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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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  מודולת בסיס�פשוטים ועשרוניים שברים 
 ) שעות28היקף (

 

 המלצות ודוגמאות, דידקטיקה תכנים נושא

 משמעות השבר . 1
 )'ש 8( הפשוט

 השבר כחלק  של
 שלם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חלק של כמות 
 )קבוצה(

 

 

 מנה של שני שלמים

 

 

 

 

 

נקודה על ישר 
 המספרים 

 

 

 השבר כאופרטור

 -זיהוי וסימון חלק של שלם רציף בייצוגים דו −
 ;)ריבוע,מלבן,עיגול: כגון(ממדיים מוכרים 

-מון חלק של שלם רציף בייצוגים דוזיהוי וסי −
מטרי סי: כגון( ממדיים לא מוכרים 

, משולש, מלבן, עיגול, מרובע: ואסימטרי
  ;...)משושה

זיהוי השבר כחלק משלם כאשר השלם הוא  −
  ;)קובייה: כגון(ממדית -צורה תלת

 ;)השלמים זהים(השוואת שברים  −

  ;1-שבר גדול מ −

פתרון בעיות מילוליות מתאימות למשמעות  −
 .ל"הנ

 

לא בהכרח ( זיהוי חלק מתוך קבוצה  −
למשל : ים בקבוצה שווים בגודלםהאלמנט

 ;)קיםקבוצה של ממת

פתרון בעיות מילוליות שהמשמעות שלהן היא  −
שלביות -כולל בעיות דו, מציאת חלק משלם

 ;המשמעות הקודמתאת המשלבות 

השוואת גודל של חלקים שונים מאותה כמות  −
 ;ומכמויות שונות

 .ל" בכל ההקשרים הנ1 -שבר גדול מ −
 

, עות באמצעות בעיות מילוליות הקניית המשמ −
כולל בעיות שניתנות לייצוג מוחשי ולא 

 ;מוחשי

כולל , כתיבת מנת חילוק של שני שלמים כשבר −
 ;1 -שברים גדולים מ

 .כתיבת  בעיות מתאימות למשמעויות השבר −

 

 ;מיקום השברים על ישר המספרים −

 :מיקומו של שבר בין שני מספרים שלמים −
 .1 -או שווה ל, 1 - גדול מ ,1 -קטן משבר 

 

: המספר קשור לפעולה, 2שליש של :דוגמה
3
1

 ... של
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 המלצות ודוגמאות, דידקטיקה תכנים נושא

 :ל יש לטפל ב"בכל אחת מהמשמעויות הנ

 ,השוואת שברים

 ,1-שברים גדולים מ

 ,ל"פתרון בעיות מילוליות מתאימות למשמעויות הנ

 .צוגים שונים להמחשת המשמעויותהשימוש ביי
 

 
סדר , שקילות. 2

 )' ש4(וצפיפות 
 

 
 שקילות שברים 
 השוואת שברים

  
 
 

 צפיפות שברים

 ;דור שברים לפי  גודליס −

אין ( השוואת שברים כולל שיטות לא שגרתיות −
 ;)להסתפק בצמצום והרחבה

י צמצום "השלמת שוויון בין שברים ע −
 ;והרחבה

שונים בין שני שברים נתונים מציאת שברים  −
 ;בין שני שברים יש אין סוף שברים(
  ;מציאת מרחק בין נקודות על ישר המספרים −

 .צפיפות מספרים רציונאליים −
 

 
וכפל , חיסור, חיבור.3

שברים פשוטים    
 )' ש4(

 

 
 חיבור וחיסור שברים

 
 כפל שבר בשלם

 ;חישובים בסיסיים −
 ;הבנת האלגוריתם של הפעולה −

השימוש במודלים להמחשת משמעות  −
 ;הפעולות

 .קשר הפעולות עם סיטואציות בעיה −
 

 מספרים עשרוניים .4
 )' ש8(

 

משמעות השבר 
העשרוני כהרחבה של  

 10שיטת בסיס 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

סידור מספרים 
עשרוניים על ישר 

 המספרים
 
 
 

ידע מוקדם של המספרים הטבעיים בבסיס  −
פעולות החיבור והחיסור והקשר בין : 10

בניית : האלגוריתמים למבנה העשרוני כגון
בעזרת הספרות : דוגמה. מספרים עשרוניים

עליכם לבצע את ,  ונקודה עשרונית5,4,0,8
 : המשימות הבאות

, הקטן ביותר, בנו את המספר הגדול ביותר
 .1/2 -הקרוב ביותר ל, 1-הקרוב ביותר ל

 נקבל 100 -בנו מספר שכאשר נכפול אותו ב
 .50 -מספר הקרוב ביותר ל

בנו שני מספרים שונים אשר סכומם יהיה 
 . 60 -קרוב ככל האפשר ל

 5רשמו מספר בעל שלוש ספרות כאשר הספרה 
 .עומדת במקום של העשיריות

 ;  קריאת מספרים  עשרוניים −

 .מת סדרות חשבוניותהשל −

 

מיקום של מספרים עשרוניים סופיים על ישר  −
 ;המספרים

 ;סידור שברים עשרוניים לפי גודל −

 ;השוואת מספרים עשרוניים −
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 המלצות ודוגמאות, דידקטיקה תכנים נושא

 
 
 
 
 
 
 
 
 

קשר בין שברים 
 פשוטים לעשרוניים

 

 

קטנה  הגדלה וה
 10בחזקות 

 
 

בין שני שברים עשרוניים נתונים יש אין סוף  −
 ;שברים עשרוניים שונים

ים לנקודה מסומנת על ישר מציאת שבר מתא −
 ;המספרים

ו  עשרוניים על ישר נתון אסימון מספרים −
 .סימון ערכי נקודות על ציר נתון

 

 ;המעבר  בין שבר פשוט לשבר עשרוני −

 .המעבר  בין שבר עשרוני לבין שבר פשוט −

 

הגדלת והקטנת  מספרים עשרוניים בחזקות   −
דאי לקשר עם נושא הרחבת כ :המלצה, 10

 ;שברים עשרונייםוצמצום 

 .ת ביניהםומדנים של מספרים ופעולוא −
 

 
חיבור וחיסור . 5

מספרים עשרוניים 
 )' ש2(

 

  

 
 )' ש2(הערכה . 6

 

  
 מבחן
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 .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

