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?מה במפגש

דוגמה לשיעור אסטרטגיות

רקע ונקודות חשובות–בעיות מילוליות 



.שקלים2-ו5, 10מטבעות בערך של לרשותכם 

.  שקלים31כיצד תוכלו להרכיב ממטבעות אלה סכום של 

.מצאו את כל האפשרויות

בעיה מילולית

https://padlet.com/a8524278/3xerc9ryo3ijqgh1

https://padlet.com/a8524278/3xerc9ryo3ijqgh1
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בעיות מילוליות



o מספרית ותובנה גאומטריתתובנה

o מתמטיותבמיומנויות שליטה

o מצביםייצוג מצבים בעזרת המחשות וייצוג מתמטי של

o בכלים מתמטיים לפתירת שאלות מילוליותשימוש

o תכונות המושגים והקשרים ביניהםהבנת

o בההשפה המתמטית ושימוש נכון הכרת

oהתמודדות עם משימות חקר

מטרות העל בתכנית הלימודים



תכנית הלימודים במתמטיקה

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

1ציר 

פי -דירוג השאלות על

הקשרים טקסטואליים ושלבי 

מתמטית -התפתחות לוגית

הילדיםשל 

בעיות חד  , התחלת הנושא

,  בעיות השוואה, שלביות

בעיות דו שלביות ורב שלביות

3ציר 

פתרון כלליות  אסטרטגיות 

,  כמו מציאת כל הפתרונות

חשיבה  , עבודה שיטתית

.ניסוי ובקרה ועוד, לאחור

2ציר 

המספרים שהתלמיד  מערכות 

שולט בהן  

שברים  , מספרים טבעיים

מספרים עשרוניים, פשוטים



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

יש חשיבות רבה לחיבור הסיפור החשבוני לסיטואציות 

.מוכרות מחיי היומיום של הילדים



?אלו מיומנויות נדרשות

ביניהןהתמודדות עם טקסט מילולי המתאר קבוצות וקשרים . א

זיהוי תפקידיהן של הקבוצות המתוארות והקשרים ביניהן. ב

בחירת מבנה מתמטי מתאים. ג

מציאת פעולה חשבונית המתאימה לפתרון הבעיה. ד

.  ניסוח התשובה. ה

"(אין תשובה"או " אי אפשר"התשובה יכולה להיות )

בנות2-בנים ו6במשפחה יש 

?כמה ילדים יש במשפחה

?בכמה גדול מספר הבנות במשפחה ממספר הבנים

?פי כמה גדול מספר הבנות במשפחה ממספר הבנים

בזוגות  בכמה אפשרויות שונות הם יכולים להסתדר 

?(ובתבן )



:ניתוח טקסט

קריאה  

(דמומה/ קולית / חוזרת )

מספריםללא קריאה 

סימון השאלה

אסטרטגיות לפתרון בעיות
:עקרייםלימוד נושא הבעיות מתייחס לשלושה שלבים , בספרי שבילים פלוס

.הבנת הסיטואציה וכתיבת תרגילים, ניתוח הטקסט

?מהן האסטרטגיות המתאימות לכל אחד מהשלבים

:הבנת הסיטואציה

זיהוי תפקידן של הקבוצות  

.המתוארות בטקסט

שימוש באמצעי המחשה

תרשים/ ציור הבעיה 

שימוש בכינויים להבנת מבנה 

ככפליחיבורי או 

בתבנית לארגון שימוש 

הנתונים

:כתיבת תרגילים

בתבנית  שימוש 

:בדיקת התשובהלכתיבת התרגיל

,האם היא תואמת לשאלה

.תואמת לאומדן, הגיונית



בעיות מילוליות בשבילים פלוס לכיתה ב 

חקר נתונים

(המשך)בעיות חיבוריות 

(חיבוריות)בעיות השוואה 

בעיות כפליות



6בעיות מילוליות בספר שבילים פלוס 



שימוש בתבניות



תמונת אווירה

במדריך למורה יש הצעות לשאלות נוספות לדיון  : המלצה

בעיות כפליותבעיות השוואה



בעיות השוואה



סוגי בעיות מילוליות בחיבור וחיסור  

בעיות המתארות יחסי הכלה בין הקבוצות הנתונים-בעיות סטטיות1.

בעיות דינמיות2.

בעיות השוואה3.



הצעה לפעילות פתיחה מתוך המדריך-בעיות השוואה

,להציג לפני התלמידים שני חוטים שהצבעים והאורכים שלהם שונים

:מבקשים מהתלמידים להשוות בין אורכי החוטים. קצרירוקוחוט ארוך אדוםחוט : למשל

.מהחוט האדוםקצר החוט הירוק . מהחוט הירוקארוך החוט האדום 

. למשל חוט כחול שהוא ארוך מהחוט האדום, בשלב זה מומלץ להוסיף עוד חוט

.קצר מהחוט הכחול( שקודם היה ארוך מהירוק)חשוב לציין שבמקרה זה החוט האדום 

-הם מושגים יחסיים" קצר" והמושג " ארוך"המושג : פעילות זו מדגישה את היחסיות

. תלוי למה משווים



?מה משווים-בעיות השוואה

באיזו קבוצה יש 

?יותר

איזו קבוצה גדולה  

?יותר

?מי גבוה יותר
?מי מבוגר יותר



נתונים בנוסח השאלה





כתיבת בעיות



מציאת הקבוצה הגדולה

מציאת הקבוצה הקטנה

מציאת ההפרש



הערכה עצמית-סיכום בעיות השוואה 

סדר הופעת האירועים ומיקום השאלה משפיע על רמת הקושי



בעיות כפליות





בחנה בין בעיות כפליות ובין לבעיות חיבוריותה

.בנים4-בנות ו2לחוה הגיעו 

?כמה ילדים הגיעו לחוה

קבוצות3בסיפור יש 

בנות2

בנים4

ילדים6

קבוצות זרות

קבוצת האיחוד





https://lo.cet.ac.il/player/?document=256655ac-84a5-4e7c-845f-865a732ebdaa&language=he&sitekey=ebag


-בעיה חיבורית

בעיה סטטית

בפרק זה משולבות בעיות חיבוריות מסוגים שנלמדו עד כה

?מה הגורם החסרמציאת המכפלה

?מה הגורם החסר



שיעור אסטרטגיות  

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

(דק בהתאם למורכבות הבעיה7-10. )בזום

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

.בשיעור מקוון אפשר לתת מצגת שיתופית ובה שקף לכל קבוצה

.לאחר המשימה נאסוף את כולם למליאה ונבקש מהקבוצות להציג את דרכי הפתרון

.נוסיף משלנו, במידת הצורך, נרכז את כל הדרכים

.  יש לנו סל גדול לבחור ממנו וחשוב להכיר את כולו. נציין שכל דרך היא אסטרטגיה

.בעיות שונות יכולות לזמן שימוש באסטרטגיות שונות ולהקל על הפתרון

נציג בעיה נוספת ונפתור בעזרת הילדים תוך ציון האסטרטגיות המתאימות



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 



ש"בל



פעילות מתוך אופק-ש"בל

https://lo.cet.ac.il/player/?document=ae84c63f-fdde-44e4-9108-47749d85e1e1&language=he&sitekey=ebag


תוציא ממני.. …………אל תעניק לי  " 

תציב לי שאלות. ….………אל תענה לי  

תכביד באתגרים... …………אל תקל עלי 

תגרה את סקרנותי    .. ……………אל תרגיע 

"תאפשר לי להתלבט. …………אל תפתור לי 

".מעיין מתגבר ושמו אדם", (1985)יעקב פרנקל 



?שאלות



תודה רבה


