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פעולותיחסיםהיכרותכיתה

ד

לא רק שברי  , מגוון רחב של שברים

הכרת שתי משמעויות של  ; יחידה

השבר כחלק : השבר הפשוט

;  מהשלם והשבר כחלק של כמות

, סדר בין שברים

השוואת שברים 

בדרכים 

אינטואיטיביות  

;  ללא אלגוריתם

; חיבור וחיסור שברים עם מכנים קרובים

חיבור וחיסור מספרים מעורבים עם 

;  כפל שלם בשבר; מכנים קרובים

ה

משמעויות נוספות של השבר 

1-כולל שברים גדולים מ, הפשוט

השבר כנקודה  : ומספרים מעורבים

והשבר כמנת  , על ישר המספרים

;  חילוק

השבר העשרוני כשבר שמכנהו הוא  

'וכד1,000, 10,100

, סדר בין שברים

; השוואת שברים

השוואת שברים 

עשרוניים

חיבור ; צמצום והרחבה של שברים

; וחיסור שברים

השוואת  ; חיבור וחיסור שברים עשרוניים

עיגול שברים ; שברים עשרוניים

מעבר משבר עשרוני לשבר  ; עשרוניים

מעבר משבר פשוט לשבר עשרוני  ; פשוט

במקרים בהם השבר העשרוני המתקבל  )

;(הוא סופי

תכנית הלימודים



?איך זה בא לידי ביטוי בשבילים פלוס



?איך זה בא לידי ביטוי בשבילים פלוס



'שברים חלק א–13ספר 

מטרת היחידה הזאת היא להזכיר ולהעמיק ידע קודם  
בנוגע למשמעות השבר כחלק משלם

התלמידים לומדים את משמעות השבר כנקודה על  
ישר המספרים

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104641361#6.2599.4.none


ולאחר  , התלמידים עוסקים תחילה בשברים השווים למספרים שלמים
.מעורבים ובשברים השווים להםבמספרים מכן

חשוב להסתמך על הבנה ועל משמעות ולא להכתיב לתלמידים שיטות טכניות

'שברים חלק א–13ספר 

חיבור וחיסור שברים בעלי מכנים שווים•
כפל שבר במספר שלם•
.חיבור וחיסור מספרים מעורבים בעלי מכנים שווים•



'שברים חלק א–13ספר 

אך רמת העיסוק בהם ביחידה הזאת גבוהה  , נלמדו גם בכיתה דהללו כל הנושאים 
.יכולת הפשטה והכללהיותר ודורשת



'שברים חלק א–13ספר 

היחידה הזאת עוסקת ברובה במציאת הכמות החלקית המתאימה לשבר  
.  נתונההכוללת מסוים כשהכמות

השבר כמנת חילוק של שני : ביחידה הזאת התלמידים מכירים משמעות נוספת לשבר
.  מספרים שלמים

כל המיומנויות שנלמדו בפרקויישום של דרכים מגוון 



?איך זה בא לידי ביטוי בשבילים פלוס



:הנושא המתמטי
חלק ב-שברים 



'חלק ב-שברים  

קווי חלוקהוסימון אמצעי המחשה שימוש ב



'חלק ב-שברים  

קווי חלוקהוסימון אמצעי המחשה שימוש ב



'חלק ב-שברים  

קווי חלוקהוסימון אמצעי המחשה שימוש ב

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104643807#6.9656.6.default


לצורך פעולת ההרחבה והצמצוםאמצעי המחשה שימוש ב

חלוקה עיקרית וחלוקת משנההסקת כללי החישוב של ההרחבה והצמצום על סמך חלוקה ל
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'חלק ב-שברים  



נתוןהרחבה לפי מונה או מכנה 

'חלק ב-שברים  



קווים קיימיםשל הדגשההמחשת פעולת הצמצום על ידי 
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'חלק ב-שברים  



"עד הסוף"צמצום שברים 

'חלק ב-שברים  



שני שברים לשברים שיש להם מכנה משותףהרחבת

'חלק ב-שברים  

יפתח מחפש במטבח שלו כלי שיוכל  . א
2למדוד בו גם 

3
1ליטר וגם  

2
.  ליטר במדויק

?אילו מהכלים שלו מתאימים



אמצעי המחשה פיסיים



אמצעי המחשה דיגיטלי



אמצעי המחשה  
וכלים דיגיטליים נוספים

https://lo.cet.ac.il/player/?document=dc888362-c675-435a-92fe-a8ab55be4851&language=he


שברים בדרך שלי
מערכת אדפטיבית ללמידת מתמטיקה

https://www.youtube.com/watch?v=61e9NEK-uNQ


! רבהתודה 


