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 לשברשונים שמות שיעור בנושא ־מיקרו

 

את ההבנה ששני שברים שווים מייצגים אותו חלק לפתח מטרה: 

 מהשלם.
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 שוניםשמות  –אותו חלק 

 

 

 המחולקים לחלקים שווים. זהיםעיגולים  4 לפניכם

 .בכחולבכל אחד מהעיגולים צבוע חלק מסוים 

 .מה דומה ומה שונה בין העיגוליםכתבו 
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 פדגוגית מעטפת

 הם מייצגים אותו חלק מהשלם.אז שני שברים שווים  אםאת ההבנה שלפתח  מטרת הפעילות

נושא בתוכנית ה

 הלימודים

 (76שמות שונים לשבר )עמוד  – כיתה ד'

 (98צמצום והרחבה )עמוד  – כיתה ה'

תיאור כללי של 

 הפעילות

השברים  הזו במשימה
1

3
 ,

2

6
 ,

3

9
־ו 

4

12
וכך אנו  ,מתארים אותו חלק צבוע מהעיגול 

 שברים שווים אם לפנינוש ות/תלמידיםבפני  להדגישיכולים 
4

12
=

3

9
=

2

6
=

1

3
 ,

 (.Beckmann, 2019) החלק לאותול"שם" אחר  מתכוונים

פעולת החילוק:  שלכונות מתשל השוויון הזה נובעת  המתמטיתהמשמעות 

)קופרמן,  נהאינה משנה את המ 0שאינו  הכפלת המחולק והמחלק במספר מסוים

חלוקה של החלק ־משמעות השוויון הזה מבחינת הייצוג היא שהוספת תת (.2017

 כפי שניתן לראות בציור שבמשימה. ,המקורי אינה משנה את גודלו

שימוש בעזרים או 

 בכלים דיגיטליים

 שבריםגזרות  (1

 : יישומונים (2

 GeoGebraיישומון מאתר  .א

)יש לעבור להצגת השברים בעיגולים בסרגל  השוואת שברים פשוטים .ב

 .(מצד ימין

ידע קודם הכרחי 

 לביצוע הפעילות

   יכולת להתאים שבר לייצוגו במודל העיגול.ההכרת השבר כחלק משלם ו (1

 חילוק.ה תתכונות של פעולהיכרות עם  (2

 דרכי פתרון אפשריות

 באמצעותיבנו את השברים  ות/התלמידים: אמצעי המחשהשימוש ב (1

זו מאפשרת  דרך .זרותהג ביןהשוואה ישירה  ורכיעו ,גזרות מתאימות

השברים  ולכן ,בגודלם שוויםהעיגולים  בכלהצבועים  שהחלקיםלוודא 

כלומר  ,ביניהם שווים
1

3
=

2

6
=

3

9
=

4

12
. 

http://ymath.haifa.ac.il/
https://www.geogebra.org/m/MSFCTyph
http://biui.org.il/userfiles_math/toolsTeachers/java/fractions/fractions_equ.html
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יוכלו להציג  ות/. במקרה זה התלמידיםה של פעולת החילוקתכונעל סמך  (2

:1את השברים כתרגילי חילוק, למשל  3 ,3: וכדומה. בייצוג כזה הם  9

יוכלו לראות שבתרגילים האלה הוגדלו המחולק והמחלק פי אותו מספר 

 (. 3פי  –)במקרה של התרגילים הרשומים כאן 

רישום השברים בייצוג המספרי והשוואתם בהסתמך על הרחבה  בעזרת (3

 ., או שניהםאו צמצום

ת יכולוטעויות ש

להצביע על קשיים 

או  בהבנת המושג

 המיומנות

התייחסות למספר החלקים הצבועים בלבד: בעיגול הראשון יש חלק אחד  (1

שני חלקים וכך הלאה. לכן החלקים בעיגולים אולי  –צבוע, בעיגול השני 

 שונה.הוא שווים, אך המספר שמייצג את מספר החלקים 

התייחסות להפרשים בין המכנה למונה )טעות די נפוצה על פי מחקרים  (2

 & Clarke & Roche, 2009 ;Gould, 2011 ;Mitchell ,למשל רבים

Horne, 2010 ;Pearn & Stephens, 2004על פי מחקרים אלה .), 

הפרשים בין התים קרובות התלמידים משווים בין השברים על סמך ילע

ניקח שני שברים: לדוגמה מכנה למונה של השבר. 
3

9
־ו  

1

3
. ההפרש בין 

בשבר  המונהלבין  המכנה
3

9
הפרש זה בשבר . 6הוא  

1

3
 מכיוון. 2הוא  

מכנה בשבר המונה והש
1

3
)ההפרש בין המכנה למונה  הם "קרובים" יותר 

טעות זו יכולה לנבוע גדול יותר. ידי התלמיד כ-השבר נתפס על קטן יותר(

. באופן עקרוני "כפלית"ולא  "חיבורית"שב בצורה ומכך שהתלמיד ח

 העדפה זו יכולה להוביל ללא מעט תפיסות שגויות. 

 אפשר לקרוא "חשיבה כפלית"לבין  "חשיבה חיבורית"על השוני בין 

 :אלהבמאמרים 

 חשיבה אינטואיטיבית של ילדים בפתרון בעיות יחס ופרופורציה .א

 (9" גיליון 2000)מתוך "מספר חזק 

התמקצעות מורי )מתוך  רופורציהפעילויות פתיחה לנושאים יחס ופ .ב

 (מודולה מתקדמת -המתמטיקה בבתיה"ס היסודיים: יחס ואחוזים 

הצעות לדיון בתום 

 המשימה

ולשוחח על כך שהחלקים  ,צבועיםאינם חלקים שה ביןאפשר להשוות  (1

החלק הלא צבוע  "שמות" שונים לאותו חלק. ישמשוו ,האלה גם יהיו שווים

 .משלימים לשלםיחד עם החלק הצבוע 

לשוחח  .אפשר להציע לתלמידים לסמן את השברים על ישר המספרים (2

לדוגמה ניקח שני שברים: . על הישר תומסוימ ותעל נקוד
3

9
־ו  

1

3
. ניתן 

http://ymath.haifa.ac.il/
https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue9/intuitive_thinking_orna_lavi_meyir.pdf
https://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/moreymorim/hitmakzeut/materials/ratio-percentage_adv/opening_activities.pdf
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 יותר"ארוכות נגיע אליה "בקפיצות  , אולםאותה נקודה נקבלכי  תלראו

(
1

3
) יותר" קצרותאו "בקפיצות ( 

3

9
על ישר בשברי יחידה גודל הקפיצות (. 

 למספר החלקים בעיגול: מתאיםהמספרים 

 

החלקים הצבועים מספר הקפיצות על ישר המספרים זהה ל מספר

 ם.בעיגולי

הצעות להרחבת 

 המשימה

אפשר לבקש מהתלמידים להסביר מדוע  (1
2

3
=

4

6
 ייצוג הבא:הבאמצעות  

 

אפשר לבקש מהתלמידים לבנות זוגות או שלשות של שברים  (2

, שוניםשמות ב לכנותאותו חלק אפשר כי באמצעותם ניתן לראות ש

 :למשל

 

 הואהמשושה הצהוב מהווה שלם. הטרפז האדום 
1

2
והטרפז  ,מהמשושה 

הוא  אחד מהםכל שמשולשים,  3־הירוק בנוי מ
1

6
מהמשושה. בתמונה  

־ש ניתן לראות
1

2
=

3

6
 (Small, 2009.) 

 .כאןניתן להיעזר ביישומון הנמצא 

 
  

http://ymath.haifa.ac.il/
https://www.didax.com/apps/pattern-blocks/
https://www.didax.com/apps/pattern-blocks/
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