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:הנושא המתמטי

חלק מכמות בשברים ובאחוזים



הנושא המתמטי



אמצעי המחשה פיסיים
דפים מחיקים המצויים בסוף הספר לתלמיד



אמצעי המחשה וכלים דיגיטליים נוספים
מעבדה

סרטון

פעילות

https://lo.cet.ac.il/player/?document=713352d7-03c2-4e77-98cc-1a30ffe74fd5&language=he
https://youtu.be/1CJN-Pc2SQ0
https://lo.cet.ac.il/player/?document=70390c84-159c-427d-bf59-846f8b7c1c8e&language=he


חלק מכמות בשברים
(שעות6-כ)

כיתה ד

שימוש בהמחשה
כיתה ה

התנתקות מהמחשה ומעבר 

לטבלאות ותרגילים

כיתה ו

תובנה  , דגש על דרכי פתרון

פ"ופתרון בע

איפה פגשנו  
?נושא זה עד כה



חלק מכמות בשברים

חזרה. א
של ציורים ובבעיות מילוליות פשוטות  בייצוג בעיקר, של השבר כחלק מכמותמשמעות 



חלק מכמות בשברים

מציאת הכמות החלקית ותרגיל כפל מתאים. ב
: מכמות עוסקים בבעיות של מציאת כמות חלקית ולומדים דרך פתרון נוספת למציאת חלק

.מספר שלם בשבר של כפל תרגיל 

לעודד שימוש במגוון הדרכים

טבלה

ציור

תרגיל כפל



חלק מכמות בשברים

מציאת הכמות הכוללת. ג
והכמות החלקית  ( השבר)הכוללת לפי החלק חישוב הכמות 

דרכים שונות  

לחישוב שיחזרו  

על עצמן גם  

בחישוב חלק  

מכמות באחוזים
150:3=50



חלק מכמות בשברים

מציאת החלק. ד
נתונות  כשהכמות הכוללת והכמות החלקית ( כשבר)החלק מציאת 
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חלק מכמות באחוזים
(שעות15-כ)

חזרה. א
חזרה על החומר שנלמד בכיתה ה

ייצוגים שונים לאותו החלק

שברים ועשרוניים, התאמה בין אחוזים



חלק מכמות באחוזים

מציאת הכמות החלקית. ב

נתונים  באחוזים התלמידים לומדים דרכים למצוא את הכמות החלקית כשהכמות הכוללת והחלק 

אחוזים וחלק מכמות, שברים? מה הקשר

–יישום בחיי היומיום 

חישוב כמות חלקית מתוך כמות כוללת שאינה  שימוש באחוזים לייצוג חלק מכמות

במאות שלמות



חלק מכמות באחוזים

מציאת החלק. ג
החלק באחוזים כשהכמות הכוללת והכמות החלקית נתונות  מציאת 

ייצוגים שונים לאותו החלק

כתיבה כשבר וביטוי באחוזים

(שימוש בהרחבה וצמצום)



חלק מכמות באחוזים

בעיות מסוגים שונים. ד

לפתור את יכולים גם ביחידה זו התלמידים , כמו ביחידות הקודמות. אוסף מגוון של בעיות אחוזים 

. שלהם בדרכי הפתרון לדון איתם חשובו, הבעיות בדרכים שונות

הנחות גידול/ התייקרות 
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:דוגמה לשיעור מקוון

חלק מכמות בשברים

מתאיםמציאת הכמות החלקית ותרגיל כפל 



תכנון לפי חלקי השיעור

פתיחה
('דק5-כ)

פתיח מעורר  

עניין בנושא  

הנלמד

הקנייה
('דק10-כ)

לנושא  חשיפה 

הנלמד

/  התנסות 

('דק20-כ)תרגול 

העבודה  שלב 

העצמית של 

התלמידים

סיכום
('דק5-כ)

סיכום הנושא  

הנלמד בשיעור



פתיחה

-מתחממים

חידה קצרה הקשורה לנושא השיעור

?מהי המילה

אדמההרבע השלישי של + לוחםמחצית מהמילה + קשרהשליש השני במילה 



הקנייה

https://lo.cet.ac.il/player/?document=65ac58b8-bf56-454e-b8e8-9bcf8e15737a&language=he


תרגול/ התנסות 

.זמן העבודה העצמית של התלמידים

.המורה יכולה לתת מענה למי שזקוק. מיקרופון סגור והזום נשאר פתוח, התלמידים עובדים

.אפשר בזמן זה להפנות מספר תלמידים לחדר אחר ללמידה פרטנית, בנוסף



סיכום

?מה למדנו השיעור•

(מיקרופונים/ ב"סלאפשר לפתוח )

?האם נושא השיעור ברור לי•

(Reaction/ ב"סל/ סקר בזום )




