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חילוק עם שארית לשאלות שלכם1,000כפל וחילוק עד 





חילוק עם שארית





חילוק עם שארית

מצבים ותרגילים של חילוק עם שארית. א

פתרון תרגלי חילוק עם שארית. ב

ספרתית-והמנה שלהם חד, התרגילים בפרק הזה הם בתחום לוח הכפל



'  מתוך תכנית הלימודים לכיתה ג



איור פתיחה



מצבים ותרגילים סקשל חילוק עם שארית

https://mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2f32a2d9df-5550-471f-92ab-f31b876f6b18%2f#?page=content-1


כתיבת תרגיל

?קשיים העלולים לצוץ בפתרון תרגילי חילוק עם שארית

קושי בהתאמת תרגיל הכפל לתרגיל החילוק

: קושי בהבנת משמעות התוצאה

14:3=12( 2שארית )

ולכל אחד מהם תפקיד  , מספרים4בתרגיל חילוק עם שארית מופיעים 

.שונה

קושי בהתאמת תרגיל הכפל לתרגיל החילוק

3X4=12    3X5=15

. קושי להבין שהשארית צריכה להיות קטנה מהמחלק



פתרון תרגילי חילוק עם שארית

כשבונים 

משולשים/מרובעים/מחומשים   

?אילו שאריות אפשר לקבל

?הגדולה ביותרמהי השארית 

?מדוע



אתגר למחשבה–חילוק עם שארית 

17: 5= 3( 2שארית )

14: 4= 3( 2שארית )

:לפניכם שני תרגילים

:האם מכך נובע

4 :14 =5 :17
?

14: 4= 143: 4= 3( 2שארית )
4

2

17: 5= 173: 5= 3( 2שארית )
5

2

4 :14 =5 :17 :לכן

מסייעת  " חילוק עם שארית"כיצד הלמידה בפרק 

'?להמחשת העניין עבור התלמידים בכיתה ג



https://storage.cet.ac.il/PresentationBaRibua/division/story_html5.html


10,000כפל וחילוק עד 





איור מעורר חשיבה



כפל וחילוק על ישר המספרים. א

התאמת תרגילים לישר מספרים שמצוירות  

.עליו קפיצות שוות

פתרון תרגילים בעזרת ציור סכמתי של  

.קפיצות שוות על ישר מספרים



000,1-וב100-ב, 10-כפל וחילוק ב. ב

.נעזרים בכרטיסי מספרים ובבית המספרים

https://lo.cet.ac.il/player/?document=e1b1a13b-4549-44fc-bfd7-6b1e526fb76d&language=he&sitekey=ebag


במאות ובאלפים, כפל בעשרות. ג

המאות השלמות  , נעזרים בפירוק העשרות השלמות

-וב100-ב,10-ובכפל ב, והאלפים השלמים לגורמים

000,1.



כפל בעזרת חוק הפילוג. ד

.מרחיבים את השימוש בפילוג שכבר נלמד לתחום מספרים גדול יותר

.פותרים בעזרת חוק הפילוג של הכפל מעל החיסור ומעל חיבור



כפל בעזרת חוק הפילוג. ד

https://lo.cet.ac.il/player/?document=a40317a7-df36-43cf-8d44-76e9aa1e70f8&language=he


כפל במאונך. ד

.ספרתי-ספרתי במספר רב-עוסקים בפתרון תרגילי כפל של מספר חד

דרך מפורטת ודרך מקוצרת: ביחידה הזאת מוצגות שתי דרכים לפתור תרגילים במאונך



כפל במאונך. ד

כתיבה מפורטת

.ספרתיים-מחזקת ומעמיקה את הבנת המבנה העשרוני של המספרים הרב

, מאפשרת  לתת לתלמידים תרגילי כפל שיש בהם המרות כבר בהתחלה

ספרתי שלהם אחת -יכולה למנוע שגיאות בתרגילי כפל שבגורם הרב

.0הספרות היא 

. היא משמשת בסיס להבנת האלגוריתם המקוצר

עשויה למנוע את טעויות החישוב השכיחות אצל תלמידים המחשבים ללא  

.הבנה



רפלקציה



משימת חקר



משימת חקר

הכניסו מספרים מתאימים

.5השתמשו לפחות פעם אחת בספרה 



משימת חקר

הכניסו מספרים מתאימים

.5השתמשו לפחות פעם אחת בספרה 

?מהי התוצאה הגדולה ביותר שניתן לקבל 

?מהי התוצאה הקטנה ביותר שניתן לקבל



משימת חקר

הכניסו מספרים מתאימים

.5השתמשו לפחות פעם אחת בספרה 

?5כמה פעמים אפשר להשתמש בספרה 

?שלוש פעמים5האם ניתן לשבץ את הספרה 

?ארבע פעמיים5האם ניתן לשבץ את הספרה 



לשאלות שלכם



תודה


