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המבנה העשרוני חלק א



1,000הרחבת מספרים עד •

1,000הכרת מבנה המספרים עד •

(במאוזן)ללא המרה 1,000פתרון תרגילי חיבור וחיסור עד  •

הכירו הכרות ראשונית מספרים גדולים מאלף בתחום הרבבה•

' בפרק המבנה העשרוני חלק א

:עסקנו ב



לוח האלף

לאורך כל היחידה משתמשים בלוח האלף המחיק ממארז  

.האביזרים

:מומלץ לפתוח את היחידה בפעילות להיכרות עם לוח האלף

פעילות פתיחה

בכיתה מסוימת ביקשו מהתלמידים לצבוע את כל המספרים  עד 

.מספרים בצבע שונה100אבל כל –1,000

בכמה צבעים השתמשו התלמידים בכתה ההיא כדי לצבוע את כל 

?המספרים

?500עד 401-כמה מספרים יש מ 

היכן ישנם מספרים  ? איך הוא נכתב? 400איפה נמצא המספר 

?דומים

תלמיד בוחר

.מספר תלת ספרתי

שאר התלמידים צריכים 

שנבחר מהו המספר לגלות 

שהתשובה  בעזרת שאלות

ופסילת  , כן או לא: עליהן היא

האפשרויות עם טוש מחיק  

.על לוח האלף



כרטיסי משטחים דו צדדיים

iframe width="640" height="410" src="https:/video.cet.ac.il/VideoPlayer.aspx?xmlConfigPath=math/2016/shvilimplus_sefer7/sefer7_133.xml" frameborder="0" allowfullscreen></iframe


פתרון תרגילים  

דף המשטחים המחיקבעזרת 

https://video.cet.ac.il/VideoPlayer.aspx?xmlConfigPath=Math/2016/ShvilimPlus/Sefer7_160.xml




שלהאחוריהצד ,אלףלוחלמספריםשוניםבייצוגיםנעזרים•

.המשטחיםוכרטיסימספריםישר,הנקודותלוחהאלףלוח

.בהדרגהונלמדהלימודבחומרמשולבבייצוגיםהשימוש•

הקשריםואתהייצוגיםכלאתיכירושהתלמידיםהיאהמטרה•

לוהנוחבייצוגתלמידכליבחריותרמאוחרובשלב,ביניהם

.תרגיליםאובעיותלפתרוןביותר

הייצוגים השונים



המבנה העשרוני חלק ב



'בפרק המבנה העשרוני חלק ב
:נעסוק ב

10,000העמקת ההכרות עם המספרים עד •

עקרון ההמרה•

.בשיטות שונות10,000פתירת תרגילי חיבור וחיסור עם המרה עד •



המבנה העשרוני חלק ב
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חיבור וחיסור עם המרה
למידה בשלבים
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חיבור וחיסור במאונךחיבור וחיסור במאוזן

דרכים שונות לייצוג מספר

"  לא יעיל"מעבר מייצוג 

".יעיל"לייצוג 

עקרונות ההמרה

למידת האלגוריתם  
המבוססת על הבנת 

.המבנה העשרוני

חיבור וחיסור עם המרה  

בעזרת כרטיסי משטחים  

או  

דף המשטחים המחיק  

תיעוד בבית המספרים

דף המשטחים המחיק, כרטיסי המשטחים: אמצעי המחשה



עקרונות ההמרה
"אורזים כדורי טניס"סיפור מסגרת 
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https://youtu.be/kWMUHGl7WZE


עקרונות ההמרה
"פותחים קופסאות"סיפור מסגרת 
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1,000משטחי העשר המספרים עד 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102911500#61.0.3.default


עקרונות ההמרה
כרטיסי משטחים
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iframe width="640" height="410" src="https:/video.cet.ac.il/VideoPlayer.aspx?xmlConfigPath=math/2016/shvilimplus_sefer8/sefer8_102.xml" frameborder="0" allowfullscreen></iframe


חיבור וחיסור-מעבדת משטחי העשר

https://lo.cet.ac.il/player/?document=0eb9711e-47ab-44a7-b7ed-024b25e4065f&language=he


עקרונות ההמרה
לוח משטחים ובית המספרים
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חיבור עם המרה  
במאוזן



במאונךהמרהעםחיבור
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חיסור עם המרה במאוזן



במאונךהמרהעםחיסור
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...לסיכום




