוכנית הלימודים במתמטיקה לכיתה ג' (: מבנה 2איור 
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 ) : תכנים דיגיטליים בהתאמה לתוכנית הלימודים של כיתה ג' (הקהילייה של אוסטרליה3איור 

 ) (הקהילייה של אוסטרליה זוגיים-: תוכנית הלימודים לכיתה ג', מספרים זוגיים ואי 4איור 

 מערכת החינוך האוסטרלית : יכולות כלליות של בוגר 5איור 

 : הסטנדרטים לתלמידי כיתה ג', תוכנית הלימודים של אוסטרליה 6איור 

 : הגדרת המושג סימטרייה מתוך המילון שבתוכנית הלימודים באוסטרליה 7איור 

 ) (הקהילייה של אוסטרליה: הסבר למשימה שניתנה לתלמידים 8איור 

 הלימודים ופיתוח ספרי הלימוד בסינגפור : האבולוציה של תוכניות 10איור 

 : פיתוח תוכניות הלימודים במקצוע מסוים בסינגפור 11איור 

 : שלב הבקרה על תוכנית הלימודים החדשה בסינגפור 12איור 

 : המסגרת המתמטית לפתרון בעיות בתוכנית הלימודים במתמטיקה בסינגפור13איור 

 תמטי, מתוך תוכנית הלימודים במתמטיקה, סינגפור : סכמה מוארת של תהליך המודלינג המ14איור 

 ', סינגפור 10,000: תוכנית הלימודים לכיתה ג' בנושא 'מספרים עד 15איור 

 : השינויים בתוכנית הלימודים במתמטיקה באנגליה מאז פרסומה 16איור 

 בכיתות הנמוכות, אנגליה  2: דוגמה למבוא של שלב 17איור 

 אנגליה , יתה ג' בנושא המספר וערך המקום: תוכנית הלימודים לכ18איור 

 : דוגמה לחלק ההערות וההדרכה מתוך תוכנית הלימודים, אנגליה 19איור 

 תכונות הצורות', אנגליה  –: דוגמה לפרק 'גיאומטרייה 20איור 

 : הסטנדרטים לכניסה לכיתה ג', אנגליה 21איור 
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 : הסטנדרט לסיום כיתה ו' בתחום המספרים, אנגליה 22איור 

 : השינויים במבנה של מערכת החינוך הפולנית במהלך השנים 23יור א

 : עמוד מתוך ספר הלימוד לכיתה א' ובו חלק המיועד ללימודי המתמטיקה, פולין 24איור 

 : עמוד מתוך ספר הלימוד לכיתה ב', פולין 25איור 

 : עמוד מתוך ספר הלימוד לכיתה ב', פולין 26איור 

 הלימוד לכיתה ו', פולין : עמוד מתוך ספר 27איור 

 : דוגמה למשימה מהמבחן הממלכתי של תלמידי פולין בתום כיתה ו' 28איור 

 : דוגמה למשימה מהמבחן הממלכתי של תלמידי פולין בתום כיתה ו' 29איור 

 : דוגמה למשימה מהמבחן הממלכתי של תלמידי פולין בתום כיתה ו' 30איור 

 הממלכתי של תלמידי פולין בתום כיתה ו' : דוגמה למשימה מהמבחן  31איור 

 : מבנה הלימודים בבית הספר היסודי בצרפת 32איור 

 : דוגמה למשימה מתוך ספר לימוד צרפתי 33איור 

 : דוגמה למשימה מתוך ספר לימוד צרפתי 34איור 

 : התוצאות המצופות בלימודי המתמטיקה בסוף השלב השני  35איור 

 ודי המתמטיקה בסוף השלב השלישי : התוצאות המצופות בלימ 36איור 

 : עמוד מתוך ספר לימוד צרפתי בנושא הסימטרייה 37איור 
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 פתח דבר 

הרוסית,   הפדרציה  נבחרות:  מדינות  בשש  במתמטיקה  הלימודים  תוכניות  של  בניתוח  עוסק  זה  מחקר 

(חלק מהממלכה    הרפובליקה הצרפתית, הקהילייה של אוסטרליה, רפובליקת פולין, רפובליקת סינגפור ואנגליה

   המאוחדת).

מטרת המחקר היא לתרום לדיון על תוכניות הלימודים בארץ בכלל ועל תוכניות הלימודים במתמטיקה לבית  

היעדים, המטרות   הלימודים,  תוכניות  בין  והשוני  הדמיון  של  יותר  רבה  הבנה  ולהעניק  בפרט  היסודי  הספר 

 שש המדינות שנבחרו לכך. המוצהרות, התוכן, תוצאות הלמידה ושיטות ההערכה ב 

מחקר זה הוזמן וממומן על ידי מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי הנמצא בפקולטה לחינוך של  

מנהלת תחום הדעת במתמטיקה    –אוניברסיטת חיפה. מטעם משרד החינוך ליוו את המחקר ד"ר דורית נריה  

גנדי ארנוביץ'   וביסודי, מר  יסודי  פיתוח תוכניות הלימודים ב  –בקדם  על  פרופ' מריטה  הממונה  מתמטיקה, 

בוכבינדר  -ד"ר עירית לביא וגב' תמי ניר   יושבת הראש של ועדת המקצוע להוראת המתמטיקה ביסודי,    –ברבש  

 תודה לכם"ממרכז מורים ארצי למורים למתמטיקה בחינוך היסודי.  

 .  2019ביולי   17- תוצאות הביניים של מחקר זה הוצגו לוועדת המקצוע להוראת המתמטיקה ביסודי ב
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 : רקע תיאורטי  1פרק 

בארץ ובעולם מתקיימים דיונים רבים ומעמיקים על "כמה מתמטיקה" יש ללמוד וללמד בבית הספר: האם  

מתמטיקה   ללמוד  אפשר  האם  מתמטית?  אנליזה  כגון  מתקדמים,  נושאים  ללמד  יש  המתמטיקה  בלימודי 

כל   שעל  הבסיסי  המתמטי  הידע  בכלל  מהו  בלבד?  היסוד  (בכיתות  לרכוש?  מושכל  מבוגר   & Cobenאדם 

Alkema, 2018משמעית לשאלות אלו והדומות להן. עם זאת, התכנים האריתמטיים הנלמדים  -). אין תשובה חד

: ספירה ומנייה, מבנה עשרוני, ארבע פעולות החשבון על  19-בבית הספר היסודי נשארו כמעט זהים מהמאה ה

).  ttir, 2014óBjarnadופעולות עליהם ומספרים עשרוניים ופעולות עליהם (מספרים טבעיים, שברים פשוטים  

ה המאה  חקר    20- מאמצע  כגון  נושאים,  כמה  היסודי  הספר  לבית  באריתמטיקה  הלימודים  לתוכנית  נוספו 

דדוקטיבית, שימוש במחשבון ועוד. נושאים  -נתונים, פרקים נבחרים מתוך תורת המספרים, גיאומטרייה טרום

וים חלק קטן מתוך כל לימודי המתמטיקה, ובכל זאת משאירים מקום מכובד לתכנים אריתמטיים  אלו מהו

 ). Kliebard & Franklin, 2003קלסיים (

בהשפעתם של המחקרים הפסיכולוגיים, בייחוד של פיאז'ה ואלה שבאו בעקבותיו, חדרה ההבנה שהתלמידים  

ידי שח מורכבת  בדרך  מתמטיקה    לומדיםזור ושינון, אלא  אינם לומדים מתמטיקה בדרך ביהביוריסטית על 

קוגניציה, היכרות עם אסטרטגיות  - דורשת תהליכים נוספים, כגון שימוש באמצעי המחשה, הפעלת מטהשיותר  

ועוד. השינוי העיקרי בלימודי המתמטיקה    ,לפתרון בעיות, התייחסות למאפיינים אישיים של כל תלמיד ותלמיד

בי לידי  בא  היסוד  אלגוריתמיים  בכיתות  תרגילים  מביצוע  האריתמטיקה:  בלימודי  בהדגשים  כול  קודם  טוי 

בכמות אדירה אל משימות הדורשות תובנה מספרית וזמן לביצוע, מתרגול טכני אל ההבנה "מדוע אלגוריתם  

ופתרונן   עצמם  התלמידים  ידי  על  הבעיות  הרכבת  אל  ספרי"  בית  ב"נוסח  מילוליות  מבעיות  עובד",  מסוים 

ם שונות. שינויים אלו ואחרים מופיעים בחלקים השונים של תוכניות הלימודים העכשוויות, והם מהווים  בדרכי

 את המקור להשוואה בין תוכניות אלו.  

משמעות המושג 'תוכנית לימודים' היא רחבה ויכולה להכיל גם את תוכנית הלימודים הרשמית במקצוע מסוים,  

גם כלי הערכה. לצורך מחקר זה נגדיר את המושג 'תוכנית לימודים'  גם סדרות ספרי לימוד, גם סטנדרטים ו

 The Glossaryכמסמך רשמי של מדינה מסוימת שמתייחס לידע ולמיומנויות שמצפים מהתלמידים ללמוד (

of Education Reform, 2015  תוכנית הלימודים היא תיאור של מה, מדוע, כיצד וכמה התלמידים  ), כלומר

). מטרתה של תוכנית הלימודים היא  Remillard & Heck, 2014רך שיטתית במקצוע מסוים (צריכים ללמוד בד

בחיים   דרכם  בהמשך  להם  שיעמדו  וגישות  ערכים  כישורים,  ידע,  לתלמידים  לספק  כיצד  להתוות את הדרך 

) להצלחה  להגיע  את  ).  Remillard & Kim, 2020ויסייעו  לזהות  הלימודים  תוכנית  על  אידיאלי,  כל  באופן 
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)  ,Linnהתוצאות הצפויות בלמידת דיסציפלינה מסוימת באמצעות יעדים המוגדרים היטב וניתנים למדידה 

2008  .( 

תוכנית הלימודים במתמטיקה עומדת בבסיסן של חוויות ההתנסות המתמטיות שהתלמידים חווים בבית הספר  

יום, חוויות שיעצבו ויכוונו את חיי התלמידים; תוכנית הלי מודים במתמטיקה היא שמתווה את  כמעט מדי 

 ,Schmidt, McKnight, Valverdeהרצף ואת התכנון של ההזדמנויות החינוכיות הנקרות בפניו של התלמיד (

Houang & Wiley, 1997  ועל התלמידים  על  משפיעים  ספרית  הבית  המתמטיקה  של  והמאפיינים  התוכן   .(

בסיס הכוונה מקצועית. תוכנית הלימודים במתמטיקה  החברה, לכן חשוב שההחלטות על אודותיהם יתקבלו על  

מספקת את ההכוונה הדרושה וקובעת מה התלמידים אמורים ללמוד בתחום דעת זה. על תוכנית הלימודים  

).  NCTM, 2000במתמטיקה להיות עקבית, לקשר בין הרעיונות המתמטיים ולבנות אותם נדבך על גבי נדבך (

ה  יה על תוכני  בין  רצף  על  מאפשר    משוםלימוד,  לשמור  זה  המתמטיים    להתקדםשרצף  התחומים  בתוך 

)Choppin, 2011  .( 

הוספת    – . לעיתים השינויים הם אורכיים  במדינות שונות תוכנית הלימודים במתמטיקה משתנה עם השנים

 & Vistro-Yuהרחבת התכנים הנוכחיים (  –תכנים מתמטיים ברמה גבוהה יותר, ולעיתים השינויים רוחביים  

Toh, 2019  ארגונה, הטיפול התוכנית,  מבנה  כגון  הלימודים השונות במתמטיקה,  תוכניות  בין  יש הבדלים   .(

), הדגשים המתמטיים השונים ואופן ייצוגם, היקף ורצף התוכנית, דרישות  Powell, 2014  בנושאים השונים (

במתמטיקה יש להתייחס גם לסוגי המשימות והבעיות  קוגניטיביות וסוגי ידע. על כן בניתוח תוכניות הלימודים  

) על התכנים המתמטיים  נוסף  תוכניות הלימודים במתמטיקה עשויות  Remillard & Kim, 2020המוצגות   .(

-Vistroוהמלצות להוראה בפועל, נוסף על התכנים המתמטיים (רצויים  תהליכי למידה  תיאור של  לכלול גם  

Yu & Toh, 2019 .( 

רבים   של  מחקרים  הראשון  הסוג  שונים.  קריטריונים  סמך  על  במתמטיקה  הלימודים  תוכניות  בין  משווים 

המחקרים הם מחקרים המבצעים השוואה נושאית בין תוכניות הלימודים. כדוגמה למחקרים מסוג זה מוצגים  

 כאן מחקריהם של ארצ'בלד, איבראהים ועות'מן, סבגאלא וקיהן ועמיתיו. 

) יורק,  Archbald, 1994ארצ'בלד  בניו  בין תוכניות הלימודים במתמטיקה בקליפורניה,  ) חקר את ההבדלים 

אופן ההתייחסות למטרות, כמות  את המשתנים האלה:  בדקו  לשוני  קריטריונים לדמיון והבטקסס ובפלורידה.  

התרגול והשינון שהתלמידים נדרשים להם, הדרישות לפתרון הבעיות, כמות הטקסט המוקצית לתכנים והחופש  

הניתן למורים לבחירת הנושאים הנלמדים. לטענתו של החוקר, תוכניות הלימודים אינן משרתות את מטרות  
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החינוך המתמטי המוצהרות במדינות האלה עקב מחסור בסטנדרטים המוגדרים ומנומקים היטב. עם זאת,  

 ת ההוראה (שם). לשפר א כדיארצ'בלד שואל אם תוכניות הלימודים בכלל ובמתמטיקה בפרט ניתנות לטיוב 

) נערכה השוואה בין תוכניות הלימודים במלזיה  Ibrahim & Othman, 2010במחקרם של איבראהים ועות'מן (

תוכנית   של  והמבנה  הנלמדים  המתמטיים  התכנים  הם  זה  במחקר  להשוואה  הקריטריונים  ובסינגפור. 

טיקה של מלזיה, כך שתתאים  הלימודים. החוקרים מדווחים על הצורך לשנות את תוכנית הלימודים במתמ

 ללימודים גבוהים, ובייחוד ללימודים עתירי מתמטיקה. 

) לזו של ארצות  Ssebaggala, 2017במחקרו של סבגאלא  ) הושוותה תוכנית הלימודים במתמטיקה באוגנדה 

הברית. ההשוואה נערכה על בסיס הנושאים הנלמדים, הכיתה שבה נלמד הנושא וכמות השעות המיועדת לכל  

יסודיים  - ושא. המסקנה העיקרית של המחקר היא שיש להעלות את רמת המתמטיקה הנלמדת בבתי הספר העלנ

 . מכללותלהקל על הבוגרים את לימודיהם ב  כדיבאוגנדה 

) בדק את הדומה והשונה בתוכנית הלימודים  Kian, Danaei Zarchi & Zandvanian Naeini, 2019מחקר אחר (

במתמטיקה שנערך בשנת    TIMSS- ראן לבין חמש המדינות המובילות במבחן הבמתמטיקה בכיתה ד' בין אי

והתכנים המוצגים  2015 ויפן. הקריטריונים להשוואה היו המטרות  : סינגפור, הונג קונג, דרום קוריאה, סין 

במדינות השונות   הנלמדים  הנושאים  בין  על התאמה חלקית  ממצאי המחקר מלמדים  הלימודים.  בתוכניות 

 דל העיקרי הוא בפיתוח היכולת לפתור בעיות וליישם את הידע המתמטי הנרכש.כאשר ההב

נושאית שאינה מאפשרת לנתח לעומק שיטות לימוד שאליהן מכוונת   כל המחקרים האלה מבצעים השוואה 

 ).  Kulm & Li, 2009תוכנית הלימודים (

תהליכי הוראת המתמטיקה. כך    סוג שני של מחקרים המשווים בין תוכניות הלימודים מביא בחשבון גם את

) חקר את ההבדלים בין המרכיבים השונים בתוכניות הלימודים במתמטיקה  Leung, 1992למשל, לונג במחקרו (

בסין, בהונג קונג ובאנגליה. הוא בדק את ההבדלים במטרות, ביעדים, בשיטות הלימוד ובתכנים המתמטיים.  

חות תוכנית הלימודים בעבר ותוכנית הלימודים העכשווית  ההשוואה נעשתה על ידי איסוף מסמכים על התפת

במדינות האלה באמצעות ראיונות ושאלונים שהופצו למורים ובאמצעות צפייה בשיעורי המתמטיקה. שלוש  

המדינות נמצאו שונות מאוד בתרבותן, במערכת החינוך ובהיסטוריה של פיתוח תוכנית הלימודים במתמטיקה,  

הרשמיות לא נמצא שוני במטרות של לימודי המתמטיקה ולא בדרישות. השוני המהותי  אך בתוכניות הלימודים  

 ). שםבתוכניות הלימודים היה טמון בתהליך של לימודי המתמטיקה ובשיטות המומלצות להוראתה (
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דוגמה נוספת למחקר כזה היא מחקרה של דיו הואנג, ובו היא משווה בין תוכנית הלימודים של פרובינציית  

 ,Hoangיו (קנדה) וסינגפור. ההשוואה במקרה הזה בוצעה על סמך הטקסונומיה המחודשת של בלום ( אונטר 

). החוקרת ביצעה ניתוח טקסטים של שתי תוכניות הלימודים. היא מיינה את כל שמות הפועל בהתאם  2020

מסקנה שתוכנית  ). החוקרת הגיעה לAnderson et al., 2001לקטגוריות של הטקסונומיה המחודשת של בלום (

של   בדרכי    פרובינציית הלימודים  מתמקדת  ופחות  ובזכירה,  בידע  הערכה,  בתהליכי  יותר  מתרכזת  אונטריו 

הנלמד.   ובהבנת  ביישום  מתמקדת  סינגפור  של  הלימודים  תוכנית  זאת,  לעומת  המתמטי.  הידע  של  היישום 

, TIMSS-ו  PISAלאומיים, כגון  -ןמסקנתה של החוקרת היא שייתכן שזו הסיבה להבדלים בביצוע מבחנים בי 

 בין שתי המדינות (שם). 

על   מסתמך  החומר  רוב  נבחרות.  מדינות  שש  של  הלימודים  תוכניות  בין  בהשוואה  עוסק  שלפניכם  המחקר 

הגופים הרלוונטיים שנמצאים באינטרנט, אך איכות הממצאים   המסמכים הרשמיים של משרדי החינוך או 

בהיקפם ובאיכותם של החומרים שכל אחת מהמדינות מפרסמת ברבים.   והיקפם במקרים מסוימים תלויים

כל המסמכים הקשורים לפיתוח תוכנית הלימודים במתמטיקה   למשל, משרד החינוך האוסטרלי פרסם את 

לבית הספר היסודי באתרו, ובכלל זה הערות לרציונל של התוכנית שהתקבלו מהציבור. לעומת זאת, משרד  

או    TIMSSעט מהנתונים, ובמקרה זה הנתונים החסרים נלקחו מהאנציקלופדיה של  החינוך הפולני פרסם מ

בסופה תחת   יבואו  להבנתה  וחשובים  נסקרת  תוכנית  כל  של  לסקירה  רלוונטיים  פריטים  ממקורות אחרים. 

תוכנית הלימודים במתמטיקה ב בנושא  'להרחבה  יעזרו  -הכותרת  (שם המדינה) אפשר לקרוא'. פריטים אלו 

בסוגיות שעלו בסקירה. כך יצטייר דיוקן של לימודי המתמטיקה בכל אחת מהמדינות ויתבררו    להעמיקלקורא  

 ). Radmehr & Drake, 2019ההבדלים בין התכנים (
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 שאלות המחקר  :2פרק 

הקהילייה של אוסטרליה, רפובליקת סינגפור, אנגליה (מדינה  המדינות שנבחרו למחקר הן הפדרציה הרוסית,  

של   ראשוני  ניתוח  לאחר  הצרפתית.  והרפובליקה  פולין  רפובליקת  בריטניה),  של  המאוחדת  הממלכה  מתוך 

מסמכי תוכניות הלימודים במתמטיקה לבית הספר היסודי הוחלט לחקור את תהליכי הפיתוח והיישום שלהן  

 אלות שהועלו על ידי מטה הפיקוח על הוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי):בהתאם לשאלות שלהלן (הש 

 כיצד פועל תחום פיתוח תוכניות הלימודים במתמטיקה לבית הספר היסודי במדינות הנבחרות?  .1

 מהי דרך הפיתוח של תוכניות הלימודים?  .1.1

 כמה זמן נדרש לפתח תוכנית? .1.2

 מיהו הצוות שמפתח את תוכנית הלימודים?   .1.3

 של משרד החינוך בפיתוח תוכנית הלימודים?  מה מקומו .1.4

 כיצד מעריכים את תוכנית הלימודים?   .1.5

 מדי כמה זמן מתבצע עדכון של תוכנית הלימודים?  .1.6

 

 כיצד בנויה תוכנית הלימודים במתמטיקה?  .2

 האם התוכנית מציגה מטרות אופרטיביות?  .2.1

   האם לתוכנית מצורפים סטנדרטים? .2.2

 כל התלמידים או שיש גמישות בנושאי הלימוד? האם תוכנית הלימודים מחייבת את  .2.3

 האם יש בתוכנית התייחסות למיומנויות בצמוד לכל נושא ונושא? .2.4

 כמה שעות הוקצו לכל אחד מהנושאים?  .2.5

 בתוכנית הלימודים מוקצות לכל שכבת גיל?  כמה שעות .2.6

 האם התוכנית מחייבת שימוש בטכנולוגיה, באמצעי המחשה וכד'?  .2.7

 

 נית הלימודים מתייחסת לנושאים ספציפיים, כגון כיצד ובאילו כיתות תוכ .3

 שברים פשוטים .3.1

 מספרים עשרוניים  .3.2

 לוח הכפל  .3.3
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 : המתודולוגיה3פרק 

ניתוח השוואתי בין תוכניות הלימודים ובכלל זה תיאור של תחום פיתוח תוכניות הלימודים בכל  המחקר בוצע כ

לרציונל   בהתייחס  היסודי  הספר  לבית  במתמטיקה  רשמיות  לימודים  תוכניות  של  סקירה  מהמדינות,  אחת 

 התוכנית, למטרות וליעדים, לתכנים באופן כללי ולתכנים בנושאים ספציפיים.  

 ה נבחרו תוכניות הלימודים שלהלן: לצורך ניתוח ז

 ). 2015תוכנית הלימודים במתמטיקה לכיתות היסוד של הפדרציה הרוסית ( .א

 ). 2013תוכנית הלימודים במתמטיקה לבית הספר היסודי של אוסטרליה ( .ב

 ). 2012תוכנית הלימודים במתמטיקה לכיתות היסוד של רפובליקת סינגפור ( .ג

 ). 2009פר היסודי של הרפובליקה הצרפתית (תוכנית הלימודים במתמטיקה לבית הס .ד

 ). 2014לבית הספר היסודי של רפובליקת פולין (תוכנית הלימודים במתמטיקה  .ה

 ). 2013ד' של אנגליה (- תוכנית הלימודים במתמטיקה לכיתות א' .ו

 למחקר  המדינותהקריטריונים לבחירת  3.1

לימודים נכתבה או עודכנה בעשור האחרון.  הקריטריון העיקרי לבחירת המדינות הוא מדינות שבהן תוכנית ה

קריטריון זה נבחר בשל חידושים רבים וכיווני מחקר חדשים שבהם החינוך המתמטי מתפתח ובהם מתמקדים  

גישת   המתמטיקה,  של  השונים  הענפים  בין  הקשר  אחרים,  דעת  תחומי  לבין  המתמטיקה  בין   PBLבקשר 

)Problem Based Learning  בעיות פתרון  באריתמטיקה  ),  רמות חשיבה  בטיפוח  שונות, התמקדות  בדרכים 

 ובגיאומטרייה, שילוב כלים טכנולוגיים בהוראה ועוד. 

קריטריון אחר הוא בחירת מדינות שבהן המסמכים של תוכנית הלימודים כתובים בשפה הנגישה לחוקרת כדי  

של משרדי החינוך הרלוונטיים בוצע    לסייע בהשוואה ובניתוח של התוכניות. איתור התוכניות באתרי האינטרנט

האלה:   החיפוש  וelementary education  ,primary education  ,initial education  ,K1-K4במילות   ,-

mathematics curriculum  שש    –. חשוב לציין שבחלק מהמדינות החינוך היסודי נמשך ארבע שנים, ובחלקן

ן של לימודי המתמטיקה בבית הספר. כך למשל, באנגליה  שנים, לכן נבחרה תוכנית הלימודים לשלב הראשו

פי   על  הלימודים במתמטיקה מתחלקות  נבחרה תוכנית  key stagesתוכניות  ובהתאם לכך לצורכי המחקר   ,

 .  key stage 2-ו  key stage 1הלימודים של 
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 בסופו של דבר נותחו המסמכים שלהלן:

 ת' ו'תוכנית עיקרית משוערת לחינוך יסודי כללי'.  חוק 'על החינוך בפדרציה הרוסי : הפדרציה הרוסית .א

 The Shape of the Australian Curriculum ;The Australian Curriculum: הקהילייה של אוסטרליה .ב

– Mathematics . 

 .Mathematics Syllabus: Primary One to Six: רפובליקת סינגפור .ג

 . Mathematics programmes of study: key stages 1 and 2: אנגליה .ד

 . Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych: רפובליקת פולין .ה

  .Bulletin official de l’Education Nationale: רפובליקת צרפת .ו
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לבית   כניות הלימודים במתמטיקהו הצגה מפורטת של ת :4פרק 

   מדינותיסודי בשש  הספר  ה

 ) Russian Federationבפדרציה הרוסית (הנהוגה כנית הלימודים במתמטיקה  ות  4.1

ישויות מוניציפליות, בהן רפובליקות, אזורים ומחוזות    85הפדרציה הרוסית היא המדינה הגדולה בעולם, ובה  

אוטונומיים. בפרק זה אתייחס לתוכנית הלימודים במתמטיקה שנכללת ב"עיקרי התוכנית המשוערת לחינוך  

תוכניות  יס לפיתוח  בסיס  ומהווה  כללי  יסודי  לחינוך  מדיני  לסטנדרט  בהתאם  נכתבה  זו  תוכנית  כללי".  ודי 

הלימודים לדיסציפלינות השונות על ידי גופים בעלי הסמכה מטעם המדינה ובהתאם לצרכים של "משתתפי  

 1יחסי החינוך".

 כיצד פועל תחום פיתוח תוכניות הלימודים?  4.1.1

ת של מערכת החינוך בפדרציה הרוסית ובנייתה מחדש לאחר התקופה הסובייטית התחיל  תהליך ההתחדשו

. בשנה זו הוקמה ועדה מטעם המכון הממלכתי לחינוך ולהשכלה בראשותו של שר  1988-1987בשנת הלימודים 

רחב של  פוליטיזציה, ולמעשה יצרה תנאים למגוון  -דאז. הוועדה פתחה את החינוך לדמוקרטיזציה ודה 2החינוך

דרכים ושיטות הוראה. בשני העשורים שלאחר מכן עברה מערכת החינוך הרוסית שינויים רבים, והתייצבותה  

. בשנים אלו התקבלו חוקים שונים הקשורים  21-מבחינה חוקתית החלה מסוף העשור הראשון של המאה ה

'על החינוך בפדרציה הרוסית'. חוק זה נכנס לתוקף בשנת    להשכלה לכלל האוכלוסייה, ובהם החוק הפדרלי 

לכך,    2012 נדרשת  ואיזו הכשרה  שלביו  כל  על  בחינוך  לעסוק  יכול  מי  מערכת החינוך:  של  וקבע את המבנה 

להפעלת   האחראים  שונים  גופים  של  מוארת  רשימה  והוריהם,  התלמידים  לבין  החינוך  מערכת  בין  היחסים 

החינוך,   סטנדרטים חינוכיים של המדינה על כל שלביבין השאר, החוק קובע   3מערכת החינוך ולהערכתה, ועוד.

 אפשר לראות סטנדרטים ללימודי המתמטיקה בבית הספר היסודי.  1ובכלל זה ההשכלה הגבוהה. בטבלה 

  

 
 . 4, עמ' 'תוכנית עיקרית משוערת לחינוך יסודי כללי'  1
 לא ברור אם הוא היה כבר שר החינוך במועד הרכבת הוועדה או שהתמנה בשלב מאוחר יותר.   2
3  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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 (הפדרציה הרוסית)  : הסטנדרטים ללימודי המתמטיקה בבית הספר היסודי1טבלה 

 דים במתמטיקה: הדרישות לתוצרי הלמידה בעקבות יישומה של תוכנית הלימו

 להבין שמספר יכול להיות תוצר של מנייה ומדידה, להכיר את עקרונות השיטה העשרונית.

את   להעריך  מילוליות,  בעיות  לפתור  ויכולת  פה  ובעל  בכתב  חשבון  פעולות  של  חישוב  מיומנויות  לפתח 

 לכלל/אלגוריתם.תוצאות החישובים על פי הקריטריונים: אמינות/ריאליות, התאמה 

(עם   גיאומטריות  צורות  של  בניות  ולבצע  סקיצה  לצייר  לזהות,  יכולת  ראייה מרחבית:  של  יכולת  ליצור 

 ממדים נתונים) באמצעות כלי שרטוט; לשלוט בשיטות פשוטות של מדידת אורכים ושטחים.

דיים או יישומיים ליצור יסודות של חשיבה לוגית ואלגוריתמית: לזהות ביטויי אמת ושקר במצבים לימו

ואי דוגמה  להביא  שנלמדו  -פשוטים;  באלגוריתמים  ולהשתמש  פשוטים  אלגוריתמים  לבנות  דוגמה; 

 (חישובים ומדידות) במצבים לימודיים.

הנמקות (עד שני צעדים) עם שימוש בביטויים לפתח שפה מתמטית: ניסוח היגדים (מסקנה, כלל), בניית 

 "לכל", "קיים"."אם..., אז...", "ו", 

לרכוש ניסיון עבודה עם מידע המוצג בצורה גרפית (טבלאות פשוטות, סכמות, דיאגרמות, עמודות) ובצורה  

 ולהשתמש במידע, להסיק מסקנות ולמלא טפסים מוכנים בנתונים. מילולית: לדעת להוציא, לנתח

לתאר    כדייום  -בחיי היום  להשתמש בידע מתמטי אלמנטרי כדי לפתור בעיות לימודיות ובעיות הקשורות

 יחסים במרחב.ה  וגם לפימצבים ולהסביר תהליכים ותופעות, להעריך את היחסים ביניהם בצורה כמותית  

בלימוד האלגוריתמים האריתמטיים    תמעיון בסטנדרטים האלה אפשר לראות כמה דברים. למשל, התמקדו

  ת של תכנות ואינפורמטיקה. נוסף על כך התמקדוללימוד אלגוריתמים    ראשוןבארבע פעולות החשבון כציון דרך  

בטיפוח הראייה המרחבית כצורך לתיאור הסביבה והבנתה, וכן אומדן וחקר נתונים. כפי שאפשר לראות הכוונה  

מטרות להציב  היא  זה  תוכנית  -בסטנדרט  שעל  קובע  החוק  היסודי.  הספר  בבית  המתמטיקה  ללימודי  על 

פעול ליישומו. תוכנית כזו, כפי שצוין בסעיף הקודם, נבנתה על ידי משרד  הלימודים לענות על הסטנדרט הזה ול 

 . 2015- החינוך ב
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הצעות לשינויים בסטנדרטים של   2,000-לפני אישורו של החוק פורסמו הסטנדרטים לדיון ציבורי, וכך נאספו כ

 4יסודי.-הצעות לסטנדרטים של בית הספר העל  6,000-בית הספר היסודי וכ

לחוק, כך    בהתאם  לצורך  המקצועות.  בכל  לימודים  תוכניות  לבנות  הרוסית  הפדרציה  של  החינוך  משרד  על 

המשרד יכול לבנות את התוכנית בעצמו או להאציל את סמכותו על גוף אחר שנראה לו מתאים, למשל מחלקות  

יזה על  רלוונטיות באקדמיה למדע או באקדמיה לחינוך. לאחר שהתוכנית תהיה כתובה עליה לעבור אקספרט

ידי ועדת מומחים שנבנית אף היא כהחלטה של משרד החינוך. השלב האחרון הוא קבלת התוכנית וחתימת שר 

 החינוך עליה.  

נכון להיום אישר משרד החינוך הרוסי 'תוכנית עיקרית משוערת לחינוך יסודי כללי'. בתוכנית זו שלושה פרקים  

ינוך היסודי ומטרות ספציפיות לכל תחום דעת; פרק 'תוכן'  עיקריים: פרק 'מטרות', ובו מטרות כלליות של הח

המפרט את הנדרש בכל אחת מהדיסציפלינות הנלמדות ביסודי לצד התייחסות מורחבת לטיפוח הרגלי למידה  

תקציביים,   היבטים  זה  ובכלל  החינוך,  במערכת  התוכנית  ליישום  דרכים  המתאר  'ארגון'  פרק  כלליים; 

הפרקים יש התייחסות ללימודי המתמטיקה. לפיתוח תוכנית הלימודים הפועלת  הצטיידות ועוד. בכל אחד מ 

 כרגע נדרשו כשלוש שנים. המחלקות הרלוונטיות של משרד החינוך הרוסי נוטלות חלק עיקרי בעיצוב התוכנית.  

בעקבות תוכנית זו קמים מו"לים או מכונים שמפתחים תוכניות ממוקדות יותר המתייחסות לכמה מקצועות  

בזמן. הרעיון הוא להסתמך על אותה גישה דידקטית בהוראת כמה מקצועות, למשל הסתמכות על גישות  -וב

  5דוידוב או של זנקוב.- התפתחותיות של אלקונין

בתי הספר מחויבים להשתמש בגישה אחת, כלומר בכל ספרי הלימוד שמחבריהם דוגלים בגישה מסוימת במשך  

.  גישה). לאחר מכן אפשר לשנות את השניםארבע  לומדים  בית ספר יסודי  בשנים (  ארבע   –מחזור לימודים אחד  

ת אפשר לזהות גם מצבים שבהם מורים משכפלים דפים או מביאים חומרי למידה  ת רשממעדויות המורים ב

נוספים בהתאם למה שנראה להם מתאים לכיתה מסוימת או למטרה מסוימת. לפעמים יש מורים שמשאירים  

  6ללא שימוש ו"מוציאים לאור" ספר משלהם הבנוי מדפים משוכפלים. את הספרים

 
4  ekspertov.html-tysiach-piati-bolee-ocenili-standartov-shkolnyh-proekty-https://rg.ru/2019/05/14/novye 
 http://admomsk.ru/web/guest/1163  ;o.ru/parents/11124-https://www.kanalלמשל:   5
6  https://rg.ru/2012/03/20/uchebniki.html 
 

https://rg.ru/2019/05/14/novye-proekty-shkolnyh-standartov-ocenili-bolee-piati-tysiach-ekspertov.html
http://admomsk.ru/web/guest/1163
https://www.kanal-o.ru/parents/11124
https://rg.ru/2012/03/20/uchebniki.html
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 כנית הלימודים במתמטיקה? וכיצד בנויה ת 4.1.2

לימודי המתמטיקה בפדרציה הרוסית היו תמיד מבוססים היטב ומורחבים מעבר למקובל בארצות המערב. כך  

הו המועצות  בברית  חובה  חינוך  שאומנם  מציין  וירסופ  איזייק  לעומת    10א  למשל,  בארצות    12שנים  שנים 

) גילם בארצות הברית  יותר מבני  לומדים מתמטיקה כשנתיים  בין  Wirszup, 1981הברית, אך התלמידים   .(

יותר, לימודי האריתמטיקה   יותר    –השאר הוא מציין שלימודי הגיאומטרייה נמשכים שמונה שנים  שנתיים 

יותר (שם). ויר-שנה  – ולימודי האנליזה   סופ הגיע למסקנה כי ברית המועצות עלתה על כל המדינות  שנתיים 

השנים   בשש  לטענתו,  במתמטיקה.  בתוכנית  ותוכן'  'נפח  של  במונחים  הברית  ארצות  זה  ובכלל  האחרות, 

הראשונות של הלימודים הבית ספריים נלמד חומר רב יותר משנלמד בארצות הברית עד סוף בית הספר התיכון  

)Wirszup, 1987(מציין שמעבר לתוכנית עצמה ספרי הלימוד בנויים כך שהם מפתחים ברמה גבוהה    . הוא גם

יותר את החשיבה הלוגית, מתמקדים במיוחד בתיאוריה המתמטית ומראים בצורה מספקת את יישומיה של  

) אחרים  במדעים  מבחינה  Wirszup, 1983-1984המתמטיקה  מדיי  "כבדה"  התוכנית  הייתה  זה  כל  למרות   .(

וב האוכלוסייה ודרשה מכל התלמידים להגיע לאותה רמה גבוהה במתמטיקה. בשנות השמונים  מתמטית לר 

נעשו כמה ניסיונות "לאוורר" את התוכנית, ובשלב מסוים הבינו קברניטי החינוך    20-והתשעים של המאה ה

לתנאי בהתאם  המתמטיקה  בלימודי  מהותי  שינוי  שנדרש  הרוסית  הפדרציה  של  החינוך  במשרד  ם  המתמטי 

 ). perestroikaהפרסטרויקה (החדשים שיצרה 

, והוא מאופיין בשינוי  1992-1991העידן המודרני בחינוך המתמטי בפדרציה הרוסית התחיל בשנת הלימודים  

העל הספר  בבתי  המתמטיקה  בהוראת  היא    –יסודיים  - עקרוני  הגישה  משמעות  דיפרנציאלית.  לגישה  מעבר 

הפר פי  על  בתיכונים  המתמטיקה  לימודי  הוראת  או  בסיסיים  מתמטיקה  לימודי  לתלמיד:  המותאם  ופיל 

) מתקדמים  הלימודים  Терновая, 2012מתמטיקה  בתוכניות  שינויים  לבצע  צורך  היה  לכך  בהתאם   .(

במתמטיקה בחטיבת הביניים ובבתי הספר היסודיים. השינוי החשוב ביותר הוא שינוי שחל בתוכניות הלימודים  

). כפי שכבר צוין קבע החוק סטנדרטים  2012חקיקת החוק 'על החינוך בפדרציה הרוסית' (בכל המקצועות לאחר  

 ). 1לחינוך מתמטי לאורך כל שנות הלימוד (את הסטנדרטים לבית הספר היסודי אפשר לראות בטבלה 

היסודי   המתמטי  ולחינוך  בכלל  היסודי  לחינוך  המטרות  להצבת  יוחד  הלימודים  תוכנית  של  הראשון  הפרק 

רט. נוסף על המטרות הכלליות מוצגות מטרות המתייחסות לטיפוח תרבותי, אזרחי, חברתי, אינטלקטואלי  בפ

זה מאפיין את הגישה המערכתית לציין שפרק  לפני  -ועוד. חשוב  עוד  השיטתית של מערכת החינוך היסודית 

של מתוכננות  לתוצאות  מתייחסת  התוכנית  בהמשך  ספציפיות.  לדיסציפלינות  כלומר    ההתייחסות  יישומה, 
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ות המבניֹות של המטרות האופרטיביות: המבנית  גצועל, ולאחר מכן מ- לסטנדרטים. חלק זה מתחיל מתוצאות

 'הבוגר יקבל אפשרות ללמוד'.   – 'הבוגר ילמד', והמבנית השנייה  –הראשונה 

 ת נמצאים השיקולים שלהלן:בבסיס החלוקה לשתי מבניֹו 

 והמיומנויות הנמנים עם השכלה בשלב לימוד זה; חשיבות הידע  .א

 הצורך בידע ובמיומנויות להמשך הלימודים;  .ב

 האפשרות להגיע לידע ולמיומנויות אלו על ידי רוב הלומדים. .ג

סעיף ראשון בחלק זה מתייחס להרגלי למידה כלליים לכל המקצועות, למשל טיפוח המוטיבציה ללמידה ולדרכי  

בן הרחב של הביטוי, פיתוח יכולת הערכה של תוצרי למידה של התלמיד עצמו,  פתרון של בעיות חדשות במו

הבנת הצורך באורח חיים בריא, טיפוח תרבות אקולוגית ועוד. בחלק של 'הבוגר יקבל אפשרות ללמוד' כתוב,  

ד,  למשל, ההרגל ליזום יוזמות לימודיות בתהליך לימוד שיתופי. כפי שאפשר לראות, הרגלים אלו כלליים מאו

ולא תמיד ברורה הסיבה להכנסת הרגל כזה או אחר לתוכנית הלימודים. עם זאת, סעיף זה מציג סף מיומנויות  

קשר  ללא  עליו  לענות  הלימוד  ספרי  של  מחבריהם  את  מכוון  ובעצם  לבוגריו,  להקנות  אמור  הספר  שבית 

 לדיסציפלינה המוצגת בספר. 

ת התוצאות המצופות מלימודי המתמטיקה בבית הספר  החלק שעוסק בדיסציפלינת המתמטיקה מתחיל ממניי

 . )2טבלה ראו היסודי ובו שישה סעיפים (
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 (הפדרציה הרוסית)  : תוצאות הלמידה המצופות2טבלה 

 ֵידעו התלמידים: בתום החינוך היסודי לימודי המתמטיקה עם סיום 

סביב הערכת קשרים להשתמש בידע מתמטי בסיסי כדי לתאר אובייקטים, תהליכים, תופעות   •

 כמותיים ומרחביים; 

לשלוט בבסיס היסודות של חשיבה לוגית ואלגוריתמית, דמיון מרחבי ושיח מתמטי. לרכוש את   •

 המיומנויות החישוביות הנחוצות; 

ראשוני   • ניסיון  לצבור  מילוליות.  בעיות  לפתור  כדי  המתמטיים  הרעיונות  ואת  הידע  את  ליישם 

 יומיים;-ביישום ידע מתמטי במצבים יום

להכיר את מושג המספר כתוצאה מספירה ומדידה, את העיקרון העשרוני של בניית המספרים;  •

חישובים בעל פה ובכתב; למצוא רכיב לא ידוע בתרגיל חשבוני; לדעת להרכיב ביטוי  חשבללמוד ל

 מספרי ולמצוא את תוצאתו; לצבור ניסיון בפתרון בעיות מילוליות;

הגיאומטר • הצורות  את  צורות להכיר  ולשרטט  לשיים  לזהות,  ללמוד  ביותר,  הפשוטות  יות 

 גיאומטריות, לשלוט בשיטות של מדידת אורכים ושטחים;

פרקטיקה  • מוכוונת  מתמטית  לפעילות  החשובים  ותרשימים  טבלאות  עם  בעבודה  ניסיון  לצבור 

ים, הקשורה להצגה, ניתוח ופרשנות של נתונים; לדעת לחלץ נתונים נדרשים מטבלאות ומתרשימ

 למלא טפסים מוכנים, להסביר, להשוות ולסכם מידע, להסיק מסקנות ולתת תחזיות.

בהמשך יחולק רכיב זה של התוכנית במתמטיקה לשישה סעיפים: מספרים וגדלים, פעולות חשבון, עבודה עם  

בנושא 'מספרים  בעיות מילוליות, צורות גיאומטריות, גדלים גיאומטריים, עבודה עם מידע. דוגמה לפירוט כזה  

. כפי שאפשר לראות התוכנית בנויה מלימודי מספרים טבעיים בלבד, אין התייחסות  3וגדלים' מופיעה בטבלה  

דים אינם לומדים  תלמיבתוצאות הלמידה המצופות לשברים או למספרים עשרוניים כלל. משמעות הדבר שה

גיל   עד  השברים  נושא  ה  .11-10את  התוצאות  ימנבעמודה  מוצגות  ובעמודה  ית  התלמידים,  מכלל  המצופות 

 מהתלמידים המתקדמים במתמטיקה.  – ית שמאלה
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 (הפדרציה הרוסית)  : דוגמה לפרק 'מספרים וגדלים' מתוך התוצאות המתוכננות ליישום התוכנית3טבלה 

 התלמיד יקבל אפשרות  התלמיד ילמד 

מ .1 מספרים  לסדר  להשוות,  לכתוב,  ועד    0-לקרוא, 

 מיליון.

מספרית,   .2 סדרה  בנויה  שלפיו  כלל  חוקיות:  לקבוע 

ולבנות סדרות לפי כלל נתון או נבחר על ידי התלמיד  

(הגדלה או הקטנה של מספר בכמה יחידות, הגדלה 

 פי כמה פעמים).הקטנה או 

תכונה   .3 לפי  או  נתונה  תכונה  לפי  מספרים  לסדר 

 לבחירתו של התלמיד. 

כמה   .4 או  אחד  קריטריון  לפי  מספרים  למיין 

 ריטריונים ולנמק את המיון. ק

אורך,  .5 זמן,  (משקל,  גדלים  ולהשוות  לכתוב  לקרוא, 

מדידה   ביחידות  שימוש  באמצעות  מהירות)  שטח, 

(ק"ג ביניהן  וביחסים  שעה-מקובלות  דקה,   -גרם; 

ק"מ-דקה מטר-שנייה;  דצימטר-מטר,  - דצימטר, 

 מ"מ).-ס"מ, ס"מ-ס"מ, מטר

הגודל   למדידת  מתאימה  יחידה  לבחור 

ולהסביר  הנתון   זמן)  שטח,  משקל,  (אורך, 

 את בחירתה.

לכמה   מתייחסות  התוכנית  ליישום  המתוכננות  התוצאות  הגיאומטריות.  הצורות  בנושא  היא  אחרת  דוגמה 

מיומנויות ובהן היכולת לזהות, לשיים ולתאר צורות גיאומטריות; היכולת לבצע בניות בעזרת סרגל ומשולש  

להשתמש   לדעת  ולדעת  שרטוט;  גופים;  ולשיים  לזהות  בעיות;  פתרון  לצורך  והריבוע  המלבן  של  בתכונות 

 . 4להתאים אובייקטים מהסביבה למודלים של צורות גיאומטריות. פירוט של נושא זה נמצא בטבלה  
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 : דוגמה לפרק 'צורות הנדסיות' מתוך התוצאות המתוכננות ליישום התוכנית4טבלה 

 יקבל אפשרות התלמיד  התלמיד ילמד 

במרחב   .1 עצמים  של  היחסי  מיקומם  את  לתאר 

 ובמישור;

(נקודה,   .2 גיאומטריות  צורות  ולצייר  לשיים  לזהות, 

קטע קו, קו שבור, זווית ישרה, מצולע, משולש, מלבן,  

 ריבוע, מעגל, עיגול);

לבצע בנייה של צורות גיאומטריות עם מידות נתונות   .3

ומשו סרגל  באמצעות  מלבן)  ריבוע,  לש (קטע, 

 שרטוט; 

לפתור   .4 כדי  והריבוע  המלבן  של  בתכונות  להשתמש 

 בעיות;

 לזהות ולשיים גופים הנדסיים (קובייה, כדור);  .5

צורות  .6 של  דגמים  עם  מהסביבה  חפצים  לתאם 

 גיאומטריות.

הנדסיים:   גופים  ולשיים  להבחין  לזהות, 

 תיבה, פירמידה, גליל, חרוט. 

החלק הבא מתמקד בשיטת הציינון המתאימה לבית הספר היסודי. מחברי התוכנית מציעים לעבור משיטת  

לציונים מילוליים. את הציון המספרי כדאי, לדעתם, לתת    5  עד  1-מציונים לפי סקלה    –הציינון המסורתית  

ה כלי  מגוון  על  מזו, הם ממליצים  יתרה  היסודי.  בית הספר  כגון מבחנים,  לתלמידים המסיימים את  ערכה, 

 ועוד.   ,בחנים, עבודות, ניסויים, כתיבת חיבורים

במהלך   כללי  באופן  לרכוש  התלמידים  שעל  האוניברסליות  הפעולות  את  מפרט  התוכנית  של  התוכני  החלק 

לימודיהם בבית הספר היסודי, וכך לגבי כל מקצוע. למשל בלימודי המתמטיקה מתייחסים לחשיבות הרכישה  

מתמטיים)  של   מודלים  (בניית  מודלינג  לעשות  וליכולת  בעיות  לפתור  ליכולת  ולוגיות,  אלגוריתמיות  פעולות 

 למצבים שונים. 

ובה שני   הסעיף שלהלן בחלק התוכני הוא רשימת הנושאים שהתלמידים אמורים ללמוד בבית הספר היסודי,

 . בתוכנית) 159עמודים. לדוגמה אציג כאן את הנושא 'מספרים וגדלים' (עמוד 
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 : הנושא 'מספרים וגדלים' בתוכנית הלימודים לבית הספר היסודי של הפדרציה הרוסית 5טבלה 

- מניית עצמים, קריאה ורישום של מספרים מאפס ועד מיליון, ערך המקום, הצגת מספרים רב

 ספרתיים כסכום ערכיהם, השוואה וסידור מספרים, סימני השוואה. 

וסידור גדלים, יחידות משקל (גרם, ק"ג, צנטנר, טון), נפח (ליטר), זמן  מדידת גדלים, השוואה  

(שנייה, דקה, שעה). היחס בין יחידות מידה של אותם גדלים, השוואה וסידור של אותם גדלים,  

  חלקי הגודל (חצי, שליש, רבע, עשירית, מאית, אלפית).

ה בין  הלימוד  שעות  לחלוקת  התייחסות  מופיעה  התוכנית  (עמוד  בהמשך  היסודי  הספר  בית  של    291כיתות 

כל שעות המתמטיקה בשנה בכל אחת מהכיתות, את מספר השעות המחייב  את סך  בתוכנית). תוכנית זו מגדירה  

בכל שבוע, ואף את אורכו של כל שיעור בהתאם לכיתה. כך מספר השעות השנתיות במתמטיקה בכיתה א' קטן  

שעות בשנה. עם זאת, בתי הספר    136  –ד'  -, כיתות ב' 132  –א'    ממספר השעות בשלוש הכיתות הבאות: כיתה

שעות מתמטיקה בכל שבוע לימודים בלי קשר לכיתת הלימוד. משך השיעור תלוי בבית    ארבעמחויבים ללמד  

ד').  -קות בכיתות גבוהות יותר (ב'ד  45דקות, ויכול להגיע עד   35הספר, אך המינימום המוגדר לכל הכיתות הוא  

בה הנחיה כללית להיעזר   יש  התוכנית אינה מחייבת להיעזר בטכנולוגיה או באמצעי המחשה כלשהם, אבל 

 בכלים טכנולוגיים או באמצעי המחשה מסורתיים.

כנית הלימודים מתייחסת לנושאים ספציפיים, כגון שברים, מספרים עשרוניים ולוח  וכיצד ת  4.1.3

 ?ביטוי לידי באה היא ובאילו כיתות הכפל

על פי תוכנית הלימודים במתמטיקה בפדרציה הרוסית התלמידים בבית הספר היסודי אינם לומדים את נושא  

 השברים והמספרים העשרוניים כלל. 

לוח הכפל נמצא כנושא לימודי בפרק 'פעולות אריתמטיות'. מבחינת התוצאות המצופות על התלמידים להגיע  

חדליכולת   מספרים  של  וחילוק  כפל  חיסור,  חיבור,  פה  בעל  דו -"לבצע  ותלת- ספרתיים,  ספרתיים  -ספרתיים 

)" (התוכנית  1-וה   0-(בכלל זה פעולות עם ה  100-במקרים שבהם אפשר להפוך את הפעולות לפעולות בתחום ה 

 ).48של הפדרציה הרוסית, עמוד  
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 במתמטיקה בפדרציה הרוסית אפשר לקרוא:*** להרחבה בנושא תוכנית הלימודים 

 דיון על ספרי לימוד ואישורם בפרלמנט הרוסי: .1

 http://duma.gov.ru/news/26649/ 

 בבית הספר:   עיבודהדוגמה לתוכנית הלימודים לאחר  .2

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=IPXTlA%2BHChM0us7zpN2KFLSsIk17In

VybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vNTVnMklNcm5wYnZqQmhKUXhpbUFqZG0yZ1hJK

1ZPNEF3eHpRMXBGRWtEUT0iLCJ0aXRsZSI6ItC%2F0YDQvtCzINCc0JDQoiAxNy0xO

C5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE1NjE2MTI0MzU5O

DksInl1IjoiNDgyNTE5NDY2MTU0MDE0MTg2MyJ9 

 ):  2019-הלימוד המאושרות בפדרציה הרוסית (נכון ל  ספריתיאור קצר של סדרות   .3

https://shkolnaiapora.ru/ 

המפתח את תוכניות הלימודים ואת ספרי הלימוד בכל המקצועות הנלמדים    הצוותדוגמה לאתר של   .4

 בבתי הספר היסודיים:

http://exelens.edusite.ru/p29aa1.html 

 דוגמה לתוכנית של מורה המלמדת מתמטיקה בכיתה ג':   .5

-klass-3-ematematik-po-programma-rabochaya-https://uchitelya.com/matematika/188476

god.html-uchebnyy-2021-2020-na 
 

  

http://duma.gov.ru/news/26649/
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=IPXTlA%2BHChM0us7zpN2KFLSsIk17InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vNTVnMklNcm5wYnZqQmhKUXhpbUFqZG0yZ1hJK1ZPNEF3eHpRMXBGRWtEUT0iLCJ0aXRsZSI6ItC%2F0YDQvtCzINCc0JDQoiAxNy0xOC5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE1NjE2MTI0MzU5ODksInl1IjoiNDgyNTE5NDY2MTU0MDE0MTg2MyJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=IPXTlA%2BHChM0us7zpN2KFLSsIk17InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vNTVnMklNcm5wYnZqQmhKUXhpbUFqZG0yZ1hJK1ZPNEF3eHpRMXBGRWtEUT0iLCJ0aXRsZSI6ItC%2F0YDQvtCzINCc0JDQoiAxNy0xOC5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE1NjE2MTI0MzU5ODksInl1IjoiNDgyNTE5NDY2MTU0MDE0MTg2MyJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=IPXTlA%2BHChM0us7zpN2KFLSsIk17InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vNTVnMklNcm5wYnZqQmhKUXhpbUFqZG0yZ1hJK1ZPNEF3eHpRMXBGRWtEUT0iLCJ0aXRsZSI6ItC%2F0YDQvtCzINCc0JDQoiAxNy0xOC5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE1NjE2MTI0MzU5ODksInl1IjoiNDgyNTE5NDY2MTU0MDE0MTg2MyJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=IPXTlA%2BHChM0us7zpN2KFLSsIk17InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vNTVnMklNcm5wYnZqQmhKUXhpbUFqZG0yZ1hJK1ZPNEF3eHpRMXBGRWtEUT0iLCJ0aXRsZSI6ItC%2F0YDQvtCzINCc0JDQoiAxNy0xOC5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE1NjE2MTI0MzU5ODksInl1IjoiNDgyNTE5NDY2MTU0MDE0MTg2MyJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=IPXTlA%2BHChM0us7zpN2KFLSsIk17InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vNTVnMklNcm5wYnZqQmhKUXhpbUFqZG0yZ1hJK1ZPNEF3eHpRMXBGRWtEUT0iLCJ0aXRsZSI6ItC%2F0YDQvtCzINCc0JDQoiAxNy0xOC5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE1NjE2MTI0MzU5ODksInl1IjoiNDgyNTE5NDY2MTU0MDE0MTg2MyJ9
https://shkolnaiapora.ru/
http://exelens.edusite.ru/p29aa1.html
https://uchitelya.com/matematika/188476-rabochaya-programma-po-matematike-3-klass-na-2020-2021-uchebnyy-god.html
https://uchitelya.com/matematika/188476-rabochaya-programma-po-matematike-3-klass-na-2020-2021-uchebnyy-god.html
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 תוכנית הלימודים של הקהילייה של אוסטרליה   4.2

בפרק זה   7) שש מדינות ושתי טריטוריות יבשתיות.Commonwealth of Australiaבקהילייה של אוסטרליה (

תתואר תוכנית הלימודים במתמטיקה לבית הספר היסודי ובה שני מסמכים עיקרים: נייר עמדה ובו המטרות,  

 מפתח והמבנה של תוכנית הלימודים וביאור מפורט של תוכנית הלימודים עצמה. המושגי  

 כיצד פועל תחום פיתוח תוכניות הלימודים?  4.2.1

תהליך של בניית תוכנית לימודים לאומית אחידה שתפעל בכל בתי  התחיל    20-במחצית השנייה של המאה ה

(רום,   המדינות  בכל  ב2009הספר  הסתיים  התהליך   .(-2008) מלבורן  הצהרת  התקבלה  זו  בשנה   .The 

Melbourne Declaration  על ידי כל המדינות והטריטוריות האוסטרליות והוחלט לשתף פעולה לבניית תוכנית (

) על החינוך האוסטרלי לקדם מצוינות  1ההצהרה התחילה ממטרות החינוך באוסטרליה:   8לאומית.לימודים  

יצירתיים ואזרחים    ,) כל הצעירים האוסטרלים יהיו מלומדים, מוצלחים, אנשים עם ביטחון עצמי2ושוויון;  

אילו תחומים יבנו את  ). שרי החינוך של המדינות והטריטוריות סיכמו בinformed citizensפעילים ומודעים (

אנגלית ומתמטיקה, ולאחר מכן מקצועות הומניים, מדעים וכך הלאה, עמוד    –התוכניות המשותפות (קודם כול  

). במסמך זה נמצא גם סיכום לגבי הערכת התלמידים, ובכלל זה ההערכה הבית ספרית המתחלקת לשלושה  14

 סוגים: 

טרתה לקבל מידע על התקדמות התלמיד וכיצד לכוונו  ": הערכה על ידי המורה שמfor learningהערכה "  .א

 להמשך הלמידה. 

": הערכה על ידי התלמיד עצמו כדי לשקף את התקדמותו בלמידה ולהציב מטרות  as learningהערכה "  .ב

 להמשכה. 

זו מתבצעת על ידי המורים לצורך בקרת הישגי התלמידים מול מטרות  of learningהערכה " .ג ": הערכה 

 יים. וסטנדרטים לאומ

 
7  https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%94 
8   

http://www.curriculum.edu.au/verve/_resources/National_Declaration_on_the_Educational_Goals_for_Young_Au
stralians.pdf 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%94
http://www.curriculum.edu.au/verve/_resources/National_Declaration_on_the_Educational_Goals_for_Young_Australians.pdf
http://www.curriculum.edu.au/verve/_resources/National_Declaration_on_the_Educational_Goals_for_Young_Australians.pdf
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הממשלה האוסטרלית אמורה להפעיל הערכה ברמה לאומית כדי לנתח אילו בתי ספר פועלים היטב, לזהות בתי  

פרקטיקות   לזהות  במדינה,  החינוך  להתפתחות  נדרשים  מקורות  אילו  לראות  מיוחדים,  צרכים  עם  ספר 

 מתקדמות וחדשניות ועוד. 

מלבורןבעקבות   הThe Melbourne Declaration(  הצהרת  במאי  )   ACARA  –  Theהרשות    2009וקמה 

Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority  .  עבודתה שלACARA    התמקדה בשלושה

תוך   התבצעה  זו  עבודה  בחינוך.  המצב  על  ודיווח  שונות  ברמות  הערכה  לימודים,  תוכניות  בניית  נתיבים: 

בעלי עניין, בכלל זה מורים, מנהלים, ממשלות, רשויות החינוך    התייעצות ושיתוף פעולה הדוק עם מגוון רחב של

קיבלה הנחיות ממועצת    ACARAטריטוריות, אגודות החינוך הדיסציפלינריות והציבור הרחב.  השל המדינות ו

ושר החינוך הפדרלי    ות). באמצעות מועצת החינוך הסכימו המדינה, הטריטוריEducational Councilהחינוך (

 ).NAPוקבעו כיוון משותף לתוכנית ההערכה הלאומית (  ACARAעל תוכנית העבודה של 

מטרתו של  .  The Shape of the Australian Curriculumמסמך הנקרא    ACARAבנתה    2009-2012בשנים  

ך מפורסם בגרסה  מסמך זה היא לספק רקע לפיתוח וליישום של תוכניות הלימודים באוסטרליה. כרגע המסמ

 ההתקדמות בפיתוח תוכניות הלימודים באוסטרליה). בנושא 6הרביעית שלו (ראו טבלה 

 : ההתקדמות בפיתוח תוכניות הלימודים באוסטרליה 6טבלה 

Comment Version Date 

Approved by the Interim National Curriculum Board in May 

2009 and the Ministerial Council in September 2009 to guide the 

development of the first phase of the Australian Curriculum 

(English, Mathematics, Science and History). 

1.0 May 2009 

Updated to support implementation of the Foundation to Year 10 

Australian Curriculum for English, Mathematics, Science and 

History, to provide the context for the next stage of development 

of the Foundation to Year 12 curriculum and to promote ongoing 

discussion about the shape of the Australian Curriculum as a 

whole. Approved by the ACARA Board on 26 October 2010 and 

the Ministerial Council in December 2010. 

2.0 
October 

2010 
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Updated to include information from the F–10 Curriculum 

Position paper on the whole curriculum, achievement standards 

and support for students with disability endorsed by the 

Ministerial Council in July 2011. Approved by the ACARA Board 

on 9 September 2011 and the Ministerial Council in October 2011. 

3.0 
October 

2011 

Updated to include information about the shape of the senior 

secondary curriculum and additional advice on how the 

Australian Curriculum meets the needs of the diverse range of 

students in Australian schools. Approved by the ACARA Board 

on 16 October 2012 and revisions noted by the Education Council 

in December 2012. 

4.0 
October 

2012 

The Shape of the Australian Curriculum (Version 5.0) provides 

background to the development of the first Australian 

Curriculum and sets out the rationale, dimensions and structure 

of the Australian Curriculum. It has been updated from previous 

versions (see below) to reflect the Alice Springs (Mparntwe) 

Education Declaration (December 2019) and includes the aims for 

the review of the Foundation to Year 10 Australian Curriculum 

(v8.5) commencing in 2020. Approved by the ACARA Board on 24 

April 2020 and the Education Council on 12 June 2020. 

5.0 April 2020 

טבלה  ראו  בהתייחס להנחות היסוד לבניית תוכניות הלימודים באוסטרליה המסמך מציין את הרעיונות שלהלן (

7(. 

 : הנחות היסוד לבניית תוכניות הלימודים באוסטרליה 7טבלה 

ומיומנויות המספקים תוכנית הלימודים האוסטרלית מכירה בזכותו של כל תלמיד לידע, הבנה   .1

 בסיס ללמידה מוצלחת ולכל החיים בקהילייה האוסטרלית.
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תוכנית הלימודים האוסטרלית מוצגת כרצפי למידה המבהירים למורים את מה שיש ללמד במהלך   .2

 שנות הלימוד.  

תוכנית הלימודים האוסטרלית מתבססת על ההנחות שכל תלמיד יכול ללמוד, וצרכיו של כל תלמיד   .3

 חשובים. 

למסגרות של  תוכנית הלימודים האוסטרלית תואמת את הלמידה שהתקיימה בגיל הרך (הכוונה   .4

 הגנים). 

קהילה   .5 חברי  להיות  הצעירים  האוסטרלים  כל  בהכנת  מסייעת  האוסטרלית  הלימודים  תוכנית 

מוכשרים ותורמים. היא בונה מיומנויות בסיס איתנות וחשובות, וכן מספקת את הבסיס לפיתוח  

אקדמיים   בתחומים  מתקדמים  ללימודים  שעוברים  תלמידים  של  וגדל  הולך  למספר  מומחיות 

 מיניהם. ל

מתקדמים   .6 הם  כאשר  ללמוד  צריכים  הצעירים  כל  מה  מציינת  האוסטרלית  הלימודים  תוכנית 

 בלימודיהם, ובכלל זה המשאבים הזמינים למורים ולתלמידים. 

בכל  .7 עומק  ומעדיפה  ומעמיק  קפדני  ללימוד  אפשרויות  מספקת  האוסטרלית  הלימודים  תוכנית 

 ה הכוללת ובלמידה.מקום שבו יש לבחור, תוך התחשבות גם בהורא

חלק מתחומי הלימוד מתפרסים על כל שנות הלימוד בבית הספר, חלקם מתפרסים על פני שנים   .8

 ההחלטה על שיבוצם של מקצועות מסוימים נתונה בידי בית הספר.  –מסוימות, ובחלקם 

 קהל היעד העיקרי של תוכנית הלימודים האוסטרלית הוא המורים.  .9

ית ומבוטאת בשפה פשוטה תוך שמירה על המורכבות המתאימה  תוכנית הלימודים היא תמצית .10

 לדיסציפלינה, שמירה על עקביות במונחים ומבנה התומך במורים ובתכנון עבודתם.

לרקע   .11 ובהתייחס  המקומיים  למאפיינים  בהתאם  יהיה  האוסטרלית  הלימודים  תוכנית  יישום 

והמורים   הספר  בתי  התלמידים.  של  והקהילתי  התרבותי  הלמידה  המשפחתי,  רצף  את  יקבעו 

 בהתאם לשיקולי דעת פדגוגיים המתייחסים לאוכלוסיית התלמידים. 

תוכנית הלימודים האוסטרלית מבוססת על תשתית מחקרית איתנה הקשורה לתהליך הלמידה,   .12

 לאומיות.  -לפדגוגיה המקובלת בדיסציפלינה ולהיכרות עם תוכניות לימודים בין

 .כאןלקוח 

https://www.acara.edu.au/docs/default-source/curriculum/the_shape_of_the_australian_curriculum_version5_for-website.pdf
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הלימודים האוסטרלית   פיתוח תוכנית  והוא התבצע בהתייעצות רחבה עם הציבור  ארבעה בתהליך    .שלבים, 

תוכנית  הם  השלבים כתיבת  מסוימת,  בדיסציפלינה  הלימודים  תוכנית  של  לתוכן  מסגרת  מסמך  כתיבת   :

 הלימודים עצמה, יישום תוכנית הלימודים ובקרה ומשוב אחריה.  

נייר העמדה מציג מתווה רחב של תוכנית הלימודים ומתחלק לשמונה פרקים: מטרת נייר העמדה, המבוא לנייר  

מושגי מפתח כגון מרכיבי תוכן, מרכיבי מיומנויות ועוד, מבנה תוכנית  קה,  זה, המטרות של לימודי המתמטי

הלימודים, שיקולים כגון קישור לתחומי דעת נוספים, עומק ורוחב של לימודי המתמטיקה, פדגוגיה והערכה  

לדיון    –פיתחו את נייר העמדה הזה הוא נשלח לשיפוט המומחים, ולאחר מכן    ACARAלאחר שחברי   9וסיכום.

 ציבורי רחב. בין ההערות וההצעות לשיפור אפשר למצוא למשל הערה כזו: 

..  .חלוקת תוכנית הלימודים לפי שנות לימוד בהנחה ש"כל התלמידים לומדים מתמטיקה באותו קצב".

 10).171הנחה זו "אינה נתמכת בראיות מחקריות או בניסיון של מורים ברחבי אוסטרליה" (עמוד 

להצעות שהתקבלו קיבל נייר העמדה את צורתו הסופית. בסיכום התהליך פורסם דו"ח  לאחר השינויים בהתאם  

 ). 8טבלה התייעצות ובו דיווח מלא על כל הפניות, ההצעות, ההערות וההארות (ראו 

 : דו"ח ההתייעצות עם הקהילה 8טבלה 

Total of all feedback 

333 English 

226 Mathematics 

270 Science 

302 History 

1131  

בנתה   התקבל  העמדה  שנייר  שמטרתו    ACARAלאחר  מייעץ  מומחים  וצוות  עצמה,  לתוכנית  פיתוח  צוותי 

לכתוב את תוכנית הלימודים במתמטיקה. בשלב הבא פורסמה תוכנית הלימודים להתייעצות ציבורית ותוקנה  

 
9_Maths.pdf-://docs.acara.edu.au/resources/Australian_Curriculum_http  

10https://visualarts.net.au/media/uploads/files/review_of_the_national_curriculum_final_report.pdf  
 

http://docs.acara.edu.au/resources/Australian_Curriculum_-_Maths.pdf
https://visualarts.net.au/media/uploads/files/review_of_the_national_curriculum_final_report.pdf
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השלב הבא הוא יישום   .ACARAבהתאם למשוב שהתקבל. כתיבת התוכנית מסתיימת עם פרסומה באתר של 

  ACARA ביצעהות במורים ובבתי הספר בתכנון ובהפעלת התוכנית. בהמשך  התוכנית, וגם כאן תמכה הרש

בתוכנית   קלים  לשינויים  להביא  יכולים  אלו  הישגי התלמידים. תהליכים  של  והערכה  בקרה  תהליכי מעקב, 

 בהתאם לצורך. 

נמצא ציר הזמן המראה את תהליך הפיתוח של תוכנית הלימודים במתמטיקה   ACARAבאתר האינטרנט של  

). ציר הזמן מתייחס לתהליך שארך כארבע שנים ובו שלושה שלבים עיקריים: עיצוב, כתיבה ויישום. 1איור    או(ר

בניית   התייעצויות,  היו  הכתיבה  בשלב  ופרסומו.  העמדה  נייר  בכתיבת  והתמקד  כשנה  נמשך  העיצוב  שלב 

לציין שבתוכנית הל ופרסום תוכנית הלימודים. חשוב  ותיקופם  להערכה  יש  סטנדרטים  ימודים האוסטרלית 

 11דוגמאות של עבודות התלמידים (יפורט בהמשך). מאגר זה משתנה ומתעדכן כל הזמן.

 : ציר הזמן לפיתוח תוכנית הלימודים במתמטיקה בקהילייה של אוסטרליה 1איור 

 

צוין בוצעה בנייה של תוכניות לימודים אחידות לכל המדינות והטריטוריות של אוסטרליה בפעם  כבר  כפי ש

לבצע הערכה של תוכניות    ACARA. באותה החלטה צוין גם שעל  21- הראשונה בהיסטוריה בתחילת המאה ה

עם חוקרים    בו התייעצו, ו2020. תהליך ראשון כזה התחיל ביוני  החלו לפעולהלימודים בתום שש שנים מאז  

בחינוך המתמטי, עם מורים, עם מנהלים ועם רשויות מקומיות לצד מעקב אחר תוצאות המבחנים הלאומיים  

 .  כאןשהרשות מנהלת. אפשר לקרוא בפירוט על התהליך 

 
11subjects/mathematics-areas-https://www.acara.edu.au/curriculum/learning  

https://www.acara.edu.au/docs/default-source/curriculum/ac-review_terms-of-reference_website.pdf?sfvrsn=2
https://www.acara.edu.au/curriculum/learning-areas-subjects/mathematics
https://www.acara.edu.au/curriculum/learning-areas-subjects/mathematics
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 כיצד בנויה תוכנית הלימודים במתמטיקה?  4.2.2

 Shapeכפי שצוין בפרק הקודם, בתוכנית הלימודים במתמטיקה יש שני חלקים עיקריים: החלק הראשון נקרא  

of the Australian Curriculum: Mathematics  לציין חשוב  עצמה.  הלימודים  תוכנית  הוא  השני  והחלק   ,

, לעומת החלק השני שהוא אינטראקטיבי ונמצא כולו באתר האינטרנט של  PDFוא קובץ  שהחלק הראשון ה

ACARA  יש לציין שהתוכנית שנבנתה לכל אחת מהכיתות או לכמה כיתות יחד ניתנת אף היא להורדה בקובץ .

PDF  . 

מחולק לשבעה פרקים, הפרק הראשון של    Shape of the Australian Curriculum: Mathematicsהמסמך  

המסמך מתאר את מטרתו: לתת קו מנחה לתוכנית הלימודים המפורטת לפי כיתות לימוד. הפרק השני נקרא  

מציין את הקווים המנחים לבניית התוכנית. קודם כול תוכנית זו מיועדת למורים: הן למורים  'מבוא', והוא  

על כך נתרמה כתיבת מסמך זה רבות מדו"חות מחקר רלוונטיים, כגון  מנוסים הן למורים מנוסים פחות. נוסף  

National Numeracy Review Report  )Stanley, 2008שנות המתמטיקה    נים ),  הוראת  על  רחבה  תמונה 

 ולמידתה ועל הכשרת מורים להוראתה. 

ל היא  הכוונה  העתידית.  הלימודים  לתוכנית  התייחסות  הוא  משרטט  שהמבוא  נוסף  מנחה  את  קו  הכין 

התלמידים לחברה מורכבת יותר, להכין אותם להתמודד עם השוק העולמי ועם המידע הרב באמצעות התאמתו,  

פרשנותו ושימוש ביקורתי בו. יתרה מזו, לימודי המתמטיקה צריכים לתת בסיס איתן להתמודדות עם מצבים  

 יומיים ולספק בסיס להחלטות מושכלות במהלך חייו של האזרח. -יום

 השלישי של המסמך יוחד לשלוש המטרות של תוכנית הלימודים במתמטיקה:   הפרק

המטרה הבסיסית של תוכנית הלימודים במתמטיקה היא לחנך את התלמידים להיות אזרחים פעילים   )1

וחושבים שיודעים לפרש את העולם באופן מתמטי ומשתמשים במתמטיקה כדי לגבש את החלטותיהם  

 וכלכליים. לגבי סדרי עדיפויות אישיים  

בחברה דמוקרטית דעת הקהל משפיעה על סדר היום החברתי והמדעי, לכן יש חשיבות רבה ליכולתו   )2

 של האזרח לבחון באופן ביקורתי סוגיות אלו ולתת להן, בין השאר, פרשנות מתמטית (אם תידרש).

החשיבה    למתמטיקה יש ערך ויופי משלה. חשוב שהתלמידים יעריכו את האלגנטיות ואת העוצמה של )3

 המתמטית ויחוו הנאה מהמתמטיקה. 
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 , 12בפרק הרביעי במסמך זה יש הסבר על מושגי המפתח שעליהם תוכנית הלימודים מסתמכת: תוכן, מיומנויות

ו מתמטית  המתמטיקה,  רשימת  אוריינות  בתוך  הקשרים  את  למקסם  היא  התוכן  חלק  של  מטרתו  נושאים. 

שלה,   והבהירות  הקוהרנטיות  את  בדיסציפלינה.  להראות  המקובלים  ההתפתחות  לרצפי  בהתאם  זה  וכל 

 בתוכנית שלושה נושאים עיקריים: אריתמטיקה ואלגברה, מדידות וגיאומטרייה, סטטיסטיקה והסתברות. 

לארבע המיומנויות: הבנה,    מתייחסהפרק החמישי יוחד לצורך בבקיאות בתכנים מתמטיים מסוימים, והוא  

יומנויות אלו מגדירות את הטווח ואת אופי הפעילות הצפויה ביחס לכל אחד  שטף, פתרון בעיות והנמקה. מ

מהנושאים הנלמדים. בהמשך המסמך מתייחס לאוריינות מתמטית ומדגיש את חשיבותה ליכולת להשתמש  

של   חשיבותה  מודגשת  שוב  כאן  האזרחיים.  ובחיים  בעבודה  בבית,  הספר,  בבית  בלימודים,  במתמטיקה 

 חקר בתחומי דעת אחרים.  המתמטיקה לתהליכי 

 נציג לדוגמה את תיאור המושג 'הנמקה':  

ניתוח, הוכחה, הערכה, הסבר, מסקנה, הצדקה  " בהנמקה יש יכולת לחשיבה ולפעולות לוגיות, כגון 

 ). 6(עמוד  "והכללה

בהמשך המסמך מתאר את המבנה של תוכנית הלימודים במתמטיקה. מחברי המסמך מדגישים את חשיבות  

כל אחד מהנושאים מואר    –בשלושה נושאים עיקריים    ן התוכן לבין המיומנויות. מבחינת התוכן מדוברהקשר בי

 ומתואר. נתבונן לצורך הדוגמה בסעיף 'מדידות וגיאומטרייה': 

"אומנם יש נושאים בגיאומטרייה שלהם קשר מוגבל למדידות ולהפך, יש גם נושאים שלהם חפיפה  

). בתוכניות לימודים  networksנושאים חדשים יותר בגיאומטרייה, כגון רשתות (משמעותית, ובכלל זה  

רבות המושג 'מרחב' משמש במשמעותו ביטוי למושגים של 'צורה' ו'מיקום'. עם זאת, היבטים רבים  

של מיקום, למשל מפות, סקלות וכיוונים מיוחסים לפרק 'מדידות', והמושג 'גיאומטרייה' מתייחס יותר  

 ).6(עמוד  צורות ומדגיש יותר את הלוגיקה של הגדרות והצדקות"הונות של תכ הלחקר 

נושאים   יש  העשרוני'.  'המבנה  נושא  למשל  קריטית,  היא  ההבנה  שעבורם  נושאים  שיש  מצוין  מזו,  יתרה 

הדורשים יותר שטף, כגון ביצוע חישובים בעל פה, ומיומנויות והנמקה נדרשות יותר בהתמודדות עם פתרון  

למעשה פרקי התוכן מציינים "מה" יש ללמד, ואילו החלק של המיומנויות מתאר "כיצד" ללמד ובמה    בעיות.

 
 הכוונה כאן יותר למיומנויות חשיבה ממיומנויות של שליטה וביצוע אלגוריתמים.  12
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להתמקד יותר. קשרים אלו מוצגים בהמשך בחלקים המתארים את לימודי המתמטיקה בהתאם לכל גיל. כך  

 ו':- הלומדים בכיתות ג' 12-8למשל, לימודי המתמטיקה של תלמידים בני 

קוקים להתנסויות מוחשיות המאפשרות להם לבנות רעיונות מתמטיים עיקריים, התלמידים עדיין ז"

 אך יש מגמה לעבור לשימוש במודלים, בתמונות ובסמלים לייצוג רעיונות אלו. 

תוכנית הלימודים ְתפתח נושאים מתמטיים על ידי הרחבת מושג המספר, מדידות, תחילת ההיכרות  

דות לחקר דפוסים המובילה להכללות ולתיאור יחסים בין  עם גיאומטרייה וסטטיסטיקה; בניית יסו

שברים   אלו:  בגילים  לתלמידים  חשיבות  בעל  אתגר  המהווים  נושאים  ואף  והוצגו,  שנאספו  נתונים 

 ומספרים עשרוניים. 

חשוב במיוחד לשנות את דרך ההוראה כך שהתלמידים יפתחו הבנה מעמיקה של מספרים טבעיים כדי  

והנ מקה הקשורות בשברים ובמספרים עשרוניים, וזאת לצד טיפוח ההבנה של  לפתח הבנה, חשיבה 

המבנה העשרוני. בעזרת הבנות אלו יהיו התלמידים מסוגלים לפתח חשיבה פרופורציונלית וגמישות  

מחשבתית בפעולות עם מספרים לצד טיפוח מיומנויות חישוב בעל פה. הבנות אלו מרחיבות את התובנה  

 ).  8(עמוד  "המספרית של התלמידים

אלו  שיקולים  המסמך.  לפיתוח  לשיקולים  יוחד  המסמך  של  השישי  פיתוח התוכנית    הפרק  בהמשך את  ינחו 

שיותר   לכמה  שווה  הזדמנות  לתת  ומשמעותו  ואפשרות'  'זכות  הוא  הראשון  השיקול  כיתה.  לכל  הספציפית 

. מעניינת  9-6מתמטיקה לבני  תלמידים ללמוד מתמטיקה בצורה מוצלחת. דגש מיוחד ניתן לחשיבות לימודי ה

כאן ההתייחסות לצורך במורים למתמטיקה שזהו תחום התמחותם, וציון של מספר רב של מורים שמלמדים  

מתמטיקה, אך לא הוסמכו לכך. המסמך קורא לשלב בלימודי המתמטיקה את כל קבוצות האוכלוסייה וליצור  

אקונומי וגם למגזרי האוכלוסייה למיניהם. נוסף על  -להן הזדמנויות שוות. יש כאן התייחסות גם לרקע סוציו 

כך המסמך עוסק באתגר וביצירת ההזדמנות: כיצד ליצור תוכנית לימודים שתאפשר לחוות את הדיסציפלינה  

בקרב מגוון אוכלוסיות שונות זו מזו. התשובה היא יצירת תכנים מתמטיים רלוונטיים לתלמידים, והאתגר הוא  

 העשייה הנכונה. 

ל הבא הוא 'קשרים לתחומי לימוד אחרים'. מחברי המסמך מראים קשרים לכמה תחומי דעת. כך למשל,  השיקו

בלימודי ההיסטוריה ניתנים פרשנות וייצוג למספרים גדולים ולטווחי נתונים הקשורים לשינויים באוכלוסייה  

ולאירועים אחרי ם. הרעיון הוא להוסיף  ובהתפתחותה, נתונים פיננסיים, נתונים שונים הקשורים למלחמות 
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ולהבליט קשרים אלו גם בתוכנית הלימודים במתמטיקה ולא רק בתוכניות של הדיסציפלינות השונות, כגון  

 היסטוריה. 

התייחסות מיוחדת ניתנת לבהירות של תוכנית הלימודים. מחברי המסמך מדגישים שצורת ההצגה של תוכנית  

הבהירות מתייחסת לשפה ברורה, הדגשת רעיונות מפתח, התמודדות  הלימודים היא קריטית להצלחת יישומה.  

 עם שונות בטרמינולוגיה, ואף יצירת שפה משותפת וקריטריונים משותפים להערכת התלמידים. 

עוד נקודה שידועה כבעייתית היא הסוגיה של 'עומק ורוחב' בלימודי המתמטיקה. לטענת מחברי המסמך, הצגת  

באותה מידה אינה עוזרת למורים לבנות סדר עדיפויות בשפת המטרות לטווח    רשימה של נושאים כחשובים

קצר וארוך ולזהות את רעיונות המפתח החשובים להמשך הלמידה. לצד זה, על תוכנית הלימודים להתייחס גם  

קריטיים   הם  נושאים  אילו  להבין  וכיצד  הצורך  במידת  הנושאים  את  להרחיב  כיצד  המורים  של  להכוונה 

 ביותר. וחשובים

שיקול אחר הוא התפקיד של הטכנולוגיות הדיגיטליות המאפשרות גישות חדשות להצגת התופעות המתמטיות,  

ואף קישור בין התופעות השונות. השימוש בכלים דיגיטליים מאפשר להמחיש תופעות שבעבר הייתה אפשרות  

 נתונים ריאליים.המחשתן מוגבלת, ואף ללמוד מתמטיקה בצורה מעניינת יותר ולהציג 

השיקול האחרון הוא התייחסות לטבע התלמיד, כלומר להתפתחות הביולוגית והקוגניטיבית שלו. נוסף על כך  

בין   התאמה  ובביצוע  שונות  בדיסציפלינות  לימודים  תוכניות  בין  קשרים  ביצירת  הצורך  את  מדגיש  המסמך 

 התכנים הנלמדים או התכנים שעליהם חוזרים בפרק זה או אחר. 

יסוד בסוגיות אלו. ראשית, לתלמידים חשוב   ומביא כמה הנחות  ולהערכה  הפרק השביעי מתייחס לפדגוגיה 

ללמוד פחות חומר, אך בצורה יסודית ומעמיקה יותר. שנית, רצוי לתת למורים רעיונות שיקלו עליהם לקבל  

לות כמה אסטרטגיות  החלטות מושכלות בכל אחד מהנושאים. חשוב לעסוק בכלים דיגיטליים, בבעיות המע

 פתרון, בהצגת הידע הקודם הנדרש ללימוד נושא מסוים, ועוד.  

מכוון את צוות הפיתוח של תוכנית    Shape of the Australian Curriculum: Mathematicsלסיכום, המסמך  

  הלימודים ליצור תוכנית שתאפשר לתלמידים ליהנות מלימודי המתמטיקה ולהיות בטוחים ביכולתם ללמוד

אותה, וזאת כדי לשבור את הסטיגמה שלימודי המתמטיקה הם לימודים אליטיסטיים המיועדים רק לאנשים  

 המוכשרים בכך. כפי שאפשר לראות מסמך התוכנית צריך לענות על כמה דרישות שהן בעצם דרישות חדשות: 
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כלו .א המתמטיקה,  בהוראת  שלהם  לניסיון  קשר  ללא  למורים  כתובה  להיות  צריכה  השפה  התוכנית  מר 

 והפירוט בתוכנית צריכים להיות ברורים וקלים להבנה. 

 . שסביבו מתמטיקהה מבין היטב אתההתוכנית צריכה לאפשר לחנך בוגר מושכל  .ב

התובנה   .ג לטיפוח  הנדרשות  חשיבה  מיומנויות  גם  אלא  נושאים  רשימת  רק  לא  להכיל  צריכה  התוכנית 

 המתמטית. 

 מתמטיים. -לבניית הקשרים פנים וחוץ התוכנית צריכה להוביל את המורים   .ד

 התוכנית צריכה לכוון את המורים לתת הזדמנות שווה לכל התלמידים ללמוד מתמטיקה.  .ה

התוכנית צריכה לכוון לשילוב כלים דיגיטליים, כך שהערך המוסף שלהם יאפשר להבין לעומק את המושגים   .ו

 בעבר.  ואת העקרונות המתמטיים ולהתבונן בהם בדרכים שלא היו נגישות

הוא תוכנית הלימודים במתמטיקה החל בגן    Shape of the Australian Curriculum:Mathematicsהמסמך  

א' כיתות  היסודי,  הספר  לבית  הרלוונטי  לחלק  רק  נתייחס  בתיכון.  וכלה  שתוכנית  -חובה  לציין  חשוב  ו'. 

של   האינטרנט  באתר  נמצאת  כולה  אותה    ACARAהלימודים  לראות  הלימודים  .  כאןואפשר  בתוכנית 

 Howיית אוסטרליה שני חלקים עיקריים: פרק המתאר כיצד הדיסציפלינה "עובדת" (במתמטיקה של קהיל 

the Subject works(   .ותוכנית מפורטת לכל כיתה 

 Prof. Peterהחלק הראשון מציג את הרציונל של לימודי המתמטיקה וסרטון עם הסבר של פרופ' פטר סוליוון (

Sullivanיו ב). רציונל זה חוזר על כל הרעיונות שה-Shape of the Australian Curriculum: Mathematics. 

  ו' באופן כללי. סך הכול מדובר בשלוש מטרות -החלק השני מציג את המטרות של לימודי המתמטיקה בכיתות א'

 . )9(ראו טבלה  

 ו' על פי תוכנית הלימודים של אוסטרליה -: מטרות לימודי המתמטיקה בכיתות א'9טבלה 

 לימודי המתמטיקה היא להבטיח שהתלמידים: מטרת 

יוכלו להשתמש בידע ולתקשר באמצעותו בביטחון, וכן לחקור, לייצג ולפרש מצבים בחייהם או   .א

 . שלהם במקומות העבודה

בעיות  .ב ולפתור  ויהיו מסוגלים להציג  ושטף תהליכים  ְיפתחו הבנה טובה של מושגים מתמטיים 

 מספרים, אלגברה, מדידות וגיאומטרייה, סטטיסטיקה והסתברות. ולנמק את פתרונן בנושאים: 

https://australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/mathematics/?strand=Number+and+Algebra&strand=Measurement+and+Geometry&strand=Statistics+and+Probability&capability=ignore&priority=ignore&elaborations=true
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יזהו קשרים בין תחומי המתמטיקה לבין דיסציפלינות אחרות ויעריכו את המתמטיקה כחשובה,   .ג

 נגישה ומהנה ללמידה. 

הפרק הבא לאחר המטרות הוא פרק של רעיונות מפתח. חשוב לציין שההתייחסות לרעיונות האלה מופיעה בכל  

הלימודים ארבעה   בתוכנית  יש  הכול  סך  זו.  בכיתה  הלימודים  לתוכנית  בהתאם  עם הרחבה  אחת מהכיתות 

ו'איך?' במתמטיקה),    (יצירת קשרים בין המושגים המתמטיים והבנת הקשר בין 'מדוע?' הבנהרעיונות מפתח: 

וגמישה),    שטף יעילה  מדויקת,  בצורה  וביצוען  מתאימות  פרוצדורות  בעיות(בחירת  לבחור,    פתרון  (היכולת 

(טיפוח יכולת חשיבה לוגית וחשיבה    והנמקה לפרש, לנסח ולחקור מצב בעייתי וליצור פתרונות בצורה יעילה)  

 : שטףללה ועוד). כדוגמה נביא פירוט של הסעיף מסדר גבוה: ניתוח, הוכחה, הערכה, הסבר, הצדקה, הכ

באופן גמיש, מדויק,    התלמידים מפתחים מיומנות בבחירת הפרוצדורות המתאימות ומבצעים אותן"

יעיל ומתאים. הם יכולים להיזכר בידע ובמושגים עובדתיים בקלות. התלמידים פועלים בשטף כאשר  

מות לענות על שאלות, בוחרים בשיטות ובאומדנים  הם ְמחשבים תשובות ביעילות, מזהים דרכים מתאי

 . "מתאימים, זוכרים הגדרות ויכולים להשתמש בביטויים ובמשוואות כדי למצוא פתרונות

סביב   מאורגנת  התוכנית  הלימודים.  תוכנית  של  למבנה  המתייחס  פרק  הוא  המבוא  של  האחרון  החלק 

המ וחוט  התוכן  חוט  מובילים:  חוטים  שני  בין  מרכיבי  אינטראקציה  חשיבה).  למיומנויות  (הכוונה  יומנויות 

התוכן הם מספרים ואלגברה, גיאומטרייה ומדידות, סטטיסטיקה והסתברות. כאן מתואר מה יש ללמוד וללמד  

בכל אחד מהמרכיבים ובכל אחת מהכיתות. בחלק זה של התוכנית מתואר כיצד להסביר או לפתח את התוכן  

 המתמטי. 

החלק של ההבנה מחייב   13ילה מהנדרש ממנה מבחינת המיומנויות. למשל בכיתה ג'התוכנית של כל כיתה מתח 

יכולת לקשר ייצוגים שונים של מספר עם סדרות של מספרים, גמישות בפירוק מספרים והרכבתם, ייצוג שברי  

את  יחידה, שימוש בשפה 'של כפל' וזיהוי מצב של סימטרייה בסביבה. מבחינת השטף התלמידים צריכים לדעת  

עובדות הכפל, להשתמש ביחידות מידה מתאימות כדי לסדר או להשוות בין עצמים, לתאר תוצאות של ניסויים  

אקראיים, לפרש מפות או לתאר מיקומים. פתרון הבעיות מחייב ניסוח וניתוח של מצבים אותנטיים שבהם  

יים ושימוש במאפייני מספר  ממד-תכנון השיטה לאיסוף נתונים וייצוגם, יצירת מודלים של אובייקטים תלת

 
 כיתה ג' נבחרה בשל העובדה שבכיתה זו עורכים מבחן במתמטיקה הדומה למבחן מיצ"ב.    13
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כדי להמשיך דפוסים מספריים. ההנמקה תתבסס על שימוש בהכללה מתוך תכונות המספרים או תוצאות של  

 חישובים, השוואת זוויות, פרשנות השינויים בנתונים והצגתם. 

יקי  מתייחס לתיאור התוכן שיש ללמד, לסטנדרטים של הערכה ולדוגמאות מתוך ת  החלק הבא של התוכנית 

 העבודות (פורטפוליו) של התלמידים. 

 : מבנה תוכנית הלימודים במתמטיקה לכיתה ג' 2איור 

 

באיור   לראות  שאפשר  ואלגברה,    2כפי  מספר  הלימודים:  בתוכנית  עיקריים  נושאים  שלושה  הכול  בסך  יש 

מדידות וגיאומטרייה וסטטיסטיקה והסתברות. בלחיצה על הפס הרלוונטי נפתח פירוט של כל אחד מהנושאים.  

נושאים עיקריים בכותרת זו: -נתבונן לדוגמה בנושא 'מספר ואלגברה'. התוכנית משייכת לכיתה ג' ארבעה תת

נושא  מ כל  ליד  ואלגברה.  דפוסים  פיננסית,  וערך המקום, שברים ומספרים עשרוניים, כסף ומתמטיקה  ספר 

 נמצא לחצן עם המילה 'פירוט'. 

 זוגיים:-הסעיף הראשון בנושא 'מספר ואלגברה' מתייחס למספרים זוגיים ואי

 זוגיים. -מספרים זוגיים ואיזוגי וזיהוי -חקירת התנאים הנדרשים כדי שמספר יהיה זוגי או אי

איור  ראו  ליד משפט זה נמצא קישור המוביל לאוסף קישורים ליישומונים, להפעלות או למשימות דיגיטליות (

3.( 
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 : תכנים דיגיטליים בהתאמה לתוכנית הלימודים של כיתה ג' 3איור 

 

 תוכנית הלימודים בכיתה ג': לחיצה על הלחצן 'פירוט' מאפשרת לראות מה בדיוק נדרש בסעיף זה של 

 לזהות מספרים זוגיים באמצעות מנייה בזוגות או ארגון העצמים לשתי קבוצות שוות. •

בספרות   • המסתיימים  המספרים  כל  מדוע  המספרים    8- ו  6,  4,  2,  0הסבר  וכל  זוגיים,  מספרים  הם 

 זוגיים.-הם מספרים אי  9-ו 7, 5, 3,  1המסתיימים בספרות 
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 . )4(ראו איור  בתוכנית הלימודים עצמהכך זה נראה 

 זוגיים -: תוכנית הלימודים לכיתה ג', מספרים זוגיים ואי4איור 

 

כפי שאפשר לראות ליד כל משפט יש סימנים המקשרים כל אחד מהנושאים אל היכולות הכלליות שרוצים  

 14.)5(ראו איור   להקנות לבוגרי מערכת החינוך האוסטרלית 

 יכולות כלליות של בוגר מערכת החינוך האוסטרלית : 5איור 

 

 :)6(ראו איור   החלק הבא של תוכנית הלימודים יוחד לסטנדרטים של הישגי התלמידים

התלמידים להכיר את הקשר בין חיבור לחיסור ולדעת לפתור תרגילי כפל בעזרת  בסיום כיתה ג' על  "

יחידה ולדעת לייצג את ערכי הכסף בכמה דרכים;  אסטרטגיות יעילות; עליהם לדעת להדגים שברי  

 
14  capabilities/-curriculum/general-10-https://www.australiancurriculum.edu.au/f 
 

https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/general-capabilities/


 בשש מדינות נבחרות ניתוח תוכניות הלימודים במתמטיקה           ראיסה גוברמן
 

  41 

נתון;  נתונים מהמפות עם מידע  לזהות סימטרייה בסביבה; לדעת להתאים  להיות מסוגלים  עליהם 

לדעת לזהות זוויות במצבי אמת; לדעת לפרש ולהשוות נתונים; עליהם להיות מסוגלים לספור קדימה  

ה בתחום  זוגיים  10,000-ואחורה  למיין מספרים  עבור  -ואי;  והכפל  החיבור  בעובדות  לשלוט  זוגיים; 

ספרתיים; לדעת לחשב נכון את השינוי מעסקאות פיננסיות; לדעת כיצד להמשיך דפוסים  - מספרים חד

ביחידות מטריות למדידת אורך, משקל   וחיסור; עליהם לדעת להשתמש  חיבור  יש  מספריים שבהם 

-להיות מסוגלים ליצור מודלים של חפצים תלת  ונפח ולמדוד זמן עד לדיוק של דקות; על התלמידים

למנות תוצאות אפשריות ולבצע חקר נתונים    ;ממדיים; לדעת כיצד לערוך ניסויים הבודקים מקריות

 .  "פשוט עבור משתנים קטגוריאליים

 אוסטרליה של : הסטנדרטים לתלמידי כיתה ג', תוכנית הלימודים 6איור 

 

מתמטיים המודגשים בצבע כחול ובקו מקווקוו. משמעות הדבר היא שלחיצה  כפי שאפשר לראות, יש מושגים  

ולפעמים ההגדרה    ,על המילה תפתח חלונית ובה הגדרת המושג. לפעמים ההגדרה מדויקת מבחינת המתמטיקה

 ). 7 איורראו דידקטית ומתאימה לגיל התלמידים. להלן דוגמה להגדרת המושג סימטרייה (
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 המושג סימטרייה מתוך המילון שבתוכנית הלימודים באוסטרליה : הגדרת 7איור 

 

 

הלימודים. בתוכנית  הנמצאים  המתמטיים  המושגים  כל  הגדרת  עם  קובץ  להוציא  אפשרות  כדי   15יש 

שהסטנדרטים יהיו ברורים למורים ולמחברי ספרי הלימוד יש בתוכנית הלימודים האוסטרלית דוגמאות של  

)  8(איור  . כך למשל, בעבודה הבאה  נמוכה  הורמ   טובה  הרמ  רמה מספיקה,בשלוש רמות:  עבודות התלמידים  

אפשר לראות הצגות אפשריות של השבר 
1
3
שאפשר לראות, על התלמיד    כפי שעשה תלמיד הלומד בכיתה ג'. כפי 

 לדעת להשתמש גם בשלם אחד וגם בכמות, גם בציר המספרים וגם בייצוג המספרי והמילולי של המספר.  

 

 

 

  

 
15  curriculum/mathematics/glossary/-10-https://australiancurriculum.edu.au/f 
 

https://australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/mathematics/glossary/
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של המשימה 'הציגו  הקימספ ה : דוגמה לביצוע ברמ8איור 
𝟏𝟏
𝟑𝟑
 בדרכים שונות' 

 

ת בסטנדרט  משימה זו נמצאהמסמך לא רק מציג את המשימה שעל התלמידים לפתור אלא גם מדגיש היכן  

בצבע אפור). נוסף על כך נמצא גם סיכום המשימה והסבר מה התלמיד מסוגל לעשות    9לכיתה זו (מסומן באיור  

מוצגות שתי דוגמאות, בצד  של רמה טובה ורמה נמוכה ). לצורך השוואה עם ביצוע 9במהלך פתרונה (ראו איור  

 . רמה טובה –, ובצד ימין רמה נמוכה –שמאל 
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: הסבר למשימה שניתנה לתלמידים 9איור 
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, התלמידים מתבקשים לבחור שבר כלשהו ולכתוב כל מה שהם יודעים עליו. הם  9כפי שאפשר לראות מאיור  

יכולים להשתמש בכל מקורות המידע שנגישים להם כדי להשלים את המשימה. משימה פתוחה כזו מאפיינת  

 הפתוח של תוכנית הלימודים האוסטרלית. את הכיוון 
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כיצד תוכנית הלימודים מתייחסת לנושאים ספציפיים, כגון שברים, מספרים עשרוניים ולוח   4.2.3 

 הכפל ובאילו כיתות היא באה לידי ביטוי?

 א. לוח הכפל 

הוראת נושא הכפל מתחילה בכיתה ב' בהקניית הפעולה כחיבור חוזר, כאיחוד קבוצות שקולות וכשטח מלבן.  

על התלמידים לדעת להציג תרגיל נתון באמצעות מלבן, לצייר קבוצת עצמים כיחידה החוזרת על עצמה, ובעזרת  

ג' התל זה לחשב את מספר העצמים בכמה קבוצות שקולות חוזרות. בכיתה  לזכור את  ציור  נדרשים  מידים 

וגם את עובדות החילוק התואמות. בהסבר לנושא זה בתוכנית הלימודים כתוב שעל    10-ו  5,  3,  2עובדות הכפל  

התלמידים לבסס את עובדות הכפל על סמך סדרות מספרים. נוסף על כך בכיתה ג' התלמידים מתחילים לעסוק  

נד זה הם  ובמקרה  בכפל,  מילוליות הקשורות  באמצעות  בבעיות  או  יעילות  אותן באסטרטגיות  לפתור  רשים 

מילולית   בעיה  לכתוב  התלמיד  של  היכולת  ולטיפוח  פשוטות  לבעיות  היא  הכוונה  דיגיטליים.  בכלים  שימוש 

הפתרון   לבדיקת  זה  במקרה  במחשבון  להשתמש  הצורך  את  מדגישה  גם  התוכנית  ולהפך.  מספרית  בצורה 

התלמידים מזו,  יתרה  התוצאה.  בכלים    וסבירות  להשתמש  או  יעילות  מנטליות  אסטרטגיות  לפתח  נדרשים 

10דיגיטליים. בכיתה ד' התלמידים נדרשים ללמוד בעל פה את עובדות הכפל עד   × ואת עובדות החילוק   10

 התואמות.  

בכיתה ה' התלמידים עושים עוד צעד בלימודי הכפל ומתבקשים להתמודד עם פתרון בעיות הקשורות במציאת  

ורמים בדרכים שונות, כגון שימוש בסדרות של מספרים ובאמצעות סימני התחלקות פשוטים. בכיתה  כפולות וג

זו מתמקדים באומדן ובשימוש בו לצורך בדיקת החישובים וגם באסטרטגיות יעילות לביצוע חישובים. כמו כן  

ספרתיים  -ים חדתלמידי כיתה ה' בבתי הספר האוסטרליים מתבקשים ללמוד כפל של מספרים גדולים בגורמ

 נושא זה נלמד בקצב איטי באופן ניכר לעומת המקובל בארץ.  ,ספרתיים. כפי שאפשר לראות-ודו

  ב. שברים ומספרים עשרוניים

גם במקרה של נושאים אלו הקצב הוא איטי. קצב זה מאפשר לתלמידים להתקדם לעומקו של הנושא יותר  

' מהתעסקות עם חצי: התלמידים נדרשים לחלק אוסף  מלרוחבו. כך למשל, לימוד השברים מתחיל בכיתה א

נתון של עצמים לשתי קבוצות שוות או לחלק עצם אחד לשני חלקים שווים ולתאר מדוע החלקים נראים להם  

. התלמידים נדרשים להבין שאת  8-ו   4,  2שווים. בכיתה ב' התלמידים לומדים סדרות של שברים שמכניהם הם 

כים שונות, ובכל פעם לייצג את החלוקה באמצעות שבר אחר מצד אחד, ומצד  אוסף העצמים אפשר לחלק בדר
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  4,  3,  2אחר לדעת לייחס את מספר החלקים לגודל השבר. בכיתה ג' התלמידים לומדים את השברים שמכניהם  

והשלמתם של שברים עם מכנים אלו לשלם. התלמידים משתמשים בקיפולי נייר, בציר המספרים ובייצוגם   5-ו

ה עוסקים  של  בלבד;  המחשות  באמצעות  שברים  בהשוואת  עוסקים  התלמידים  ד'  בכיתה  באנגלית.  שברים 

-בחקירת משפחות שברים, כגון שלישיות ושישיות; לומדים על מספרים מעורבים והמרתם לשברים גדולים מ

כמו    .בית  קיום עם דוגמאות רלוונטיות לניהול מש-בשברים בחיי היום  ולהפך; ומתמקדים במיוחד בשימוש  1

כן התלמידים נחשפים בפעם הראשונה למספרים העשרוניים באמצעות הרחבת המקומות העשרוניים לעשיריות  

 קשר בין שברים לבין מספרים עשרוניים.יצירת ולמאיות ו 

בכיתה ה' התלמידים לומדים להשוות שברים ולסדרם על ציר המספרים; לחבר ולחסר שברים עם אותם מכנים  

למאיות   מעבר  העשרונית  המערכת  את  להרחיב  הפורמלי;  התרגיל  אל  מהמוחשי  הדרגתי  לימוד  באמצעות 

 ולהשוות בין מספרים עשרוניים לפי ערך המקום. 

בכיתה ו' התלמידים עוסקים בהשוואת שברים עם אותם מכנים או מכנים שאחד מהם הוא כפולה של השני;  

ם מכנים או מכנים שאחד מהם הוא כפולה של השני ומתמקדים  פותרים בעיות חיבור שברים, ושוב עם אות

בצורך להשתמש בכלים דיגיטליים לפתרון בעיות אלו. מבחינת המספרים העשרוניים התלמידים מתקדמים  

כך   על  נוסף  שלם.  מספר  אינה  התוצאה  כאשר  שלמים  מספרים  וחילוק  שלם  במספר  עשרוני  מספר  לכפל 

 . 10עשרוניים בחזקות של דים לומדים לכפול מספרים תלמיה

   חיבור וחיסור שברים עם מכנים שונים וכפל וחילוק שברים נלמדים רק בכיתה ז'.
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 *** להרחבה בנושא תוכנית הלימודים במתמטיקה בקהילייה של אוסטרליה אפשר לקרוא:

6. Melbourne Declaration on Educational Goals for Young Australians 

http://www.curriculum.edu.au/verve/_resources/National_Declaration_on_the_Educational

_Goals_for_Young_Australians.pdf 

 :ACARAהסבר על אודות  אתר עם .7

https://www.nap.edu.au/about/about-acara 

8. National Numeracy Review Report, 2008 

https://www.voced.edu.au/content/ngv%3A19994 

 Shape of the Australian Curriculum: Mathematicsהמסמך  .9

https://docs.acara.edu.au/resources/The_Shape_of_the_Australian_Curriculum_v4.pdf 

 במתמטיקה הנהוגה בקהילייה האוסטרלית:  הלימודיםתוכנית  .10

https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-

curriculum/mathematics/?year=11752&year=11753&year=11754&year=11755&year=11756&ye

ar=11757&strand=Number+and+Algebra&strand=Measurement+and+Geometry&strand=Sta

tistics+and+Probability&capability=ignore&capability=Literacy&capability=Numeracy&cap

ability=Information+and+Communication+Technology+(ICT)+Capability&capability=Criti

cal+and+Creative+Thinking&capability=Personal+and+Social+Capability&capability=Ethic

al+Understanding&capability=Intercultural+Understanding&priority=ignore&priority=Abori

ginal+and+Torres+Strait+Islander+Histories+and+Cultures&priority=Asia+and+Australia%

u2019s+Engagement+with+Asia&priority=Sustainability&elaborations=true&elaborations=f

alse&scotterms=false&isFirstPageLoad=false&page=1 

 סקירה של תוכנית הלימודים הלאומית:  .11

https://visualarts.net.au/media/uploads/files/review_of_the_national_curriculum_final_report.p

df 

http://www.curriculum.edu.au/verve/_resources/National_Declaration_on_the_Educational_Goals_for_Young_Australians.pdf
http://www.curriculum.edu.au/verve/_resources/National_Declaration_on_the_Educational_Goals_for_Young_Australians.pdf
https://www.nap.edu.au/about/about-acara
https://www.voced.edu.au/content/ngv%3A19994
https://docs.acara.edu.au/resources/The_Shape_of_the_Australian_Curriculum_v4.pdf
https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/mathematics/?year=11752&year=11753&year=11754&year=11755&year=11756&year=11757&strand=Number+and+Algebra&strand=Measurement+and+Geometry&strand=Statistics+and+Probability&capability=ignore&capability=Literacy&capability=Numeracy&capability=Information+and+Communication+Technology+(ICT)+Capability&capability=Critical+and+Creative+Thinking&capability=Personal+and+Social+Capability&capability=Ethical+Understanding&capability=Intercultural+Understanding&priority=ignore&priority=Aboriginal+and+Torres+Strait+Islander+Histories+and+Cultures&priority=Asia+and+Australia%25u2019s+Engagement+with+Asia&priority=Sustainability&elaborations=true&elaborations=false&scotterms=false&isFirstPageLoad=false&page=1
https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/mathematics/?year=11752&year=11753&year=11754&year=11755&year=11756&year=11757&strand=Number+and+Algebra&strand=Measurement+and+Geometry&strand=Statistics+and+Probability&capability=ignore&capability=Literacy&capability=Numeracy&capability=Information+and+Communication+Technology+(ICT)+Capability&capability=Critical+and+Creative+Thinking&capability=Personal+and+Social+Capability&capability=Ethical+Understanding&capability=Intercultural+Understanding&priority=ignore&priority=Aboriginal+and+Torres+Strait+Islander+Histories+and+Cultures&priority=Asia+and+Australia%25u2019s+Engagement+with+Asia&priority=Sustainability&elaborations=true&elaborations=false&scotterms=false&isFirstPageLoad=false&page=1
https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/mathematics/?year=11752&year=11753&year=11754&year=11755&year=11756&year=11757&strand=Number+and+Algebra&strand=Measurement+and+Geometry&strand=Statistics+and+Probability&capability=ignore&capability=Literacy&capability=Numeracy&capability=Information+and+Communication+Technology+(ICT)+Capability&capability=Critical+and+Creative+Thinking&capability=Personal+and+Social+Capability&capability=Ethical+Understanding&capability=Intercultural+Understanding&priority=ignore&priority=Aboriginal+and+Torres+Strait+Islander+Histories+and+Cultures&priority=Asia+and+Australia%25u2019s+Engagement+with+Asia&priority=Sustainability&elaborations=true&elaborations=false&scotterms=false&isFirstPageLoad=false&page=1
https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/mathematics/?year=11752&year=11753&year=11754&year=11755&year=11756&year=11757&strand=Number+and+Algebra&strand=Measurement+and+Geometry&strand=Statistics+and+Probability&capability=ignore&capability=Literacy&capability=Numeracy&capability=Information+and+Communication+Technology+(ICT)+Capability&capability=Critical+and+Creative+Thinking&capability=Personal+and+Social+Capability&capability=Ethical+Understanding&capability=Intercultural+Understanding&priority=ignore&priority=Aboriginal+and+Torres+Strait+Islander+Histories+and+Cultures&priority=Asia+and+Australia%25u2019s+Engagement+with+Asia&priority=Sustainability&elaborations=true&elaborations=false&scotterms=false&isFirstPageLoad=false&page=1
https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/mathematics/?year=11752&year=11753&year=11754&year=11755&year=11756&year=11757&strand=Number+and+Algebra&strand=Measurement+and+Geometry&strand=Statistics+and+Probability&capability=ignore&capability=Literacy&capability=Numeracy&capability=Information+and+Communication+Technology+(ICT)+Capability&capability=Critical+and+Creative+Thinking&capability=Personal+and+Social+Capability&capability=Ethical+Understanding&capability=Intercultural+Understanding&priority=ignore&priority=Aboriginal+and+Torres+Strait+Islander+Histories+and+Cultures&priority=Asia+and+Australia%25u2019s+Engagement+with+Asia&priority=Sustainability&elaborations=true&elaborations=false&scotterms=false&isFirstPageLoad=false&page=1
https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/mathematics/?year=11752&year=11753&year=11754&year=11755&year=11756&year=11757&strand=Number+and+Algebra&strand=Measurement+and+Geometry&strand=Statistics+and+Probability&capability=ignore&capability=Literacy&capability=Numeracy&capability=Information+and+Communication+Technology+(ICT)+Capability&capability=Critical+and+Creative+Thinking&capability=Personal+and+Social+Capability&capability=Ethical+Understanding&capability=Intercultural+Understanding&priority=ignore&priority=Aboriginal+and+Torres+Strait+Islander+Histories+and+Cultures&priority=Asia+and+Australia%25u2019s+Engagement+with+Asia&priority=Sustainability&elaborations=true&elaborations=false&scotterms=false&isFirstPageLoad=false&page=1
https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/mathematics/?year=11752&year=11753&year=11754&year=11755&year=11756&year=11757&strand=Number+and+Algebra&strand=Measurement+and+Geometry&strand=Statistics+and+Probability&capability=ignore&capability=Literacy&capability=Numeracy&capability=Information+and+Communication+Technology+(ICT)+Capability&capability=Critical+and+Creative+Thinking&capability=Personal+and+Social+Capability&capability=Ethical+Understanding&capability=Intercultural+Understanding&priority=ignore&priority=Aboriginal+and+Torres+Strait+Islander+Histories+and+Cultures&priority=Asia+and+Australia%25u2019s+Engagement+with+Asia&priority=Sustainability&elaborations=true&elaborations=false&scotterms=false&isFirstPageLoad=false&page=1
https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/mathematics/?year=11752&year=11753&year=11754&year=11755&year=11756&year=11757&strand=Number+and+Algebra&strand=Measurement+and+Geometry&strand=Statistics+and+Probability&capability=ignore&capability=Literacy&capability=Numeracy&capability=Information+and+Communication+Technology+(ICT)+Capability&capability=Critical+and+Creative+Thinking&capability=Personal+and+Social+Capability&capability=Ethical+Understanding&capability=Intercultural+Understanding&priority=ignore&priority=Aboriginal+and+Torres+Strait+Islander+Histories+and+Cultures&priority=Asia+and+Australia%25u2019s+Engagement+with+Asia&priority=Sustainability&elaborations=true&elaborations=false&scotterms=false&isFirstPageLoad=false&page=1
https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/mathematics/?year=11752&year=11753&year=11754&year=11755&year=11756&year=11757&strand=Number+and+Algebra&strand=Measurement+and+Geometry&strand=Statistics+and+Probability&capability=ignore&capability=Literacy&capability=Numeracy&capability=Information+and+Communication+Technology+(ICT)+Capability&capability=Critical+and+Creative+Thinking&capability=Personal+and+Social+Capability&capability=Ethical+Understanding&capability=Intercultural+Understanding&priority=ignore&priority=Aboriginal+and+Torres+Strait+Islander+Histories+and+Cultures&priority=Asia+and+Australia%25u2019s+Engagement+with+Asia&priority=Sustainability&elaborations=true&elaborations=false&scotterms=false&isFirstPageLoad=false&page=1
https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/mathematics/?year=11752&year=11753&year=11754&year=11755&year=11756&year=11757&strand=Number+and+Algebra&strand=Measurement+and+Geometry&strand=Statistics+and+Probability&capability=ignore&capability=Literacy&capability=Numeracy&capability=Information+and+Communication+Technology+(ICT)+Capability&capability=Critical+and+Creative+Thinking&capability=Personal+and+Social+Capability&capability=Ethical+Understanding&capability=Intercultural+Understanding&priority=ignore&priority=Aboriginal+and+Torres+Strait+Islander+Histories+and+Cultures&priority=Asia+and+Australia%25u2019s+Engagement+with+Asia&priority=Sustainability&elaborations=true&elaborations=false&scotterms=false&isFirstPageLoad=false&page=1
https://visualarts.net.au/media/uploads/files/review_of_the_national_curriculum_final_report.pdf
https://visualarts.net.au/media/uploads/files/review_of_the_national_curriculum_final_report.pdf
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 תוכנית הלימודים של רפובליקת סינגפור  4.3

מזרח אסיה, ויש בה אי מרכזי ואיים קטנים מסביבו. מערכת החינוך  -מדינה בדרום- רפובליקת סינגפור היא עיר 

כ הכול  סך  מאוד,  קטנה  היא  וכ  600,000-בסינגפור  החינוך,    350-תלמידים  (משרד  ספר  מכיוון  ).  2014בתי 

והישרדותה כמדינה עצמאית  שהאנשים הם המשאב היחיד של סינגפור, החינוך הוא המפתח להצלחת כלכלתה  

)Goh, 2001    אצלKaur, 2014b  לטענתה של קאור, כיום אפשר לומר שכל ילד בבית הספר לומד מתמטיקה .(

ובו שני שלבים: השלב הראשון נקרא 'שלב היסוד', והוא   6המתאימה ליכולתו, כך החינוך היסודי מתחיל בגיל 

 . )Kaur, 2014bת', והוא נמשך שנתיים נוספות (נמשך ארבע שנים, והשלב השני נקרא 'שלב ההתמצאו

 כיצד פועל תחום פיתוח תוכניות הלימודים?  4.3.1

תחום פיתוח תוכניות הלימודים ברפובליקת סינגפור עבר שינויים רבים מאז יצאה המדינה לעצמאות: החל  

תוכניות   לבניית  ועד  מיובאים  לימוד  ובספרי  לימודים  בתוכניות  רבים  משימוש  חינוך  אנשי  שמהן  עצמאיות 

 . 10בעולם לומדים. את התפתחות התחום הזה אפשר לראות באיור  

 16: האבולוציה של תוכניות הלימודים ופיתוח ספרי הלימוד בסינגפור01איור 

 

 
16    -Compatibility-Only-Read-content/uploads/Paris2012_SingaporeCase_Final-https://curriculumredesign.org/wp

Mode.pdf 

https://curriculumredesign.org/wp-content/uploads/Paris2012_SingaporeCase_Final-Read-Only-Compatibility-Mode.pdf
https://curriculumredesign.org/wp-content/uploads/Paris2012_SingaporeCase_Final-Read-Only-Compatibility-Mode.pdf
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גו צ'וק   הציג ראש ממשלת סינגפור  ונמשך עד היום. בשנה זו  1997דו"ח זה מתייחס לשינוי האחרון שחל בשנת 

) החינוך   )2004-1990טונג  במערכת  לבצע  שיש  השינויים  המילניום    המקומיתאת  של  לדרישות  שתענה  כדי 

 ,THINKING SCHOOLS, LEARNING NATION )Leeהחדש. לטענתו, שינוי זה מתכנס לארבע מילים: 

Goh & Fredriksen, 2008(יוזמות שלוש  הסינגפורי  החינוך  משרד  הגה  זו  לקריאה  להיענות  כדי  חדשות:    . 

National Education  ,Information Technology  ,Critical and Creative Thinking  יוזמות אלו דרשו שינוי .

).  1997(משרד החינוך,  בארבעה תחומים עיקריים: תוכניות הלימודים, ההוראה, הכשרת המורים וההערכה  

על הפחתת תוכן בכל מקצועות  נושא עבר הפחתת תוכן    בשל כך הורה משרד החינוך הסינגפורי  הלימוד. כל 

וזאת, אף שזמן הלימוד הנדרש לכל נושא נשאר ללא שינוי. הזמן שהופחת יועד ליישום    30%-ל  10%בטווח שבין  

שלוש היוזמות שלעיל. כדי לעמוד בדרישה זו קיבל עליו משרד החינוך הסינגפורי לכתוב את תוכניות הלימודים,  

לימוד הפרטה. המטרה העיקרית שהציב המשרד הייתה להפוך את מערכת  אך בו בזמן עברה כתיבת ספרי ה 

 ).  from an efficiency-driven education system to an ability-driven one )Kaur, 2014bהחינוך במדינה 

מכיל ארבעה שלבים    בסינגפור במקצועות השונים ובכלל זה מתמטיקה  פיתוח תוכניות הלימודים  נכון להיום

זה היא    –  השלב הראשוןים:  עיקרי  שלב  וללמוד  שלב התכנון. משמעותו של  ולהתייעץ עם המומחים  לתכנן 

) במשרד החינוך  Curriculum Departmentמהטובים בעולם. בשלב התכנון חברי האגף לתוכניות הלימודים (

. 1שלבים:  -הוא שלב הפיתוח, והוא מתחלק לשני תת  השלב השניעורכים סקירה של תוכניות לימודים בעולם.  

טיפוס. לאחר שהאגף לפיתוח תוכניות לימודים מפתח גרסה ראשונית של  -. ניסוי ויצירת אב2עיצוב ופיתוח;  

) עם מומחים בתחום הדעת, עם קובעי מדיניות, עם מורים  Focus Group Discussionהתוכנית נערכים דיונים (

שלבי המשך בהשכלה (למשל, תוכנית לימודים במקצוע מסוים ליסודי מועברת להערות  ועם אנשים המייצגים  

 לאנשי החינוך של חטיבת הביניים).

הוא שלב היישום, ובו מכינים את חומרי הלמידה, את אמצעי ההוראה ואת כלי ההערכה. בשלב    השלב השלישי

רכים ביקורים תכופים בבתי הספר כדי  משוב ועו  זה ניגשים להדרכה אינטנסיבית של המורים, מקבלים מהם

הוא שלב הסיקור והביקורת, ובו עורכים שוב התייעצויות עם   הרביעי השלבלעקוב אחר יישומה של התוכנית. 

כל הגורמים הרלוונטיים, סורקים את התוצאות של הערכת ההישגים וכד' ועורכים שינויים בתוכנית הלימודים  

 . 11רך הפיתוח של תוכניות הלימודים באיור  אם יש צורך בכך. אפשר לראות את ד
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 17: פיתוח תוכניות הלימודים במקצוע מסוים בסינגפור11איור 

 

תת לארבעה  ומתחלק  שנים  כשש  נמשך  והביקורת  הסיקור  של  הרביעי  של  -השלב  הראשונה  בשנה  שלבים. 

היישום משתמשים בסילבוס חדש יחד עם חומרי הוראה חדשים. בשנים השנייה והשלישית עורכים הערכת  

נערך סיקור    ביניים של כל החומרים עם אפשרות לשינויים קטנים ותוספות במקומות הנדרשים. בשנה הרביעית

של   הפעלה  ובו  התוכנית  של  את  syllabus review committeeמלא  מכינים  והשישית  החמישית  בשנים   .

בדיקת יישום התוכנית ועורכים את החומרים לפיתוח המקצועי  אחר  טיפוס ל-החומרים להפצה, יוצרים אבות

 . 12כנית אפשר לראות באיור של המורים. פירוט שלב זה של יישום התו

 

  

 
17-Compatibility-Only-Read-content/uploads/Paris2012_SingaporeCase_Final-https://curriculumredesign.org/wp 

Mode.pdf 

https://curriculumredesign.org/wp-content/uploads/Paris2012_SingaporeCase_Final-Read-Only-Compatibility-Mode.pdf
https://curriculumredesign.org/wp-content/uploads/Paris2012_SingaporeCase_Final-Read-Only-Compatibility-Mode.pdf
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 18: שלב הבקרה על תוכנית הלימודים החדשה בסינגפור21איור 

 

למצוא   אפשר  האלפיים  שנות  בתחילת  לפועל  שנכנסה  הלימודים  תוכנית  על  הזה  הסוג  מן  לדיווח  דוגמה 

תוכנית הלימודים במתמטיקה    2001באינטרנט באתר של משרד החינוך של סינגפור. חשוב לציין שמאז שנת  

. יישומה של  2012בשנת    –, והבא אחריו  2006אחד בשנת    –נים תקופתיים כל שש שנים  בסינגפור עוברת תיקו

. המחזורים של שש שנים משינוי לשינוי אמורים להבטיח שתוכנית הלימודים  2013-הגרסה האחרונה התחיל ב

) בו  הקיימת  הגבוהה  הטכנולוגית  בתחרותיות  ותעמוד  במהירות  המשתנה  בעולם  רלוונטית   ,Kaurתישאר 

2014a(. 

 
18-Compatibility-Only-Read-content/uploads/Paris2012_SingaporeCase_Final-https://curriculumredesign.org/wp 

Mode.pdf 

https://curriculumredesign.org/wp-content/uploads/Paris2012_SingaporeCase_Final-Read-Only-Compatibility-Mode.pdf
https://curriculumredesign.org/wp-content/uploads/Paris2012_SingaporeCase_Final-Read-Only-Compatibility-Mode.pdf
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 כיצד בנויה תוכנית הלימודים במתמטיקה?  4.3.2

'. במבוא  21- תוכנית הלימודים במתמטיקה מתחילה מהמבוא ששמו 'לימודי המתמטיקה: הצורך של המאה ה

 ,Ministry of Educationזה ארבע פסקאות המבהירות ארבע מטרות עיקריות ללימודי המתמטיקה בסינגפור ( 

2013 :( 

 משכילה מאוד בשל העובדה שכלכלת סינגפור מסתמכת על חדשנות טכנולוגית. הצורך בחברה  .א

הצורך האישי של כל אזרח הוא בידע מתמטי כדי להתמודד עם המידע הרב שהוא מקבל ממקורות שונים   .ב

בסיסית:   במתמטיקה  לשלוט  החינוך  מערכת  בוגר  כל  על  כך  לשם  נבונות.  פיננסיות  החלטות  ולהחליט 

 ייצוגים גרפיים וסטטיסטיקה. חישובים, מדידות, 

לכל אחד מהתלמידים יש נקודת התחלה שונה בלימודי המתמטיקה. גם לימודי המתמטיקה עצמם דורשים   .ג

נדרשת לפתח פדגוגיות חדשות ללימודי   מכל תלמיד השקעה שונה. לשם כך מערכת החינוך הסינגפורית 

יוכל תלמיד  שכל  כך  בטכנולוגיה),  שימוש  זה  (ובכלל  את    המתמטיקה  וימקסם  יכולתו  לפי  להתקדם 

 הפוטנציאל המתמטי שלו. 

התלמידים לומדים מתמטיקה לפחות עשר שנים מחייהם. כדי שלימודים אלו ישיגו את מטרתם על מערכת   .ד

 החינוך להציע חינוך מתמטי איכותי לכל תלמיד. 

פרקים לארבעה  של הוראת  המסמך של תוכנית הלימודים מחולק  המתמטיקה,    המתמקדים בראייה כללית 

דרכים להוראתה ורשימת הנושאים המתאימים לכל אחת מהכיתות. בכל אחד מהפרקים יש סעיף הנקרא 'מה  

בין שליטה   והוא מכוון את המורים בקריאתו. התוכנית מדגישה את האיזון  המשמעות של הפרק למורים?' 

 .)Kaur, 2014aמתמטיות ( במיומנויות וידע לבין שימוש במיומנויות חשיבה מסדר גבוה בפתרון בעיות

מביא ראייה כללית של תוכנית הלימודים, מטרות לימודי המתמטיקה בכיתות היסוד וקווים    הפרק הראשון

מנחים ליצירת הסילבוס. הסעיף הראשון נקרא 'רקע: להישאר רלוונטיים ולהסתכל קדימה'. בין השאר נקבע  

החשוב    בסעיף זה של התוכנית שהתכנים המתמטיים הנדרשים להוראה בכיתות היסוד כבר התייצבו, והדבר 

כרגע מבחינת מחברי תוכנית הלימודים הוא לראות כיצד להגיע לאיזון בין הצורך לפתח מיומנויות לבין לימוד  

, לקדם לומד עצמאי לצד פיתוח היכולת ללמידה  21-התכנים, ליצור הזדמנויות לטיפוח המיומנויות של המאה ה

בבד עם טיפוח כלי הערכה תומכי למידה. נוסף    ) בדISTשיתופית, וכל זה בשילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת ( 

ה'   בכיתות  התוכנית,  אותה  את  ביחד  שנים  ארבע  ילמדו  שהתלמידים  מוצהר  התוכנית  של  זה  בפרק  כך  על 

, וכאלה  )standard-יתחלקו התלמידים לשתי קבוצות: כאלה שילמדו לפי תוכנית מקובלת וסטנדרטית (רמת ה
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(רמת ה לבנות את לימודי  ).  foundation-שילמדו ברמת היסודות בלבד  ה' הוא  זו בכיתה  הרעיון של חלוקה 

להקבצות   החלוקה  מתחילה  כאן  אחרות,  במילים  התלמידים.  כל  של  לרמתם  שיתאימו  כך  המתמטיקה 

)UNESCO, 2010 .( 

הסעיף הבא של הפרק הראשון דן בחזון ובמטרות של לימודי המתמטיקה. החזון הוא לאפשר לכל התלמידים  

ילמדו  להשיג   ויכולת  עניין  להם  שיש  תלמידים  חייהם.  כל  היטב  אותם  שישרת  המתמטי  הידע  רמת  את 

מטרות  שלוש  מונים  התוכנית  מחברי  מכן  לאחר  גילם.  לפי  האפשרית  ביותר  הגבוהה  ברמה  על  -מתמטיקה 

 : )Ministry of Education, 2013ללימודי המתמטיקה (

 ל:תלמיד המסיים את לימודי המתמטיקה יהיה מסוג 

 לרכוש מושגים ומיומנויות מתמטיים וליישם אותם.  .א

 קוגניטיביות דרך גישה מתמטית לפתרון בעיות. - לפתח מיומנויות קוגניטיביות ומטה .ב

 לפתח עמדות חיוניות כלפי המתמטיקה.  .ג

בהמשך מופיעה טבלה ובה מטרות לימודי המתמטיקה בכל שנות הלימוד בבית הספר והקשר ביניהן, ולאחר  

איור המראה את הספירליות של תוכניות הלימודים במתמטיקה עד מבחני הבגרות והקשר בין הרמות  מכן  

 השונות של לימודי המתמטיקה.

השני  משמש   הפרק  הוא  בעיות.  פתרון  סביב  המתמטית  במסגרת  ללמידה    מתמקד  להוראה,  דרך"  "מורה 

והיא עדיין    1990מטיקה בסינגפור מאז  ולהערכה בכל רמות הלימוד. מסגרת זו נמצאת בתוכנית הלימודים במת

. המיקוד העיקרי של המסגרת הוא פתרון  21-רלוונטית. בין השאר היא משקפת גם את המיומנויות של המאה ה 

 . )13(ראו איור  בעיות מתמטיות, כלומר שימוש בכלים מתמטיים לצורך פתרון בעיות
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 המסגרת המתמטית לפתרון בעיות בתוכנית הלימודים במתמטיקה בסינגפור :13איור 

 

-, המסגרת מתייחסת לחמישה מרכיבים: מושגים, מיומנויות, תהליכים, מטה13כפי שאפשר לראות מאיור  

והכוונה היא לטיפוח הבנה עמוקה של המושגים המתמטיים    מושגים,וגניציה ועמדות. המרכיב הראשון הוא ק

ומתן משמעות לרעיונות מתמטיים באמצעות מתן אפשרויות לחוויות לימודיות רחבות ככל האפשר, ובכלל זה  

אמצעי המחשה ואמצעים טכנולוגיים אחרים, ובכך לקשר בין מושגים מתמטיים לבין התנסויות קונקרטיות.  

. פיתוח מיומנויות מתמטיות מצריך מתן אפשרויות להשתמש ולתרגל אותן. כל  נויותמיומהמרכיב השני הוא  

זה חשוב ללמד כך שהתלמיד יבין את העקרונות המתמטיים שעליהם המיומנויות מסתמכות, ולא ילמד אותם  

הידע    תהליכים,כפרוצדורות טכניות בלבד. המרכיב השלישי הוא   ויישום של  והכוונה היא לתהליכי רכישה 

המתמטי: הנמקה, קשרים והקשרים, תקשורת מתמטית, יישום, מודלינג, מיומנויות חשיבה והאוריסטיקות.  

 :יישום ומודלינגכל אחד מהתהליכים האלה מלווה בהסבר מפורט, למשל 

האמיתי,   העולם  לבין  לומדים  שהם  המתמטיקה  בין  לקשר  לתלמידים  מאפשרים  ומודלינג  "יישום 

שגי מפתח מתמטיים יחד עם פיתוח כישורים מתמטיים. התלמידים צריכים  ולהעשיר את ההבנה של מו

להיחשף לאפשרויות היישום של המיומנויות בפתרון בעיות מתמטיות ולהשיג יכולת התמודדות עם  

מגוון רחב של בעיות פתוחות ובעיות מהעולם האמיתי. המודלינג המתמטי [בניית מודלים מתמטיים] 
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משפרים את המודל המתמטי שנבנה לצורך פתרון סוגיה כלשהי מהעולם  הוא תהליך שבו מנסחים ו 

בהירות, לעשות קישורים,  חוסר    מודד עםהאמיתי. דרך המודלינג המתמטי התלמידים לומדים להת

לבחור ולהשתמש במושגים מתמטיים או במיומנויות מתמטיות, לזהות הנחות ולשקף אותן בפתרון  

 ). 16-15קבל החלטות מושכלות על סמך הנתונים שנאספו" (עמ' יום, וכך ל-סיטואציות מחיי היום

 ): 14(ראו איור  לאחר מכן מופיעה סכמה מוארת של תהליך המודלינג המתמטי

 מתוך תוכנית הלימודים במתמטיקה, סינגפור  ,מתמטיהמודלינג התהליך מה מוארת של  : סכ14איור 
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הצורך לשלב את המרכיבים של המסגרת המתמטית כחלק  הסעיף 'מה המשמעות של הפרק למורים?' מדגיש את  

אינטגרלי מתהליך ההוראה והלמידה. מבחינת המורים הכוונה של כל הפרק הזה היא לעזור להם למקד ולשלב  

 יומית שלהם. -את המרכיבים בפרקטיקה הפדגוגית היום

ה. הסעיף הראשון  מתמקד בתהליך ההוראה, הלמידה וההערכה המצופה בלימודי המתמטיק  הפרק השלישי

שהתלמיד צריך לעבור במהלך לימודי המתמטיקה בכותרת 'זה חשוב כיצד התלמיד לומד'.    התנסויותמתאר  

מתלמידיו   אחד  לכל  לתת  המורה  על  מתמטית  ותקשורת  שיתופית  עבודה  מיומנויות  לפתח  כדי  למשל,  כך 

את להציג  מכן  ולאחר  בעיות,  פתרון  על  עמיתיו  עם  יחד  לעבוד  המקובלת    אפשרויות  בדרך  רעיונותיהם 

 במתמטיקה. בהמשך יינתן לכל אחד מהנושאים המתמטיים פירוט של התנסויות מהסוג הזה.  

 עקרונות למידה:  ההסעיף הבא מתייחס לעקרונות ולשלבים של למידת המתמטיקה. מדובר בסך הכול בשלוש

והיישום   )1 החשיבה  לצורך  היא  ההבנה  ההבנה,  לצורך  היא  הלמידה  הלמידה,  לצורך  היא  ההוראה 

 תוכנית הלימודים במתמטיקה.  עיקרבתהליך של פתרון הבעיות, כלומר פתרון הבעיות הוא 

של   )2 והחוויה  העניין  תחומי  את  בחשבון  להביא  לתלמידים,  שיש  ידע  על  להיבנות  צריכה  ההוראה 

 להם למידה פעילה ורפלקטיבית. התלמידים ולאפשר 

את   )3 ולהדגיש  ותקשורת  מידע  טכנולוגיות  לשלב  האמיתי,  לעולם  קשורה  להיות  צריכה  ההוראה 

 . 21-המיומנויות של המאה ה

יעילה בדרך כלל מתקיימים שלושה שלבים: מוכנות, עיסוק ושליטה.   לדעתם של מחברי התוכנית, בהוראה 

שלבים: ידע  -, היא להכין את התלמידים ללמידת הנושא החדש, שבו שלושה תתהמוכנותמטרת השלב הראשון,  

הוא השלב העיקרי של למידת הנושא    העיסוק בנושא,קודם, העלאת המוטיבציה וסביבת הלמידה. השלב השני,  

הנושא   את  לתלמידים  להנגיש  כדי  פדגוגיים  כלים  במגוון  להשתמש  המורה  על  זה  שלב  במהלך  המתמטי. 

דש. מומלץ להשתמש בשלוש גישות הוראה עיקריות: למידה פעילה, חקר מונחה בעזרת המורה  המתמטי הח

היא להעמיק ולהרחיב את הלמידה באמצעות התנסויות רבות,   שליטה,והוראה ישירה. מטרת השלב האחרון, 

 רפלקציה על תהליכי הפתרון ומתן אפשרויות להרחבת הלמידה. 

יוחד  -תת לתוכנית  במבוא  מיוחד  של  פרק  לתפקידה  מתייחס  זה  פרק  הלימוד.  בכיתות  ההערכה  לתהליכי 

ההערכה בתהליכי למידת המתמטיקה, סוגים למיניהם של הערכה ודרכים לשילוב ההערכה במהלך ההוראה.  

 לב מיוחדת ניתנה למציאת דרכים חדשות להערכה.תשומת 
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אחת מכיתות הלימוד. הסילבוס  הוא הסילבוס, ובו נושאים ותהליכים מתמטיים בהתאם לכל    הפרק הרביעי 

אחד    וקו מנחהמאורגן בשלושה נושאים מתמטיים (מספרים ואלגברה, מדידות וגיאומטרייה וסטטיסטיקה)  

היא   הכוונה  המתמטי  בתהליך  מהנושאים.  אחד  כל  בלמידת  המתמטי  התהליך  של  החשיבות  את  המדגיש 

וריסטיקות בפתרון בעיות. בחלק זה שוב  הנמקה, חשיבה מתמטית, תקשורת, קישורים ויישומים וטיפוח הא 

 מודגש הרעיון שלמידת המתמטיקה היא בעיקרה טיפוח היכולת לפתור בעיות. 

שלהלן אפשר לראות דוגמה מתוך הנושא 'מספרים    15לאחר מכן מופיעה הטבלה המפרטת את הסילבוס. באיור  

 ' לכיתה ג'. 10,000עד 

 ' 10,000בנושא 'מספרים עד : תוכנית הלימודים לכיתה ג' 15איור 

 

מאיור   לראות  שאפשר  לתוכן  15כפי  המתייחסת  עמודה  עמודות:  לשתי  שמחולקת  בטבלה  מוצג  הסילבוס   ,

מבחינת התוכן    –  10,000הנושא, ועמודה המתייחסת לתהליך ההוראה והלמידה. כך במקרה של מספרים עד  

מספרים   לכתוב  ובאלפים,  במאות  לספור  ללמוד  התלמידים  המקום  על  ערך  לפי  לייצגם  ובמילים,  בספרות 

מספריות.   בסדרות  דפוסים  ולזהות  הגודל  לפי  לסדרם  מספרים,  להשוות  ויחידות),  עשרות  מאות,  (אלפים, 

מבחינת התהליך המתמטי על התלמידים לדון בדוגמאות למספרים גדולים (באלפים) בחיים האמיתיים, לעבוד  

בצי שימוש  הדורשות  משימות  על  מספריםבקבוצות  בדסקיות  או  המספרים  אותם   19ר  ולהשוות  להציג  כדי 

ולהשתמש בדסקיות המספרים או בכסף כדי לספור במאות ובאלפים. יתרה מזו, מחברי התוכנית קובעים שעל  

פריטים בודדים ולדעת להשתמש ב"תחושה" זו כדי לאמוד את הגודל    1,000התלמידים לקבל מושג על הגודל של  

שמוצגים בכמות של אלפים. נוסף על כך במהלך לימודי הנושא התלמידים צריכים להשתמש  של קבוצות עצמים  

 
יש לשים בבית המספרים עיגול של מאה אחת,    123. כך למשל, כדי לבנות את המספר  1,000או    100או    1עיגולים שעליהם כתוב      19

 .1ושלושה עיגולים שעליהם כתובה הִספרה  10עיגולים שעליהם כתוב שני 
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ולהסביר את המבנה העשרוני, כלומר שערך הספרה נקבע על פי מיקומה במספר.   20בכרטיסיות של ערך המקום

הם  עוד דוגמה מחלק זה של התוכנית מתייחסת לסדרות מספריות: על התלמידים לדעת לתאר סדרה לפני ש

 ממשיכים אותה לפי הדפוס הנתון או לדעת למצוא מספרים החסרים בסדרה כזו.  

ו' המראה את ההבדל  -מבחינת המבנה של תוכנית הלימודים הסינגפורית חשוב להתייחס לדוגמה מכיתות ה'

 . כאן יוצג הנושא 'שברים פשוטים' שנלמד בכיתה ה'. foundation-לרמת ה standard-בין רמת ה

יעסקו בשני נושאים עיקריים: 'שברים וחילוק' ו'ארבע פעולות בשברים'.    standard- לומדים ברמת התלמידים ה 

בנושא 'שברים וחילוק' על התלמידים ללמוד לחלק מספר שלם במספר שלם ולהציג את המנה כשבר, ולדעת  

על הקשר בין    להפוך שברים למספרים עשרוניים. כל זה תוך התנסויות בחילוק ארוך עם שארית, בהסברים

חילוק ושברים ושימוש במודלים כדי להמחיש את המושגים הקשורים בשברים ובפעולת החילוק. בנושא 'ארבע  

פעולות בשברים' התלמידים לומדים לחבר ולחסר מספרים מעורבים, לכפול שברים מסוגים שונים במספרים  

ר בעיות מילוליות שבהן חיבור, חיסור  שלמים ללא מחשבון, לכפול שברים מסוגים שונים ללא מחשבון ולפתו

וכפל שברים. מבין ההתנסויות הרגילות בשברים (אמצעי המחשה, הרחבה וצמצום וכד') צוין בתוכנית הצורך  

 שלביות בשברים. -לעבוד בקבוצות על פתרון בעיות רב

יל מהכרת  לומדים את נושא השברים בדרך המסורתית. הנושא מתחfoundation -תלמידים הנמצאים ברמת ה 

יום, בונים  - מושג השבר (חלק משלם וחלק מכמות) ובו התלמידים עוסקים בדוגמאות לשברים שונים מחיי היום

שווים   לחלקים  עצמים  קבוצת  מחלקים  שטח),  ומודל  אורך  (מודל  שונים  המחשה  אמצעי  בעזרת  אותם 

לים' ובו התלמידים עוסקים  ומשתמשים בחלקים אלו כדי להמחיש שברים שונים. הנושא הבא הוא 'שברים שקו 

בשמות שונים לשבר, בייצוג שברים באמצעות שבר שקול עם מונה או מכנה נתונים, עם מיקום השברים על ציר  

'. כאן מתמקדים בקשר בין שני סוגי  1- המספרים ועוד. הנושא הבא הוא 'מספרים מעורבים ושברים הגדולים מ

 . 12-לחסר ולכפול שברים שמכניהם קטנים מ   המספרים האלה. בהמשך התלמידים לומדים לחבר,

התלמידים לומדים שברים כהמשך של  standard -כפי שאפשר לראות יש הבדל ניכר בין שתי הרמות: ברמת ה

 foundation-מספרים טבעיים הנוצרים כתוצאה מפעולת החילוק. לעומת זאת, תלמידים הנמצאים ברמת ה

לומדים שברים מנקודת ראות של חלק משלם או מקבוצה. הגישה הראשונה מתמקדת יותר בקשר בין סוגים  

שונים של מספרים ופעולות עליהם, ואילו הגישה השנייה מתמקדת יותר בהיבט המוחשי של השברים ובקשר  

ן בצורה מוחשית,  יום. חשוב לציין שכל התלמידים למדו כבר את נושא השברים קודם לכ-שלהם לחיי היום

 
, עשרות שלמות, מאות שלמות ואלפים שלמים. כרטיסיות אלו מאפשרות לבנות מספרים בתחום  10כרטיסיות עם מספרים עד     20

 הרבבה. 
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ברמת ה שלומדים  שלומדים    standard-כלומר התלמידים  ואילו התלמידים  על השברים,  היבט  עוד  לומדים 

 חוזרים שוב על הכרת השברים הראשונית.  foundation-ברמת ה

המטרות האופרטיביות של תוכנית הלימודים הסינגפורית מצורפות לכל נושא ואפשר ללמוד אותן מתוך רשימת  

מצופה מכל תלמיד לדעת לבטא חלק משלם    standard- אי המשנה. למשל בנושא 'אחוזים' בכיתה ה' ברמת הנוש

דו בעיות  ולפתור  ההנחה  ערך  את  למצוא  השלם,  של  החלק  אחוז  את  למצוא  אחוזים.  -כאחוז,  עם  שלביות 

ל בנושא האחוזים  ...', למש-המיומנויות הנדרשות מוצגות בעמוד של 'לתלמידים צריכות להיות אפשרויות ל

שלם של האחוזים או לתכנן רשימת  -התלמידים צריכים לדעת להשתמש בסקלה כדי להמחיש את המושג חלק

 קניות עם תקציב נתון באמצעות השימוש בכמה מקורות, כגון אתרי קניות באינטרנט. 

מלצות של משרד  חלוקת השעות בין מגוון הנושאים אינה מוזכרת במסמך של תוכנית הלימודים עצמה אלא בה

 מפורטות השעות המומלצות לכל שכבה.  10החינוך הסינגפורי. בטבלה 

 ) Kaur, 2019( : מספר שעות הלימוד השבועיות במתמטיקה בסינגפור10טבלה 

 מספר השעות השבועיות במתמטיקה  כיתת הלימוד 

 4 ב' -א' 1-2

 5.5 ד' -ג' 3-4 

 standard( 5ו' (-ה'

 foundation ( 6.5ו' (-ה'

חשוב לציין שאין המלצה מבחינת תוכנית הלימודים לחלוקת השעות לכל אחד מהנושאים בתוך כיתות הלימוד.  

סוגיה זו היא עניינם של מחברי ספרי הלימוד, ואלה אמורים לטפל בחלוקת הנושאים המתמטיים על פני שנת  

להחלטתם של מחברי ספרי  הלימודים. גם המלצה על סדר הנושאים אינה נמצאת בתוכנית עצמה אלא ניתנת  

הלימוד. נושא הטכנולוגיה ושימוש באמצעי המחשה נמצא בתוך תוכנית הלימודים בכל אחד מהנושאים. כך  

עד   'מספרים  בפירוט הנושא  כל אחת  10,000למשל,  כדי לפתח  נדרשים  לראות אילו אמצעי המחשה  ' אפשר 

(ראו   הנדרשות  מהיכולות  או  מע 15איור  מהמיומנויות  אגב,  בסינגפור  ).  המתמטיקה  שלימודי  לציין  ניין 

 מתקיימים בשפה האנגלית. 
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כיצד תוכנית הלימודים מתייחסת לנושאים ספציפיים, כגון שברים, מספרים עשרוניים ולוח    4.3.3

 הכפל ובאילו כיתות היא באה לידי ביטוי?

 לוח הכפל  .א

ב ו'חילוק'  'כפל'  המושגים  מהקניית  א'  בכיתה  מתחיל  הכפל  נושא  שימוש  לימוד  המתמטית,  משמעותם 

שלביות הקשורות בפעולות  -ופתרון בעיות מילוליות חד   20-, חילוק בתחום ה40- , כפל בתחום ה×בסימן  

, להכיר את סימן  10- ו   5,  4,  3,  2כפל וחילוק. בכיתה ב' התלמידים נדרשים לזכור את עובדות הכפל של  

פעול ÷החילוק   בין  הגומלין  יחסי  על  ללמוד  בו,  ולחלק  ולהשתמש  לכפול  החילוק,  פעולת  לבין  הכפל  ת 

חישובים בעל פה עם כפל וחילוק בתחום לוח    חשבשלביות ול -בתחום לוח הכפל, לפתור בעיות כפליות חד 

, ובכך לסיים  9- , ו8, 7, 6. בכיתה ג' התלמידים נדרשים ללמוד את לוחות הכפל של 10-ו  5,  4, 3,  2הכפל של 

את לימוד לוח הכפל בעל פה. חשוב לציין שנושא לוח הכפל נלמד בעזרת אמצעי המחשה רבים (כך לפחות  

וב דרכי הוראה מגוונות, כגון הרכבת בעיות מילוליות, חיפוש אחר דפוסים  תוכנית הלימודים דורשת) ובשיל

 בלוחות עצמם או בין הלוחות של הגורמים השונים, פתרון בעיות לא שגרתיות ועוד. 

 שברים פשוטים .ב

התלמידים   ב'.  בכיתה  מתחילה  הסינגפורית  הלימודים  תוכנית  פי  על  הפשוטים  השברים  עם  ההיכרות 

השברים   על  ועוסקים  לומדים  שטח)  (מודל  השברים  של  השונים  הייצוגים  את  מכירים  משלם,  כחלק 

קט שמכניהם  שברים  להשתמש  12-מ  ניםבהשוואת  במפורש  זה  בנושא  ממליצה  הלימודים  תוכנית   .

 במשחקים דידקטיים, ובכלל זה משחקים דיגיטליים ויישומונים.  

לה לשברים שקולים: ביאור המושג שברים  תוכנית הלימודים בכיתה ג' בנושא שברים פשוטים מופנית כו

שקולים, שמות שונים לשבר, צמצום שברים והשוואת שברים. בהוראת נושא זה מומלץ לשלב דיונים על  

יום, ייצוג השברים על ציר המספרים ושימוש באסטרטגיות שונות להשוואת  -השימוש בשברים בחיי היום 

 ים מסוגים שונים, ובכלל זה משחקים דיגיטליים. השברים. גם כאן יש המלצה מפורשת לשימוש במשחק

ההיכרות עם השברים כחלק מכמות מתחילה בכיתה ד' ויש בה פעילויות מוחשיות, כגון חלוקת סט של  

עצמים מוחשיים לקבוצות שוות לצורך המחשת סוגי שברים וגם פעילויות מופשטות יותר, כגון המחשת  

לי. נוסף על כך לומדים בכיתה זו חיבור וחיסור שברים פשוטים  השברים כחלק מכמות באמצעות ייצוג ויזוא

, ולא יותר משני מכנים שונים באותו התרגיל. מובן שכל החלק הזה מלווה בעיסוק של פתרון  12עם מכנה עד  
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דו  שלביות, החל מפתרון בעיות נתונות וכלה בהרכבת בעיות הקשורות בנושא  -בעיות, במקרה זה בעיות 

 ברים' על ידי התלמידים עצמם.'חיבור וחיסור ש

  standard-בכיתה ה' מחלקים את התלמידים לשתי רמות בלימודי המתמטיקה. ברמת ה  כפי שכבר צוין,

התלמידים לומדים שברים מנקודת ראות של פעולת החילוק, ונוסף על פעולות החיבור והחיסור בשברים  

ש מסוגים  שברים  של  וכפל  בשלם  שבר  של  כפל  פעולת  ה מתווספת  ברמת  הנמצאים  תלמידים  - ונים. 

foundation    'לומדים שברים פשוטים כאחד הנושאים העיקריים בכיתה ה'. בתוכנית הלימודים לכיתה ה

ברמה זו יש כמה נושאים שכבר נלמדו, אך דורשים עוד חיזוק ותרגול, כגון שבר פשוט כחלק משלם וכחלק  

ופעולות חיבור, כפל וחילוק עם שברים    1-ולים מ מכמות, שברים שקולים, מספרים מעורבים, שברים הגד

 פשוטים מכל הסוגים. 

לומדים בכיתה ו' חילוק של שברים פשוטים עם כל סוגי השברים,  standard -תלמידים הנמצאים ברמת ה 

גם    –לומדים כיצד להשתמש במחשבון לצורך חישובי שברים ועוסקים בפתרון בעיות מילוליות בשברים  

עוסקים בהיכרות עם    foundation- וגם בעיות לא שגרתיות. תלמידים הנמצאים ברמת השלביות  -בעיות רב

 שברים כתוצאה של פעולת החילוק בין שני מספרים שלמים ומכירים את פעולת החילוק בשברים.  

כל מה  של  בכיתות ה' ּוו' הן עוד חזרה ותרגול  foundation - לימודי השברים ברמת ה  ,כפי שאפשר לראות

שברים לבין פעולת החילוק  השנלמד לגבי השברים בכיתות קודמות ולימוד נושאים אחרים, כגון הקשר בין  

בשלב מאוחר יותר (באיחור של שנה). חשוב לציין שמבחינת תוכנית הלימודים התלמידים שמסיימים את  

העמקה בנושא היא שונה  כיתה ו' בסינגפור יוצאים עם אותו ידע בנושא השברים ללא קשר ברמות. רמת ה 

 ובאמת מותאמת לרמה המתמטית של התלמיד. 

 עשרוניים  מספרים .ג

ד'.    המספריםלימוד   בכיתה  מתחיל  בסינגפור  המספרים  העשרוניים  מהות  את  לומדים  התלמידים 

בהפיכת   עוסקים  הם  כך  על  נוסף  כשברים.  הן מבחינת מהותם  הן מבחינת המבנה העשרוני  העשרוניים 

למספרים עשרוניים.    100או    10ים לשברים, ובהפיכת השברים שמכניהם גורמים של  המספרים העשרוני

יתרה מזו, התלמידים עוסקים בעיגול של מספרים עשרוניים למספר שלם ולמספר עשרוני עם מקום אחד  

במספרים עשרוניים במצבים    לימוד זה מלווה בהתבוננות בשימושאו שני מקומות אחרי הנקודה העשרונית.  

יומיים, ביטויים של מידות פיזיקליות באמצעותם וייצוגים שונים של מספרים עשרוניים. לאחר מכן  - היום

 תוכנית הלימודים עוסקת בארבע פעולות החשבון במספרים עשרוניים ובאומדן של תוצאות הפעולות. 
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-התלמידים עוסקים בפעולות חשבון במספרים עשרוניים ובפתרון בעיות רב  standard-בכיתה ה' ברמת ה

.  standard-לביות, בהן ארבע פעולות החשבון במספרים מסוג זה. אין אזכור לנושא זה בכיתה ו' ברמת הש

בכיתה    חוזרים על כל מה שנלמד בכיתה ד' בנושא הזה.  foundation-תלמידים הלומדים בכיתה ה' ברמת ה

ידים שוב עוסקים בנושא זה ומתמקדים בעיסוק מסיבי בפעולות של כפל וחילוק ובפתרון בעיות  התלמ  ו'

שלביות בכל פעולות החשבון במספרים עשרוניים. לפי תיאור הנושא בתוכנית אפשר להבין שכוונתם  -תלת

 של מחברי התוכנית היא שנושא זה יחזיק נתח מכובד מלימודי המתמטיקה ברמה זו.  
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 להרחבה בנושא תוכנית הלימודים במתמטיקה ברפובליקת סינגפור אפשר לקרוא:*** 

 :1965מאמר על תולדות החינוך וההשכלה בסינגפור משנת  .1

https://pdfs.semanticscholar.org/c528/f7851df53fc7ac210eaec0a8042946f43663.pdf 

 (דוגמה):  PSLEמבחני  .2

https://raffles.guru/singapore-math/psle/ 

 דוגמאות למבחנים דיאגנוסטיים:  .3

https://www.singaporemath.com/Placement_Test_s/86.htm 

 יסודי: -סקירת המאפיינים של לימודי המתמטיקה במדינות נבחרות בחינוך העל  .4

http://www.trump.org.il/wp-

content/uploads/2018/10/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%AA-

%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-

%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-

%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-

%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-

%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA-

%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%A2%D7%9C-

%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99.pdf 

 ): 2009ל יישומה של תוכנית הלימודים בבתי הספר היסודיים (דוגמה של דיווח ע .5

https://planipolis.iiep.unesco.org/en/2009/report-primary-education-review-and-implementation-

peri-committee-5141 

  

https://pdfs.semanticscholar.org/c528/f7851df53fc7ac210eaec0a8042946f43663.pdf
https://raffles.guru/singapore-math/psle/
https://www.singaporemath.com/Placement_Test_s/86.htm
http://www.trump.org.il/wp-content/uploads/2018/10/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99.pdf
http://www.trump.org.il/wp-content/uploads/2018/10/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99.pdf
http://www.trump.org.il/wp-content/uploads/2018/10/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99.pdf
http://www.trump.org.il/wp-content/uploads/2018/10/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99.pdf
http://www.trump.org.il/wp-content/uploads/2018/10/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99.pdf
http://www.trump.org.il/wp-content/uploads/2018/10/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99.pdf
http://www.trump.org.il/wp-content/uploads/2018/10/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99.pdf
http://www.trump.org.il/wp-content/uploads/2018/10/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99.pdf
http://www.trump.org.il/wp-content/uploads/2018/10/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99.pdf
https://planipolis.iiep.unesco.org/en/2009/report-primary-education-review-and-implementation-peri-committee-5141
https://planipolis.iiep.unesco.org/en/2009/report-primary-education-review-and-implementation-peri-committee-5141
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 תוכנית הלימודים באנגליה  4.4

מדינות עצמאיות וארבע אומות הבית: אנגליה,    54בממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד יש  

לימודים למדינה  וולס, סקוטלנד וצפון אירלנד. לכל אחת מאומות הבית יש משרד חינוך משלה הבונה תוכניות 

בכל אחד מהמקצועות ושלבי הלימוד. בפרק זה תוצג תוכנית הלימודים במתמטיקה באנגליה, אחת מאומות  

 הבית של הממלכה המאוחדת.

 פועל תחום פיתוח תוכניות הלימודים? 4.4.1

ה מקבלת  מתחיל  האחרונים  בעשורים  המאוחדת  בממלכה  חדשות  לימודים  תוכניות  של  הפיתוח  -תהליך 

Education Act    .החוק  בפרלמנט לפי  התשעים  משנות  החינוך    Education Reform Actהחל  משרד  ניסח 

האנגלי מסמך מסגרת לתוכניות לימודים אחידות במקצועות הליבה, אך בניית תוכניות הלימודים עצמן הייתה  

והרלוונטי לתוכנית הלימודים העכשווית  האקט האחרון    מחוץ למשרד החינוך, בגופים לא ממשלתיים שונים.

ב בפרלמנט  התקבל  היסודי  הספר  לבית  הפרקGillard, 2018(  2011- במתמטיקה  בו  היה  השאר  ובין   ,(The 

Qualifications and Curriculum Development Agency.    לבניית תוכניות זה העביר את הסמכות  מסמך 

) הבריטי  החינוך  למשרד  בשנים  Parliament, 2011הלימודים  נכתבה  עכשווית  מסגרת  תוכנית   .(2011-2013  

 ).  The National Curriculum( 2014- ועודכנה לאחרונה ב

בתוכנית המסגרת החדשה כמה חלקים. החלק הראשון הוא חלוקת הלימודים בבתי הספר לשלבים הנקראים  

key stage  לימוד של לנדרש    4-2: שלב  שלב מעריכים את הישגי התלמידים בהתאם  כל  לימוד. בתום  שנות 

את חלוקת שנות הלימוד לשלבים ואת  מציגה    11. טבלה  הלימודים ברמה כיתתית או ברמה ארצית  בתוכניות

 ).  2-ו  1סוגי ההערכה בתום כל שלב (ההקבלה לבית הספר היסודי בארץ: שלבים  

 תוכנית הלימודים הלאומית קובעת מסגרת לתוכניות לימודים דיסציפלינריות, ואלה כמה ממטרותיה:  

 לתת תוכנית לימודים סטטוטורית (המחייבת על פי חוק); .א

 להגדיר מטרות למידה בכל אחד מהמקצועות;  .ב

 יקה;להצהיר על הכלה ועל פיתוח המיומנויות בקרב התלמידים בתחומי האוריינות השפתית והמתמט .ג

לכל   .ד מותאמים  וסטנדרטים  לימוד  נושאי  בו  שיהיו  כך  מהמקצועות,  אחד  לכל  לימודים  תוכניות  לקבוע 

  שכבות הגיל. 

https://www.gov.uk/national-curriculum
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 אנגליה  -) כאן(לקוח מ Key Stages :11טבלה 

Assessment Key srage Year 
Child’s 

age 

 Early years  3 to 4 

Assessment of pupils’ starting points in language, 

communication, literacy and maths and teacher 

.assessments 

Early years Reception 4 to 5 

Phonics screening check KS1 Year 1 5 to 6 

Teacher National tests in English reading and maths. 

assessments in maths, science, and English reading 

.and writing 

KS1 Year 2 6 to 7 

 KS2 Year 3 7 to 8 

Multiplication tables check KS2 Year 4 8 to 9 

 KS2 Year 5 9 to 10 

National tests in English reading, maths, and 

grammar, punctuation and spelling. Teacher 

assessments in English writing and science. 

KS2 Year 6 10 to 11 

 KS3 Year 7 11 to 12 

 KS3 Year 8 12 to 13 

 KS3 Year 9 13 to 14 

Some children take GCSEs KS4 Year 10 14 to 15 

Most children take GCSEs or other national KS4 Year 11 15 to 16 

 

https://www.gov.uk/national-curriculum
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מקצועות הנלמדים    –  core subjectsבתוכנית הלימודים הלאומית מקצועות הליבה מתחלקים לשתי מחלקות:  

מראה    12טבלה  מקצועות הנלמדים בחלק משנות הלימוד.    –   foundational subjects-במהלך כל שנות הלימוד ו

 המתמטיקה נלמדת בכל שנות הלימוד. בטבלה זו את החלוקה הזאת. כפי שאפשר לראות 

בכל   המסגרת.  למסמך  בהתאם  מהמקצועות  אחד  בכל  הלימודים  תוכניות  את  מפתח  האנגלי  החינוך  משרד 

, הנחיות  הקשורים למקצוע  סטנדרטיםהתוכנית לימודים חדשה מיושמים מטרות הלמידה של מקצוע מסוים,  

 עם חוקרי החינוך ועם מורים מובילים.   ראיונות מצולמיםו לאומית  הלהערכה ברמ

בחלק הסטטוטורי שלו. החלקים הלא סטטוטוריים    National Curriculum-בתי ספר ממשלתיים מחויבים ל

ויבים לתוכנית זו, אך נדרשים ללמד מתמטיקה, אנגלית  ניתנים לבחירה. בתי ספר פרטיים מכל הסוגים אינם מח 

 ).The National Curriculumומדעים ברמה מספקת (

 ) כאן(לקוח  לוקת מקצועות הליבה לשלבי הלימוד: ח12טבלה 

Key stage 4 Key stage 3 Key stage 2 Key stage 1  

14-16 11-14 7-11 5-7 Age 

10-11 7-9 3-6 1-2 Year Groups 

Core subjects 

˅ ˅ ˅ ˅ English 

˅ ˅ ˅ ˅ Mathematics 

˅ ˅ ˅ ˅ Science 

Foundational subjects 

 ˅ ˅ ˅ Art and design 

˅ ˅   Citizenship 

˅ ˅ ˅ ˅ Computing 

 ˅ ˅  Languages 

 ˅ ˅ ˅ Geography 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/358070/NC_assessment_quals_factsheet_Sept_update.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/358070/NC_assessment_quals_factsheet_Sept_update.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-video-interviews-for-schools
https://www.gov.uk/national-curriculum
https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-framework-for-key-stages-1-to-4/the-national-curriculum-in-england-framework-for-key-stages-1-to-4
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 ˅ ˅ ˅ History 

 ˅ ˅ ˅ Music 

˅ ˅ ˅ ˅ Physical Education 

 מבחינת לימודי המתמטיקה תוכנית הלימודים הלאומית מגדירה שני סטנדרטים: 

פיתוח   .א תלמידיהם.  בקרב  מתמטי  שטף  לפתח  כדי  הרלוונטיים  הכלים  בכל  להשתמש  המורים  על 

 לימודים לאומית. מיומנויות מתמטיות הוא תנאי מקדים להצלחה בכל תוכנית 

על המורים לפתח את האוריינות המתמטית של התלמידים בכל המקצועות כדי שהם יבינו את חשיבות   .ב

המתמטיקה. יש ללמד את התלמידים להשתמש בכלים מתמטיים לצורך פתרון בעיות. על התלמידים  

הסיכ  למושגי  ההסתברותית  ההבנה  את  ולקשר  והאלגברית  הגיאומטרית  הבנתם  את  ואיליישם  -ון 

 הוודאות. עליהם להבין גם את תהליך האיסוף, ההצגה וניתוח הנתונים. 

הנקרא   גוף  ידי  על  מתבצעת  הלימודים  ותוכניות  ההישגים   Ofsted  :Office for Standards inהערכת 

Education, Children’s Services and Skills  דו"ח של .Ofsted    לגבי תוכניות הלימודים שנכנסו לבתי הספר

מטפחים מסגרת תיאורטית ומחקרית להערכת תוכניות הלימודים    Ofsted-. אנשי ה כאןאפשר לקרוא    2014-ב

פיתו כוללת:  המתודולוגית  הגישה  מתמטיקה.  זה  ובכלל  המקצועות,  תוכניות  בכל  להערכת  מדדים  סדרת  ח 

) לבין תוכנית הלימודים שהמורים מלמדים  intendedלימודים; בדיקת הקשר בין תוכנית הלימודים המכוונת ( 

)taught) למדו  ותוכנית הלימודים שהתלמידים   (learned  וכן בדיקת הישגי התלמידים בתוכנית הלימודים  ,(

 לבית הספר ועורכים בדיקת עומק בהתאם לתוכנית שנבנתה.  נכנסים  Ofsted-מההחדשה. לצורך זה מפקחים  

והעדכונים השינויים  תוצאות  זוהו  לא  באנגליה  שמתנהל  והעמוק  האינטנסיבי  ההערכה  תהליך  של    למרות 

אפשר לראות אילו שינויים נערכו בתוכנית הלימודים (הדוגמה כאן היא על תוכנית    16תוכנית הלימודים. באיור  

 הלימודים במתמטיקה). 

https://www.gov.uk/government/collections/ofsted-schools-survey-reports#curriculum
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 : השינויים בתוכנית הלימודים במתמטיקה באנגליה מאז פרסומה 16איור 

 

 כיצד בנויה תוכנית הלימודים במתמטיקה?  4.4.2

  2018בתוכנית הלימודים במתמטיקה באנגליה שני חלקים עיקריים: המבוא ותוכנית הלימודים עצמה. בשנת  

שלישי   חלק  האלה  החלקים  לשני  תוצרי    Subject content functional skillsהתווסף  את  לתאר  שמטרתו 

בשנת   המצופים.  (  2020הלמידה  מפורטים  הדרכה  חומרי  לתוכניות  Mathematics Guidanceפורסמו   (

הלימודים, ובהם דוגמאות רבות, רשימות "שליטה ויכולת ביצוע" לפי נושאים ולפי כיתות ודוגמאות למשימות  

 הערכה. 

הטכנולוגיה  שילוב  היעדים,  המתמטיקה,  לימודי  מטרת  חלקים:  שישה  הלימודים  לתוכנית  ),  ICT(  במבוא 

 השפה, תוכנית הלימודים הבית ספרית ותוצרי הלמידה.  

היום לחיי  הכרחיים  זו  תוכנית  לפי  המתמטיקה  וההנדסה  -לימודי  הטכנולוגיה  הטבע,  מדעי  להבנת  יום, 

)engineering  לאוריינות פיננסית ועוד. לימודים אלו חשובים לתעסוקה העתידית של בוגרי מערכת החינוך ,(

הו העולם  של  להבנת  הכוח  ואת  היופי  את  ולראות  לוגית  לחשוב  ללמדם  גם מאפשרים  אך הם  אותם,  סובב 

 : 2-ו  1המתמטיקה. כדי להשיג מטרה זו תוכנית הלימודים מציבה יעדים לשלבים 

 טיפוח גמישות מחשבתית להבנה מושגית וליכולת ליישם את הידע בצורה מדויקת;  .א

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684807/Functional_Skills_Subject_Content_Mathematics.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/897806/Maths_guidance_KS_1_and_2.pdf
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 עלאת השערות וניסוח הכללות, טיעונים והצדקות; פיתוח חשיבה מתמטית באמצעות פעילויות חקר, ה  .ב

 עיסוק בפתרון בעיות שגרתיות ולא שגרתיות.  .ג

ומבקשים,   –קישוריות    –נוסף על כך מחברי התוכנית מציינים את אחד המאפיינים העיקריים של המתמטיקה  

 עיונות המתמטיים.למרות ארגון התוכנית לפי נושאים מבודדים, ליצור בקרב התלמידים קשרים עשירים בין הר

של המבוא מתייחס לשימוש בטכנולוגיה בשיעורי המתמטיקה. מחברי התוכנית אינם מאפשרים    השני חלק  ה

להשתמש במחשבונים בשני השלבים הראשונים של בית הספר, וזאת כדי לפתח יכולות חישוב בארבע פעולות  

ר בטכנולוגיה בהתאם לשיקול דעתו  החשבון והבנה מושגית של האריתמטיקה. עם זאת, הם ממליצים להיעז

 של המורה.

ה להיות    שלישיבחלק  חייבת  המתמטיקה  בשיעורי  המדוברת  שהשפה  טוענים  התוכנית  מחברי  המבוא  של 

איכותית ועשירה. זו אחת הדרכים לפתח את התלמידים מבחינה קוגניטיבית, לשונית וחברתית. טיפוח שפת  

ובניית   ניסוח הטיעונים  הדיבור העשירה בשיעורי המתמטיקה אמור להיעשות באמצעות העלאת ההשערות, 

 הצדקות. כל אלה יאפשרו להקנות כלים לניהול דיונים חשובים ולמנוע תפיסות שגויות. ה

מחברי התוכנית מציינים גם שבתי הספר גמישים בתכנון הלימודים בכל אחד מהשלבים, משום שבקרת תוצרי 

יות  הלמידה נעשית רק בסיום שלב לימוד. חלוקת התכנים בכל שנה היא בסמכות בתי הספר בהתאם לאוכלוס

תלמידיהם. עם זאת, כל בתי הספר מחויבים לבנות תוכנית לימודים בית ספרית במתמטיקה ולפרסם אותה  

 באתר האינטרנט הבית ספרי.

באתר הרשמי  תוכנית הלימודים אינה מתייחסת לשעות לימוד כלל: לא לכל נושא ולא לכל כיתה. על פי הנתונים  

האירופי האיחוד  הספר    של  בתי  באנגליה.  הספר  בבתי  מהמקצועות  אחד  לכל  שעות  מספר  של  הגדרה  אין 

חופשיים להחליט על שעות הלימוד ועל המבנה של יום הלימודים בבתי הספר היסודיים בתנאי שהם מספיקים  

אפשר לראות את תוכנית הלימודים של    כאן למד את התכנים הנדרשים על פי תוכנית הלימודים הלאומית.  ל

 אחד מבתי הספר באנגליה. 

שעה פרקים, ואפשר לחלקם  בחלק זה תהוא רשימת נושאים עם הערות פדגוגיות.  החלק השני של התוכנית  

 Lower key stage 2 – yearsכיתות נמוכות (  –  2), שלב  Key stage 1 – years 1 and 2(  1לשלוש קבוצות: שלב  

3 and 4  כיתות גבוהות (  –  3) ושלבUpper key stage 2 – years 5 and 6  נוסף על כך לתוכנית הלימודים מצורף .(

(נספח עם דוגמאות לצורות שונות של    Examples of formal writtenאלגוריתמים לארבע פעולות החשבון 

methods for addition, substruction, multiplication and division .( 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-primary-education-49_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-primary-education-49_en
https://www.castlemortonprimaryschool.co.uk/core-curriculum/
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כל חלק מתחיל ממבוא קצר שמציב מטרות לשלב הזה של הלימודים, לאחר מכן מגיעה התוכנית עצמה לפי  

 נושאים העוברים מכיתה לכיתה: 

 מספר וערך המקום; –מספר  .א

 חיבור וחיסור;  –מספר  .ב

 כפל וחילוק; –מספר  .ג

 מתווסף בכיתה ה');  – שברים (ובכלל זה מספרים עשרוניים ואחוזים  –מספר  .ד

 מדידות;  .ה

 תכונות של צורות; –גיאומטרייה  .ו

 מיקום וכיוונים; –גיאומטרייה  .ז

 הנושא מתווסף מכיתה ב'; –סטטיסטיקה  .ח

 מתווסף מכיתה ו'; הנושא   –יחס ופרופורצייה  .ט

 הנושא מתווסף מכיתה ו'.  –אלגברה  .י

מוצגת דוגמה    17כפי שכבר נאמר, כל שלב לימוד מתחיל במבוא קצר המתאר את היעדים של אותו שלב. באיור  

 בכיתות הנמוכות.  2למבוא של שלב 

 בכיתות הנמוכות 2: דוגמה למבוא של שלב 17איור 
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שליטתם של התלמידים במספרים טבעיים ובפעולות עליהם, בכלל  המוקד העיקרי של השלב הזה הוא טיפוח  

זה פיתוח היכולת לבצע פעולות חשבון בכתב ובעל פה. נוסף על כך בסוף השלב על התלמידים לשלוט בלוח הכפל  

שלב זה  בנוסף    כולל. דגש מיוחד הושם על פיתוח השפה המתמטית ועל דיוק באוצר המילים המתמטי.   12עד  

של התלמידים לפתור בעיות, ובכלל זה בעיות עם שברים פשוטים. במהלך ההוראה בכיתות    מתמקד ביכולת

אלו על המורים לפתח חשיבה מתמטית בכל הקשור לצורות גיאומטריות ותכונותיהן, ללמד את התלמידים  

 להשתמש במכשירי מדידה ולטפל בקישוריות בין המדידה לבין עולם המספרים. 

) הערות  2) נושאי הלימוד; (1ת הלימודים. כל אחד מנושאיה מתחלק לשני חלקים: (לאחר המבוא מוצגת תוכני

 מוצגת דוגמה של כיתה ג' בנושא המספר וערך המקום.  18  והדרכה. באיור

 : תוכנית הלימודים לכיתה ג' בנושא המספר וערך המקום18 איור

 

 , על התלמידים ללמוד: 18  כפי שאפשר לראות מאיור

 מהמספר הנתון; 100-או ב  10-, למצוא מספר הגדול ב100- ו 50, 8,  4בכפולות של  0-לספור מ  .א

 ספרתי; -לזהות את ערך הספרה במספר תלת .ב

 ;1,000להשוות ולסדר את המספרים עד  .ג

 לזהות, להציג ולהעריך את המספרים באמצעות ייצוגים שונים;  .ד

 ;1,000לקרוא ולכתוב בספרות ובמילים את המספרים עד  .ה

 יום ובהם הרעיונות שלעיל. -תרגילים ובעיות הקשורים לחיי היוםלפתור  .ו

איור  (ראו  והדרכות  הערות  יש  הזה  לחלק  מתבקשים  19  בהמשך  התלמידים  והרחבה.  הכוונה  עוד  ובהן   (

על כך הם מתבקשים ללמוד להציג מספרים תלת100-ו  50,  10,  8,  5,  4,  3,  2להשתמש בכפולות של   נוסף   . -

146ת, כגון  פרתיים בצורות שונו ס = 100 + 40 + 146או  6 = 130 + 16. 
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יתרה מזו, על התלמידים לדעת להציג מספרים בייצוגים שונים, ובכלל זה מדידות, להמשיך לספור ביחידות,  

 . 1,000-בעשרות ובמאות ולדעת לסדר מספרים לפי גודלם בתחום ה

 : דוגמה לחלק ההערות וההדרכה מתוך תוכנית הלימודים, אנגליה 19 איור

 

  20  תכונות הצורות. באיור –דוגמה אחרת מתוך תוכנית הלימודים של אנגליה היא נושא הגיאומטרייה 

 מוצגים הנושאים הנלמדים בכיתה ג'. 

 תכונות הצורות' –: דוגמה לפרק 'גיאומטרייה 20 איור

 

 התלמידים לומדים:  20  כפי שאפשר לראות מאיור

ממדיות במנח  -ממדיות מחומרים שונים; לזהות צורות תלת-תלת ממדיות ולבנות צורות -לסדר צורות דו .א

 שונה ולתאר אותן; 

 לזהות זוויות כתכונה של צורה או כתיאור של סיבוב; .ב

לזהות זוויות ישרות. לדעת ששתי זוויות ישרות יוצרות חצי סיבוב, שלוש זוויות ישרות יוצרות שלושת    .ג

 יות גדולות או קטנות מזווית ישרה; סיבוב שלם, לזהות אם הזוו –רבעי סיבוב, וארבע 
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 להכיר קווים אופקיים ואנכיים וזוגות של ישרים מאונכים ומקבילים.  .ד

 לנושא הזה בגיאומטרייה ניתנו גם המלצות והדרכה:

בשלב הזה יורחב הידע של התלמידים בנוגע לתכונות של הצורות ולהיכרות עם מצולעים ופאונים 

ידעו להשתמש יותר בתכונות של הצורות: עליהם להיות   סימטריים ולא סימטריים. התלמידים

 ממדיות על ידי שימוש בשפה מדויקת תוך-ממדיות ותלת-מסוגלים לתאר תכונות של צורות דו

התייחסות לאורכי הקווים, לזוויות חדות הקטנות מזוויות ישרות ולזוויות קהות הגדולות מזוויות 

 ישרות.

מספרים עשרוניים ולעגל מספרים לצורך מדידת קטעים בסנטימטרים במגוון התלמידים ידעו לחבר בין 

 הקשרים.

התוכנית אינה מציעה חלוקה של שעות לימוד בין הנושאים השונים וגם אינה מציעה מספר שעות שיש ללמד  

ת  . דוגמאו7-ל  4כל שבוע. כל בית ספר יחליט על שעות הוראת המתמטיקה, בדרך כלל מספר השעות נע בין  

 .כאןלחלוקה כזו אפשר לראות 

הלימודים במתמטיקה לבתי הספר היסודיים באנגליה מופיעה  כפי שאפשר לראות מכל האמור לעיל, בתוכנית  

רשימת נושאים ובה המלצות קצרות לכל נושא גדול. המורים אינם יכולים להשתמש בתוכנית הזאת באופן  

 ישיר, ונדרש תיווך העוזר לתרגם את ההצהרות לכלים מעשיים. 

 תיווך זה נערך בכמה דרכים:

 כאן  -לבוס בית ספרי במתמטיקה  לבנות סי נבנה אתר העוזר לבתי הספר  .א

באנגליה    מרכז  .ב למתמטיקה  of Teaching the in Excellence the for Center National המורים 

Mathematics  ברחבי המדינה. מטרת המרכזים היא    מרכזי מורים אזוריים למתמטיקה   30- פתח יותר מ

 לתמוך בבתי הספר ביישום תוכנית הלימודים החדשה.

ליישום  כדי להראות דרכיוריכז חומרים ממגוון אתרים  פיתח חומרים    הלאומי  STEMמרכז   .ג יעילות  ם 

 תוכנית הלימודים.

בספרי   להשתמש  ממעטים  באנגליה  למתמטיקה  המורים  בעיה:  עוד  העלה  המורים  של  בפורומים  החיפוש 

): Oates, 2014הלימוד ככלי עיקרי להוראה. טענה זו אפשר לאמת עם הנתונים המופיעים במאמרו של אואטס (

https://schoolleaders.thekeysupport.com/administration-and-management/structuring-school-day-year/recommended-teaching-time-per-week-for-key-stages-1-and-2/
https://www.gov.uk/government/publications/school-to-school-support-directory
https://www.ncetm.org.uk/
https://www.ncetm.org.uk/
https://www.stem.org.uk/primary-maths
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בלבד משתמשים בהם לתרגול.    11%מהמורים באנגליה משתמשים בספרי הלימוד כבסיס להוראה,    10%רק  

כל שאר המורים מלמדים באמצעות חומרים שהוכנו בבתי הספר. הפעלתה של תוכנית הלימודים החדשה מלווה  

פרי הלימוד של סין  בניסיון ללמד את המורים להשתמש בספרי הלימוד כבסיס להוראה. לצורך כך תורגמו ס 

 ונכתבו סדרות נוספות של ספרי לימוד.   2 (sPower Math; ( No Problem! –Math) 1ושל סינגפור: (

כרס  2020ביוני   עב  ספר  לאור  יצא  באנגליה,  החדשה  הלימודים  תוכנית  של  הפעלתה  לאחר  שנים  שש   ,

Mathematics guidance: key stages 1 and 2  לתוכנית מלווה  הדרכה  מהווה  והוא  מחייב,  אינו  זה  ספר   .

 הלימודים. מחברי הספר הם חוקרים, אנשי חינוך מתמטי ומורים מובילים.  

 בספר בשני חלקים:   סעיפים בתוכנית הלימודים מוצגמה  דכל אח

ההתקדמות .א רצף  למורה:  וקישוריות    ,בנושא  הדרכה  לשוני  מיקוד  רלוונטיים,  ייצוגים  למידה,  תוצרי 

 לנושאים שנלמדו. 

 דוגמאות לשאלות הערכה לפי רצף ההתקדמות.  .ב

 נתבונן בשתי דוגמאות מתוך הספר: האחת בחשבון והשנייה בגיאומטרייה. 

יות של הנושא הזה  מראה את תוכנית הלימודים לכיתה ג' בנושא ערך המקום. אחת התובנות העיקר 18איור 

מאות שוות לאלף אחד. כדי להגיע לתובנה זו המורים מתבקשים להראות לתלמידים כיצד   10-היא ההבנה ש

עשרות למאה אחת, וכך   10עצמים, לבנות מעצמים מבודדים (למשל, גפרורים) עשרות, לאגד  100נראים יחד 

   :tens frame-הלאה. נוסף על כך המורים מתבקשים להשתמש ב 

 

ב ולחילוק  לכפל  קישוריות  היא  הזה  בנושא  לעשות  שאפשר  כלומר  10-הקישוריות   ,180 = 18 × או  10

180: 10 = ) מהי כמות  2(  ?180) כמה עשרות יש במספר  1. לתרגיל החילוק אפשר לתת שתי משמעויות: (18

 ? קבוצות (חילוק להכלה וחילוק לחלקים) 10- ל 180העצמים שיהיו בכל קבוצה אם נחלק את 

 לסעיף זה מוצגות שש שאלות להערכת התלמידים, למשל [נעשה שינוי ניסוח בהתאם למקובל בארץ]: 

https://mathsnoproblem.com/
https://www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk/Primary/Mathematics/AllMathematicsresources/Power-Maths/power-maths-mastery.aspx
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/897806/Maths_guidance_KS_1_and_2.pdf
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 ס"מ?  10ס"מ. כמה חלקים יתקבלו אם נחלק אותו לחלקים של  310נתון סרט שאורכו  .א

 ש"ח כל אחד. כמה כסף יקבל המוכר כשימכור את כל האגרטלים?  10-אגרטלים עם פרחים ב 52ים מוכר .ב

 מ"ל?  250מ"ל אנטיביוטיקה כל יום. לכמה ימים יספיק בקבוק של  10אורטל מקבלת  .ג

ישרה'. הפרק    –מוצגת התוכנית בגיאומטרייה    20  באיור 'זווית  ג'. בין הנושאים נמצא הנושא  צורות לכיתה 

מחדד הוראה זו: על התלמידים לזהות זוויות    Mathematics guidance: key stages 1 and 2  נטי בספרהרלוו 

 ממדיות. -כתכונה של צורה או כתיאור של סיבוב, וכן לזהות זווית ישרה בצורות דוישרות 

 : סעיפיםבהדרכה למורים כמה 

הזוויות?   .א נושא  לימוד  לפני  לדעת  התלמידים  על  שמתחילים  מה  לפני  שברים  ללמוד  צריכים  התלמידים 

לעסוק בזוויות. המטרה היא שיוכלו לזהות  
1
4

 ,
2
4
-ו 

3
4
  זרת הידיים את חלקי העיגול:מהעיגול; להדגים בע 

1
4

 ,

2
4
- ו 

3
4

   .; לדעת שאת השברים האלה אפשר להראות בכיוון השעון ונגד כיוון השעון

לזהות זווית ישרה בין שני קווים ישרים ללא תלות באורך הקווים  מה על התלמידים ללמוד בנושא החדש?   .ב

שרות במצולעים, ובכלל זה מצולעים  המשורטטים; לעסוק בזיהוי זוויות ישרות בסביבה; לזהות זוויות י

ועוד. התלמידים צריכים לדעת שמרובע שכל זוויותיו ישרות    ,שמרכיבים למשל על לוח מסמרים ומשרטטים

הוא מלבן; שמרובע בעל ארבע זוויות ישרות הוא מלבן בלי קשר לאורך הצלעות; שמרובע שכל זוויותיו  

 ישרות וכל צלעותיו שוות נקרא ריבוע. 

נו .ג החדשלאילו  הנושא  למושג    ? מקושר  שאים  הקשר  את  מציינים  המחברים  הקישוריות  של  בחלק 

 'מאונכות'. 

אילו משימות הערכה מומלץ לתת לתלמידים? (משימות אלו מגדירות גם את התכנים הנדרשים וגם את   .ד

מהתלמידים).   הנדרשת  (הרמה  שלהלן:  המיומנויות  את  נמצא  ההערכה  למשימות  להגיע  1בדוגמאות   (

  על מפה המשורטטת על לוח משבצות. הפניות שהתלמידים מתבקשים לעשות הן רבע   Bלנקודה    Aמנקודה  

) לשרטט משושה על רשת של נקודות עם זווית  2סיבוב, שני רבעים של הסיבוב נגד כיוון השעון וכדומה; ( 

 ) לסמן זוויות ישרות במצולעים נתונים. 3אחת ישרה; (

לשלב    "כניסה "המאורגנים בשני חלקים: סטנדרטים ל  הסטנדרטים  הנוסף שניתן למערכת החינוך הוא   הכלי 

אפשר לראות סטנדרטים לכניסה    24מצופים בסוף כל שלב. למשל, באיור  הותוצרי למידה    )key stageמסוים (

) עיקריים:  נושאים  ג'. סטנדרטים אלו מחולקים לארבעה  ובמערכות מספרים  1לכיתה    – ) שימוש במספרים 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/897806/Maths_guidance_KS_1_and_2.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684807/Functional_Skills_Subject_Content_Mathematics.pdf
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)  4) ניתוח מידע ונתונים; (3) שימוש במדידות, צורות ומרחב; (2מספרים שלמים, שברים ומספרים עשרוניים; (

אחדפתרון   יש  ופעולות  מספרים  בנושא  הנדרשת  לרמה  עד  -בעיות.  ספירה  בהם  סעיפים,  כתיבה,  100עשר   ;

-; חיבור וחיסור מספרים דו100זוגיים עד  -; זיהוי מספרים זוגיים ואי 200קריאה, השוואה וסידור מספרים עד  

12פרתיים; כפל מספרים עד  ס × שארית; עיגול    ספרתי וחילוק עם- ספרתי במספר חד- ; חילוק מספר דו12

שברים   עם  היכרות  חישובים;  בדיקת  לצורך  החשבון  פעולות  של  תוצאות  ואומדן  לעשרת הקרובה  מספרים 

גיאומטריות; קריאה, כתיבה ושימוש בשברים עשרוניים עם מקום עשרוני אחד וייצוגם על צורות  ,  יסודיים 

 . ועוד

 : הסטנדרטים לכניסה לכיתה ג' 21 איור
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 . 22פרי נמצאת באיור  כיתה ו'. הדוגמה מהתחום המס  – השלב השני

 : הסטנדרט לסיום כיתה ו' בתחום המספרים22 איור

 



 בשש מדינות נבחרות ניתוח תוכניות הלימודים במתמטיקה           ראיסה גוברמן
 

  80 

תוכנית   למתקדמים  מתקשים:  ולתלמידים  מתקדמים  לתלמידים  התייחסות  יש  הלימודים  לתוכנית  במבוא 

יותר לעומק של הדברים ולא להתקדם בנושאים הבאים אלא יחד עם כל תלמידי   הלימודים מציעה להיכנס 

 הנלמד:   הכיתה. לתלמידים המתקשים יש לתת תרגול רב יותר, וכך להגיע להבנה עמוקה יותר של החומר

זאת,  " עם  הקצב.  באותו  הלימודים  תוכניות  את  ללמוד  יצליחו  התלמידים  שרוב  היא  הציפייה 

ויכולים   ההחלטות לגבי ההתקדמות צריכות להתבסס תמיד על כך שהתלמידים מבינים את הנלמד 

להתקדם לשלב הבא. יש להציע לתלמידים המתקדמים לפתור בעיות עשירות ומתוחכמות, ולא לאפשר  

לנושא  צה באמצעות תכנים חדשים. לתלמידים המתקשים יש להציע תרגול נוסף לפני שמתקדמים הא

 ."חדש

כיצד תוכנית הלימודים מתייחסת לנושאים ספציפיים, כגון שברים, מספרים עשרוניים ולוח    4.4.3

 הכפל ובאילו כיתות היא באה לידי ביטוי?

 לוח הכפל  .א

והחילוק מתחיל פעולות הכפל  כפל  ההיכרות עם  א'. התלמידים אמורים ללמוד לפתור תרגילי  ה בכיתה 

שהתלמידים   כתוב  א'  בכיתה  זה  לסעיף  בהערות  מלבני.  ומערך  ציורים  המחשה,  אמצעי  בעזרת  וחילוק 

והחילוק  צריכים ללמוד את ו   ולהכפיל את  המשמעות של פעולות הכפל  כמות העצמים פי  את  המספרים 

) ולספור  number patternsנדרשים לקשר בין מערך מלבני, דגמים מספריים (שניים. נוסף על כך התלמידים  

 . 10- ו 5,  2בכפולות של 

  10-ו  5,  2וד את הכפולות של  בכיתה ב' התלמידים מתחילים ממש ללמוד את לוח הכפל, והם נדרשים ללמ 

המקום ולוח הכפל    וערך  10הקשרים בין לוחות אלו. נוסף על כך על התלמידים לקשר בין לוח הכפל של  ואת  

. נוסף  8-ו   4,  3שנתות בשעון. בכיתה ג' ממשיכים בלימוד לוח הכפל, והפעם לומדים לוחות של  ה  בעזרת  5של  

ספרתי שהוא כפולה  -על כך התלמידים נדרשים להתמודד עם תרגילים שאחד הגורמים בהם הוא מספר דו 

המספרים   4(למשל,    8- ו  5,  4,  3,  2של  × 12 × עם  5 תרגילים  וכן  התלמידים  )  ד'  בכיתה  רק  נעלמים. 

12מסיימים ללמוד את לוח הכפל עד   ×  בכפל. 1-וה 0- את חוקי פעולת הכפל ואת תכונות ה ,12
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 שברים פשוטים .ב

מתחילה כבר בכיתה א'. על התלמידים להכיר את השברים חצי ורבע כחלק אחד    השבריםההיכרות עם  

משניים או ארבעה חלקים שווים של עצם, צורה או כמות. כל זה בלי לכתוב את השברים בצורה המקובלת.  

בהערות למורה מחברי התוכנית מדגישים שעל התלמידים להכיר את החצי ואת הרבע כחלקים של כמויות  

 יסקרטיות.  רציפות וד

את השברים האלה:   מכיריםבכיתה ב' התלמידים  
1
3

 ;
1
4

 ;
2
4
-ו  

3
4
כחלק מאורך, צורה או אוסף של עצמים.   

נוסף על כך הם צריכים לדעת לכתוב ביטויים מן הסוג '
1
3
' ולהבין שחצי שווה לשני רבעים. בהערות  2=    6של   

ת עם שברי היסוד, אלא מעבר לכך,  למורה מציינים שההיכרות עם השברים אינה מסתיימת עם ההיכרו

השבר  למשל  
3
4

1. התלמידים גם מתבקשים לספור ולמנות בשברים, למשל   1
4

 ,1 2
4

1(או    1
2

 ,(1 3
4

, כדי להבין  2,  

 את סדרות השברים. 

בכיתה ג' מתחילים ללמוד שברים בצורה מעמיקה יותר. התלמידים צריכים לדעת להתאים שבר לכמות  

- שברים שהמונה שלהם גדול מ  –  שברי יסוד וכאשר השברים אינם שברי יסודנתונה, כאשר השברים הם  

. על המכנה של שברים אלו להיות מספר קטן. בכיתה זו עוסקים בשמות שונים לשבר, בחיבור ובחיסור  1

, בהשוואת שברי יסוד ושברים עם אותו  1עולה על שלם    אינהכאשר התוצאה  של שברים עם אותו מכנה  

בעיות שברים מורכבות  עיות עם שברים. בכיתה ד' ממשיכים בלימודי השברים ומוסיפים  מכנה ובפתרון ב

 יותר. 

בכיתה ה' מתחילים ללמוד מספרים רציונליים של ממש: השוואת שברים עם מכנים שונים, כאשר מכניהם  

רים,  הם כפולות של אותו מספר, שמות שונים לשבר, מספרים מעורבים גם כתוצאות של חיבור וחיסור שב

חיבור וחיסור שברים עם מכנים שונים, כאשר מכניהם הם כפולות של אותו מספר, כפל של שברים הקטנים  

 ומספרים מעורבים במספר שלם. 1-מ

רק בכיתה ו' התלמידים מגיעים להיכרות עם הרחבה ועם צמצום של שברים ושימוש במכנה משותף. נוסף  

, ובכלל זה צמצום המכפלה, אם צריך, וחילוק  1-ם הקטנים מעל כך בכיתה זו מתחילים ללמוד כפל של שברי

 שבר במספר שלם. בכיתה ו' התלמידים אמורים לראות את הקשר בין שבר פשוט לבין פעולת החילוק.  
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 מספרים עשרוניים  .ג

לבית הספר   הלימודים במתמטיקה  בתוכנית  העיקריים  הנושאים  הוא אחד  נושא המספרים העשרוניים 

 ההיכרות עם המספרים העשרוניים מתחילה בכיתה ג'. בכיתה זו התלמידים לומדים: היסודי. 

חלקים    10-לספור בעשיריות קדימה ואחורה, להבין שעשירית באה מחלוקת העצם או קבוצת עצמים ל •

 . 10-ספרתי ב -שווים או מחלוקת מספר חד 

 . 10- לקשר שברים עשרוניים לערך המקום, מדידות עשרוניות וחילוק ב •

יתה ד' ממשיכים להרחיב את הנושא ולומדים לספור במאיות קדימה ואחורה, לכתוב שברים עשרוניים  בכ

עד שתי ספרות אחרי הנקודה כמקובל, לעגל שברים עשרוניים עד המספר השלם הקרוב ביותר, להשוות בין  

נקודה. בכיתה  שברים עשרוניים ולפתור בעיות כסף ומדידה עם מספרים עשרוניים עד שני מקומות אחרי ה 

 זו לומדים גם את הנושא 'שברים עשרוניים על ציר המספרים'. 

בכיתה ה' נושא העשרוניים מקבל הרחבה של ממש: התלמידים לומדים להפוך שבר פשוט לעשרוני וההפך,  

מרחיבים את עולם השברים העשרוניים לאלפיות ועורכים השוואה והיכרות עם אחוזים כשברים עשרוניים  

. בכיתה ו' התלמידים לומדים  1- ל 0בין . בהמשך לומדים חיבור וחיסור של שברים עשרוניים 100עם מכנה 

  1,000-וב  100-, ב10-כיצד להפוך שבר פשוט לעשרוני בעזרת פעולות של כפל וחילוק של מספרים עשרוניים ב 

רים עשרוניים  ומה הקשר של פעולות אלו למבנה העשרוני. כמו כן התלמידים לומדים גם על כפל של מספ

(עם ספרה אחת ומקסימום שני מקומות עשרוניים) במספר שלם, והם רואים את הקשר בין שברים פשוטים,  

 מספרים עשרוניים ואחוזים.
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 *** להרחבה בנושא תוכנית הלימודים במתמטיקה באנגליה אפשר לקרוא:

תוכנית   .1 של  היישום  דרכי  את  מפרט  זה  אתר  באנגליה.  האזורים  באחד  החינוך  מחלקת  של  באתר 

 הלימודים:  

https://www.thegrid.org.uk/learning/maths/ks1-2/nat_curriculum/index.shtml 

 הנחיות פדגוגיות ופרטי הערכה לדוגמה לתוכנית הלימודים:  .2

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_da

ta/file/897806/Maths_guidance_KS_1_and_2.pdf 

 שליטה ויכולת ביצוע בהתאם לתוכנית הלימודים:  .3

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_da

ta/file/684807/Functional_Skills_Subject_Content_Mathematics.pdf 

4. National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics: 

 https://www.ncetm.org.uk/teaching-for-mastery/mastery-materials/ 

 כתבה על מערכת החינוך באנגליה:   .5

https://www.themarker.com/wallstreet/1.2079725 

 המלווה את תוכנית הלימודים החדשה:  מתמטימילון  .6

 https://www.ncetm.org.uk/media/hpihrj3s/national-curriculum-glossary.pdf 

 ספרי הלימוד: להערכתהנחיות  .7

 https://www.ncetm.org.uk/media/fqtnm2xw/assessment-criteria-final-09012017.pdf 

 לאתר המבקר ספרי לימוד במתמטיקה ומציע חומרי הוראה למורים:    דוגמה .8

https://www.broadbentmaths.com/pages/do_we_need_textbooks_to_teach_primary_maths_

and_if_so_which_ones_261458.cfm 

9. National curriculum assessments: practice materials:  

https://www.gov.uk/government/collections/national-curriculum-assessments-practice-

materials 

 

 

 

https://www.thegrid.org.uk/learning/maths/ks1-2/nat_curriculum/index.shtml
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/897806/Maths_guidance_KS_1_and_2.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/897806/Maths_guidance_KS_1_and_2.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684807/Functional_Skills_Subject_Content_Mathematics.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684807/Functional_Skills_Subject_Content_Mathematics.pdf
https://www.ncetm.org.uk/teaching-for-mastery/mastery-materials/
https://www.themarker.com/wallstreet/1.2079725
https://www.ncetm.org.uk/media/hpihrj3s/national-curriculum-glossary.pdf
https://www.ncetm.org.uk/media/fqtnm2xw/assessment-criteria-final-09012017.pdf
https://www.broadbentmaths.com/pages/do_we_need_textbooks_to_teach_primary_maths_and_if_so_which_ones_261458.cfm
https://www.broadbentmaths.com/pages/do_we_need_textbooks_to_teach_primary_maths_and_if_so_which_ones_261458.cfm
https://www.gov.uk/government/collections/national-curriculum-assessments-practice-materials
https://www.gov.uk/government/collections/national-curriculum-assessments-practice-materials
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 תוכנית הלימודים במתמטיקה ברפובליקת פולין   4.5

עשרה ישויות מוניציפליות. ניהול מערכת  -המחולקת לשש  unitary state)רפובליקת פולין היא מדינה אוניטרית (

החינוך מתבצע על ידי משרד החינוך הלאומי, והוא שקובע את מדיניות ההוראה בכל אחד מהתחומים ואת  

המיועדת לבתי הספר היסודיים בפולין.  בפרק זה אתייחס לתוכנית הלימודים במתמטיקה  תוכניות הלימודים.

 .  2008ו נכנסה לתוקף בשנת תוכנית ז

 כיצד פועל תחום פיתוח תוכניות הלימודים? 4.5.1

בשנת   שהחלה  רפורמת החינוך  בעקבות  נוצרה  בפולין  פעלה  1999מערכת החינוך העכשווית  לפני הרפורמה   .

נתון ל"עיבוד   לפי מבנה החינוך הסובייטי שבו המורה היה "השחקן העיקרי" והתלמיד היה  מערכת החינוך 

). המטרה העיקרית של הרפורמה הייתה להביא את מערכת החינוך  Maresz, 2011דקטי" מצידו של המורה ( די

הפולנית לסטנדרטים אירופיים, לגישות הוראה מתקדמות יותר ולשינוי בשיטות ההיבחנות והציינון. הרפורמה  

הקטין את העומס בהן ולכוון  התמקדה בשינוי במבנים של בתי הספר, בהורדת תכנים מתוכניות הלימודים כדי ל

). סיסמת הרפורמה הזאת הייתה  Jakubowski, 2015את המורים להתמקד בהתפתחות האישיות של כל תלמיד (

'איכות וזמינות': להבטיח רמת השכלה דומה גם בערים הגדולות וגם באזורים הפריפריאליים, וכן לשנות את  

 (הכסף "הולך" יחד עם התלמיד). שיטת התקצוב בהתאם לדרישות של האיחוד האירופי 

יזם משרד החינוך הלאומי של פולין רפורמה נוספת במערכת החינוך. יוזמה זו שמה לה למטרה    2008בשנת  

 problem and-לאומיות במחקר חינוכי, ובהן השימוש ב-לשנות את תוכניות הלימודים בהתאם למגמות בין 

project based learningמעבר לרשימת התכנים הדיסציפלינריים בכל אחד ממקצועות  . תוכניות אלו מכוונות ,

הלימוד, גם לטיפוח כישורים כלליים שהם תוצאות של למידה (חשיבה ביקורתית, עבודה בצוות, פתרון בעיות  

) לפתח  OECD, 2015ועוד),  להם  וִאפשרה  הספר  בתי  של  האוטונומיה  את  הרפורמה  הגבירה  כך  על  נוסף   .(

סיס תוכניות לימודים לאומיות. בתי הספר נדרשו להבטיח שהתוצאות שהוגדרו בתוכנית  תוכניות משלהם על ב

 הלימודים הלאומית יושגו (שם).

  2008-תהליך השינוי של תוכניות לימודים מתחיל מהוצאת הצו של משרד החינוך הלאומי, כך למשל, צו שיצא ב

 ,Program Framework for General Education  )Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportuנקרא  

ותת2008 נושאים  רשימת  למעשה  היא  לימודים  תוכנית  וכל  הלימודים,  תוכניות  כל  זה מקיף את  -). מסמך 

הנלמדים שש שעות בשבוע  נ הלימוד מאוגדים בשתי קבוצות: בקבוצה אחת מקצועות  כל מקצועות  ושאים. 

ברה) ובקבוצה השנייה מקצועות הנלמדים שעתיים בשבוע  (תרבות ושפה פולנית, מתמטיקה, טבע, היסטוריה וח
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). כל מורה מחויב לבנות תוכנית לימודים משלו התואמת את  Mykyteychuk, 2018(אומנות, טכנולוגיה ועוד), ( 

) מסחריים  גופים  של  בתוכניות  להשתמש  או  הלאומית  הלימודים   ,Mullis, Martin, Ruddockתוכנית 

2014 O’Sullivan & Preuschoff,  נוסף על כך נערך שינוי מבני של מערכת החינוך הפולנית. הלימודים בבתי .(

 ).  23 איורראו ו' (- ג' וכיתות ד'-. בבית הספר היסודי שני שלבים: כיתות א'6הספר מתחילים מגיל 

 ) Jakubowski, 2015(לקוח מתוך   : השינויים במבנה של מערכת החינוך הפולנית במהלך השנים23 איור

 

ההבדל העיקרי הוא שבשלוש השנים הראשונות התלמידים נפגשים לרוב רק עם מחנכת הכיתה, לעומת השלב  

השני שבו מלמדים מורים מקצועיים, למשל את מקצוע המתמטיקה. הבדל נוסף הוא החלוקה לדיסציפלינות:  

ד עם מקצועות הטבע כיחידה אחת. עובדה  בשלב הראשון אין מתמטיקה כדיסציפלינה נפרדת, היא נלמדת יח

ג' אין ספרי לימוד מיוחדים למתמטיקה אלא ספר לימוד שבו מקצועות אחדים.  -זו מעניינת משום שבכיתות א'

 .כאן. דוגמה לספר כזה אפשר לראות  24 דוגמה לעמוד מתוך ספר כזה אפשר לראות באיור

  

https://www.wsip.pl/oferta/cykle/szkola-podstawowa-klasy-1-3/
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 לכיתה א' ובו חלק המיועד ללימודי המתמטיקה  מתוך ספר הלימוד: עמוד 24 איור

 

 לסיכום, במשרד החינוך הלאומי בפולין צוותים של מומחים מפתחים את תוכניות הלימודים.  

. לא צוין משהו  TIMSSלאומיים כגון  -הערכת תוכניות הלימודים מתבצעת באמצעות השוואה במחקרים בין

הלימודים, אך לא ברור  אחר בשום מסמך של משרד החינוך. מדי כמה שנים המשרד מפרסם הנחיות לתוכניות 

מתוכן כל כמה זמן מתבצע העדכון. מהשוואה טקסטואלית שעשיתי לא זיהיתי שינוי כלשהו בתוכנית הלימודים  

 . 2008במתמטיקה משנת 

 כיצד בנויה תוכנית הלימודים במתמטיקה?  4.5.2

יסודי  -נוך קדםתוכנית הלימודים במתמטיקה לבית הספר היסודי נמצאת במסמך אחיד לחי   ,צויןכבר  כפי ש

שחשוב   הכישורים  ברשימת  פותח  המסמך  המקצועות.  בכל  הלימודים  תוכניות  כל  נמצאות  ובו  ויסודי, 

הנדרשים מלימודי המתמטיקה.   לכישורים  יש התייחסות  בין השאר  לימודיהם.  ירכשו במהלך  שהתלמידים 

לים מתמטיים בסיסיים  היכולת להשתמש בכ  –המיומנות החשובה ביותר נמצאת בכותרת 'חשיבה מתמטית'  

היום (- בחיי  בסיסיים  מתמטיים  שיקולים  להפעיל  והיכולת   Ministerstwo Edukacji Narodowej iיום 

Sportu, 2014  .( 

https://www.wsip.pl/upload/2017/03/E80507/index.html#p=19
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מחברי המסמך מדגישים בהמשך את הצורך במקורות מולטימדיה ואת חשיבות השימוש בהם בשיעורים הן  

היא הצורך לשלב בין תוכנית הלימודים לבין תוכניות  מצד המורה הן מצד התלמידים. נקודה חשובה נוספת  

מניעתיות, כך שהתוכנית הבית ספרית תהווה שלם קוהרנטי מכל הבחינות שמטרתו לתמוך בהתפתחות אישית  

 של כל תלמיד על פי צרכיו ויכולותיו. 

כל התכנים,    כפי שכבר צוין, החינוך היסודי בפולין מתחלק לשני שלבים: בשלב הראשון מורה אחד מלמד את

 ובשלב השני מורים מקצועיים מלמדים. הצגתה של תוכנית הלימודים בהמשך תהיה בהתאם לשלבים אלו. 

ג' לא נקבע  -חינוך יסודי מוקדם. בכיתות א'  –  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAהשלב הראשון נקרא  

חולקת לדיסציפלינות  זמן מסוים להוראת המתמטיקה, מכיוון שההוראה בכיתות אלו משולבת (כלומר אינה מ

נפרדות). תוכנית הלימודים לגיל זה מכילה רשימת יעדים חינוכיים כלליים, כגון חינוך לאזרחות טובה, ורשימת  

תשעה ברשימה  יש  המתמטיקה  מבחינת  לרכוש.  אמור  ג'  כיתה  המסיים  תלמיד  שכל  ומיומנויות  עשר  -ידע 

 ): כאןסעיפים (לקוח מ

 התלמיד 

 ממיין עצמים ובונה מהם סדרות; מבין ויודע להמשיך את החוקיות; )1

 ; 1,000-עד המספר הנתון או הפוך בתחום ה 1-סופר קדימה ואחורה מ )2

נתונים; מבין את המבנה  במילים ובספרות ויודע לקרוא מספרים    1,000-כותב מספרים בתחום ה )3

 העשרוני;

  ולהשתמש בסימנים <, >, =; 1,000-יודע להשוות מספרים בתחום ה )4

(בלי לבצע אלגוריתם בכתב) ובודק את התוצאות באמצעות    100-מחבר ומחסיר מספרים בתחום ה )5

 פעולה הפוכה;

 כופל ומחלק מספרים בתחום לוח הכפל ובודק תוצאות באמצעות פעולה הפוכה; )6

 פותר משוואות עם נעלם אחד ופעולה אחת (ללא שינוי אגפים); )7

 שלביות, ובכלל זה בעיות השוואה;-פותר בעיות מילוליות חד )8

יום; מבין מה זה חוב ויודע מהו כוח -מבצע חישובים עם כסף ומתמודד עם מצבים כאלה בחיי היום )9

 הקנייה של הכסף;

מדידה כגון מילימטרים, סנטימטרים ומטרים מודד אורך (גובה, מרחק, רוחב); משתמש ביחידות    )10

 יום;-ומבצע חישובים פשוטים בהמרת היחידות; משתמש במושג קילומטר במצבים מחיי היום

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000803/O/D20140803.pdf
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שוקל עצמים, מבדיל בין עצמים כבדים וקלים יותר; משתמש במונחים: קילוגרם, חצי קילוגרם,   )11

 ; גרם; מבצע חישובים פשוטים עם מדידות משקל ללא המרת יחידות

 מודד נוזלים בעזרת מתווך כגון כוס; משתמש במונחים: ליטר, חצי ליטר, רבע ליטר;  )12

 ; 0-מעלות מתחת ל 5קורא את הטמפרטורה (אין צורך להשתמש במספרים שליליים, למשל  )13

 ; XIIעד  I-קורא וכותב מספרים במערכת הרומית מ )14

חישובים הקשורים בלוח כותב את התאריכים; מכיר את רצף ימות השבוע וחודשי השנה; מבצע   )15

שעות; משתמש במונחים:    24-ו  12יום; קורא שעונים במערכות של  - השנה במצבים מחיי היום

 שעה, חצי שעה, רבע שעה, דקה; מבצע חישובי שעון פשוטים;

מזהה צורות גיאומטריות פשוטות: מעגלים, מלבנים (כולל ריבועים) ומשולשים במנחים שונים;  )16

נת  באורך  קטעים  והמרת  משרטט  נוסחאות  (ללא  ומלבנים  משולשים  של  היקפים  ְמחשב  ון; 

 יחידות); 

למטה,   )17 למעלה,  המונחים:  באמצעות  שנבחר  לאובייקט  ביחס  האובייקטים  מיקום  את  קובע 

 קדימה, אחורה, ימין, שמאל והשילובים ביניהם;

 ;מזהה סימטרייה (למשל בציור של פרפר); משלים את המחצית השנייה של דמות סימטרית )18

 מזהה שצורה אחת היא הגדלה או הקטנה של הצורה הנתונה; משרטט צורות מוגדלות ומוקטנות.  )19

בחלק הבא של התוכנית ניתנות המלצות לתנאים ולשיטות היישום של תוכנית הלימודים. מבחינת המתמטיקה  

 המחברים ממליצים לעבוד כך: 

הצורה  " בסיסיות.  מתמטיות  אינטואיציות  בבניית   [...] הוא  המיקוד  הראשונים  הלימוד  בחודשי 

ים שנבחרו במיוחד, למשל דסקיות,  הדומיננטית של הפעילויות בשלב זה היא משחקים, שימוש בעצמ

המושגים   ואת  החישוב  מיומנויות  את  מספר,  המושג  את  להמחיש  כדאי  מכן,  לאחר  ועוד.  בלוקים 

- בכיתה א' רק כשליש מהזמן אפשר להקצות לכתיבה במחברות ובספרים. בכיתות ב' ו הגיאומטריים.

לה אמורים  לא  זאת,  עם  לכתיבה,  המוקצה  הזמן  את  להאריך  אפשר  הזמן  ג'  מכסת  בכל  שתמש 

הבעיות   את  יפתרו  שהתלמידים  להקפיד  יש  בעיות  פתרון  בעת  המתמטיקה.  לשיעורי  המוקצית 

המתמטיות באמצעות מניפולציה בעזרת עצמים ויציגו את הפתרון בצורה הנוחה להם, למשל בעל פה  

 . "או באמצעות ציור 
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התלמידים בשלב הראשון ללימודיהם בבית הספר  כפי שאפשר לראות מרשימת הנושאים ומההנחיות למורים, 

היסודי לומדים מתמטיקה באופן אינטואיטיבי ועוסקים רק מעט באלגוריתמים. מתמקדים בטיפוח היכולת  

של התלמידים לפתח דרכי פתרון משלהם לבעיות מילוליות ולהמליל תהליכים מתמטיים. נוסף על כך בכיתות  

שים לב שההערכה המסכמת של התלמידים מתמקדת בציון נקודות  של השלב הראשון מנחים את המורים ל

 ,.Mullis et alהחוזק והחולשה שלהם; החוק הפולני אינו מתיר שימוש בציונים קונבנציונליים בכיתות אלו (

2014 .( 

ג'. באיורים שלהלן מוצגים עמודים מתוך  -את יישום ההנחיות האלה אפשר לראות בספרי הלימוד לכיתות א' 

 ספרי הלימוד הנפוצים בפולין. אחד מ

 : עמוד מתוך ספר הלימוד לכיתה ב' 25איור 
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יש למנות את העצמים שבתמונה ולכתוב את    2עמודים אלו עוסקים במבנה העשרוני של המספר, למשל בתרגיל  

ספרת העשרות ואת ספרת היחידות של המספר המראה את כמות העצמים. בהמשך התלמידים עוסקים בפתרון  

 ). 7) וגם כייצוג צורני (תרגיל6אות פשוטות המוצגות גם כתרגילים (תרגיל משוו

 . 26חרת מאותו הספר אפשר לראות באיור דוגמה א 

 : עמוד מתוך ספר הלימוד לכיתה ב' 26 איור

 

ממספר    29איור   להתקדם  התלמידים  על  כמשוואות:  המוצגים  שרשרת  בתרגילי  לעיסוק  דוגמה    10מראה 

 החיצים מה הוסיפו או הורידו מהמספר (חץ ירוק מסמן חיבור, וחץ אדום מסמן חיסור).ולכתוב מעל  

נקרא   בפולין  היסודי  הספר  בבית  ללימודים  הבא    –  II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV–VIהשלב 

ו'. בשלב זה מחברי תוכנית הלימודים מציבים יעדים לימודיים ספציפיים  - השלב השני של ההשכלה, כיתות ד'

 ):כאן תר ממוקדים (לקוח מויו

חישובית .1 מכיר  יעילות  ושברים;  שלמים  מספרים  עם  פשוטות  פעולות  פה  בעל  מבצע  התלמיד   :

 יום;-מיומנויות אלו במצבים מחיי היוםיודע להשתמש בהם ומסוגל ליישם  ,  אלגוריתמים כתובים

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000803/O/D20140803.pdf
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ובמידע .2 בנתונים  את  שימוש  מבין  וגרפי,  מספרי  טקסטואלי,  מידע  ומעבד  מפרש  התלמיד   :

 המושגים הרלוונטיים ויודע לפרש אותם. 

 : התלמיד בוחר את המודל המתמטי המתאים למצב פשוט ומיישם אותו. בניית מודלים מתמטיים .3

: התלמיד מפעיל חשיבה מתמטית פשוטה שבה מספר קטן של צעדים,  אסטרטגיות הנמקה ויצירת   .4

(כולל חישובים) המובילות לפתרון הבעיה; יכול להסיק מסקנות מכמה   קובע את רצף הפעולות 

 פיסות מידע הניתנות בצורות שונות.

האלה  סעיפים של כל אחד מהנושאים  - עשר נושאים גדולים ותת-בהמשך מופיעה רשימה של ארבעה

 ):כאן(לקוח מ

ספרתיים; מיקום המספרים על -מספרים טבעיים ומבנה עשרוני (קריאה וכתיבה של מספרים רב )1

 בשיטה הרומית).   30ציר; השוואת מספרים טבעיים; כתיבת מספרים עד 

𝟐𝟐𝟑𝟑𝟐𝟐ספרתיים במקרים כמו  -ות חשבון עם מספרים טבעיים (חיבור וחיסור מספרים רבפעול )2 +

𝟒𝟒,𝟔𝟔𝟐𝟐𝟐𝟐או   𝟖𝟖𝟐𝟐 − חד𝟏𝟏,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 מספרים  וחיסור  חיבור  חיבור -;  כלשהו;  טבעי  ממספר  ספרתיים 

רב וחילוק של מספר  -וחיסור מספרים  כפל  ובאמצעות מחשבון;  אלגוריתם  באמצעות  ספרתיים 

ספרתי בעל פה (במקרים פשוטים), בכתב ובמחשבון; -ספרתי ותלת-י, דוספרת-טבעי במספר חד

; זיהוי  100-ו  10,  9,  5,  3,  2-שימוש בחוקי החשבון כדי להקל את החישובים; סימני התחלקות ב 

-ספרתיים ושימוש בסימני ההתחלקות; פירוק מספרים דו-ספרתיים ודו-מספרים פריקים חד

העלאה   ראשוניים;  לגורמים  פעולות  3-ו  2בחזקות  ספרתיים  אומדן  החשבון;  פעולות  סדר   ;

 החשבון.

היום )3 בחיי  שליליים  במספרים  לשימוש  דוגמאות  מתן  שלמים:  מוחלט, -מספרים  ערך  יום; 

השוואה; השלמת סדרות חשבוניות עם מספרים שלמים; חישובים פשוטים בעל פה עם מספרים  

 שלמים.

שברים פשוטים ועשרוניים: שבר כחלק משלם; הצגת השבר כמנה של מספרים טבעיים, והצגת  )4

שבר   הצגת  שברים;  שני  של  משותף  מכנה  מציאת  והרחבה;  צמצום  כשבר;  מההמנה    1-גדול 

כמספר מעורב; מהות המספר העשרוני; מיקום שברים פשוטים ועשרוניים על ציר המספרים; 

ול לעשרוני  פשוט  שבר  איןהפיכת  פשוט  שבר  השוואת -הפך;  עשרוניים;  מספרים  עיגול  סופי; 

 שברים.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000803/O/D20140803.pdf
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פעולות חשבון עם שברים ומספרים עשרוניים: חיבור, חיסור, כפל וחילוק של שברים פשוטים עם   )5

ספרתיים וכן מספרים מעורבים; חיבור, חיסור, כפל וחילוק של מספרים  -ספרתיים ודו-מכנים חד

פש (תרגילים  פה  בעל  בהם  עשרוניים  שיש  תרגילים  חישוב  מחשבון;  ובאמצעות  בכתב  וטים), 

שברים פשוטים ועשרוניים; השוואת שברים בדרכים שונות; מציאת חלק משלם; העלאת שברים  

 ; סדר פעולות החשבון לביטויים עם שברים; אומדן פעולות החשבון עם שברים.3-ו 2בחזקות 

תיבת ביטוי אלגברי פשוט על סמך טקסט אלגברה: שימוש בתבניות פשוטות עם אותיות; כ -קדם )6

מילולי שבו מוטמע מידע מתמטי; פתרון משוואות ממעלה ראשונה עם נעלם אחד באמצעות ניחוש 

 או פעולה הפוכה.

ישר וחלקיו: זיהוי ומתן שמות לנקודה, קו ישר, קטע, קרן; קטעים מקבילים ומאונכים; שרטוט  )7

ים עד לדיוק של מ"מ; מציאת מרחק בין נקודה  קטעים מקבילים ומאונכים; מדידת אורכי קטע

 לבין ישר.

; שרטוט זוויות עד 𝟏𝟏°עם דיוק עד  𝟏𝟏𝟖𝟖𝟐𝟐°זוויות: שוקי הזווית וקודקוד הזווית; מדידת זוויות עד  )8

 ; זיהוי סוגי זוויות (ישרה, חדה, קהה); השוואת זוויות; זוויות צמודות. 𝟏𝟏𝟖𝟖𝟐𝟐°

לפי צלעות ולפי זוויות; בניית משולש עם שלוש צלעות    מצולעים, עיגולים ומעגלים: מיון משולשים )9

אי מקבילית, -נתונות;  מעוין,  מלבן,  ריבוע,  של  זיהוי  המשולש;  זוויות  סכום  המשולש;  שוויון 

 טרפז; תכונות המרובעים; סימון ושרטוט של המיתר, רדיוס המעגל והעיגול.

חרוט   )10 גליל,  פירמידה,  מנסרה,  זיהוי  זיהוי  וְספֵ גופים:  מנסרות; רה;  אוסף  בין  ותיבה  קובייה 

 פריסות של מנסרות, פירמידות; שרטוט פריסה של תיבה.

חישובים גיאומטריים: היקף מלבן, שטח ריבוע, מלבן, מעוין, מקבילית, משולש וטרפז; יחידות   )11

מדידת שטח: מ"ר, סמ"ר, קמ"ר, ממ"ר, דצמ"ר; נפח ושטח פנים של תיבה; יחידות מדידת נפח: 

מיליל הזוויות ליטר,  תכונות  סמך  על  זוויות  וחישוב  זוויות  מדידת  ממ"ק;  סמ"ק,  מ"ק,  יטר, 

 והמצולעים.

פירוש   )12 יישומיים:  ו  10%כרבע,    25%כחצי,    50%כשלם,    100%חישובים  כמאית    1%-כעשירית 

); מדידת זמן בשעות, בדקות ובשניות; 50%,  20%,  10%ממספר נתון; פתרון בעיות עם אחוזים (

מים, שבועות, חודשים ושנים; שימוש ביחידות של מדידת אורך ומשקל מתאימות;  לוח שנה לפי י

 קנה מידה; בעיות תנועה. 

וגרף   )13 דיאגרמה  נתונים מתוך טקסט, טבלה,  נתונים; קריאת  ומיון  מבוא לסטטיסטיקה: איסוף 

 ופירושם. 
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ות בעיות מילוליות: קריאת טקסטים פשוטים שבהם מידע מספרי; שימוש באסטרטגיות פשוט )14

-לפתרון בעיות, כגון ציור, הצגת מידע ועוד; הוצאת נתונים ומציאת קשר ביניהם; פתרון בעיות רב

 שלביות; פתרון בעיות עם קונטקסט יישומי; בדיקת פתרון הבעיה.

רשימת נושאים זו בתוכנית הלימודים היא רשימה כללית. על המחברים של ספרי הלימוד לדייק את התוכן  

ראות עמוד מתוך אחד  הבנתם של התכנים המתמטיים וגישות דידקטיות מקובלות. לדוגמה אפשר להנלמד לפי  

 ).27מספרי הלימוד (ראו איור  

 : עמוד מתוך ספר הלימוד לכיתה ו' 27 איור

 

  7- על התלמידים לפתור תרגיל של סדר פעולות החשבון שבו שברים, מספרים עשרוניים, מספרים שליליים ו

חשבון:   1−פעולות 
2

: 0.5 + 5.25: 0.05 − 7 1
2

× �2.5 − 3 2
3
� + מתכוונים  1.25 הספר  שמחברי  נראה   .

 לתרגול טכני רב למרות ההנחיות המפורשות של התוכנית.

ת הנמוכות, ניתנות המלצות לתנאים ולשיטות יישום של תוכנית  בחלק הבא של התוכנית, כמו בתוכנית לכיתו

 ):כאןהלימודים. מבחינת המתמטיקה המחברים ממליצים לעבוד כך (לקוח מ

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000803/O/D20140803.pdf
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לב למיומנויות  אצל  ת מתמטיות  המטרה העיקרית של בית הספר היא לטפח מיומנויו התלמיד. חשוב לשים 

 שלהלן: 

השתתפות פעילה ברכישת הידע המתמטי ופיתוח היצירתיות של התלמיד יאפשרו לו לזהות קשרים   )1

מאפשרת   האריתמטיקה  גם  אך  עצמאית,  לחקירה  הזדמנויות  נותנת  הגיאומטרייה  וחוקיות. 

 למצוא תחומים שבהם התלמיד ירגיש שהוא חוקר.

יום משתמשים במחשבון, לכן כדאי  -השליטה בביצוע אלגוריתמים היא הכרחית, אך בחיי היום )2

לפתח יחס חיובי למתמטיקה במקום לייגע את התלמידים עם חישובים מורכבים שאינם מובילים  

 להבנה טובה יותר של המתמטיקה. 

ומנות חשובה לחיי  החישובים בעל פה מקילים על בדיקת החישובים באמצעות מחשבון, לכן זו מי  )3

 יום. - היום

אין לצפות מהתלמיד שילמד בעל פה חוקים והגדרות מדויקים; חשוב להקפיד על נכונות השפה   )4

 המתמטית, ללמד ביטויים מדויקים, אך לא לצפות לתוצאות מיידיות. 

כאשר פותרים בעיות מילוליות אפשר לראות כיצד התלמיד מבין טקסטים עם מידע מספרי וכיצד   )5

 דע למצוא אסטרטגיה נכונה לפתרון הבעיה.  הוא יו

שיעורים )6 עוד  לארגן  הספר  בית  לתלמידים    על  הן  המתקדמים  לתלמידים  הן  הזדמנויות  שייתנו 

 המתקשים. 

כפי שאפשר לראות מתוכנית הלימודים עצמה ומההנחיות ליישומה, משרד החינוך הלאומי בפולין אינו מאפשר  

היחיד ההנחיה  התכנים.  מבחינת  בסעיף  גמישות  מופיעה  כאן  שיש  להוסיף  6ה  הספר  לבתי  הוראה  והיא   ,

 שיעורים לתלמידי הקצוות.  

נוסף על כך התוכנית אינה מתייחסת לחלוקת השעות בין הנושאים. בראשית המסמך הוגדרו שעות להוראת  

ד'  ה  שעות מתמטיק   385ו' על התלמיד לקבל  -המתמטיקה בכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי: בכיתות 

 ).  TIMSS, 2015שעות בשנה. מנהלי בתי הספר יכולים להוסיף לשעות אלו שעות נוספות ( 128- כחובה, כ

בעיות   לפתור  מתבקשים  התלמידים  ו'  כיתה  בתום  הניתן  במתמטיקה  המסכם  המבחן  מבדיקת  זאת,  עם 

 ).כאןהמאפשרות פתרון "עם תובנה", למשל שאלה זו (לקוח מ 

https://cke.gov.pl/images/_SPRAWDZIAN/OD_2014/Arkusze-egzaminacyjne/2016_spr/cze1/SP-1X-162.pdf
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 הממלכתי של תלמידי פולין בתום כיתה ו': דוגמה למשימה מהמבחן 28 איור

 

  

לסיכום, תוכנית הלימודים במתמטיקה בפולין מיועדת למורים, לבתי הספר ולמחברי ספרי הלימוד, אך בפועל  

 היא משמשת לרוב את מחברי הספרים.  

  

כל צלע מצלעות המשולש חילק לשלושה חלקים שווים   .PRSמיכאל גזר מנייר משולש שווה צלעות 

. מיכאל קיפל את  Iמוצג באיור וחיבר את נקודות החלוקה באמצעות הקטעים המקווקווים כמו ש

 . IIהמשולשים הקטנים שנוצרו כפי שמוצג באיור 

סמ"ר. מה    60- יש שישה משולשים שווי צלעות. שטח המשושה שווה ל  IIבמשושה שמוצג באיור  

 ? הקיפו את התשובה המתאימה:PSRשטחו של המשולש 

 120ד.   90ג.   60ב.   30 .א
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כיצד תוכנית הלימודים מתייחסת לנושאים ספציפיים, כגון שברים, מספרים עשרוניים ולוח     4.5.3

 ביטוי?הכפל ובאילו כיתות היא באה לידי 

 לוח הכפל  .א

תוכנית הלימודים במתמטיקה בפולין מתייחסת ללימוד לוח הכפל בתוכנית המיועדת לכיתות הנמוכות של בית  

ובודק   ג' "כופל ומחלק מספרים בתחום לוח הכפל  הספר היסודי. על פי התוכנית תלמיד שמסיים את כיתה 

 ה.תוצאות באמצעות פעולה הפוכה". אין התייחסות נוספת לנושא ז 

 שברים .ב

ולמעשה במהלך שלוש שנים התלמידים לומדים    ההיכרות עם עולם המספרים הרציונליים מתחילה בכיתה ד',

להכיר את השברים, לבצע פעולות חשבון איתם, להשוות ולמקם אותם על ציר המספרים. אין פירוט נוסף על  

ו' אפשר לראות שהדרישות אינן    כך בתוכנית הלימודים. עם זאת, מתוך המבחנים במתמטיקה למסיימי כיתה

 . )29(איור   גבוהות כל כך

 : דוגמה למשימה מהמבחן הממלכתי של תלמידי פולין בתום כיתה ו'29 איור

 

כאן התלמידים מתבקשים לבחור שבר המתאר את החלק הצבוע: שתי משבצות מתוך עשר או חמישית מכל  

 מילולית. הצורה. משימה נוספת מהמבחן הזה היא בעיה 
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 : דוגמה למשימה מהמבחן הממלכתי של תלמידי פולין בתום כיתה ו'30 איור

 

היו   יאנק השתתף בחוג ריקוד. בחוג  פגישה    36כאן התלמידים מתבקשים למצוא חלק משלם:  וכל  פגישות, 

ארכה  
3
4
 שעה. מחקו את המיותר: 

 36ב.  27א.  א / ב שעות. אורכו של הקורס הוא  •

 150ד.  90ג.  יאנק הפסיד שתי פגישות של החוג. הוא הפסיד ג / ד דקות מהחוג. •

 מורכבות יותר. לא נמצאו משימות 

 מספרים עשרוניים  .ג

  גם המספרים העשרוניים מוצגים בתוכנית בנקודות: הכרה, פעולות חשבון, השוואה ומיקום על ציר המספרים 

 . לימוד נושא זה נמצא בתוכנית של הכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי.  )31(איור 
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 פולין בתום כיתה ו': דוגמה למשימה מהמבחן הממלכתי של תלמידי 31 איור

 

על התלמידים לזהות מה משקלה של הקערה שבה מחצית מכמות הקמח, אם משקלה של קערה ריקה הוא  

 ק"ג.  1.4ק"ג ומשקלה של קערה מלאה הוא  0.2

 להרחבה בנושא תוכנית הלימודים במתמטיקה בפולין אפשר לקרוא:  ***

 על מערכת החינוך בפולין:  .1

 https://education.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/the-system_2014_www.pdf 

 תוכנית הלימודים לבית הספר היסודי ברפובליקת פולין ובה תוכנית הלימודים במתמטיקה:  .2

 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000803/O/D20140803.pdf 

 "ב בפולין: מיצמבחני   .3

 https://cke.gov.pl/sprawdzian/archiwum/arkusze-archiwum/ 

https://cke.gov.pl/sprawdzian/arkusze/ 

 

  

https://education.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/the-system_2014_www.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000803/O/D20140803.pdf
https://cke.gov.pl/sprawdzian/archiwum/arkusze-archiwum/
https://cke.gov.pl/sprawdzian/arkusze/
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 תוכנית הלימודים במתמטיקה ברפובליקה הצרפתית  4.6

לשמונה מחולקת  הצרפתית  שלושה-הרפובליקה  חבלים,  ביבשת  -עשר  המדינה  בגבולות  נמצאים  מהם  עשר 

תוכניות הלימודים הרשמיות נכתבות על ידי  ).  ויקיפדיהאירופה, ועוד חמישה חבלים נמצאים מעבר לים (מתוך  

באחריות הרשויות המקומיות.   –משרד החינוך הצרפתי באופן מרוכז, אך יישומן בחלקים השונים של המדינה 

ותוכנית הלימודים במתמטיקה ב ניכר בתחילת המאה התוכניות הלימודים בכלל  . אחת  21- פרט עברו שינוי 

המטרות העיקריות של כל השינויים היא להביא לבתי הספר מתמטיקה אמיתית ו"חיה" וכך ליצור תדמית  

 ). Kahane, 2002  ;Gueudet, Bueno-Ravel, Modeste & Trouche, 2017חדשה ללימודי המתמטיקה (

 לימודים? כיצד פועל תחום הפיתוח של תוכניות ה 4.6.1

תחום הפיתוח של תוכניות הלימודים בצרפת הוא בין הוותיקים בעולם. התוכנית הראשונה במתמטיקה נכתבה  

על ידי ועדה מכובדת של מתמטיקאים, בהם פייר סימון לפלס, גספר מונג' וסילבסטר    19-ממש בתחילת המאה ה

תוכניות הלימודים במתמטיקה, שאומנם  ). מכאן נבנתה מסורת רבת שנים לGispert, 2014פרנסואה לקרואה (

התאימו לזמנן, אך שמרו על רמה גבוהה שנדרשה מהתלמידים בכל אחד מהנושאים, ומשום כך נראתה תוכנית  

ה המאה  בסוף  במתמטיקה  (  20-הלימודים  מסורתית  Hankeln, 2020כאנציקלופדיה  להוראה  הכוונה  עם   (

) מורה  מעט    ). Broadfoot, 1999; Pepin, 2002ממוקדת  לא  הגיל  שכבות  לכל  הלימודים  תוכניות  עברו  מאז 

  11  –השנים האחרונות    95-פעמים, וב  4השתנתה התוכנית במתמטיקה לפחות    21- שינויים. מתחילת המאה ה

). חוקרי התחום טוענים שכנראה רצתה כל ממשלה חדשה  Kelly, Centurino, Martin & Mullis, 2020פעמים ( 

 ).  Gueudet et. al., 2017מתמטיקה משלה (בצרפת תוכנית לימודים ב

קוד החינוך מאגד  ).  Code de l'éducation(קוד החינוך  את  פרסמה הממשלה הצרפתית    21-בתחילת המאה ה

את כל החקיקה ואת ההנחיות הרגולטוריות בתחום החינוך. לאחר הצגת העקרונות הכלליים של ניהול מערכת  

החינוך קבע הקוד את ההוראות הנוגעות לבתי הספר, להשכלה הגבוהה, לצוותי ההוראה, לתוכניות הלימודים  

הצ החינוך  משרד  פיתח  החינוך  קוד  של  פרסומו  בעקבות  הנקרא  ועוד.  מסמך   Socle commun deרפתי 

connaissances, de compétences et de culture  )המסמך יצא לאור  משותף לידע, למיומנויות ולתרבות  בסיס .(

. מסמך זה מגדיר  2015-ומאז עובר שינויים תקופתיים. המסמך האחרון המתוקן יצא לאור ב  2005-לראשונה ב

להיות מסוגל לעשות בשמונה תחומים: תקשורת בשפת האם; תקשורת  מה בוגר מערכת החינוך אמור לדעת ו

בשפות זרות; יכולת מתמטית ומיומנויות בסיסיות במדע ובטכנולוגיה; יכולת דיגיטלית; ללמוד איך ללמוד;  

 ). כאןכישורים חברתיים ואזרחיים; יכולת יוזמה ויזמות; רגישות תרבותית וביטוי עצמי (נמצא 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
http://cache.media.education.gouv.fr/file/17/45/6/Socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_culture_415456.pdf
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בעקבות פרסומו של קוד החינוך התחיל בצרפת תהליך עומק לשיפור ההשכלה והחינוך, ובין השאר החלו לשפר  

הלימודים בתוכניות  השינוי  המתמטיקה.  לימודי  כהנא    את  ועדת  מדו"ח  ניכר  באופן  הושפע    –במתמטיקה 

) המתמטיקה'  מדעי  ללמד  L'Enseignement des sciences mathématiques'הוראת  כיצד  המלצות  ובו   (

הלימודים  with both rigour and imagination  )Kahane, 2002מתמטיקה   תוכנית  של  הבסיס  כלומר   .(

 כים שלעיל.העכשווית במתמטיקה בא מתוך שלושת המסמ

הלימודים לתוכניות  העליונה  הוועדה  ועדות:  שתי  של  באחריותן  נמצא  בצרפת  הלימודים  תוכניות    פיתוח 

)Conseil Supérieur des Programmes  –  CSP(   ) החינוך  של  העליונה  de rieuréSup Conseil והמועצה 

l’Education   –  CSE  .(CSP    .מזמינה קבוצת מומחים שאמורה לבנות את תוכנית הלימודים במקצוע מסוים

לדיון ולהצבעה על קבלתה עם    CSP-כאשר קבוצת המומחים מסיימת את עבודתה היא מעבירה את התוכנית ל 

השינויים שחברי הוועדה מציעים. בוועדה שלושה נציגים מהפרלמנט, שני חברים מהמועצה לכלכלה, לסביבה  

  ,ושמונה אנשי חינוך שמקבלים מינוי מהשר (פרופסורים מהאוניברסיטאות, מפקחים של משרד החינוך  ולחברה 

 ועוד). 

כדי לדון ביישום התוכנית במערכת החינוך הצרפתית. במועצה זו    CSE-לאחר מכן תוכנית הלימודים עוברת ל

חברים    97 ועוד  שנים)  לארבע  (מינוי  החינוך  מערכת  נציגי  לשנתיים),  (מינוי  התלמידים  נציגי  בהם  חברים, 

 . בסופו של דבר שר החינוך מאשר את התוכנית.  )OECD, 2018שנראים לשר החינוך רלוונטיים (

שני שלבים, בכל שלב שלוש שנות לימוד. בכל שלב ובכל כיתה מקצוע המתמטיקה נלמד  בחינוך היסודי בצרפת 

 . )32(ראו איור  חמש שעות שבועיות

 ) כאןמבנה הלימודים בבית הספר היסודי בצרפת (לקוח מ :32יור א

 

https://www.frenchschoolbocaraton.com/the-elementary-school.html
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הנקרא 'שלב היסודות'. המטרה העיקרית של השלב הזה היא    2הלימודים בבית הספר היסודי מתחילים משלב 

לספק לתלמידים בסיס איתן בקריאה, בכתיבה, במתמטיקה ובמיומנויות שפה כלליות. המקצועות האקדמיים  

וב של מדעים ולימודי  הנלמדים בשלב זה הם: השפה הצרפתית, השפה האנגלית, מתמטיקה, גילוי העולם (שיל

)  consolidationחברה), אזרחות ואתיקה, אומנות ומוזיקה. לאחר מכן מגיע השלב השלישי שנקרא 'איחוד' (

והכנת התלמידים למעבר מבית הספר היסודי    2ולו שתי מטרות עיקריות: חיזוק כישורי הידע שנרכשו בשלב  

זה בשלב  הנלמדים  האקדמיים  המקצועות  הביניים.  האנגלית,    לחטיבת  השפה  הצרפתית,  השפה  הם: 

 Gueudetמתמטיקה, מדע וטכנולוגיה, היסטוריה וגיאוגרפיה, אזרחות ואתיקה, תולדות האומנות ומוזיקה (

et. al., 2017 .( 

לסיכום, מי שאחראי לפיתוח תוכניות הלימודים בצרפת הן ועדות העובדות בשיתוף פעולה בין משרד החינוך,  

בור הרלוונטי. הערכת תוכניות הלימודים מתבצעת על ידי השוואת הישגי התלמידים  הפרלמנט הצרפתי והצי

ובהתאם לכך מתכננים את השינויים בתוכניות. תוכנית הלימודים  PISA  )Gueudet et. al., 2017במבחני    ,(

 ).Kelly et al., 2020( 2018במתמטיקה עברה את השינוי האחרון בשנת 

 תוכנית הלימודים במתמטיקה? כיצד בנויה  4.6.2

בנויה   התוכנית  זאת,  עם  בנושאים.  גמישות  ואין  התלמידים,  כל  את  מחייבת  הצרפתית  הלימודים  תוכנית 

שנתיים, והגמישות היא בתוך הבלוק: תלמיד צריך להגיע לתוצאות המצופות תוך שלוש שנים  -בבלוקים תלת 

נית אינם מציינים את מספר השעות הנדרש לכל  בהתאם לבשלות שלו ולאופן ההוראה בכיתה. מחברי התוכ

נושא אלא יש הנחיה שעל התלמידים ללמוד לפחות חמש שעות מתמטיקה בכל שבוע. החלוקה הנושאית יכולה  

כך אין בתוכנית התייחסות   על  נוסף  להיות על סמך החלטת המורה או בהתאם להנחיות של ספרי הלימוד. 

ד החינוך מתייחס אליהן באיגרות מטעם האגף לתוכניות הלימודים  לשילוב הטכנולוגיה. אלה סוגיות שמשר

 מדי שנה בשנה.  

שלב    –  2תוכנית הלימודים במתמטיקה בצרפת מחולקת בהתאם למבנה של בתי הספר: חלק המתייחס לשלב  

). בשל העובדה שאלה שני מסמכים  כאןשלב האיחוד (נמצא    –   3) וחלק המתייחס לשלב  כאןהיסודות (נמצא  

 . 3, ולאחר מכן לשלב 2שונים, קודם כול תתבצע התוכנית לשלב 

, כלומר לשלוש השנים הראשונות בבית הספר, מתחילה מהקדמה המציגה את המטרות  2לב  התוכנית של ש

העיקריות של ההוראה והלמידה בגיל זה. המטרה העיקרית של השלב הזה היא רכישת ידע בסיסי בארבעה  

ית  תחומים: קריאה, כתיבה, חשבון וכבוד לאחרים. מבחינת מחברי התוכנית על ההוראה בשלב הזה להיות מובנ 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/30/62/2/ensel169_annexe1_985622.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/30/05/0/ensel169_annexe2V2_986050.pdf
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את   ולארגן  הנלמד  החומר  על  הזמן  כל  לחזור  יש  לכן  התלמידים,  בין  השונות  את  בחשבון  ולהביא  וברורה 

 ההוראה בצורה דיפרנציאלית, וכך לבנות משמעות לנושאים הנלמדים לצד שליטה במיומנויות הנדרשות. 

וסף על כך התוכנית  כך למשל, לגבי המתמטיקה נדרשת הבנה של פעולות החשבון לצד שליטה בלוח הכפל. נ

מדגישה שיש צורך בביצוע "חכם" של חישובים על סמך תכונות וחוקים המראים שהתלמידים מבינים את מה  

שהם עושים. כמו כן לפי התוכנית חשוב שהתלמידים יתנסו באמצעי המחשה שונים כדי ליצור הבנה מלאה של  

ועוד דבר מעניין, מחברי התוכנית מנחים את המ ורים שיש ללמד את התלמידים לנמק מדוע  מושג המספר. 

 וכיצד הם ביצעו פעולה כזו או אחרת, מדוע קיבלו תשובה מסוימת וכיצד בחרו את צעדיהם לפתרון הבעיה. 

פרק   כל  לאחר מכן מופיעים הפרקים של הדיסציפלינות העיקריות לשלב הזה: קריאה, כתיבה ומתמטיקה. 

ותה הדיסציפלינה. מבחינת המתמטיקה מתמקדים ביכולת  מתחיל מהקדמה המפרטת את מרכז הכובד של א 

לפתור בעיות ככלי עיקרי לטיפוח יכולות החיפוש, ההנמקה והתקשורת המתמטית. פתרון בעיות זו הדרך ללמוד  

היום לחיי  קשורות  להיות  יכולות  הבעיות  שאלות.  ולהעלות  המיומנויות  את  לחזק  חדשים,  או  -מושגים  יום 

נפגשים בשיעורים אחרים. המטרה היא להציע בעיות שדורשות חיפוש אחר פתרון,    למצבים שבהם התלמידים

יישום של פעולת חשבון כזו או אחרת. המבוא אף מדגיש את הצורך   ולא בעיות בנוסח הבית ספרי המהוות 

 בפיתוח היכולת לכתוב מתמטיקה ולדבר מתמטיקה. 

ידים אמורים לרכוש בתום השלב השני. מדובר  החלק הבא של תוכנית הלימודים מתייחס למיומנויות שהתלמ

 ):כאן בשש מיומנויות (לקוח מ

 חיפוש .1

תמיכת המורה  ולעסוק בתהליך פתרון בעיות על ידי התבוננות, שאילת שאלות, התנסות, השערות   •

 לאחר חקר עצמאי;במידת הצורך 

 לבדוק, לנסות כמה מסלולים שהעלו התלמידים בעצמם.  •

 

 מידול .2

לכמויות   • הקשורות  בעיות  ובמיוחד  מהסביבה,  בעיות  לפתור  כדי  מתמטיים  בכלים  להשתמש 

 ומדידותיהן;

 מצבי כפל; –להבין שיש בעיות שמראות מצבי חיבור, ואחרות  •

https://cache.media.education.gouv.fr/file/30/62/2/ensel169_annexe1_985622.pdf
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 גיאומטריות באובייקטים אמיתיים ולשחזר אותן מבחינה גיאומטרית.לזהות צורות  •

 

 ייצוג .3

 להבין את מערכות הייצוג השונות (ציורים, דיאגרמות ועוד); •

 להשתמש במספרים כדי לייצג כמויות או גדלים; •

 להשתמש בייצוגים שונים של גופים גיאומטריים לתיאור מצבים במרחב.  •

 

 רציונל .4

 מניפולציה, חישוב או מדידה; לצפות את התוצאה של  •

על   • להחליט  כדי  וכדומה)  ניסוי  תוצאות  אחרים,  של  (טיעונים  שונים  אלמנטים  בחשבון  להביא 

 שיקול נכון בפתרון בעיה;

 לדעת להצדיק טענות. •

 

 חישוב .5

או בכתב, באופן מדויק או משוער תוך שימוש באסטרטגיות  • לחשב במספרים שלמים, בעל פה 

 מתאימות;

 את סבירות התוצאות.לדעת לבדוק  •

 

 תקשורת .6

לדעת להשתמש בשפה טבעית או בשפה מתמטית, בכתב או בעל פה או בסמלים כדי להסביר או   •

 לנמק את הפתרונות.

) בשלושה תחומים:  עצמה  תופיע התוכנית  מכן  ( 1אחר  וחישובים;  מספרים   (2) ומדידות;  כמויות  ) מרחב  3) 

לתחום שהוא מתאר, ולאחר מכן התוצאות המצופות בסוף השלב השני  וגיאומטרייה. כל פרק מתחיל במבוא  

 מרחב וגיאומטרייה.  –נושאים. נציג לדוגמה את הנושא השלישי - ובהמשך תוכנית הלימודים לפי תת
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במבוא לנושא הזה בתוכנית הלימודים הצרפתית מתארים באופן כללי מה על התלמיד ללמוד בשלב השני בנושא  

 ): כאןלקוח מ מרחב וגיאומטרייה (

ירכשו התלמידים ידע מרחבי כמו התמצאות ומיקום במרחב, וגם ידע גיאומטרי על גופים הנדסיים    2בשלב  

ותנועה במרחב קשור   על העולם' וצורות במישור. הלימוד של התמצאות  'שאלות  קשר הדוק למקצועות 

(מדעים) ו'חינוך גופני'. ידע גיאומטרי תורם לבניית מושגי היסוד של מרחק, השוואת אורכים, מקבילות, 

ומבעיות   ממניפולציות  בנויים  הזה  השלב  בסוף  הצפויים  והידע  הכישורים  וסימטרייה.  מאונכות 

 קונקרטיות, בכללן משחק בעזרת אמצעי המחשה. 

לימוד נושא זה מהווה המשך ללימודי הגיאומטרייה בגן. הידע המרחבי מבוסס על בעיות שמטרתן הגדרת  

המיקום של העצמים או תיאור תנועת העצמים במרחב. ההמללה תופסת מקום נכבד לצד ייצוג סימבולי  

פעילויות באמצעות  מתפתחת  הנדסיים  גופים  עם  ההיכרות  גיאומטריים.  לאובייקטים  מיון,   וקישורם 

באמצעות   נרכשים  נפוצות  צורות  של  וידע  המישור  גיאומטריית  של  המושגים  גופים.  ויצירת  הרכבה 

 מניפולציות ופתרון בעיות (שחזור, מיון, תיאור, זיהוי ושיום צורות).

שחזור צורות גיאומטריות פשוטות ומורכבות מהווה מקור חשוב לבעיות גיאומטריות שאפשר לשנות את  

בהתאם לצורות שיש לשחזר. המושגים הכלליים של הגיאומטרייה (קווים, נקודות, קטעים,  הקושי שלהן  

 זוויות ישרות) מוצגים בבעיות כאלה. 

בגיאומטרייה כמו בכל נושא אחר חשוב במיוחד שהמורים ישתמשו בשפה מדויקת ומותאמת ויציגו את  

 שתמש בו. אוצר המילים המתאים במהלך הלמידה, וכך יעודדו את התלמידים לה 

 

  

https://cache.media.education.gouv.fr/file/30/62/2/ensel169_annexe1_985622.pdf
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 בסיום השלב בנושא יופיעו תוצאות הלמידה המצופות: 

 איתור וקשר בין העצמים במרחב באמצעות ייצוגי כיוון.  •

 זיהוי, שיום, תיאור והעתקה של גופים במרחב.  •

 זיהוי, שיום, תיאור והעתקה של צורות מישוריות. •

 ים, מרכז וסימטרייה.היכרות ושימוש במושגים: קווים ישרים, זוויות ישרות, שוויון אורכ •

הגופים   נושא  את  לדוגמה  נביא  ללמוד.  התלמידים  שעל  הסוגיות  של  מדויק  תיאור  יופיע  השלישי  בשלב  רק 

 ההנדסיים: 

 לזהות, לשיים, לתאר ולשחזר גופים הנדסיים:

 לזהות ולמיין את הגופים הרגילים מבין הגופים השונים; •

 בסביבתם הקרובה;לזהות את הגופים ההנדסיים הפשוטים  •

 לתאר ולהשוות בין הגופים באמצעות מושגים מתאימים; •

 לבנות גופים מורכבים מקוביות ומתיבות על סמך ייצוגים שונים, כגון תמונות, שרטוטים ועוד;  •

להכיר את שמותיהם של הגופים האלה: קובייה, תיבה, כדור, גליל, חרוט ופירמידה. לדעת לזהות   •

 אותם.

 קודקוד וצלע בפאונים שונים. לדעת לזהות פאה,  •

 לדעת שפאות הקובייה הן ריבועיות, ופאות התיבה הן מלבניות (ויכולות להיות גם ריבועיות). •

כדי להבין טוב יותר את השילוב בין שיום לבין זיהוי בתוכנית הלימודים הצרפתית נציג כאן לדוגמה משימה  

בשרטוט, לצבוע את המשולשים בצבע צהוב ואת  מאחד מספרי הלימוד. על התלמידים לשיים את הצורות ש

צלעות. למרובעים יש ____    המרובעים בצבע כחול, ולאחר מכן להשלים שני משפטים: "למשולשים יש ____

 .)33 ראו איור( צלעות"
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 ) כאן(לקוח מ דוגמה למשימה מתוך ספר לימוד צרפתי :33 איור

 

 ).34(ראו איור  שא התמצאות במרחבדוגמה למשימה השייכת לנו 

  

https://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/322/art/doc/1/12fa9b8af1313339383834373731313532313939.pdf
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 ) כאן(לקוח מ דוגמה למשימה מתוך ספר לימוד צרפתי :34 איור

 

 התלמידים מתבקשים לגזור את החלקים שלמטה ולסדר אותם על פי ההנחיות האלה: 

 השמש מעל האדמה. הענן נמצא משמאל לשמש.  .א

 העולם התחתון נמצא למטה. הים נמצא מתחת לענן.  .ב

 .  35ת על פי הסיכום באיור בתום השלב השני התלמידים אמורים לרכוש את הידע ואת המיומנויו 

  

https://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/322/art/doc/1/12fa9b8af1313339383834373731313532313939.pdf
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 ) כאן(לקוח מהתוצאות המצופות בלימודי המתמטיקה בסוף השלב השני  :35 איור

 

). יש כאן  כאןהמסמך שלהלן הוא תוכנית הלימודים לשלב השלישי. התוכנית בנויה באותו האופן (אפשר לראות  

חטיבת   של  הראשונה  ולשנה  היסודי  הספר  בית  של  האחרונות  לשנתיים  המתמטיקה  לימודי  על  כללי  מבוא 

במה  לרכוש  אמורים  שהתלמידים  הכישורים  רשומים  מכן  לאחר  נמצאים  הביניים.  ובהמשך  הלימודים,  לך 

שלושת הנושאים העיקריים, בכל אחד מהם מצוינות גם התוצאות המצופות לסוף השלב השלישי. אפשר לראות  

 .36 את התוצאות האלה באיור

 )כאן (לקוח מ התוצאות המצופות בלימודי המתמטיקה בסוף השלב השלישי :36 איור

 

https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/encyclopedia/france.html
https://cache.media.education.gouv.fr/file/30/05/0/ensel169_annexe2V2_986050.pdf
https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/encyclopedia/france.html
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 ).37 בצילום שלהלן מתוך ספר הלימוד אפשר לראות מה רמת המשימות בנושא הסימטרייה (ראו איור

 : עמוד מתוך ספר לימוד צרפתי בנושא הסימטרייה37 איור

 

 

התלמידים לדעת לבנות תמונה של  הסימטרייה שבה מתעסקים בלימודי המתמטיקה היא סימטרייה קווית. על  

האובייקטים הגיאומטריים גם במקרה שהמקור נמצא בצד אחד של הציר וגם במקרה שהציר עובר דרך המקור.  

נוסף על כך התלמידים נדרשים לזהות אם קו ישר העובר דרך צורה מסוימת הוא קו הסימטרייה שלה. חשוב  

ליישו זה  -מי המתמטיקה בחיי היום לציין שכל הפרקים בספרי הלימוד מקושרים  גם במקרה של עמוד  יום. 

אפשר לראות תמונות של האובייקטים מהמציאות, והתלמידים מתבקשים למצוא את צירי הסימטרייה שלהם.  

 יתרה מזו, המשימה בצד ימין למטה מובילה את התלמידים להגיע להכללה לגבי צירי הסימטרייה של המעגל. 

פת אמורים לעבור מבחן המציג את הישגיהם במתמטיקה. הפריטים במבחן  בסוף השלב השלישי תלמידי צר

ובעצם   כזאת)  התאמה  להם  שמגיעה  (לתלמידים  קול  פס  ועם  תמונות  עם  מוצגים  והם  יישומיים,  הם  הזה 
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(תרגום    2020בודקים עד כמה התלמיד יכול להתמצא בסביבה שבה הוא חי. להלן דוגמה ממבחן כזה משנת  

 ): כאןחופשי, לקוח מ

 ליטר. כמה דלק נשאר בטנק?   80קיבולת של טנק הדלק במכונית היא  

 ליטרים  3בערך  �

 ליטרים 30בערך  �

 ליטרים 40בערך  �

 ליטרים 50בערך  �

הלימודים במתמטיקה ברפובליקה הצרפתית מיועדת למורים, למחברי ספרי הלימוד ולצוותי ההדרכה  תוכנית  

 והפיקוח. לפי התיעוד באתרי האינטרנט אלה באמת האוכלוסיות שמשתמשות בה. 

כיצד תוכנית הלימודים מתייחסת לנושאים ספציפיים, כגון שברים, מספרים עשרוניים ולוח   4.6.3

 היא באה לידי ביטוי? הכפל ובאילו כיתות

 לוח הכפל  .א

במתמטיקה   הלימודים  בתוכנית  הנהוגה  תוכנית  הכפל  לוח  ללימוד  מתייחסת  הצרפתית  ברפובליקה 

 ג').  -י (כיתות א'של בית הספר היסוד 2המיועדת לשלב  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/2de-CAP/88/5/20LINU_Doc_Pro_Numeratie-final_1323885.pdf
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ולדעת לפתור    100-תלמיד שמסיים את השלב הזה אמור לשנן את עובדת הכפל בתחום העל פי התוכנית  

4  תרגילים מן הסוג × 7 =?  ;?× 7 = 28  ;?× 4 = 28 

 אין התייחסות נוספת לנושא זה.

 שברים פשוטים .ב

המטרה   כתוב:  וחישובים'  'מספרים  לנושא  במבוא  השלישי.  בשלב  רק  מתחילה  השברים  עם  ההיכרות 

הטבעיים, למשל  המספרים  בהרחבת עולם המספרים הטבעיים לשברים היא להשלים את החסר מבחינת  

מדידה מדויקת של אורכים. בתוצאות המצופות מהלמידה כתוב שעל התלמידים לדעת לייצג את השברים  

 הפשוטים ולפתור בעיות באמצעות השימוש בהם.  

 פירוט הנושאים הקשורים בשברים מכיל את הסוגיות שלהלן: 

 

 שונות, למשל: ההיכרות עם שברים פשוטים ובכלל זה היכולת להציג את השבר בדרכים

𝟒𝟒
𝟑𝟑

=
𝟏𝟏
𝟑𝟑

+
𝟏𝟏
𝟑𝟑

+
𝟏𝟏
𝟑𝟑

+
𝟏𝟏
𝟑𝟑

= 𝟏𝟏 +
𝟏𝟏
𝟑𝟑

= 𝟒𝟒 ×
𝟏𝟏
𝟑𝟑

 

- יומית לשפה מתמטית, למשל 'מחצית' וכפל ב-היכולת לתרגם את הנאמר בשפה היום
𝟏𝟏
𝟐𝟐
זה  

 אותו דבר.

 השימוש בשברים לצורכי המדידות.

 מיקום השברים על ציר המספרים, מציאת המספרים הטבעיים שביניהם נמצא השבר.

 שני שברים עם אותו מכנה.השוואת 

 .1- הצגת מספר מעורב כסכום של שלם ושבר הקטן מ

ההיכרות עם שמות שונים לשבר, למשל  
𝟏𝟏
𝟐𝟐

= 𝟓𝟓
𝟏𝟏𝟐𝟐

 ;
𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟐𝟐

= 𝟏𝟏𝟐𝟐
𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐

 ;
𝟏𝟏
𝟐𝟐

= 𝟐𝟐
𝟒𝟒

 . 

 השימוש בשברים כדי לבטא מנה בין שני מספרים.

 פתרון בעיות באמצעות השימוש בשברים פשוטים.
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התלמידים יודעים לעבוד עם שברים עם אותו מכנה, כאשר מתמקדים בייצוג השבר ובשימוש  בסופו של דבר  

 יום. כך למשל, המבחן בתום כיתה ו' מציג את המשימות שלהלן: - בשברים שאפשר לפגוש בחיי היום

 

 

 

 איזה חלק מהתמרורים מהווים התמרורים שצורתם משולש?   )א(

 

 

 

 4.6.3תרגום המשימה נמצא בפרק  )ב(

 מספרים עשרוניים  .ג

שלב השלישי. התלמידים לומדים את המבנה  בהמספרים העשרוניים נמצאים בתוכנית הלימודים במתמטיקה  

השונים בכתיב העשרוני, שיום וכתיבת  העשרוני של המספרים העשרוניים עד אלפיות ואת היחס בין המקומות 

ובייצוג לפי ערך המקום). התוכנית מכוונת לשימוש   (בספרֹות, במילים  המספרים העשרוניים בדרכים שונות 

,  -, דצי-, קילו-מסיבי במספרים העשרוניים בנושא המדידות והקשר בין הקידומות לבין הייצוג העשרוני (סנטי 

רשים לדעת להשוות מספרים עשרוניים, לסדר אותם מהקטן לגדול או להפך,  ). נוסף על כך התלמידים נד-מילי

לקבוע מה הם המספרים הטבעיים שביניהם נמצא מספר עשרוני מסוים ולחבר או לחסר מספרים עשרוניים.  

 כך למשל, המבחן בתום כיתה ו' מציג את המשימות שלהלן:
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 ממתקים. בחרו את ההצעה הטובה ביותר עבור הלקוח. בחנות מוצעים שלושה מבצעים על חבילות  )א(

 

 

 

 ?0.95€מהו מחיר כיכרות הלחם שלפניכם אם מחיר כיכר אחת  )ב(

 להרחבה בנושא תוכנית הלימודים במתמטיקה בצרפת אפשר לקרוא:  ***

 ): 2018מסמך מיומנויות במתמטיקה (עדיין לא עבר התאמה לתוכנית הלימודים של  .1

 http://media.education.gouv.fr/file/27/02/7/livret_personnel_competences_149027.pdf 

 דוגמה לערכת לימוד במתמטיקה של אחת מההוצאות לאור בצרפת:   .2

https://www.enseignants.hachette-education.com/college/classe/cycle-3-

4172/disciplines/mathematiques-5306 

https://medias.hachette-livre.fr/media/contenuNumerique/029/608851-001-C.pdf 

https://fr.calameo.com/read/005049895546007dc1bcd 

אחד    למשימותדוגמאות   .3 בכל  לימודיהם  במהלך  התלמידים  הישגי  את  להעריך  המאפשרות 

 מהשלבים: 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geometrie/38/5/RA16_C3_MATH_Espace-

geometrie_897385.pdf 

https://eduscol.education.fr/177/mathematiques-cycle-2 

https://eduscol.education.fr/251/mathematiques-cycle-3 

https://eduscol.education.fr/1501/tests-de-positionnement-de-seconde-et-de-

cap?menu_id=1846 

https://eduscol.education.fr/137/attendus-de-fin-d-annee-et-reperes-annuels-de-progression-

du-cp-la-3e   

http://media.education.gouv.fr/file/27/02/7/livret_personnel_competences_149027.pdf
https://www.enseignants.hachette-education.com/college/classe/cycle-3-4172/disciplines/mathematiques-5306
https://www.enseignants.hachette-education.com/college/classe/cycle-3-4172/disciplines/mathematiques-5306
https://medias.hachette-livre.fr/media/contenuNumerique/029/608851-001-C.pdf
https://fr.calameo.com/read/005049895546007dc1bcd
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geometrie/38/5/RA16_C3_MATH_Espace-geometrie_897385.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geometrie/38/5/RA16_C3_MATH_Espace-geometrie_897385.pdf
https://eduscol.education.fr/177/mathematiques-cycle-2
https://eduscol.education.fr/251/mathematiques-cycle-3
https://eduscol.education.fr/1501/tests-de-positionnement-de-seconde-et-de-cap?menu_id=1846
https://eduscol.education.fr/1501/tests-de-positionnement-de-seconde-et-de-cap?menu_id=1846
https://eduscol.education.fr/137/attendus-de-fin-d-annee-et-reperes-annuels-de-progression-du-cp-la-3e
https://eduscol.education.fr/137/attendus-de-fin-d-annee-et-reperes-annuels-de-progression-du-cp-la-3e
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 סיכום 

יתוח של תוכניות הלימודים במתמטיקה בשש מדינות נבחרות היא לתרום  מטרתו של מחקר זה על תהליכי הפ

לדיון על תוכניות הלימודים בארץ בכלל ועל תוכניות הלימודים במתמטיקה לבית הספר היסודי בפרט. בתיאור  

תהליך הפיתוח של תוכניות הלימודים במדינות הנבחרות יש התייחסות לסוגיות שהן מעבר לנדרש בשאלות  

 ).13טבלה ראו לכן הממצאים העיקריים מוצגים בטבלה שלהלן (המחקר, 

 : אפיון התהליך של פיתוח תוכניות הלימודים 1חלק  

. הכיוון  כיוונים עיקריים בפיתוח תוכניות הלימודיםמתוך הנתונים שנאספו וניתוחם הכללי אפשר לזהות שני  

משרד החינוך של אותה המדינה. מדינות  הראשון הוא פיתוח תוכניות לימודים על ידי מחלקה מיוחדת בתוך  

שאגפי   להזכיר  יש  פולין.  ורפובליקת  אנגליה  סינגפור,  רפובליקת  רוסיה,  הן  כזו  בצורה  עובד  התהליך  שבהן 

תוכניות הלימודים במשרדי החינוך אינם עובדים בחלל ריק. בדרך כלל ההנחיות לבניית התוכניות מתקבלות  

תיכונית. הכיוון השני הוא הקמתו של  - ישות להשכלה בית ספרית ועלמתוך חוקי המדינה המגדירים את הדר

גוף מיוחד שאחראי לפיתוח תוכניות לימודים. כך למשל, בקהילייה של אוסטרליה הוקם גוף מיוחד האחראי  

. ברפובליקה הצרפתית הוקמו שתי ועדות  ACARA  – לפיתוח תוכניות לימודים ולהערכת הישגי התלמידים  

התוכניות  מיוחדות   ליישום  שאחראית  וועדה  התוכנית  לכתיבת  מומחים  ועדת  התוכנית:  בפיתוח  שעוסקות 

המקרים   בשני  החינוך.  במערכת  המייעצות    –החדשות  בוועדות  או  התוכניות  פיתוח  מומחים    –בצוותי  יש 

 ת. , למשרדי החינוך יש מעמד מכריע בניהול תהליכי הכתיבה והיישום של התוכניואתמהאקדמיה. עם ז

רפובליקת    – . משנה סדורה בנושא זה יש רק במדינה אחת  זמן לפיתוח תוכניות הלימודיםהממצא הנוסף הוא  

שלוש נדרשות  חדשה  לימודים  תוכנית  פיתוח  לתהליך  המדינות  שאר  בכל  בסינגפור  -סינגפור.  שנים.  ארבע 

הלימודים בכל שנה ומה  התהליך הזה בנוי בסבבים של שש שנים. ידוע מראש מה העבודה הנדרשת בתוכנית  

 מטרתה של העבודה.

  קבוצה ראשונה. במקרה זה המדינות מתחלקות לשלוש קבוצות:  הערכת תוכניות הלימודיםסוגיה אחרת היא  

  בקבוצה השנייהקבוצת המדינות כמו הפדרציה הרוסית, שבה אין מידע על הערכת התוכניות בדרך כלשהי;  –

הלימו  – תוכניות  הערכת  שבהן  בין המדינות  למבחנים  בהתאם  אלו אפשר  -דים מתבצעת  למדינות  לאומיים. 

קבוצת המדינות שבהן מתבצע תהליך    –  קבוצה שלישיתלייחס את רפובליקת פולין ואת הרפובליקה הצרפתית;  

מובנה ועמוק של הערכת תוכנית הלימודים. כך למשל, בסינגפור בתהליך הזה מתייעצים עם מומחים, עם מורים  
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לוונטיים אחרים, וכן סורקים את התוצאות של הערכת ההישגים. באנגליה מצטרפים לכל זה  ועם גורמים ר

מהגוף   המפקחים  תוכנית    Ofstedביקורי  לעומת  המתוכננת  הלימודים  תוכנית  את  לבחון  כדי  הספר  בבתי 

פעל  הלימודים הנלמדת בפועל. במדינות שבהן קיים תהליך מובנה של הערכת תוכניות הלימודים התהליך מו 

 בערך פעם בשש שנים. 

 : אפיון תוכניות הלימודים במתמטיקה בבית הספר היסודי 2חלק  

העוזרות למורים ולמחברי ספרי    מטרות אופרטיביותאחד המאפיינים של תוכניות הלימודים הוא הימצאות של  

מטרות אלו. המטרות  כך שיאפשרו את השגתן של  הלימוד לבנות את ההוראה ואת חומרי העזר למורה ולתלמיד,  

השלבים   את  ומציינות  מסוים  נושא  או  הדיסציפלינה  הוראת  של  הכלליות  מהמטרות  נגזרות  האופרטיביות 

היישומיים בדרך להשגת המטרה הכללית. המטרה האופרטיבית מפרטת את ההתנהגויות הגלויות שהתלמיד  

נוסחות בצורה ברורה ונגישה, למשל  ירכוש וידע לעשות. בחלק מתוכניות הלימודים המטרות האופרטיביות מ

בחלק   ללמוד...".  אפשרות  יקבל  "הבוגר  או  ילמד..."  "הבוגר  הרוסית:  הפדרציה  של  הלימודים  בתוכנית 

תוכנית   כך  בתוכנית.  נושא  כל  לפני  המבוא  בטקסט  כתובות  האופרטיביות  המטרות  הלימודים  מתוכניות 

יות לימודים שבהן אין התייחסות למטרות כאלה, למשל  הלימודים של הרפובליקה הצרפתית מסודרת, ויש תוכנ 

 בתוכנית הלימודים של הקהילייה האוסטרלית. 

החלוקה במקרה    או תוצאות מצופות ממנה.  לתוכנית הלימודים   עוד סוגיה חשובה היא הימצאות סטנדרטים 

ופות. חשוב לציין  הזה היא דיכוטומית: ברוב המדינות לתוכנית הלימודים מצורפים סטנדרטים או תוצאות מצ

שפיתוח הסטנדרטים נעשה ברוב המקרים בתום פיתוח תוכנית הלימודים, למשל באנגליה נקבעו הסטנדרטים  

 ארבע שנים לאחר פרסומה של תוכנית הלימודים עצמה.

של    ההתייחסות לאוכלוסיות שונות המאפיין הבא של תוכניות הלימודים במתמטיקה לבית הספר היסודי הוא  

התייחסות זו באה לידי ביטוי במגוון דרכים: הצעה לסוגיות שבאמצעותן אפשר להעמיק בכל אחד  תלמידים.  

מהנושאים כמו בפדרציה הרוסית או כחלוקה להקבצות החל בכיתה ה' כמו בתוכנית של רפובליקת סינגפור.  

כל אחד  אין להתעלם מכך שחוץ מהפדרציה הרוסית אין התייחסות לאוכלוסיות שונות של תלמידים בתו ך 

מהנושאים. כפתרון לבעיה זו הציעו מדינות אחדות תוכנית שאינה מחולקת לכיתות אלא לשלבי לימוד, כמו  

דו למבנה  המחולקת  באנגליה  התוכנית  תלת-למשל  או  הרפובליקה  -שנתי  של  הלימודים  תוכנית  או  שנתי 

תלת לבלוקים  המחולקת  בסי-הצרפתית  מתבצעת  התלמידים  הישגי  הערכת  בלוק  שנתיים.  או  שלב  כל  ום 

 ומאפשרת למורים ולמחברי ספרי הלימוד גמישות, ולתלמידים התפתחות מותאמת בלימודי המתמטיקה. 
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רשימת   הוא  הלימודים  תוכניות  של  המרכיבים  לימודי    מיומנויותאחד  במהלך  לרכוש  התלמידים  שעל 

ני רב בין המדינות. כך למשל,  הדיסציפלינה. הכוונה היא ליכולת ביצוע בתחום כלשהו. גם במקרה זה יש שו

טכניות.   מיומנויות  מגדירה  ואינה  חשיבה  מיומנויות  מגדירה  האוסטרלית  הקהילייה  של  הלימודים  תוכנית 

לדעתם של מחברי התוכנית מיומנויות חשיבה הן חשובות יותר להמשך לימודי המתמטיקה. תוכנית הלימודים  

תלמיד   שכל  כישורים  של  כאוסף  כתובה  אנגליה  לחשב  של  היכולת  כגון  מיומנויות  גם  בהם  לרכוש,  אמור 

חישובים בכתב או בעל פה. מדינות שבהן יש רשימת סטנדרטים כוללות בתוכם את רשימת המיומנויות. כך  

 למשל באנגליה ובפדרציה הרוסית. 

ם:  בתוך תוכנית הלימודים עצמה. כאן יש תמימות דעי חלוקת השעות לנושאים השוניםהממצא המעניין הוא 

בשום תוכנית אין חלוקה כזו. כל המדינות משאירות החלטה זו בידי המורים ומחברי ספרי הלימוד. עם זאת, 

השעות נע בין ארבע    מתמטיקה בשנת לימודים אחת. מספר  רוב המדינות מגדירות את מספר השעות שיש ללמד 

: בכיתות נמוכות יש כאלה  לשבע שעות שבועיות. "אורך" השעה משתנה ממדינה למדינה וגם מכיתה לכיתה

דקות (למשל בפדרציה    50-דקות, והארכת זמן השיעור בכיתות גבוהות יותר עד כ  35שממליצים על שיעור של  

הרוסית), ויש כאלה שממליצים שלא ללמד מתמטיקה כדיסציפלינה נפרדת בכיתות הנמוכות אלא לשלב סוגיות  

 רפתית).שונות מכמה דיסציפלינות יחד (למשל ברפובליקה הצ

היא סוגיה שיש לה התייחסות בכל אחת מתוכניות הלימודים. ההתייחסות היא    טכנולוגיהסוגיית השימוש ב

שמצרפת   היחידה  התוכנית  שיותר.  כמה  בטכנולוגיה  להשתמש  חמה  המלצה  עם  המבוא  בפרקי  כלל  בדרך 

  כל שאר המדינות רק   הדגמות ופעילויות כאלה לכל אחד מהנושאים היא תוכנית הלימודים של אוסטרליה.

מציינות את הצורך להשתמש בטכנולוגיה. חשוב לציין שבכל המדינות הכלים הטכנולוגיים מצורפים לסדרות  

 של ספרי הלימוד, וכל מורה הרוצה בכך יכול להיעזר באתרים בהתאם לסדרה שבה בחר בית ספרו. 

ל, שברים פשוטים  : ההתייחסות של תוכניות הלימודים לשלושת הנושאים: לוח הכפ3חלק  

 ושברים עשרוניים 

 לוח הכפל  .א

מכוונות   התוכניות  הכלל.  מן  יוצא  ללא  המדינות  כל  של  הלימודים  בתוכניות  נמצאת  הכפל  לוח  הוראת 

תוכנית   פי  על  הפוכה.  פעולה  באמצעות  התוצאות  את  לבדוק  ליכולת  וכן  פה,  בעל  הכפל  לוח  ללימוד 

עד   הכפל  לוח  את  פה  בעל  ללמוד  צריכים  התלמידים  אנגליה  של  12הלימודים  × תוכני12 פי  ועל  ת  , 
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דו  וחילוק עם מספרים  כפל  לבצע  יש ללמוד  ספרתיים  -ספרתיים ותלת-הלימודים של הפדרציה הרוסית 

 . 100-במקרה שאפשר להיעזר בביצוע פעולות בתחום ה

 שברים פשוטים .ב

השונּות בין התוכניות בנושא שברים פשוטים היא רבה וקשורה לקשיים שהתלמידים חווים עם קבוצת  

דרציה הרוסית אינה עוסקת בבית הספר היסודי בלימוד שברים פשוטים. לעומת  המספרים הרציונליים. הפ

זאת, תלמידי סינגפור לומדים שברים פשוטים כולל ארבע פעולות עליהם. עם זאת, ברוב המדינות לימוד  

כתיבה,   (משמעות,  כמספרים  השברים  עם  בהיכרות  מסתיים  היסודי  הספר  בבית  הפשוטים  השברים 

מ אותו  עם  יותר  השוואה  מתמקדים  שברים.  עם  חשבון  בפעולות  עיסוק  ללא  לשבר)  שונים  ושמות  כנה 

 יום ולשימוש בהם בהקשר לפעולת החילוק.  - בקישור השברים לחיי היום 

 שברים עשרוניים  .ג

דווקא נושא זה זוכה לתשומת לב מיוחדת, וברוב המדינות עוסקים בו לעומק. התלמידים לומדים את מהות  

השו  העשרוני,  בכל  המספר  שנמצא  הדגשים  אחד  איתם.  חשבון  ופעולות  העשרוניים  המספרים  בין  ואה 

של   הקשר  הוא  בכלל)  ביסודי  זה  נושא  לומדים  לא  ששם  הרוסית,  מהפדרציה  (חוץ  הלימוד  תוכניות 

המספרים   הלימודים.  תוכניות  של  במבואות  מוסבר  זה  היבט  המדידות.  לנושא  העשרוניים  המספרים 

יום, ולכן העיסוק בו חשוב יותר מהעיסוק בשברים  -מושי מאוד וקשור לחיי היום העשרוניים הוא נושא שי

 הפשוטים. 

, כפי שאפשר לראות המדינות השונות מפתחות את תוכניות הלימודים בהתייחס לשלושה היבטים:  לסיכום

כפי   בחינוך הכללי  וזרמים חדשים  מדינה  באותה  בלימודי המתמטיקה  בחינוך המתמטי, מסורת  מחקר 

ביןשא במחקרים  לראות  מחקרי  -פשר  כגון  היא  TIMSSלאומיים  ספרית  הבית  המערכת  מקום,  מכל   .

שמיישמת את תוכניות הלימודים ומפעילה אותן, ובסופו של דבר טיב לימודי המתמטיקה תלוי באיכות  

המורים. אחת ההמלצות החשובות של כל מחברי התוכנית היא השקעה במורים ובמתן כלים איכותיים  

 רך הוראת המתמטיקה. לצו
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 במתמטיקה בשש מדינות נבחרות : השוואה בין תהליכי פיתוח ותוכן של תוכניות הלימודים 13 טבלה

 הפדרציה הרוסית שאלות המחקר 
הקהילייה של  

 אוסטרליה
 רפובליקת סינגפור

   אנגליה

(מדינה מתוך  

הממלכה המאוחדת  

 של בריטניה) 

 רפובליקת פולין
הרפובליקה 

 הצרפתית

 הנבחרות? כיצד פועל תחום פיתוח תוכניות הלימודים במתמטיקה לבית הספר היסודי במדינות  .1

מהי דרך   1.1

הפיתוח של  

תוכניות 

 הלימודים? 

תוכנית  את 

הלימודים  

בהתאם   יםמפתח

לחוק הפדרלי "על  

החינוך בפדרציה  

הרוסית" הקובע  

סטנדרטים בכל  

אחד ממקצועות  

הלימוד. בהתאם  

לחוק על משרד  

החינוך של  

תוכניות הלימודים   

מפותחות על ידי רשות  

  ACARA מיוחדת 

בהתייעצות עם  

גורמים שונים, כגון  

מורים, מנהלים,  

 חוקרים ועוד. 

מחלקה מיוחדת  

במשרד החינוך  

 הסינגפורי. 

  2011החל משנת 

משרד החינוך  

האנגלי מפתח את  

תוכנית הלימודים  

בעצמו במחלקה  

 מיוחדת. 

  צוותי מומחים

שמשרד החינוך  

  הלאומי מקים

בונים את תוכנית  

 הלימודים בפולין. 

תוכניות הלימודים  

הרשמיות נכתבות על  

ידי משרד החינוך  

הצרפתי באופן  

מרוכז, אך יישומן  

בחלקים השונים של  

  המדינה הוא

באחריות הרשויות  

 המקומיות. 

פיתוח תוכניות  

הלימודים נמצא  
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הפדרציה הרוסית  

לבנות תוכניות  

לימודים בכל  

המקצועות בעצמו  

או להטיל את  

המשימה על גוף  

 אקדמי רלוונטי. 

באחריותן של שתי  

ועדות: הוועדה  

העליונה לתוכניות  

ועצה  הלימודים והמ

העליונה של החינוך.  

הראשונה מזמינה  

קבוצת מומחים  

שבונה את תוכנית  

הלימודים במקצוע  

 מסוים.  

לאחר מכן תוכנית  

הלימודים עוברת  

לוועדה השנייה כדי  

לדון ולהחליט על  

יישום התוכנית  

במערכת החינוך  

הצרפתית. בסופו של  
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דבר התוכנית מקבלת  

 אישור משר החינוך. 

כמה זמן   1.2

לפיתוח   נדרש

 התוכנית? 

לפיתוח תוכנית  

הלימודים הפועלת  

כרגע נדרשו  

 כשלוש שנים. 

התוכנית מתפתחת   כארבע שנים. 

כל הזמן, ומדי שש  

שנים יוצאת גרסה  

   מעודכנת שלה.

אין מידע נגיש   כשלוש שנים. 

 בנושא זה. 

אין זמן קבוע. ידוע  

- מתחילת המאה הש

השתנתה התוכנית   21

במתמטיקה לפחות  

פעמים, ובמשך  ארבע 

השנים האחרונות   95

 פעמים.  11 –

מיהו הצוות  1.3

שמפתח את  

תוכניות 

 הלימודים? 

נציגי משרד  

החינוך עם נציגי  

האקדמיה  

בהתאם להחלטתו  

 של שר החינוך. 

צוות הפיתוח של  

ACARA  וצוות ,

שבהם   מומחים

חוקרים, מורים  

 מנוסים מאוד ועוד. 

אגף תוכניות  

הלימודים במשרד  

החינוך בהתייעצות  

רחבה עם גורמים  

שונים, כגון המכון  

הלאומי לחינוך,  

חוקרים בחינוך  

המתמטי, מנהלים,  

 מורים ועוד. 

האגף לתוכניות  

הלימודים במשרד  

 החינוך. 

צוות מומחים  

מלווה את צוותי  

משרד החינוך  

הרלוונטיים  

 לדיסציפלינה. 

בוועדה שבונה את  

תוכנית הלימודים יש  

שלושה נציגים  

מהפרלמנט, שני חברי  

מועצה לכלכלה,  

לסביבה ולחברה  

ושמונה אנשי חינוך  

שמקבלים מינוי משר  

החינוך (פרופסורים  
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מאוניברסיטאות,  

מפקחים של משרד  

 החינוך ועוד). 

מה מיקומו   1.4

של משרד  

החינוך בפיתוח  

כניות תו

 הלימודים? 

מקום עיקרי  

בעיצוב התוכנית  

בהתאם למדיניות  

של שר החינוך  

המתפקד באותה  

 התקופה.

בקהילייה  

האוסטרלית במקום  

משרד החינוך פועל  

מועצת  גוף הנקרא 

. חברי המועצה  החינוך

הם שרי החינוך של  

המדינות  

והטריטוריות השונות.  

מועצת החינוך מנחה  

  ACARAאת 

 בעבודתה. 

מקום עיקרי בפיתוח  

וביישום של תוכנית  

 הלימודים. 

מקום עיקרי  

של  בפיתוח וביישום 

 תוכנית הלימודים.

מקום עיקרי גם  

בפיתוח וגם  

 ביישום. 

נציגים של המשרד  

מנהלים את התהליך  

ואחראים ליישם את  

 התוכנית בבתי הספר. 

כיצד   1.5

מעריכים את  

תוכניות 

 הלימודים? 

אין מידע על  

הערכת התוכנית  

 בדרך כלשהי. 

באוסטרליה בנוי  

תהליך מסודר של  

הערכת תוכנית  

  ACARA הלימודים:

בשלב הסיקור  

והביקורת של  

תוכנית הלימודים  

מתייעצים עם כל  

הערכת ההישגים  

ותוכניות הלימודים  

מתבצעת על ידי גוף  

:  Ofstedהנקרא 

הערכת תוכניות  

הלימודים  

מתבצעת  

באמצעות  

הערכת תוכניות  

הלימודים מתבצעת  

באמצעות השוואת  

הישגי התלמידים  

http://www.educationcouncil.edu.au/Council/CouncilMembers.aspx
http://www.educationcouncil.edu.au/Council/CouncilMembers.aspx
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מובילה את תהליך  

הערכת התוכנית  

בתום שש שנים מאז  

הפעלתה. את המסמך  

על תהליך הערכת  

התוכניות אפשר  

 כאן. לראות 

הגורמים  

הרלוונטיים, סורקים  

את התוצאות של  

הערכת ההישגים  

וכד' ועורכים  

שינויים בתוכנית  

הלימודים, אם יש  

 צורך בכך.

Office for 

Standards in 

Education, 

Children’s 

Services and 

Skills 

את הדו"ח של  

Ofsted   לגבי

תוכניות הלימודים  

שנכנסו לבתי הספר  

אפשר   2014-ב

. אנשי  כאןלקרוא 

מטפחים   Ofsted-ה

מסגרת תיאורטית  

ומחקרית להערכת  

יות הלימודים  תוכנ

 בכל המקצועות. 

השוואה  

- במחקרים בין

לאומיים כגון  

TIMSS  לא צוין .

משהו אחר בשום  

מסמך של משרד  

 החינוך.  

  PISAבמבחני 

)Gueudet et. al., 

) ובהתאם לכך  2017

תכננים את  מ

 השינויים בתוכניות. 

https://www.acara.edu.au/docs/default-source/curriculum/ac-review_terms-of-reference_website.pdf?sfvrsn=2
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/936097/Curriculum_research_How_to_assess_intent_and_implementation_of_curriculum_191218.pdf
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כל כמה זמן  1.6

מתבצע עדכון 

של תוכנית  

 הלימודים? 

התוכנית יוצאת  

מגדר הרגיל משום  

שמדובר במודל  

שנעשה לפי  

הצלחה או כישלון  

 .ולא לפי זמן

 

העדכון העיקרי  

מתבצע בספרי  

הלימוד על ידי  

מו"לים בהתאם  

להצלחה או  

לכישלון השיטה  

או דרך הוראה  

 מסוימת. 

 

מדי שש שנים.  

התהליך הראשון  

 .2020התחיל ביוני  

מדי שש שנים. בשנת  

אמורה לצאת   2021

גרסה מעודכנת של  

התוכנית. את תחילת  

התוכנית אפשר  

 . כאןלראות 

תוכנית הלימודים  

מתעדכנת כל הזמן.  

נוספו לתוכנית  

,  2018- סטנדרטים ב

סרט הדרכה מטעם  

מרכז המורים ובו  

תוצאות צפויות  

ודוגמאות  

למשימות הערכה  

בכל אחד  

 מהנושאים, ועוד. 

מדי כמה שנים  

המשרד מפרסם  

הנחיות לתוכניות  

ך לא  הלימודים, א

ברור כל כמה זמן  

מתבצע העדכון.  

מהשוואה  

טקסטואלית  

שעשיתי לא  

זיהיתי שינוי  

כלשהו בתוכנית  

הלימודים  

במתמטיקה  

 . 2008משנת 

אין מועד לעדכון  

מסוים. השינוי  

 . 2018-האחרון היה ב

https://www.moe.gov.sg/-/media/files/primary/2021-mathematics-syllabus-primary-1-to-6.pdf?la=en&hash=24C377F2718FE1BC812CB4730CE11FAF42DD0F76
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 כיצד בנויה תוכנית הלימודים במתמטיקה לבית הספר היסודי? .2

האם   2.1

התוכנית מכילה  

מטרות 

 אופרטיביות?

בחלק הראשון של  

תוכנית הלימודים  

ת  נמצאות המבניֹו

של המטרות  

האופרטיביות:  

המבנית הראשונה  

"הבוגר ילמד"   –

והמבנית השנייה  

"הבוגר יקבל   –

 אפשרות ללמוד". 

לתוכנית אין מטרות  

אופרטיביות, אך  

אפשר לחלץ מטרות  

אלו מתוך תיאור  

התוכן הנמצא בחלק  

העיקרי של תוכנית  

 ימודים. הל

המטרות  

של   האופרטיביות 

הלימודים   תוכנית 

הסינגפורית  

נושא,   לכל  מצורפות 

אותן   ללמוד  ואפשר 

התת רשימת  - מתוך 

 נושאים. 

 

תוכנית הלימודים  

מחולקת לשלבים.  

התוכנית בכל שלב  

מתחילה ממטרות  

 אופרטיביות. 

אין מטרות  

אופרטיביות  

בתוכנית  

הלימודים של  

 רפובליקת פולין.  

  אין מטרות

אופרטיביות בתוכנית  

הלימודים של  

הרפובליקה  

 הצרפתית. 

האם   2.2

לתוכנית  

מצורפים 

 סטנדרטים?

לתוכנית מצורפות  

התוצאות  

המצופות מלימודי  

המתמטיקה בבית  

 הספר היסודי. 

לכל כיתה מצורפים  

סטנדרטים המגדירים  

 את הישגי התלמידים. 

לתוכנית לא  

מצורפים  

 סטנדרטים. 

התווסף   2018-ב

לשני החלקים של  

תוכנית הלימודים  

חלק שלישי הנקרא  

Subject content 

skills functional 

מטרתו לתאר את  

לתוכנית לא  

מצורפים  

 סטנדרטים. 

לכל נושא בתוכנית  

הלימודים מצורפות  

התוצאות המצופות  

 בתום שלב הלימוד. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684807/Functional_Skills_Subject_Content_Mathematics.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684807/Functional_Skills_Subject_Content_Mathematics.pdf
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תוצרי הלמידה  

 המצופים. 

האם תוכנית   2.3

הלימודים  

מחייבת את כל  

התלמידים או  

שיש גמישות  

 בנושאי הלימוד? 

תוכנית הלימודים  

מחייבת את כל  

 התלמידים. 

מחברי התוכנית  

מדגישים במבוא את  

הצורך להתאים את  

לימודי המתמטיקה  

לאוכלוסיות השונות.  

אין התייחסות לסוגיה  

זו בחלק הנושאי.  

מכאן אפשר להבין  

שעל התלמידים  

ללמוד את כל התכנים  

המיועדים לאותה  

הכיתה. ההבדל הוא,  

סביר להניח, ברמת  

 ההעמקה בנושא. 

תוכנית הלימודים  

ד' אחידה  -לכיתות א'

לכל תלמידי סינגפור,  

ואין גמישות בנושאי  

כיתה  בהלימוד. החל 

ה' לימודי  

המתמטיקה  

מתחלקים לשתי  

- רמות: רמת ה

standard ורמת ה -

foundation. 

בתוכנית הלימודים  

כתוב: "הציפייה  

היא שרוב  

התלמידים יצליחו  

ללמוד את תוכניות  

הלימודים באותו  

הקצב. עם זאת,  

ות לגבי  ההחלט 

ההתקדמות צריכות  

להתבסס תמיד על  

כך שהתלמידים  

מבינים את הנלמד  

ויכולים להתקדם  

לשלב הבא. יש  

להקפיד להציע  

לתלמידים  

התוכנית מחייבת  

את כל  

התלמידים. עם  

זאת, מחברי  

התוכנית מציינים  

שעל בית הספר  

להציע לתלמידים  

המתקשים שעות  

נוספות של לימודי  

 המתמטיקה. 

תוכנית הלימודים  

הצרפתית מחייבת  

את כל התלמידים,  

ואין גמישות  

בנושאים. עם זאת,  

התוכנית בנויה  

- בבלוקים תלת

שנתיים, והגמישות  

היא למעשה בתוך  

תלמיד  הבלוק: ה

צריך להגיע לתוצאות  

המצופות בתוך שלוש  

שנים בהתאם  

לבשלות שלו ולאופן  

 ההוראה בכיתה.
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המתקדמים בעיות  

עשירות  

ומתוחכמות ולא  

לאפשר האצה  

באמצעות תכנים  

חדשים. לתלמידים  

המתקשים יש  

להציע תרגול נוסף  

לפני המעבר  

 הלאה". 

האם יש   2.4

בתוכנית 

הלימודים  

התייחסות  

למיומנויות 

בצמוד לכל נושא  

 ונושא?

התוכנית מגדירה  

את התוצאות  

המצופות בחלק  

נפרד. אין הגדרה  

של מיומנויות  

 בצמוד לכל נושא. 

הלימודים  תוכנית 

האוסטרלית  

מתמקדת יותר  

במיומנויות החשיבה  

לעומת מיומנויות  

טכניות יותר. עם זאת,  

סטנדרט ההערכה לכל  

אחת מהכיתות מציג  

לכל נושא בתוכנית  

הלימודים בכל אחת  

מהכיתות יש  

התייחסות  

למיומנויות שעל כל  

 תלמיד לרכוש. 

ש התייחסות  י

למיומנויות  

הנדרשות בכניסה  

לכל שלב לימוד,  

ובתומו בחלק  

השלישי של תוכנית  

הלימודים הנקרא  

התוכנית כתובה  

כאוסף של יכולות  

שהתלמיד אמור  

לרכוש בתום כל  

 שלב.

בתיאור של כל נושא  

נמצאת מעין רשימת  

מיומנויות. רשימה זו  

אינה מוגדרת היטב,  

ונדרש עיבוד של  

החלק הזה של  

תוכנית הלימודים  
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עם אילו מיומנויות על  

התלמידים לסיים  

 כיתה מסוימת. 

Subject content 

functional skills. 

כדי להגיע לרשימת  

 המיומנויות. 

כמה שעות   2.5

מוקצות לכל  

אחד  

 מהנושאים? 

אין התייחסות  

לחלוקת שעות  

נושאית. זו  

הסמכות של  

מחברי ספרי  

 הלימוד. 

אין התייחסות לשעות  

הלימוד בתוכנית  

 הלימודים. 

אין המלצה מבחינת  

תוכנית הלימודים  

לחלוקת השעות לכל  

אחד מהנושאים  

  בתוך כיתות הלימוד.

סוגיה זו היא עניינם  

מחברי ספרי  של 

הלימוד, ואלה  

אמורים לטפל  

בחלוקת הנושאים  

המתמטיים על פני  

 שנת הלימודים.

אין הגדרת שעות  

בתוכנית הלימודים  

עצמה. זו החלטה  

של מחברי ספרי  

הלימוד או מורים  

המלמדים  

מתמטיקה בהתאם  

 לכיתה. 

אין התייחסות  

לשעות הלימוד  

לכל אחד  

מהנושאים. את  

ההחלטות האלה  

ברי  מקבלים מח

ספרי הלימוד  

 והמורים. 

בכל שלב ההשכלה  

הבית ספרית  

התלמידים לומדים  

את המתמטיקה  

במשך חמש שעות  

 שבועיות.

כמה שעות   2.6

תוכנית 

הלימודים  

  132  –כיתה א' 

שעות בשנה,  

אין התייחסות לסוגיה  

זו בתוכנית הלימודים  

 האוסטרלית. 

  4 –ב' -כיתות א' 

  שעות שבועיות 

ד'  -(ש"ש); כיתות ג'

אין חלוקה כזו  

בתוכנית הלימודים.  

כל בית ספר מחליט  

 בכיתות  

ג' לא נקבע זמן  -א'

ספציפי להוראת  

אין התייחסות  

לסוגיה זו בתוכנית  

 הלימודים של צרפת.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684807/Functional_Skills_Subject_Content_Mathematics.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684807/Functional_Skills_Subject_Content_Mathematics.pdf
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מקצה לכל  

 שכבת גיל? 

  136 –ד' -כיתות ב' 

 שעות בשנה.

בתי הספר  

  מחויבים לתת

ארבע שעות  

מתמטיקה בכל  

ודים  שבוע לימ

ללא קשר לכיתת  

 הלימוד. 

ש"ש; כיתות   5.5 –

  standard (– 5ו' (-ה'

ו'  - ש"ש וכיתות ה'

)foundation (– 6.5  

 ש"ש.

על שעות הוראת  

המתמטיקה. בדרך  

כלל מספר השעות  

נע בין ארבע לשבע.  

דוגמאות לחלוקה  

כזו אפשר לראות  

 .כאן

המתמטיקה  

מכיוון שההוראה  

בכיתות אלו  

משולבת (כלומר  

אינה מחולקת  

לדיסציפלינות  

 נפרדות). 

ו'  -בכיתות ד' 

הוגדרו שעות  

להוראת  

המתמטיקה: על  

התלמיד לקבל  

שעות   385

יקה כחובה  מתמט

במהלך שלוש  

  128-שנים, כ

שעות בשנה.  

מנהלי בתי הספר  

https://schoolleaders.thekeysupport.com/administration-and-management/structuring-school-day-year/recommended-teaching-time-per-week-for-key-stages-1-and-2/
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יכולים להוסיף  

לשעות אלו שעות  

 נוספות.  

האם תוכנית   2.7

הלימודים  

מחייבת שימוש  

בטכנולוגיה או 

באמצעי  

 המחשה? 

התוכנית אינה  

מחייבת שימוש  

בטכנולוגיה או  

באמצעי המחשה  

כלשהם, אבל יש  

בה הנחיה כללית  

לשימוש בכלים  

טכנולוגיים או  

באמצעי המחשה  

 מסורתיים.

תוכנית הלימודים  

ממליצה על שימוש  

בכלים טכנולוגיים. 

כדי להקל על המורים  

הוקם אתר עם  

פעילויות או המחשות  

דיגיטליות לכל אחד  

- מהסעיפים ותת

הסעיפים של תוכנית  

לימודים. הכניסה  ה

לאתר זה היא  

בתשלום לנכנסים  

מחוץ לגבולות  

 המדינה. 

 

אחד העקרונות של  

ההוראה הוא עקרון  

השימוש בטכנולוגיה,  

והוא מציע למורים  

להשתמש  

ביישומונים במהלך  

ההוראה ולתת  

לתלמידים להתנסות  

 ביישומונים אלו. 

מחברי התוכנית  

ציינו במפורש  

שבבית הספר  

היסודי אין  

להשתמש  

במחשבון. עם זאת,  

יש המלצה  

להשתמש כמה  

שיותר בכלים  

טכנולוגיים כדי  

להדגים ולהמחיש  

לתלמידים את  

 המתמטיקה. 

מחברי תוכנית  

הלימודים  

ממליצים על  

שימוש מסיבי  

בכלים דיגיטליים  

 ובמחשבון.  

מחברי תוכנית  

הלימודים ממליצים  

להשתמש  

בטכנולוגיה, וזאת  

במבוא לתוכנית  

 בלבד.  הלימודים
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 כיצד תוכנית הלימודים מתייחסת לנושאים ספציפיים ובאילו כיתות היא באה לידי ביטוי? .    3 .3

שברים   3.1

 פשוטים

התלמידים בבית  

הספר היסודי  

אינם לומדים את  

נושא השברים  

והמספרים  

 העשרוניים כלל. 

לימוד השברים  

מתחיל בכיתה א'  

מהתעסקות עם חצי.  

התלמידים  בכיתה ב'  

לומדים סדרות  

שברים שמכניהם הם  

 . 8- ו 4, 2

בכיתה ה' על  

התלמידים ללמוד  

להשוות שברים  

ולסדרם על ציר  

המספרים, חיבור  

וחיסור שברים עם  

אותם מכנים  

באמצעות לימוד  

הדרגתי מהמוחשי אל  

ההיכרות עם  

השברים הפשוטים  

על פי תוכנית  

הלימודים  

הסינגפורית מתחילה  

בכיתה ב'.  

התלמידים לומדים  

על השברים כחלק  

ירים את  משלם, מכ

הייצוגים השונים של  

השברים (מודל שטח)  

ועוסקים בהשוואת  

שברים שמכניהם  

. תוכנית  12-קטן מ

הלימודים של כיתה  

ג' בנושא שברים  

פשוטים עוסקת  

ההיכרות עם  

השברים מתחילה  

על    כבר בכיתה א'.

התלמידים להכיר  

את השברים חצי  

ורבע כחלק אחד  

משניים או ארבעה  

חלקים שווים של  

עצם, צורה או  

כמות. בכיתה ב'  

דים  התלמידים לומ

את השברים  

האלה:  
1
3

 ;
1
4

 ;
2
4
-ו 

3
4
 

כחלק מאורך, צורה  

או אוסף של  

עצמים. נוסף על כך  

ההיכרות עם  

עולם המספרים  

הרציונליים  

מתחילה בכיתה  

ד', ולמעשה  

במהלך שלוש  

שנים התלמידים  

לומדים להכיר  

את השברים,  

לבצע בהם פעולות  

חשבון, להשוות  

ולמקם אותם על  

 ציר המספרים.  

אין פירוט נוסף על  

כך בתוכנית  

 הלימודים. 

התלמידים לומדים  

לעבוד עם שברים עם  

אותו מכנה.  

מתמקדים בייצוג  

השבר ובשימוש  

בשברים שהתלמידים  

יכולים לפגוש בחיי  

 יום. - היום
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התרגיל הפורמלי. כמו  

כן התלמידים לומדים  

הרחבת מערכת  

עשרונית מעבר  

ונוסף על כך  למאיות,  

עוסקים בכיתה ה'  

המספרים    בהשוואת

העשרוניים על ערך  

 המקום. 

חיבור וחיסור שברים  

עם מכנים שונים, כפל  

וחילוק שברים  

   נלמדים רק בכיתה ז'.

כולה בשברים  

שקולים: המושג  

שברים שקולים, 

שמות שונים לשבר,  

צמצום שברים  

והשוואת שברים.  

ההיכרות עם  

השברים כחלק  

  מכמות מתחילה 

- ברמת ה. בכיתה ד'

standard   התלמידים

לומדים שברים  

מנקודת ראות של  

פעולת החילוק. נוסף  

על פעולות החיבור  

והחיסור בשברים  

מתווספת פעולת כפל  

של שבר בשלם וכפל  

הם צריכים לדעת  

לכתוב ביטויים מן  

 הסוג  

"
1
3
"  2=   6של  

ולהבין שחצי שווה  

לשני רבעים. בכיתה  

ה' מתחילים ללמוד  

מספרים רציונליים  

של ממש: השוואת  

שברים עם מכנים  

שונים, כאשר  

פולות  מכניהם הם כ

של אותו מספר,  

שמות שונים לשבר,  

מספרים מעורבים  

גם כתוצאה של  

חיבור וחיסור  
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של שברים מסוגים  

שונים. תלמידים  

- הנמצאים ברמת ה

foundation   לומדים

שברים פשוטים  

כאחד הנושאים  

  '.העיקריים בכיתה ה 

תלמידים הנמצאים  

  standard -ברמת ה

לומדים בכיתה ו'  

חילוק של שברים  

פשוטים עם כל סוגי  

השברים, לומדים  

כיצד להשתמש  

במחשבון לצורך  

חישובי שברים  

ועוסקים בפתרון  

בעיות מילוליות  

שברים, חיבור  

וחיסור שברים עם  

מכנים שונים,  

כאשר מכניהם הם  

כפולות של אותו  

מספר, כפל של  

- שברים הקטנים מ

ומספרים   1

מעורבים במספר  

 שלם.

רק בכיתה ו'  

התלמידים מגיעים  

להיכרות עם  

ום של  הרחבה וצמצ

שברים ושימוש  

במכנה משותף.  

נוסף על כך בכיתה  

זו מתחילים ללמוד  
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גם בעיות   –בשברים 

שלביות וגם  -רב

בעיות לא שגרתיות.  

תלמידים הנמצאים  

  -ברמת ה

foundation סקים  עו

בהיכרות עם  

השברים כתוצאה של  

פעולת החילוק בין  

שני מספרים שלמים  

ולומדים את פעולת  

 החילוק בשברים.  

כפל של שברים  

כולל   1-הקטנים מ

צמצום המכפלה,  

אם צריך, וחילוק  

של שבר במספר  

שלם. בכיתה ו'  

התלמידים אמורים  

לראות את הקשר  

בין שבר פשוט לבין  

 פעולת החילוק.  

 

מספרים  3.2

 עשרוניים

ההיכרות עם  

המספרים העשרוניים  

מתחילה בכיתה ד' על  

ידי הרחבת המקומות  

העשרוניים לעשיריות  

ולמאיות ויצירת  

לימוד המספרים  

העשרוניים בסינגפור  

כיתה ד'.  מתחיל ב

התלמידים לומדים  

את מהות המספרים  

העשרוניים הן  

ההיכרות עם  

המספרים  

יים  העשרונ 

מתחילה בכיתה ג'.  

בכיתה זו  

התלמידים  

המספרים  

העשרוניים  

מוצגים בתוכנית  

בנקודות: הכרה,  

פעולות חשבון,  

השוואה ומיקום  

התלמידים לומדים  

את המבנה העשרוני  

של המספרים  

העשרוניים עד  

אלפיות ואת היחס  

בין המקומות השונים  
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הקשר בין השבר  

הפשוט לבין השבר  

העשרוני. בכיתה ה'  

ים על  התלמידים לומד

ערך המקום של  

המספרים העשרוניים  

מעבר למאיות. בכיתה  

ו' התלמידים לומדים  

כפל של מספר עשרוני  

במספר שלם וחילוק  

של מספרים שלמים  

כאשר התוצאה היא  

מספר עשרוני. נוסף על  

כך לומדים בכיתה זו  

כפל של מספר עשרוני  

 . 10בחזקות של  

מבחינת המבנה  

העשרוני הן מבחינת  

 מהותם כשברים. 

- בכיתה ה' ברמת ה 

standard   התלמידים

עוסקים בפעולות של  

חשבון במספרים  

עשרוניים ובפתרון  

שלביות  -בעיות רב 

עם ארבע פעולות  

החשבון. אין אזכור  

לנושא זה בכיתה ו'  

.  standard-ברמת ה

תלמידים הלומדים  

- בכיתה ה' ברמת ה 

foundation   חוזרים

על כל מה שנלמד  

זה.  בנושא  בכיתה ד'

לומדים: לספור  

בעשיריות קדימה  

ואחורה, להבין  

שעשירית באה  

מחלוקת העצם או  

  10-קבוצת עצמים ל

חלקים שווים או  

- מחלוקת מספר חד 

, לקשר  10- ספרתי ב

שברים עשרוניים  

לערך המקום,  

מדידות עשרוניות  

 . 10- וחילוק ב

בכיתה ד' לומדים  

ת  לספור במאיו

קדימה ואחורה,  

לכתוב שברים  

עשרוניים עד שתי  

על ציר המספרים.  

לימוד נושא זה  

נמצא בתוכנית של  

  הכיתות הגבוהות

של בית הספר  

 היסודי. 

בכתיב העשרוני,  

שיום וכתיבת  

העשרוניים בדרכים  

שונות (בספרות,  

במילים, בייצוג לפי  

ערך המקום).  

התוכנית מכוונת  

לשימוש מסיבי  

במספרים עשרוניים  

בנושא המדידות  

והקשר בין הקידומות  

לבין הייצוג העשרוני  

,  -, דצי-, קילו -(סנטי

). נוסף על כך  -מילי

התלמידים נדרשים  

לדעת להשוות  

,  מספרים עשרוניים

לסדר אותם מהקטן  
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 בכיתה ו' שוב

עוסקים בנושא זה  

ומתמקדים בעיסוק  

מסיבי בפעולות של  

כפל וחילוק ובפתרון  

שלביות  -בעיות תלת

עם כל פעולות  

החשבון במספרים  

 העשרוניים. 

ספרות אחרי  

הנקודה כמקובל,  

לעגל שברים  

עשרוניים עד  

המספר השלם  

הקרוב ביותר,  

להשוות שברים  

עשרוניים ולפתור  

בעיות של כסף  

ומדידה עם  

מספרים עשרוניים  

עד שני מקומות  

אחרי הנקודה.  

בכיתה ה' נושא  

המספרים  

העשרוניים מקבל  

ל ממש: הרחבה ש

הפיכת שבר פשוט  

לגדול או להפך,  

לקבוע מהם  

המספרים הטבעיים  

שביניהם נמצא מספר  

עשרוני מסוים ולחבר  

 מספרים עשרוניים. 



 בשש מדינות נבחר תוכניות הלימודים במתמטיקהניתוח            ראיסה גוברמן
 

 136 

לעשרוני וההפך,  

הרחבת עולם  

השברים  

העשרוניים  

לאלפיות, השוואה  

והיכרות עם  

אחוזים כשברים  

עשרוניים עם מכנה  

. בהמשך  100

לומדים חיבור  

וחיסור של שברים  

עשרוניים בתחום  

. בכיתה ו'  1-ה

התלמידים לומדים  

כיצד להפוך שבר  

פשוט לעשרוני  

בעזרת פעולות של  

ק, כפל וחילוק  חילו 
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מספרים עשרוניים  

,  1,000- ו 100, 10-ב

וכן לומדים על  

הקשר של הפעולות  

האלה למבנה  

העשרוני, כפל  

מספרים עשרוניים  

(עם ספרה אחת  

ומקסימום שני  

מקומות עשרוניים)  

במספר שלם  

ומבינים את הקשר  

בין שברים  

פשוטים, מספרים  

 עשרוניים ואחוזים.

מבחינת התוצאות   לוח הכפל  3.3

המצופות על  

התלמידים להגיע  

לימוד נושא הכפל  

מתחיל בכיתה ב'  

מהקניית הפעולה  

לימוד נושא הכפל  

מתחיל בכיתה א'  

מהקניית המושגים  

ההיכרות עם  

פעולות הכפל  

והחילוק מתחילה  

על פי התוכנית  

תלמיד שמסיים  

מסוגל  את כיתה ג' 

הלימודים  תוכנית 

במתמטיקה  

ברפובליקת צרפת  
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ליכולת לבצע בעל  

פה חיבור, חיסור,  

כפל וחילוק של  

- מספרים חד 

- ספרתיים, דו

- ספרתיים ותלת 

ם במקרים  ספרתיי

שבהם אפשר  

להפוך את  

הפעולות לפעולות  

  100- בתחום ה

(ובכלל זה פעולות  

 ). 1-וה  0-עם ה

כחיבור חוזר, כאיחוד  

של קבוצות שקולות  

וכשטח מלבן. על  

התלמידים לדעת  

להציג תרגיל נתון  

באמצעות מלבן, לצייר  

קבוצת עצמים כיחידה  

חוזרת על עצמה,  ה

ובעזרת ציור זה לחשב  

את מספר העצמים  

בכמה קבוצות  

שקולות חוזרות.  

בכיתה ג' התלמידים  

נדרשים לזכור את  

  5, 3, 2עובדות הכפל  

וגם את עובדות    10-ו

החילוק התואמות.  

בכיתה ד' התלמידים  

כפל וחילוק  

במשמעותם  

המתמטית, שימוש  

, כפל  ×בסימן  

, חילוק  40- בתחום ה

ופתרון    20- בתחום ה

של בעיות מילוליות  

שלביות  -חד

הקשורות בפעולות  

הכפל והחילוק.  

בכיתה ב' התלמידים  

נדרשים לזכור את  

,  2עובדות הכפל של 

להכיר  ,  10-ו  5, 4, 3

, ÷ולהשתמש בסימן  

ללמוד על יחסי  

הגומלין בין פעולת  

הכפל לבין פעולת  

בכיתה א'. בכיתה  

ב' התלמידים  

מתחילים ללמוד  

את לוח הכפל, והם  

נדרשים ללמוד את  

- ו  5, 2הכפולות של  

ואת ההקשרים   10

  בין הלוחות האלה.

בכיתה ג' ממשיכים  

בלימוד לוח הכפל,  

ולומדים את  

- ו  4, 3הלוחות של  

. רק בכיתה ד'  8

התלמידים  

מסיימים ללמוד  

את לוח הכפל עד  

12 × את חוקי  ,12

פעולת הכפל ואת  

  לכפול ולחלק

מספרים בתחום  

  ולבדוקלוח הכפל  

את התוצאות  

באמצעות הפעולה  

   ההפוכה.

מתייחסת ללימוד  

לוח הכפל בתוכנית  

של   2המיועדת לשלב  

בית הספר היסודי  

ג'). על פי  -(כיתות א' 

התוכנית תלמיד  

שמסיים את השלב  

הזה אמור לשנן את  

עובדת הכפל בתחום  

ולפתור   100-ה

משוואות כפל  

 פשוטות. 
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נדרשים ללמוד בעל  

פה את עובדות הכפל  

10עד  × ואת   10

עובדות החילוק  

 התואמות.  

החילוק, לכפול  

ולחלק בתחום לוח  

הכפל, לפתור בעיות  

שלביות  -כפליות חד

חישובים בעל   חשבול

פה של כפל וחילוק  

בתחום לוח הכפל של  

.  10-ו  5, 4, 3, 2

בכיתה ג' התלמידים  

צריכים ללמוד את  

,  7  ,6לוחות הכפל של 

ובכך לסיים    9-, ו8

את לימוד לוח הכפל  

 בעל פה. 

  1-וה  0-תכונות ה

 בכפל. 
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 רשימת המקורות
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