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 שברים פשוטים ומספרים עשרוניים
 

 מודולת בסיס אחת ומודולה מתקדמת אחת
 

 רציונל

 :במסגרת לימוד נושא השברים  תינתנה שתי מודולות

וספים תוך חזרה והדגשים נ, כל החומר יילמד בצורה ספירלית. מודולת בסיס ומודולה מתקדמת

 .על החומר שנלמד בעבר

 . בהכרת טעויות וקשיים של תלמידים, הלימוד ישולב בהכרת דרכי הוראה שונות

 

 המטרות

 ;הרחבת והעמקת הידע המתמטי של המורים בנושא שברים .1

תגבור ,  העמקה דידקטית של הנושאים השונים תוך התמקדות בדרכי הוראה דיפרנציאליות .2

 ;רה לתלמידים מתקדמיםהעש,  מתקשיםלתלמידים

 ; המחשה שונים להוראת נושא השבריםעזרים ואמצעי, ספרי לימוד, הכרת תכנית הלימודים .3

, מושגים, הגדרות(כרות עם הספרות המקצועית העוסקת בהיבטים השונים של הנושא יה .4

 ;)הסברים של תלמידים, יסות מוטעותתפ, קשיים

 . ים וקישור ביניהן לבין המתמטיקה הפורמאליתניתוח סיטואציות בעיה מתחומים שונ .5
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 מבט כללי -שברים פשוטים ומספרים עשרוניים 
 
 

  שעות28 �מודולה מתקדמת   שעות28 �מודולת בסיס 

 
 משמעות השבר הפשוט . 1

 )' ש8(

 ,    חלק  של שלם

 ,)קבוצה(    חלק של כמות 

 ,    מנת חילוק

 ,ים    נקודה על ישר המספר

 .    אופרטור

 

 ארבע פעולות חשבון בשברים פשוטים . 1
 )' ש8     (

 ,     משמעויות ותכונות

 ,     אלגוריתמים וחוקיות

 ,     מודלים להבהרת המשמעויות
 ,     אומדן ושימוש במחשבון בביצוע תרגילים

 ,     פתרון בעיות כולל בעיות מורכבות

 .     גילוי חוקיות והצדקות

 
 סדר וצפיפות  , קילותש. 2

 )' ש4(
 ,    שקילות שברים

 ,    השוואת שברים

 .    צפיפות שברים

 
    חיסור וכפל שברים, חיבור. 3

 פשוטים      
 )' ש4(

 

 
 ארבע פעולות חשבון במספרים   .2
 עשרוניים      

 )' ש12(
 ,    משמעות ותכונות לארבע הפעולות

 ,    אלגוריתם וחוקיות

 ,    המחשות וייצוגים להבהרת המשמעויות
 ,בביצוע תרגילים    אומדן ושימוש במחשבון 

 ,    פתרון בעיות כולל בעיות מורכבות

 .    גילוי חוקיות והצדקות

 
 מספרים עשרוניים . 4

 )' ש8(
     משמעות המספר העשרוני כהמשך לשיטת  

 ,)קריאה וכתיבה(     הבסיס העשרוני

 , ונייםסידור המספרים העשר    

 , קשר בין שברים פשוטים לעשרוניים    

 .10כפל וחילוק בחזקות     

  
 מעבר משבר פשוט למספר עשרוני. 3

 )' ש4    (
     עיגול מספרים עשרוניים אין סופיים עד  

 מעבר משבר פשוט לשבר ,     מקום מבוקש

.    עשרוני ומעשרוני לפשוט כולל השבר מחזורי

 
 מספרים עשרונייםחיבור וחיסור . 5

 )' ש4    (
 

 
 רציונאליים-מספרים רציונאליים ואי. 4

 )' ש4    (
 

 
 הערכה . 6

 )'ש 2(

 
 הערכה . 5

 )'ש 2(
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  מודולה מתקדמת�שברים פשוטים ועשרוניים 
 ) שעות28היקף (

 
 

 המלצות ודוגמאות, דידקטיקה תכנים נושא

 
חיבור וחיסור של . א1

שברים כולל מספרים 
       מעורבים ושלמים

 )'ש 4(

 ;משמעויות ותכונות של חיבור וחיסור − ר שברים בור וחיסויח

חיבור ): קיבוץ, חילוף (אלגוריתמים וחוקיות  −
, מכנים שונים, וחיסור שברים בעלי מכנים זהים

מספרים מעורבים ושלמים כולל המרה ופריטה 
רצוי לקשר עם המרה . בחיבור וחיסור שברים

 .ופריטה בשלמים

 ;יותהמחשות וייצוגים להבהרת המשמעו −

 ;אומדן ושימוש במחשבון בביצוע תרגילים −

 ;פתרון בעיות כולל בעיות מורכבות −

 ;גילוי חוקיות והצדקות −

מומלץ להשתמש באומדן להעריך ולבדוק תוצאות  −
 ,תרגיל של שני מספרים

-6הנמצאים בין   שני מספרים שלמים לו בין אי : הדוגמ
 נמצא הסכום     4

4      של  
33

3
11  .הצדק    +

: יש צורך בזיהוי וניתוח של: קטי בהיבט הדיד −
  ;שגיאות של תלמידים בחיבור וחיסור שברים

 ;השערות לקיומן

 .אסטרטגיות פתרון אלטרנטיביות        

 

 :מאמר מומלץ

, מודל העוגה המלבנית לשברים פשוטים). 2002(, קורן
 . איך לחשב עם שברים ולהרגיש בלי: או

 

 
כפל וחילוק שברים . ב1

  פשוטים
 )'ש 4(      

 

 כפל שבר בשלם
 

 כפל שברים פשוטים

 כפל מספרים מעורבים

 

 צמצום בפעילות הכפל
 
 
 
 
 
 
 

ר קישו:  למשל,משמעויות ותכונות של כפל וחילוק −
בין סוגי הגורמים למשמעויות השונות של כפל 

 ;חלוקה, טח ש, חיבור חוזר: למשל

פתרון ): קיבוץ, פילוג, חילוף (אלגוריתמים וחוקיות  −
כולל צמצום  , תרגילי כפל של יותר משני גורמים

השימוש בצמצום והרחבה לצורך פתרון נוח . בדרך
 ;והנמקות

 ;ייצוגים והמחשות להבהרת המשמעויות −

 ;אומדן ושימוש במחשבון בביצוע תרגילים −
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 המלצות ודוגמאות, דידקטיקה תכנים נושא

 

, בשבר יסודיחילוק של שלם 
שבר , שלם בשבר כלשהו

 שברב

 

פתרון בעיות כולל בעיות מורכבות שיבטאו  −
 ;משמעויות שונות

  ;גילוי חוקיות והצדקות −
יש לתת סיטואציות בעיה שמדגימות את  : מלצהה

, ת של פעולת הכפל והחילוקהמשמעויות השונו
 .יום-עם חיי יוםולקשר 

חברו סיטואציה לתרגיל : דוגמה
4
1

3
2
×  

  .הפעולה תהיה חלוקהשהמשמעות של  

העברת כפל מספר מעורב במספר מעורב לתבנית של  −

  ;האלגוריתם של הכפל −

 ;פה-לחשיבות לביצוע פילוג בחישובים פשוטים בע −

משמעות החילוק של שלם בשבר היא חילוק  −
 ;להכלה

לדעת שחילוק שלם בשבר יסודי שקול לכפל במכנה  −
 ; חילוק להכלה�) של השבר היסודי(

 ;משמעויות פעולת החילוק כחלוקת השלם −

 ;חיסור חוזר הפעולה הפוכה של הכפל −

 ;לדעת להצדיק את אלגוריתם הכפל בשברים −

, פכיולדעת שחילוק בשבר שקול לכפל בשבר הה −
 ;ולהצדיק

 התוצאה גדולה מהמספר 1 - מבחילוק במספר קטן −
 ;המחולק

 ;השוואת תוצאות לפי משמעות הפעולה −

הפעלת שיקולים בהשוואת תוצאות של תרגיל כפל  −
 ;1 -וחילוק במספרים קטנים או גדולים מ

 ?החליטו מבלי לחשב מי גדול יותר : הדוגמ

4
 או 3:6

4
1:6  

זיהוי וניתוח שגיאות של תלמידים בכפל וחילוק  −
 ;והשערות לקיומן, שברים

 .זיהוי וניתוח אסטרטגיות פתרון אלטרנטיביות −

 :מאמר מומלץ

(Warrington &Kamii, 1998). 



 27

 המלצות ודוגמאות, דידקטיקה תכנים נושא

חיבור וחיסור של . א2
 מספרים עשרוניים

 )' ש4(      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כפל מספרים  . ב2
עשרוניים                  

 )' ש4(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חיבור וחיסור של מספרים 
 עשרוניים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אלגוריתם של כפל שברים 
 עשרוניים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פתרון תרגילי חיבור וחיסור במאוזן ובמאונך עם  −
 ;ברים או יותר מחוברים בחיבורישניי א

 ;פתרון משוואות −

 ;אומדן ושימוש במחשבון בביצוע תרגילים −

 ;פתרון בעיות כולל בעיות מורכבות −

 ;גילוי חוקיות והצדקות −

שימוש במחשבון בביצוע חיבור וחיסור מספרים  −
 ;עשרוניים

 ;אומדן תוצאות −
  :הדוגמ

 :הסכום שלנמצא  6 - ל7בין בין אילו שני מספרים 

 .  הצדק? 3.54 + 3.008

 נמצא הסכום 6.7 -  ל6.9בין בין אילו שני מספרים 
  ?3.54 + 3.2781 :של

 ;אלגוריתם הכפל −

 ;כולל השימוש באומדן, ישור עם כפל שלמיםק −

 ;התייחסות לתוצאות של תרגילי כפל −
 :דוגמאות

סמן את הנקודה בגורמי המכפלה כך שהתוצאה 
 תהיה  

 ?  האם יש לך דרכים נוספות .5 × 3 = 0.15נכונה   
 

יה לה כך שהתשובה תהסמן את הנקודה במכפ
 נכונה

35 = 5 × 0.7.  

 בין שתי המכפלות=  או < >בלי לפתור סמן 

137 × 5.24                13.7× 52.4  
 

כך במכפלה  כשני גורמים 1,7,5,8שבץ את הספרות 
 .10שהמכפלה תהיה קרובה למספר 

סמן את הנקודה העשרונית בתשובה בעזרת 
  .4.36 × 5 = 218השימוש באומדן 

 . רמים כך שהמכפלה תהיה נכונהמצא זוג גו

 0.24 =  _____×_____  

 ;הצדקת מיקום הנקודה העשרונית −

 .חוקי הפעולות חילוף קיבוץ פילוג −
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 המלצות ודוגמאות, דידקטיקה תכנים נושא

 חילוק מספרים .ג2
                       עשרוניים

 )' ש4(     
 

, חילוק מספרים  עשרוניים
כולל מיקום הנקודה 

 העשרונית
 

 ;פתרון תרגילים שונים בחילוק −

קישור בין פעולת החילוק בשלמים לבין הפעולה   −
 ;ריםבשב

הגדלת או הקטנת אחד (הקשר בין המחלק למחולק  −
 ;) על התוצאההמהם או שניהם והשפעת

והשוואת , קשרים בין תכונות הפעולות כפל וחילוק −
 ;יחסים

 ≠או =  לסמן : דוגמה

513:30           3 : 51.3  
1204:40         12.04:4 

 : נתון

37 = 3.3 : 122.1  
  פה-לחשב בע

 = 330 : 12.21 

 ;פתרון בעיות מורכבות  −

 ;גילוי חוקיות והצדקות −

 ; קניות �קישורים לתחומים אחרים  −

חשב במחשבון : דוגמה
3
 . ועגל עד המקום השני2

 .השברים הבאים לסופיים ואין סופייםמיין את 

5
1'

125
2'

60
8'

25
7'

4
3 

  ;בפרט חוק הפילוג: חוקי הפעולותאת  לדעת −

קשר הפעולה בין קבוצות המספרים השלמים  −
 ;רציונאליים-הרציונאליים והאי

, ניתן להשתמש במחשבון בביצוע כפל: המלצה
 ;בת מספרים עשרונייםחילוק וכתי

 )1998,  ואחרים,קליין( :מאמר מומלץ

מעבר משבר פשוט . 3
 לשבר עשרוני

 )' ש4    (

המעבר משבר עשרוני לשבר 
כולל (פשוט בשני הכיוונים 

 )מחזורי

 ;כתיבת שברים עשרוניים כשברים פשוטים −

עיגול מספרים עשרוניים אין סופיים עד מקום  −
 .מבוקש

 

 :מאמר מומלץ
(Kidron & Vinner,1983)
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 המלצות ודוגמאות, דידקטיקה תכנים נושא

מערכות מספרים . 4
 -רציונאליים ואי    
רציונאליים   
)' ש4(   

 
 ;מצפיפות לרציפות שני הכיוונים −

 ספרים שוניםעל ישר המספרים יש מקום לעוד מ −
 כאלה על ישר מספריםלמקם , מרציונאליים

 ;המספרים

 ;ים לקבוצות שונותרציונאלי-מיון מספרים אי −

רציונאליים -וחדים של מספרים איון במקרים מידי −

 ;л וגם 2כגון 

רציונאליים עם מספרים - מספרים איתהשווא −
  ;רציונאלים

-הייצוג העשרוני של המספרים הרציונאליים והאי −
 .רציונאליים

 

 :הערות דידקטיות

מצעי המחשה וייצוגים אלטרנטיביים כדאי לשלב א −
 .ל"טים השונים בנושאים הנהיבל

 .יש צורך לנתח סיטואציות הוראה ולמידה −

שימוש בשיקולים מתמטיים ובתובנה להדגיש  −
 .במקום הפעלת חישובים

 
 מבחן הערכה . 5
)'ש2 (   

  

 מבחן
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  לשתי המודולות בנושא שבריםמקורות 
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 .16 � 11 ,16 ,מספר חזק .ים בהוראת שברים סוגי אלגוריתמ)1998( ,' ר,נירנבורגרו ' א,ארנון

ניתוח : תפקיד המודלים כאמצעי מסייע למתקשים בחשבון )1992(' ח, תובלו ,' ל,בסקי'לינצ

 .109-96 ,ה"ל,מגמות .השבר מושג

 .או איך לחשב עם שברים ולהרגיש בלי, מודל העוגה המלבנית לשברים פשוטים )2002 (' מ,קורן

 .23-16 ,4 ,2000 מספר חזק

 

Reys,B.J., Kim, O.K., & Bay J.M. (1999). Establishing Fraction Benchmarks. 

Mathematics Teaching in Middle School, (May 1999). 
 פעילויות

 .הראשונים ברשימת המקורות מופיעות הצעות רבות לפעילויות בנושא השברים  בשני הספרים

 

 אתרים

htm.index/il.ac.6k-mathcenter://httpלחינוך יסודי  
באתר יש מבחר גדול של  .אוניברסיטה חיפהלחינוך יסודי ב  האתר של מרכז המורים הארצי

והפניות לאתרים נוספים בנושא של שברים פשוטים ומספרים  מאמרים באנגלית ועברית

 .עשרוניים

il.org.galim.math://http 
 התייחסות רחבה  יש במדריך למורים באתר.האתר הוא סביבה מתוקשבת ללימוד שברים

 .עברית בנושא שבריםלבתרגום  Applets יש ניצול רחב של  .לנושאים מתודיים בהוראת שברים

topics/library/edu.swarthmore.forum://http 
כמו כן יש  ,האתר בשפה אנגלית עם הפניות למרבית האתרים העוסקים בהוראת המתמטיקה

 .התייחסות לשאלות של תלמידים

 

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il
http://math.galim.org.il
http://forum.swarthmore.edu/library/topics

