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?מה במפגש

הוראה דיפרנציאלית

כפל וחילוק שברים : הנושא המתמטי

חדש על המדף



חדש על המדף

https://ebag.cet.ac.il/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1/
https://lo.cet.ac.il/player/?document=6a5a2d99-d140-4a4c-9abf-94d25647c429&language=he&sitekey=ebag
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הוראה דיפרנציאלית
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?איך

(  ?מה לומדים)התאמת התוכן •

(  ?איך לומדים)התאמת התהליך •

(.?איך מציגים את ההבנה)התאמת התוצר •

מבלי לוותר על היתרונות  , הלמידה והפיכתה לאפקטיבית יותר לכל לומדייעול 

.שבכיתה הטרוגנית

?למה הכוונה
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עקרונות חשובים
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שיעור בחירה

בשיעור בחירה התלמידים יכולים לבחור את המשימות  

.על פי בחירתם האישיתיבצעואותן 

דיפרנציאלי לסגנונות הלמידה בכיתה  מענה : המטרה

.והגברת מוטיבציית הלמידה אצל התלמידים
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שיעור בחירה

:הרווח

שינוי אווירה!

  מתן אפשרות בחירה בין מטלות לרוב מגביר מוטיבציה

.התלמידיםאצל 

למידה בסגנונות שונים.

  עבודת צוות אצל אלו הרוצים בכך ומתן אפשרות לעבודה

.לאלו שלאעצמית 
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:הנושא המתמטי

כפל וחילוק שברים חלק ב



הנושא המתמטי



שברים ומספרים עשרוניים על ישר המספרים
(ל"שעות על פי ת5-כ)

.המספריםעל ישר צפיפות המספרים שנלמד בפרק זה הוא חדשמתמטי רעיון 

מחזורייםאו במספרים עשרוניים סופייםעשרוניים מספרים 

ומיקום של שברים ושל מספרים עשרוניים על ישר המספרים  של סדר הגודלאינטגרציה



חלק ב–כפל וחילוק שברים 
(ל"שעות על פי ת12-כ)

הגורמים והמכפלה אינם  ובפרט תרגילים שבהם שני, שיש בהם שבריםכפל וחילוק תרגילי 

מספרים שלמים

את האינטואיציהנוגדהעיסוק בכפל ובחילוק שברים פעמים רבות 

למצבים  בין מצבים שמתאים להם תרגיל כפלהבחנה : בפרקהגדול האתגר 

.שמתאים להם תרגיל חילוק 



חלק ב–כפל וחילוק שברים 

כפל שבר בשבר
מציאת חלק מתוך חלק

צביעת חלק מתוך חלק  באופן אינטואיטיבי
תרגיל מתאים+ 

הפלת מונים : מסקנה
והכפלת מכנים

הקשר בין כפל שברים 
לשטח



חלק ב–כפל וחילוק שברים 

כפל שבר בשבר
מציאת חלק מתוך חלק



חלק ב–כפל וחילוק שברים 

חילוק שברים

דרך גדרך א דרך ב

חילוק מונה במונה ומכנה במכנה

הפוך מכפל, קל לזכור

מתאים רק לתרגילים 
מסויימים

וחילוק מונה במונה ומכנה במכנההרחבה

מתאימה לכל תרגיל

לא תמיד קל למצוא את  
גורם ההרחבה

קל ומתאים לכל תרגיל

כפל בהפכי

קשה להבין מדוע  
האלגוריתם נכון



דוגמה לשיעור בחירה

https://lo.cet.ac.il/player/?document=42fdfe53-8a0a-4293-9f9f-b0f7512a4304&language=he


דוגמה לשיעור בחירה

.משימות לבחירה
.המשימות3מתוך 2יש לבצע 

משימה מספר 
הלימוד

–במחברת משימה 
משחק בזוגותפעילות בזוגות

:תפקיד המורה במהלך העבודה

להםלכוון את התלמידים למשימה המתאימה •

שצריךלמי לסייע •

לנהל את זמן העבודה•

זכרוןמשחק 
"כפל שברים"

שבילים פלוס  
צובעים שטחים52-54' עמ17



דוגמאות למשימות

רבי דף  •
עבודה בחוברת•
למידה דרך משחק  •
פעילויות דיגיטליות  •
המחשהבאמצעות אמצעי תרגול •
ציור וצביעה•
קבוצות/ משימת חקר בזוגות •

https://wordwall.net/
https://teachermade.com/


דוגמה לשיעור בחירה
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17בספר שבילים פלוס 59בעמוד 30משחק זיכרון כפל שברים מתוך פעילות 





פעילו בזוגות–צובעים שטחים 

:הציוד הנדרש

מחברת משבצות

כלי כתיבה

:הנחיות

.כל אחד מבני הזוג כותב  לחברו תרגיל כפל שבר בשבר•

(מספר מעורבוהשני אחד הגורמים הוא שבר –ברמה גבוהה יותר )

כל אחד מהתלמידים פותר את התרגיל שקיבל ומדגים אותו בציור וצביעה  •

.ברשת משבצות במחברת

:  לדוגמה
2:תלמיד כתב לחברו את התרגיל הבא

3
×
5

8
=

:  על החבר להציג את התרגיל במחברת באופן הבא


