
'  שבילים פלוס לכיתה ב
כפל וחילוק ומדידות שטח





מיקוד בפרק

:ה של הפרק הנותנות מענה למטרות הבאות-מומלץ להתמקד ביחידות א

".מכפלה"-ו" גורמים"תרגול המושגים •

.חילוק להכלה וחילוק לחלקים: הכרת שתי המשמעויות של חילוק•

.תרגילים לאותה מכפלה ואותם גורמים4: הקשר בין פעולות הכפל והחילוק•

.דרכים שונות לפתרון תרגילי חילוק•

.שאר הנושאים בפרק תלויים במידת ההספק וחלקם יכולים לשמש כהעשרה לתלמידים מתקדמים**



ייצוגים והמחשות

:ישנו שימוש בייצוגים המוכרים לתלמידים, 5בהמשך לפרק הכפל בספר שבילים פלוס 

תבנית הכפלפתקיות ומשטחי יחידהחיפושיות וכתמים

.ללוות את העבודה בפרק בעצמיםחשוב מאוד גם בפרק זה 



גורמים ומכפלה. א
.גורמים ומכפלה: תרגול נוסף של מצבי כפל כאשר החידוש הוא השימוש במושגים

:המלצה

.ישנו נספח של תבנית המותאמת לעבודה עם רכבות החיפושיות, בפרק הנספחים, במדריך למורה

במארז האביזרים ישנה תבנית כפל מחיקה ותבניות נוספות נמצאות בדפי העזר בתפריט  , בנוסף

.הכלים בכותר      

דפי עזר בתפריט הכליםלוח מחיק ממארז האביזריםל"במד1נספח 



גורמים ומכפלה. א
.חשוב לשים לב כי לשני תרגילי כפל מתאימה אותה התבנית

:לדוגמה



מציאת מספר הקבוצות–חילוק . ב
חלוקת כמות לקבוצות המכילות כמות שווה של  . חילוק להכלהיחידה זו עוסקת במצב הנקרא 

.פריטים

היחידה מתחילה בפעילות כיתתית שמטרתה התנסות  

.במשמעות של חילוק להכלה

להוסיף ליד תרגיל החילוק גם תרגיל  , כדאי במהלך התרגול

להקיף בשניהם את המכפלה ולראות את מיקומה  , כפל

.בתרגילי כפל ובתרגילי חילוק



מציאת הפריטים בכל קבוצה–חילוק . ג
. חלוקת כמות למספר קבוצות נתון. חילוק לחלקיםיחידה זו עוסקת בחילוק במשמעות של 

גם כאן היחידה מתחילה בפעילות כיתתית שמטרתה  

התנסות במשמעות של חילוק 

.לחלקים ותרגול מתאים



מציאת הפריטים בכל קבוצה–חילוק . ג

.חילוק להכלה וחילוק לחלקים ובתרגילי כפל: עוסקים בשני מצבי החילוק, ביחידה10החל מפעילות 

!שימו לב

.בשלב זה ניתן לכתוב גם תרגילי כפל וגם תרגילי חילוק כל עוד מיקום הגורמים והמכפלה נכון

כאן ניתן לכתוב כל אחד, לדוגמה

:מהתרגילים הבאים

3 x 7 = 21

7 x 3 = 21

21 : 7 = 3

21 : 3 = 7



התרגילים המתאימים–גורמים ומכפלה . ד

ובתרגילי הכפל והחילוק, ביחידה זו עוסקים בתמצית הקשר שבין פעולת הכפל לפעולת החילוק

.המתאימים לאותה מכפלה ולאותם שני גורמים

ההבנה שארבעה תרגילים מתאימים לאותה מכפלה ולאותם גורמים תוכל בהמשך לסייע לתלמידים  

.לפתור משוואות וכן לבדוק את פתרונותיהם

:תרגילים2מתאימים , כאשר שני הגורמים זהים:תרגילים4מתאימים , כאשר שני הגורמים שונים



דרכים שונות–פתרון תרגילי חילוק . ה
. בשלב זה לתלמידים יש מספיק כלים לפתור תרגילי חילוק

.היחידה מדגימה דרכים שונות לפתרון תרגילי חילוק

ניתן לשלב דרכים נוספות אותם , מלבד הדרכים המודגמות

:בין היתר, מציעים התלמידים ויכולים לכלול

ניסוי וטעיה•

שימוש בעצמים•

ספירה בדילוגים•

מכאן והלאה יפתרו התלמידים תרגילי  : המסר החשוב

.חילוק בדרך הנוחה להם



מעבדות  
קבוצות שוות

צעצועי כפל

לוח כפל

https://lo.cet.ac.il/player/?document=256655ac-84a5-4e7c-845f-865a732ebdaa&language=he
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102385920#87.7805.2.none
https://lo.cet.ac.il/player/?document=256655ac-84a5-4e7c-845f-865a732ebdaa&language=he
https://lo.cet.ac.il/player/?document=aca6da91-e3ad-4afb-a3ab-2626acaaa443&language=he




:השוואת שטחים ומדידתם נלמדת בשלבים

השוואה ישירה. א

השוואה על ידי פירוק והרכבה. ב

השוואה ומדידה באמצעות יחידות מידה שרירותיות. ג

.השוואה ומדידה באמצעות יחידת מידה מקובלת. ד

:אביזרים לפרק

(בסוף החוברת)דפי שקפים 

(  במארז האביזרים)משולשים ומלבנים 



השוואת שטחים. ב
:יחידה זו עוסקת בהשוואת שטחים בשני אופנים

השוואה ישירה

:  הנחת שקפים אחד על השני ובדיקה
.לאיזה שדה יש שטח גדול יותר

השוואה על ידי פירוק והרכבה



היקף ושטח. ג

.יחידה קצרה שמטרתה לחדד את ההבחנה בין המושגים היקף ושטח

.חשוב להשוות היקפים ושטחים בין זוגות מצולעים

:יש להתייחס לכך שלעתים אין צורך במדידה ונוכל להשוות על ידי הפעלת הגיון, כמו כן



יחידות שטח שונות. ד
משולשים ומלבנים ירוקים  –מדידה והשוואה של שטחים באמצעות יחידות מידה שרירותיות 

(.  במארז האבזרים)העשויים מפלסטיק 

המטרה היא להגיע עם התלמידים . מיחידת השטח משולש2יחידת השטח מלבן גדולה פי 

.כך מספר היחידות גדול יותר, ככל שיחידת המידה קטנה יותרלהכללה כי 

כך שאין, כשמודדים ביחידות מידה יש לוודא שהיחידות מרצפות בדיוק את הצורה הנמדדת

.חפיפות בין היחידות ואין רווחים



.סנטימטר רבוע-ביחידה זו עוסקים במדידה בעזרת יחידת שטח מקובלת 

התלמידים אינם נדרשים להשתמש בשם היחידה ולכן לאורך הפעילויות יחידת המידה ' בכיתה ב

.מופיעה כריבוע        

:התלמידים משתמשים בפעולת הכפל לחישוב שטח המלבן. יחידה זו משתלבת עם נושא הכפל

שטח מלבן. ה



מעבדות וסרטונים

ואביצורגיוראמטרי

מדגימים השוואה  

ומדידה של שטחים

להדגמת  " מצולעים ברשת"שימוש במעבדה 

היקפים וההבדל בניהם, שטחים

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=95827987#40.9720.6.default
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=95827987#47.9504.6.default


! תודה רבה


