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מפגש שני
שבילים פלוס לכיתה ו

20:00המפגש יתחיל בשעה 
ב"ו טבת תשפ"ט
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?מה במפגש

כפל וחילוק שברים01

שאלות ותשובות02

הלימודים ובשבילים פלוסבתכנית

שאלות ובקשות....ועכשיו אתם
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הנושא המתמטי
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כפל וחילוק שברים

17ספר  

השבר כמנת חילוק
חלק א-כפל וחילוק בשברים

חלק מכמות בשברים

16ספר 

חלק ב-כפל וחילוק בשברים
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כפל וחילוק שברים

17ספר  

השבר כמנת חילוק
חלק א-כפל וחילוק בשברים

חלק מכמות בשברים

16ספר 

חלק ב-כפל וחילוק בשברים

(שעות12-כ)
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חלק ב–כפל וחילוק שברים 

חלק ב-כפל וחילוק שברים

כפל שבר בשבר. א
חילוק שברים. ב
פעילויות סיכום והעמקה. ג
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חלק ב–כפל וחילוק שברים 
(ל"שעות על פי ת12-כ)

הגורמים והמכפלה אינם ובפרט תרגילים שבהם שני, תרגילי כפל וחילוק שיש בהם שברים

מספרים שלמים

את האינטואיציהנוגדהעיסוק בכפל ובחילוק שברים פעמים רבות 

למצבים הבחנה בין מצבים שמתאים להם תרגיל כפל: בפרקהאתגר הגדול 

.שמתאים להם תרגיל חילוק 
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כפל שבר בשבר

כפל במודל של מלבן

כפל כמציאת שטח כפל כחלק מכמות
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סימטריה בכפל
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מציור לתרגיל

פתרון תרגיל  

בעזרת ציור

פתרון תרגיל  

כפל



11

בעיות מילוליות 

חישוב שטח

חלק של חלק
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בעיות מילוליות

בעיה רב  

שלבית

דרכי פתרון  

שונות
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כפל מקטין כפל מגדיל 
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17בספר שבילים פלוס 59בעמוד 30משחק זיכרון כפל שברים מתוך פעילות 
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פעילו בזוגות–צובעים שטחים 

:הציוד הנדרש

מחברת משבצות

כלי כתיבה

:הנחיות

• .כל אחד מבני הזוג כותב  לחברו תרגיל כפל שבר בשבר

(מספר מעורבשבר והשני אחד הגורמים הוא –ברמה גבוהה יותר )

• כל אחד מהתלמידים פותר את התרגיל שקיבל ומדגים אותו בציור וצביעה 

.ברשת משבצות במחברת

: לדוגמה
2:תלמיד כתב לחברו את התרגיל הבא

3
×
5

8
=

: על החבר להציג את התרגיל במחברת באופן הבא
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(לקראת חילוק...)חימום
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חילוק שברים
התחלה מידע קודם



19

דרך גדרך א דרך ב

חילוק מונה במונה ומכנה במכנה

הפוך מכפל, קל לזכור

מתאים רק לתרגילים  
מסויימים

וחילוק מונה במונה ומכנה במכנההרחבה

מתאימה לכל תרגיל

לא תמיד קל למצוא את 
גורם ההרחבה

קל ומתאים לכל תרגיל

כפל בהפכי

קשה להבין מדוע 
האלגוריתם נכון

חילוק שברים
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חילוק שברים

י חילוק מונה במונה ומכנה במכנה"חילוק ע
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חילוק שברים

י באמצעות הרחבה"חילוק ע
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חילוק שברים

אפשרויות  

שונות

שילוב נושאים  

גיאומטריים
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חילוק שברים

י כפל בהופכי"חילוק ע
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חילוק שברים

אומדן ותובנה
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חילוק שברים

שימוש  

בחילוק  

אינטואיטיבי
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חילוק שברים

הסתמכות על תרגיל פתור

https://padlet.com/veredgavr/armjw8xzp337d2kl
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חילוק שברים
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פעילויות סיכום והעמקה
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חזרה על פתרון כפל מונים וכפל מכנים  

בעזרת פעילות דיגיטלית

https://lo.cet.ac.il/player/?document=42fdfe53-8a0a-4293-9f9f-b0f7512a4304&language=he
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דוגמאות למשימות

רבי דף •
עבודה בחוברת•
למידה דרך משחק  •
פעילויות דיגיטליות  •
תרגול באמצעות אמצעי המחשה•
ציור וצביעה•
קבוצות/ משימת חקר בזוגות •

https://teachermade.com/
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?שאלות
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תודה רבה


