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ישראלמדינת

החינוךמשרד

ד-לכיתות גשיעור חשבון 

'חלק ב, דרך המלך ללוח הכפל: נושא השיעור

ברטינחמה : עם המורה

צבעים של טושים2, מחברת חשבון או דפדפת חשבון, במכשיר כתיבהנא הצטיידו 
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?היוםנלמדמה

שלבים לידיעת עובדות הכפל3: תזכורת•

קשרים בין תרגילים ושימוש ברעיון זה לפתרון תרגילי כפל•

שימוש ברעיון הפילוג לפתרון תרגילי כפל•

לשינון יעיל של עובדות הכפל" טיפים"•
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?לשיעורלהביאמה
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בכיףמתחילים

?לאיזה מלבן שטח גדול יותר
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?יודעיםכבראנחנומה

:שלבים בידיעת עובדות הכפל3

מניה. א

"צריכים לחשב. "ב

"פשוט יודעים". ג
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?יודעיםכבראנחנומה
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?מה אנו כבר יודעים

:באיזו דרך תבחרו לפתור את התרגילים הבאים

?כמה קבוצות-חילוק•

?כמה בכל קבוצה-חילוק•

סדרה  •

חיבור חוזר•

משוואת כפל•

פילוג•

העזרות בתרגיל ידוע•

42:7=

36:9=

6X8=

5X9=
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הקניה
13x4שרטטו בדף חשבון מלבן המתאים לתרגיל              = 52

?13X5מה תהיה התוצאה של התרגיל : שערו



10

הקניה
13x4שרטטו בדף חשבון מלבן המתאים לתרגיל              = 52

?12X4מה תהיה התוצאה של התרגיל : שערו
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:את התרגילים הבאים בעזרת התרגיל הפתורפתרו

8x10=80

8x11= __

8x9= ___

6x6=36

6x7= ___

5x6= ___

8x5=40

8x6= ___

7x5= ___
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":ידועים"תרגילים הבאים נחשבים לתרגילים 

8x5=406X6=36        5X8=40        8x8=64     

6X8= ___

5x7= ___

8x9= ___

?  באיזה תרגיל תעזרו כדי לפתור את התרגילים הבאים

7X8= ___

6x7= ___

4x8= ___
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?9ואיך הרעיון עוזר לנו עם כפולות 

?מה הקשר בין התרגילים

10x8=9x8=
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?9ואיך הרעיון עוזר לנו עם כפולות 

10x5=50

9x5= ___

10x7=50

9x7= ___

10x3=50

9x3= ___

________

9x6= ___
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,  פה-כדי לפתור תרגיל שאיננו זוכרים בעל
נוכל לאתר כפולה קרובה אותה אנו מכירים  

!ולהיעזר בה לפתרון התרגיל
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--עוד קצת חושבים

?99X5כיצד נוכל לפתור בקלות את התרגיל 
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הקניה
"שלשות כפל"

.  שלישיית כפל היא שלשיית מספרים

.מספרים הם גורמי הכפל בתרגיל והמספר השלישי הוא המכפלה2

42, 6, 7:  דוגמא לשלישיית כפל

?אלו תרגילים נוכל לפתור בעזרת שלישייה זו

42

67
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תרגול
"שלשות כפל"

6,  7,  ___                                    27,  9,  ___                                3,   18,   ___

37

45

5

63

9
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לתרגלממשיכים

תרגילי כפל -הכפולותמאחד מבני המשפחה לערוך רשימה של תרגילים מכל בקשו 

.  הסדרלא לפי , ותרגילי חילוק

(תרגילים30לפחות )

.אותם הייתם צריכים לחשבבעיגול את התרגילים הקיפו 

:בשיעור הקודם התבקשתם לבצע את המשימה הבאה
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לתרגלממשיכים

.הם התרגילים עליכם לשנן, התרגילים אותם הקפתם בעיגול

"שלשות הכפל"הכינו משחקים המתרגלים את 

:המשימה החדשה
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לתרגלממשיכים

":שלשות הכפל"משחקים המתרגלים את 

21

37

טריו כפלכרטיסיות כפלכפלמשולשי
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בגוגלחיפוש– 1שלב

אופק
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כניסה לאתר  –2שלב 
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אין צורך בסיסמה, כניסה לפעילות– 3שלב



25

למשחקהתחברות–4שלב
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לרמת המשחק הרצויההתחברות–5שלב
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למשחקהתחברות–6שלב
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הוראות למשחק
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לתרגלממשיכים

":שלשות הכפל"משחקים המתרגלים את 

21

37

טריו כפלכרטיסיות כפלכפלמשולשי
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ישראלמדינת

החינוךמשרד

תודה שצפיתם בשידור
הופק עבור משרד החינוך ע״י מטח
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