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חשבון 

זה לא רק חישובים

דרכים להוראת חילוק וכפל

2019ט "תשעד"חמ–כנס מתמטי 

הכינה דפנה זילבר

ד"בס

סדר המפגש

  קטגוריות של דרישה קוגניטיבית במשימה

כל קצה המזלג-מתמטית  

 על קצה המזלג–עקרונות בהוראת חילוק וכפל

מפגש מחודש עם:

 מלבני חילוק וכפל–מהות החילוק והכפל

כפל-לוח החילוק

שינון

 שישארבהתאמה לזמן –קסמים ופטנטים
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שינון1.

פרוצדורה ללא קשרים למושגים או למשמעות2.

פרוצדורה עם קשרים למושגים ולמשמעות3.

עשייה4.

ממחקר למעשה: בחירה ויצירה של משימות מתמטיות: מאמר

במאמר ובסוף המצגת–הרחבה 
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עשייה מתמטית-דוגמה 
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קטגוריות של דרישה קוגניטיבית במשימה מתמטית

הסברמתקיימת  קטגוריה

שינון

פרוצדורה ללא קשרים  

למושגים או למשמעות

פרוצדורה עם קשרים  

למושגים ולמשמעות

עשייה מתמטית

ד"בס ד"בס

עקרונות בהוראת כפל חילוק

ד"בס

מספר עקרונות הוראה על קצה המזלג

 התייחסות לסוגי -הכלעשייה והבנה לפני

החשיבה המתמטית

 שליטה ויכולת ביצוע"מיקוד ב–תוכנית הלימודים"

 נלמדי בו זמנית–חילוק וכפל

  מתחילי עם סיפורים-קישוריות לחיי היום יום

 ובחזרה-מהקונקרטי לייצוגי ומייצוג למופשט

שינון למי שיכול

כיף! כיף! כיף!
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:מפגש מחודש עם

:מהות החילוק והכפל

מלבני חילוק וכפל

ד"בס ד"בס

דינסמלבני כפל ולבני 

ד"בס

 12בונים את מסגרת המלבןx26

מסרטטים את צלעות המלבן

 בתוך המלבן" קווי פילוג"מסרטטים.

פתרו בעזרת לבני דינס  ...

התנסות-מלבני כפל ולבני דינס 
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כפל פילוג בעזרת דינס  מלבני כפל!.flv
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י'דיגבעזרת לבני –מלבני כפל 
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בכתב יד–מלבני כפל

ד"בס
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מלבני כפל אמתיd.flv
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מלבני כפל
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בדקו האם השיטה  

מתאימה גם לתרגיל  

152X35?

מה החוקיות עליה  

נשענים בדרך  

?הפיתרון שכאן

באילו עובדות יסוד  

צריך לשלוט כדי  

להשתמש בשיטה זו  

?לפתרון תרגילי כפל

פתרו את התרגיל  

בעזרת מלבני כפל

ד"בס ד"בס

:מפגש מחודש עם

כפל-לוח החילוק

ד"בס

שקפים–התמצאות בלוח הכפל –סרטון 
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ד"בס ד"בס

'  שלב א

:מהות הכפל

משחק בלוח כפל ריק
טבעות פשוטות  2+ כל שחקן מקבל לוח כפל ריק מנוילן 1.

.של מחזיק מפתחות

.קוביות2כל שחקן בתורו מטיל 2.

מניח את הטבעות על הלוח סביב המספרים שהתקבלו  3.

.בקוביות

.מסמן את היקף השטח של המלבן4.

.צובע כל שורה במלבן בצבע אחר5.

.כותב תרגיל חיבור מתאים למציאת השטח6.

כותב תרגיל כפל מתאים למציאת השטח7.

ד"בס
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כפל ריקמשחקי מהות בלוח

10987654321X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ד"בס

תיעוד אפשרי

24דפנה זילבר©

6+6=2x6

2+2+2+2+2+2=6x2

שורות2, במלבן שלי

משבצות6בכל שורה 

משבצות12בכל המלבן יחד 

את דרכי התיעוד השונות יש ללמד בשלבים

Multiplication Table.flv
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'  שלב ב

:מהות החילוק

משחק בלוח כפל ריק
.טבעות פשוטות של מחזיק מפתחות2+ כל שחקן מקבל לוח כפל ריק מנוילן 1.

בקופסה מכינים מראש מלבני שקפים המכסים שטחים בגדלים שונים בהתאמה  2.

ללוח שחולק ובקצה שלהם מספר המייצג את כמות המשבצות במלבן שהשקף  

. מכסה

כל שחקן מוציא שקף אחד ומניח אותו על הלוח שלפניו כך שהפינה השמאלית  3.

.העליונה של המלבן תהייה צמודה לפינה השמאלית העליונה של הלוח

.מניח טבעת אחת על הלוח סביב המספר שבקצה הימני העליון של השקף4.

.מניח טבעת שניה על הלוח סביב המספר שבקצה השמאלי התחתון של השקף5.

.כותב תרגילי חילוק מתאימים6.

.כותב תרגילי חיסור מתאימים7.

:בהמשך ניתן לצורך הבנת הקשר בין כפל לחילות לכתוב גם

.כותב תרגיל חיבור מתאים למציאת השטח1.

כותב תרגיל כפל מתאים למציאת השטח2.

ד"בס
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שקפים ועיגולים–כפל ריק בלוחוהכפל משחקי מהות החילוק

ד"בס
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באקראי שקף אחד מתוך הקופסאמרימים

ד"בס '  שלב אד"בס

מהות החילוק והקשר בין כפל  

לחילוק

משחק בלוח כפל ריק

המסך הבא מאפשר מתן הסבר על 

.בעזרת מטול, המשחק במליאה

ד"בס
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כפל ריקבלוחוהכפל משחקי מהות החילוק

10987654321X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

מניח אותו על הלוח שלפניו כך שהפינה השמאלית העליונה של המלבן תהייה צמודה לפינה  

.השמאלית העליונה של הלוח

ד"בס

תיעוד אפשרי
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54:9=6

54:6=9

.  משבצות54את המלבן שלי מכסות 

שורות9במלבן יש 

משבצות6בכל שורה 

את דרכי התיעוד השונות יש ללמד בשלבים
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:מפגש מחודש עם

שינון

ד"בס ד"בס

עד כאן בעיקר הבנה  

(למתעניינים בלבד–היבטים נוספים בסוף המצגת )

ומכאן

תרגול ושינון

מרוצים

ד"בס
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השלם אותן–כפולות נעלמו 
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10987654321

4

6

8

10

12

14

16

18

20

20181614121086

15

20

30

35

40

45

50

5045403530252015

30

40

60

70

80

90

100908070604030

1כפולות 

2כפולות 

10כפולות 

5כפולות 

ד"בס
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ילדים עם אינטליגנציה תקינה–עקרונות עבודה –מרוצי כפל 

שליטה בעובדות כפל וחלוק–מטרה

:סדר עבודה

:מלמדים כפולות ברצף הבא

1כפולות •

2כפולות •

10כפולות •

5כפולות •

שחלק ניכר מלוח הכפל כבר  " מגלים"ל ממלאים לוח כפל ריק ו"לאחר שיש שליטה בעובדות הנ

:לדוגמה. ידוע

ד"בס
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10987654321X

109876543211

20181614121086422

3015633

4020844

50454035302520151055

60301266

70351477

80401688

90451899

10090807060504030201010

1
2

3

4

5

6

1412108

1513119

191716

7

2018

21

3 8

12
10

ד"בס

69תרגילים למדנו כבר 100כלומר מתוך 

.  תרגילים ללמוד31ונשארו לנו רק 

מקיימים חוק  12–שנשארו 31מתוך ה 

.תרגילים19שצריך ללמוד רק –החילוף כך 

הפעילות הזאת מאד חשובה לחיזוק רגשי  

.וחווית הצלחה

36דפנה זילבר©
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המשך רצף השינון

 בלוח4ממלאים את החללים בכפולות -4כפולות.

 בלוח3ממלאים את החללים בכפולות -3כפולות.

 בלוח6ממלאים את החללים בכפולות -6כפולות.

 בלוח9ממלאים את החללים בכפולות -9כפולות.

 בלוח7ממלאים את החללים בכפולות -8כפולות.

 בלוח7ממלאים את החללים בכפולות -7כפולות.
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ד"בס

:אזהרות
 אין להתחיל במרוצים לפני שהילד מבין את הקשר בין כפל

.וחיבור

  אין להתחיל את המרוצים לפני שהילד מבין את הקשר בין

.חילוק לכפל

  אין להתחיל במרוצים לפני שהילד מבין את חוק החילוף

.בכפל

  אחת הדרכים לבדוק הבנה היא שליטה של הילד

1-ו0מנות /בכפולות
38דפנה זילבר©

ד"בס

:הסבר–מבנה דפי המרוצים 

".מרוצים"אלו הם ה–בכל דף מופיעות שתי טבלאות זהות 

 שתיים מכל סוג–עמודות 8בכל טבלה יש:

עם תרגיל ומקום לפיתרון.

 עם- כאן יסומןמול כל תרגיל שהפיתרון שלו נכון.

 עםX כאן יסומןמול כל תרגיל שיש טעות בפיתרון שלו.

 עםО כאן יסומן  מול כל תרגיל שהילד לא הספיק

.לפתור

:לדוגמה
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ד"בס

מרוץ לאימון 

ט"סטודנטים תשע
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8

54

81

18

9

9

8

5

10
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ד"בס

43דפנה זילבר©

ד"בס

תהליך עבודה

כדי להיות  –מסבירים לילד שלדעת את לוח הכפל זה כמו בכל ספורט אחר 1.

.טובים צריך להתאמן

מסבירים לילד שכדי להצליח באמון ספורט למוח המוח זקוק להרבה חמצן ולכן  2.

המים נכנסים לדם  . חייבים לשתות מים או כל משקה אחר לפני המרוץ ובמהלכו

.ומאפשרים זרימה טובה יותר של דם המוביל חמצן אל המוח

.פעמים8–עם הכפולה שרוצים ללמד 1מספר " מרוץ"מדפיסים 3.

.יחד עם הילד פותרים את אחד המרוצים–בעזרת לוח כפל 4.

לוקחים דף נוסף ומקפלים אותו לשניים כך שרק טבלה אחת עומדת לנגד 5.

.העיניים

בדיוק  . דקות2בזמן שאנחנו מודדים –הילד פותר עמודה אחת לפי בחירתו 6.

.כמסתיימות שתי הדקות הילד עוצר את הכתיבה

44דפנה זילבר©

ד"בס

(המשך)תהליך עבודה 

בודקים את התשובות ומסמנים –יחד עם הילד ובעזרת המרוץ הפתור 7.

.במקומות המתאימים

אם הוא לא רוצה חוזרים על הסבר  )מבקשים מהילד לשתות שוב מים 8.

(.החשיבות ומבקשים לשתות לפחות קצת

בדיוק  . דקות2בזמן שאנחנו מודדים –הילד פותר את העמודה השניה 9.

.כמסתיימות שתי הדקות הילד עוצר את הכתיבה

בודקים את התשובות ומסמנים –יחד עם הילד ובעזרת המרוץ הפתור 10.

.במקומות המתאימים

ילדים רבים כולל  . מבקשים מהילד לעשות התעמלות במשך דקה מדודה אחת11.

אנחנו מעודדים אותם להמשיך . מתעייפים הרבה לפני שמסתיימת הדקהHילדי 

וחוזרים ומסבירים שהדבר מעודד את זרימת ... לגוון בקפיצות צפרדע, ולקפוץ

.הדם למוח

45דפנה זילבר©

ד"בס

(המשך)תהליך עבודה 
...מבקשים מהילד לשתות מים12.

2הופכים את הדף לצידו השני וחוזרים על התהליך של פתירת עמודה מול 13.

תתפלאו איך חל שינוי ממשי בין הפעם הראשונה לבין הפעם ... בדיקה.. 'דק

.חר ההתעמלות.השניה שלא

46דפנה זילבר©

:נקודות חשובות
בימים האחרים משתמשים בדף הפתור . חוזרים רק ביומים הראשונים4על סעיף •

. לצורך הבדיקה

אם הילד מרגיש מאוים בהתניה של שתי דקות מאפשרים לו לפתור ללא ההתניה  •

.את תוצאת הזמן רושמים מעל לעמודה אותה פתר. ומודדים זמן

גם אם הילד כבר מגלה , חוזרים על התהליך עם אותם דפים עצמם במשך שבוע•

.שליטה מלאה בדפים הללו לאחר זמן קצר משבוע

....2דף –דפי מרוץ חדשים 8לאחר שבוע מדפיסים •

.חוזרים על התהליך עם כל הכפולות

ד"בס ד"בס

:מפגש מחודש עם

קסמים ופטנטים  

שישארבהתאמה לזמן 

ד"בס

52 x 10 = 520

52 x 20 = 1040

52 x 40 = 2080

52 x   3 = 156

52 x 37 = 1924

ענת קלמר' מתוך קורס של דר

מה התהליך באלגוריתם  

?שלפניכם

תנו דוגמה לתרגיל נוסף  

.לפתור באותו אופןכדאיש

מהי החוקיות המתמטית  

?עליה נשענת השיטה

באילו עובדות יסוד צריך  

לשלוט כדי להשתמש  

בשיטה זו לפתרון תרגילי  

?כפל

בו השתמשו  האלגורתיםהסבירו את 

:כדי לפתור את התרגיל הבא

52 x 37 =

52 x 37 =1924
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ד"בס ד"בס

'ו-'כפל בתוכנית הלימודים לכיתות א

ד"בס

קסמים בלוח הכפל

בחרו מספר

 10הוסיפו לו

 5הפחיתו

9-הכפילו ב

 שורש )מצאו מה סכום הספרות של המספר

(.דיגיטאלי

10-הכפילו ב.

90....קיבלתם

50דפנה זילבר©

ד"בס ד"בס

"פטנטים"קצת –אחרי ההבנה 
9כפל 

=9X1

=9X2

=9X3

=9X4

=9X5

=9X6

=9X7

=9X8

=9X9

=9X10

9

18

27

36

54

45

63

72

90

81

ד"בס ד"בס

סרטונים

באצבעות9כפל 

ד"בס

53דפנה זילבר©

ד"בס

54דפנה זילבר©

כפל 9 באצבעותMagic of 9.flv
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ד"בס ד"בס

סרטונים

5מעל –כפל באצבעות 

ד"בס

56דפנה זילבר©

ד"בס ד"בס

....תרגול ודרכים נוספות

ד"בס

נאפיירון 'לפי ג–מלבני כפל בלוח הכפל 

58דפנה זילבר©

12X24=

(10+2)X(20+4)

10X20

10X4

2X20

2X4 הצעה נוספת  

...לארגון בכתב

סרטון במסך הבא

(10+2)X(20+4)

10X20+10X4+ 2X20+2X4

ד"בס

59דפנה זילבר©

ד"בס

60

Multiplicationכפל באצבעות הסבר  With Your Fingers.flv
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ד"בס

סריגי כפל/ מלבני 

61דפנה זילבר©

ד"בס

NAPIERלוח הכפל ועצמות של 

?  משכנע

http://en.wikipedia.o

rg/wiki/Napier%27s

_bones

345

X

7

5142

מלכה ברנדר  -מתמטיקה בחינוך המיוחד

16.5.2011

סרט הדגמה

במסך הבא

ד"בס

63

ד"בס

....מתנסים בכתיבה

64דפנה זילבר©

12X24=

1

22X1 2X2

4X1 4X2

2 4

4 82

מאות= עשרות Xעשרות 

2
עשרות= יחידות Xעשרות 

4

יחידות= יחידות Xיחידות 

8 8

:התוצאה

288

ד"בס ד"בס

סריגי כפל  

".סריג"כ, מלאו את לוח הכפל שלפניכם

ד"בס

NAPIERלוח הכפל ועצמות של 

מלכה ברנדר  -מתמטיקה בחינוך המיוחד

16.5.2011

http://en.wikipedia.org/wiki/Napier's_bones
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ד"בס

67

בסרטון שבסוף המצגת–הרחבה 

ד"בס

חילוק לחלקים

.  צלחות3פריטים ואני רוצה לחלק אותם באופן שווה ל 12יש לי 

?כמה יקבל כל ילד

12 : 3 = 4

.חילוק כפעולה הפוכה לכפל

.לוח הכפל, "קבוצות"3+ פריטים מוחשיים 12: המתאים כאןהמודלים

,  (מספר החלקים)הגורם המחלק הוא 3

.בכפל(מספר הקבוצות)מקביל לגורם המכפיל 

.בפעולת הכפל(מספר פריטים בקבוצה" )נכפל"מקבילה ל, 4, המנה

. בחלק אחד/היא מראה כמה עצמים נמצאים בכלי

.תנו דוגמאות של בעיות המתאימות לחילוק לחלקים

מכללת אוהלו-ענת קלמר ' מתוך שעור של דר

ד"בס

חילוק להכלה

.  יחידות3סרגל באורך יחידות ויש לי 12גודל של יש לי 

.12כמה פעמים הסרגל נכנס ב אני רוצה למדוד 

12:3=

.חילוק כפעולה הפוכה לחיסור

12-3-3-3-3=0

.סרגל מדידה, מקום לחלוקה+ פריטים מוחשיים 12: המתאים כאןהמודלים

מכללת אוהלו-ענת קלמר ' מתוך שעור של דר

,  (מספר החלקים)הגורם המחלק הוא 3

.בכפל(מספר פריטים בקבוצה)מקביל לגורם המכפיל 

. בפעולת הכפל(מספר הקבוצות" )נכפל"מקבילה ל, 4, המנה

. בחלק אחד/כמה עצמים נמצאים בכליהיא מראה 
.תנו דוגמאות של בעיות המתאימות לחילוק לחלקים

ד"בס

חילוק להכלה

,  60בסרגל של " נכנס"6כאשר בודקים כמה פעמים סרגל של 

.אנחנו מבצעים חילוק להכלה

.תנו דוגמאות של בעיות המתאימות לחילוק לחלקים

מכללת אוהלו-ענת קלמר ' מתוך שעור של דר

ד"בס

סימני החלוקה
דוגמאותהסימןהמספר

578,2360(ספרת היחידות זוגית)מספר זוגי ללא שארית2חלוקה ב 

010,000היחידות שלו מספר שספרתללא שארית10חלוקה ב 

2465,  5235או 0היחידות שלו מספר שספרתללא שארית5חלוקה ב 

2457,  9584( סכום ספרות סופי)שורש דיגיטלי ללא שארית9חלוקה ב 

546312, 801(3, 9,6)3שורש דיגיטלי מתחלק ב ללא שארית3חלוקה ב 

546312,   2108ו ב 3ב מתחלקללא שארית6חלוקה ב 

4546312שתי ספרות אחרונות מתחלקותללא שארית4חלוקה ב 

71דפנה זילבר©

ד"בס ד"בס

....למתעניינות-עוד דרכים 
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ד"בס

אופניות חשיבה 

הבנה ובחירת אסטרטגיות פיתרון שונות תוך  , פיתוח

שימוש בדרכים לא שגרתיות  

73דפנה זילבר©

. פתרו את התרגילים הבאים

.יש לפתור כל תרגיל בשתי דרכים לפחות

21 x 13

123 x 321

ד"בס

21 x 13

74דפנה זילבר©

ד"בס

סרטון כפל קוים אלכסוניים

75דפנה זילבר©

ד"בס

סרטון כפל קווים ונקודות

76דפנה זילבר©

ד"בס

77דפנה זילבר©

חזור

 = x 310 242:            פתרו דוגמה נוספת

נקודות מפגש של  

= עשרות עם יחידות 

2עשרות

נקודות מפגש של  

= יחידות עם מאות 

מאות

נקודות מפגש של 

= מאות עם מאות 

עשרות אלפים

14

6

נקודות מפגש של 

= עשרות עם עשרות 

מאות

נקודות מפגש של  

=  עשרות עם מאות 

אלפים

10

75020

0

אין נקודות מפגש  

של יחידות עם 

יחידות

0
1

1551

7

ד"בס

כפל מצרי

מה ניתן לומר על המספרים הרשומים בטור השמאלי  ?

האם תוכלו להמשיך את הסדרה?

אילו מהם עלינו לחבר , אם משתמשים במספרים השמאליים

?  31-ו23, 10, 5מנת ליצור את הסכום -על

 האם קיימים מספרים מ– שאי אפשר לבטאם כסכום 31עד 1

?המספרים בטור השמאלי או שהם עצמם אינם מופיעים בטור זה

 אילו מספרים בטור השמאלי עלינו לחבר כדי להגיע למספר

342  ?

איך מסודרים המספרים בטור הימני ?

 2166הן 1083איך רואים שפעמיים  ?

 1083פעמים 6איך נמצא כמה הם  ?

האם גיליתם איך עובדת השיטה?

נסו תרגילים נוספים  .

ענת קלמר' מתוך קורס של דר

כפל קוים מיוחד.wmv
כפל קוים ישריםmultiplication MAYA.flv


8/7/2019

14

ד"בס

79דפנה זילבר©

כפל מצרי

,כפללביצועהמצריהאלגוריתם

ונמצאשנה4000כברמתקיים

.אסיהברחביבשימוש

:17ב13כופליםכיצדכאןנראה

והמשךטוריםשניבראש17ו1רשום

הכפלתידיעלחדשותשורותליצור

קבוצהאשרעד2-בהקודמתהשורה

תתןהשמאלישבטורמהמספריםחלקית

.13סכום

המכפלה.לוכסןי"עאלהמספריםסמן

בטורהמספריםסכוםהיאהדרושה

:המסומנותבשורותנמצאיםאשרהימני

13 X 17

ד"בס

80דפנה זילבר©

כפל מצרי

:פתרו בשיטת הכפל המצרי את התרגיל

34 X 14  מה התהליך באלגוריתם

?שלפניכם

האם ניתן לפתור אותו אופן את 

157X68התרגיל 

מהי החוקיות המתמטית עליה  

?נשענת השיטה

באילו עובדות יסוד צריך לשלוט 

כדי להשתמש בשיטה זו לפתרון  

?תרגילי כפל

ד"בס

81דפנה זילבר©

ד"בס

כפל רוסי

9 x 8 =

ענת קלמר' מתוך קורס של דר

ד"בס

ענת קלמר' מתוך קורס של דר

ד"בס

8 x 9 =

ענת קלמר' מתוך קורס של דר
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ד"בס

ענת קלמר' מתוך קורס של דר

ד"בס

פעולת החילוק  

החילוק אינו מקיים את חוק החילוף:

8:4=2,     4:8=0.5

החילוק אינו מקיים את חוק הקיבוץ:

(20:10):2=2:2=1,     20:(10:2)=20:5=4

בלי  20:10:2שכאשר כותבים בצורה    , קיים הסכם

.מתכוונים לחילוק בסדר הרישום משמאל לימין, סוגריים

כאשר רושמים חילוק וכפל בשורה בלי  , באותו אופן

יש לבצע את הפעולות לפי סדר הרישום  , שימוש בסוגריים

48:12x4=(48:12)x4=4x4=16:    לדוגמה(. משמאל)
מכללת אוהלו-ענת קלמר ' מתוך שעור של דר

ד"בס

87דפנה זילבר©

= 60

= 280

= 70

= 1200

= 450

= 59,000

= 340

= 2025

= 10

= 1200

= 240

= 8

?  אוטומציה? תובנה? חוקיות מתמטית

ד"בס

88דפנה זילבר©

= 6

= 2

= 7.26

= 0.56

= 0.4012

= 12

= 0.2

= 0.56

= 0.2475

= 35

תובנה –חוקיות מתמטית 

ד"בס

לוח הכפל והוראת צמצום והרחבת שברים

ברנדרמלכה -מבוסס על הרצאה במסגרת מתמטיקה בחינוך המיוחד

16.5.2011

ד"בס

10987654321X

109876543211

20181614121086422

302724211815129633

4036322824201612844

50454035302520151055

60544842363024181266

70635649423528211477

80726456484032241688

90817263544536271899

10090807060504030201010

מלכה ברנדר  -מתמטיקה בחינוך המיוחד

16.5.2011
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ד"בס

לוח הכפל והוראת פעולות בשברים

35

17

35

7

35

10

5

1

7

2


ברנדרמלכה -מבוסס על הרצאה במסגרת מתמטיקה בחינוך המיוחד

16.5.2011

ד"בס

10987654321X

109876543211

20181614121086422

302724211815129633

4036322824201612844

50454035302520151055

60544842363024181266

70635649423528211477

80726456484032241688

90817263544536271899

10090807060504030201010

35מכנה משותף 

ברנדרמלכה -מבוסס על הרצאה במסגרת מתמטיקה בחינוך המיוחד

16.5.2011

ד"בס

מיומנויות דו ממדיות בפעולות  חיבור וחיסור  

בשברים

, מהעוגה שלישאכלה רינה 

.מהעוגהרבערן אכל 

?איזה חלק מהעוגה נשאר

עשריות עוגה-שתים5נשארו 

"מדל העוגה המלבנית"קורן מכאלר "מתוך מאמר דל ד

ד"בס

חשוב שנזכור

חשבון זה לא רק חישובים

94דפנה זילבר©

המשך חשיבה נעימה  

דפנה

ד"בס ד"בס

הרחבה

ד"בס

קטגוריות של דרישה קוגניטיבית במשימה מתמטית

Stein and Smith(1998)
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שינון1.

פרוצדורה ללא קשרים למושגים או למשמעות2.

פרוצדורה עם קשרים למושגים ולמשמעות3.

עשייה4.

ממחקר למעשה: בחירה ויצירה של משימות מתמטיות: מאמר

במאמר ובסוף המצגת–הרחבה 

http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_k2&view=item&id=1507:article27
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התנסות
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הסברגבוההבינוניתנמוכה

סוג הקושי  / רמת 

המתמטי  

סוג מורכבות  / רמת 

החשיבה הנדרשת  

לפתרון המשימה

:לדעתך

ד"בס

שינון-דוגמה 
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ד"בס

פרוצדורות ללא קשרים-דוגמה 
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ד"בס

פרוצדורות עם קשרים-דוגמה 
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ד"בס

עשייה מתמטית-דוגמה 
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קטגוריות של דרישה קוגניטיבית במשימה מתמטית

הסברמתקיימת  קטגוריה

שינון

פרוצדורה ללא קשרים  

למושגים או למשמעות

פרוצדורה עם קשרים  

למושגים ולמשמעות

עשייה מתמטית

ד"בס

נאפיירון 'לפי ג–מלבני כפל בלוח הכפל 
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בדקו האם השיטה  

מתאימה גם לתרגיל  

152X35?

מה החוקיות עליה  

נשענים בדרך  

?הפיתרון שכאן

באילו עובדות יסוד  

צריך לשלוט כדי  

להשתמש בשיטה זו  

?לפתרון תרגילי כפל

(10+2)X(20+4)
10X20+10X4+ 2X20+2X4



8/7/2019

18

ד"בס

103

NAPIERלוח הכפל ועצמות של –הרחבה 


