
שבילים פלוס לכיתה ד
6מפגש מספר 

20:00המפגש יתחיל בשעה 



?מה במפגש

מענה לשאלות

רקע ונקודות חשובות בפרק–שאלות מילוליות 

דוגמה לשיעור אסטרטגיות



.שקלים2-ו5, 10מטבעות בערך של לרשותכם 

.  שקלים31כיצד תוכלו להרכיב ממטבעות אלה סכום של 

.מצאו את כל האפשרויות

שאלה מילולית

https://he.padlet.com/nechb4/7dce24ajed540m4p

https://he.padlet.com/nechb4/7dce24ajed540m4p


.שקלים2-ו5, 10מטבעות בערך של לרשותכם 

.  שקלים31כיצד תוכלו להרכיב ממטבעות אלה סכום של 

.את כל האפשרויותמצאו 

שאלה מילולית



שאלות מילוליות



o מספרית ותובנה גאומטריתתובנה

o במיומנויות מתמטיותשליטה

o בכלים מתמטיים לפתירת שאלות מילוליותשימוש

o עם משימות חקרהתמודדות

o מצביםמצבים בעזרת המחשות וייצוג מתמטי של ייצוג

o תכונות המושגים והקשרים ביניהםהבנת

o בההשפה המתמטית ושימוש נכון הכרת

מטרות העל בתכנית הלימודים



יצירתיות  

וחדשנות

?למה זה חשוב–בעיות מילוליות 

21-מיומנויות המאה ה 
המיומנויות החשובות להצלחה

תקשורת  

בכתב 

ובעל פה

ניהול וארגון  

מידע

אוריינות 

דיגיטלית

פתרון  

בעיות 

מורכבות

,  הכוונה עצמית

יוזמה והתמדה

חשיבה  

ביקורתית

יכולת 

קבלת  

החלטות

שיתופי  

פעולה

יכולות משא 

ומתן וגמישות 

מחשבתית

(Problem Solving)



יצירתיות  

וחדשנות

?למה זה חשוב–בעיות מילוליות 

21-מיומנויות המאה ה 
המיומנויות החשובות להצלחה

תקשורת  

בכתב 

ובעל פה

ניהול וארגון  

מידע

אוריינות 

דיגיטלית

פתרון  

בעיות 

מורכבות

,  הכוונה עצמית

יוזמה והתמדה

חשיבה  

ביקורתית

יכולת 

קבלת  

החלטות

שיתופי  

פעולה

יכולות משא 

ומתן וגמישות 

מחשבתית



?למה זה חשוב–בעיות מילוליות 

מטרת העיסוק בבעיות מילוליות במתמטיקה היא לפתח את היכולת של 

בכלים מתמטיים שהם רכשו לפתרון בעיות העולות  התלמידים להשתמש

.בסביבתם

חשוב שהסיפור החשבוני יהיה מתוך סיטואציות 

.המוכרות לילדים מחיי היום יום



תכנית הלימודים במתמטיקה

".השונותמילוליות יש מספר צירי התפתחות מלבד זה של שנות הלימוד בשאלות "

פי הקשרים  -השאלות עלדירוג 

טקסטואליים ושלבי התפתחות  

הילדיםמתמטית של -לוגית

בעיות חד  , התחלת הנושא

בעיות  , בעיות השוואה, שלביות

דו שלביות ורב שלביות

פתרון כלליות  אסטרטגיות 

,  כמו מציאת כל הפתרונות

חשיבה  , עבודה שיטתית

.ניסוי ובקרה ועוד, לאחור

המספרים  מערכות 

שהתלמיד שולט בהן 

שברים  , מספרים טבעיים

מספרים עשרוניים, פשוטים



בעיות דו שלביות  

(11ספר ל"מד)

פתרון בעיות בתרגילי שרשרתפתרון בשלבים-בעיות דו שלביות

תרגילים לפתרון2נדרשים בדיוק בעיות דו שלביות

ניסוח , פרוק כל בעיה לשני חלקים

פתרונה ושימוש , שאלת הביניים

בה לפתרון הבעיה העיקרית

שלפתירתן נדרשותפתרון בעיות 

ואפשר לפתור אותן  , שתי פעולות

או בעזרת תרגילים נפרדים  בשני 

תרגיל שרשרת

חזרה והעמקה

פתרון בעיות חד שלביות שנלמדו  

חיבוריות וכפליות ובעיות  -עד כה

.שלביות בסיסיות-דו



:ליחידה הזאת שתי מטרות

שלבית-להעמיק במבנה של בעיה דו. א

בעזרת שאלת הבינייםלהציע דרך פתרון המתבססת על פירוק הבעיה לשני שלבים . ב

פתרון בשלבים  -בעיות דו שלביות

(170' עמ, 11שבילים פלוס )

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103931349#171.6414.4.none


פתרון בשלבים  -בעיות דו שלביות

:הבעיות מרכיב משותף2-בבעיות דו שלביות יש ל

ארגזים של פחיות קולה  2למסיבה קנו 

.ארגזים של פחיות מיץ תפוזים3-ו

.פחיות משקה24בכל ארגז היו 

?כמה פחיות משקה קנו למסיבה

היררכיותבעיות 

השלם בבעיה הראשונה 

מהווה חלק בבעיה השנייה

שלם משותףבעיות 

השלם מהווה שלם גם בבעיה  

השניה

,  תלמידים34יש 1בכיתה ה

.תלמידים36יש 2הובכיתה 

לצורך משחקי הספורט הם התחלקו  

קבוצות כך שבכל קבוצה  10-ל

.אותו מספר תלמידיםהיה 

?כמה תלמידים היו בכל קבוצה

חלק משותףבעיות 

אחד החלקים הוא גם אחד  

השניההחלקים בבעיה 

הספרים בספריית הכיתה  

.מדפים6על מסודרים 

–ספרים 10על כל מדף יש 

מהם ספרי אגדות  3

.ספרי הרפתקאותוהשאר 

כמה ספרי הרפתקאות  

?בספריית הכיתהיש 



פתרון בשלבים  -בעיות דו שלביות

:רמות הקושי בבעיות דו שלביות

מבנה הבעיה

בעיות היררכיות ובעיות שלם משותף קלות מבעיות חלק משותף

הפעולות הדרושות לפתרון הבעיות

צירוף של בעיות כפל וחיבור קלות מצירוף בעיות של חילוק וחיסור

סדר הופעת המרכיבים בבעיה

בתרגילים  מסדר האיברים שככל שסדר המשפטים המתארים את המצב בבעיה שונה 

יותררמת הקושי של הבעיה גבוהה –שבעזרתם פותרים אותה 



פתרון בתרגיל שרשרת -בעיות דו שלביות

?האם התרגיל מתאים

14 + 35 : 7

(179' עמ, 11שבילים פלוס )



פתרון בתרגיל שרשרת -בעיות דו שלביות

(185' עמ, 11שבילים פלוס )



:ניתוח טקסט
קריאה  •

(דמומה/ קולית / חוזרת )

סימון משפט השאלה  •

קריאה ללא מספרים•

אסטרטגיות לפתרון בעיות

:לימוד נושא הבעיות מתייחס לשלושה שלבים, בספרי שבילים פלוס

.הבנת הסיטואציה וכתיבת תרגילים, ניתוח הטקסט

:הבנת הסיטואציה

שימוש באמצעי המחשה•

תרשים/ ציור הבעיה •

ארגון נתונים בטבלה•

נעזרים בכינויים להבנת  •

מבנה חיבורי או כפלי

שימוש בתבנית לארגון •

הנתונים

עבודה מהסוף להתחלה•

?מהן האסטרטגיות המתאימות לכל אחד מהשלבים

:כתיבת תרגילים

הצבת מספרים קטנים•

שימוש בתבנית לכתיבת  •

התרגיל

האם התשובה עונה על  

?השאלה הנשאלת



אסטרטגיות לניתוח הטקסט

(דמומה/ קולית / חוזרת )קריאה 

,ואת השאר הוא סידר בסלסילות, מהם2הוא אכל . תפוחים50לנועם היו 

.תפוחים בכל סלסילה8

?בכמה סלסילות סידר נועם את התפוחים

(174' עמ, 11שבילים פלוס )



אסטרטגיות להבנת הסיטואציה

(162' עמ, 11שבילים פלוס )

?מבנה כפלי או חיבורי-זיהוי כינויים•

שימוש בתבנית לארגון הנתונים•



אסטרטגיות להבנת הסיטואציה

(182' עמ, 11שבילים פלוס )

?מבנה כפלי או חיבורי-זיהוי כינויים•

שימוש בתבנית לארגון הנתונים•



אסטרטגיות להבנת הסיטואציה

'  מסצבע

עטים

עלות

1530אדום

1530כחול

1530ירוק

90כ"סה

המחשה תרשים/ ציור  ארגון בטבלה

(182' עמ, 11שבילים פלוס )

15 15 15

x2



אסטרטגיות להבנת הסיטואציה

הכפליזיהוי היחס -שימוש בתבנית ישר המספרים-תרשים/ ציור 

(185' עמ, 11שבילים פלוס )

150100500

150

50 50 50



אסטרטגיות להבנת הסיטואציה

פתרון מהסוף להתחלה

(184' עמ, 11שבילים פלוס )



לא שגרתיותבעיות 

נקודת והרחבת , הפתרוןהתמקדות בתהליך , על דרכי פתרון מגוונותחשיבה 

.המבט של התלמידים על נושאים ועל רעיונות מתמטיים

 רבותשמתאימות להן תשובות בעיות.

 חיפוש                                                ומומלץ לעודד בהן , המצריכות פתרון על ידי מיצוי אפשרויותבעיות

.פתרונותשל שיטתי 

 חוקיותהמאפשרות מציאת בעיות.

 בנושאים מתמטיים שלא נלמדו בכיתה באופן ישיר ונועדו לעודד את בעיות

באופן אינטואיטיבילפתור אותן התלמידים 



לא שגרתיותבעיות 

(190' עמ, 11שבילים פלוס )



שיעור אסטרטגיות  

'שלב א

.חדרים בזום/ קבוצות / ונאפשר לפתור את הבעיה בזוגות ( לא קלה)לתלמידים בעיה נציג 

(דק בהתאם למורכבות הבעיה7-10)

(186' עמ, 11שבילים פלוס )



שיעור אסטרטגיות  

'שלב ב

.כל קבוצה צריכה להסביר את דרך הפתרון שלה ויכולה להשתמש בכל דרך שתבחר

.בשיעור מקוון אפשר לתת מצגת שיתופית ובה שקף לכל קבוצה

'גשלב 

לאחר המשימה נאסוף את כולם למליאה ונבקש מהקבוצות  

.להציג את דרכי הפתרון

.נוסיף משלנו, במידת הצורך. הדרכיםנרכז את כל 



שיעור אסטרטגיות  

יש לנו סל גדול לבחור ממנו וחשוב להכיר 

.  את כולו

שימוש  מזמנות שונות יכולות בעיות 

.שונותבאסטרטגיות 

.על הפתרוןההכרות עם סל רחב מקלה 

?  מהן האסטרטגיות בהן ניתן להשתמש לפתרון הבעיה, ונשאלנציג בעיה נוספת 




