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שאלות ובקשות....ועכשיו אתם

?מה במפגש







מטרות הפרק

עיסוק באופן יסודי במשמעויות של פעולת הכפל•

פתרון תרגילי כפל במגוון אסטרטגיות•

10-ו2וכן כל כפולות 6X6לימוד תרגילי כפל עד •



ייצוגים והמחשות

רכבות של חיפושיות: סיפור המסגרת

מספר האיברים שעליהן מייצגות את הנקודותומספר הקבוצות מייצג את מספר החיפושיות 

.בכל קבוצה

גורמים

מכפלה

:היתרונות של ייצוג זה

.הוא מייצג קבוצות באופן ברור מבחינה חזותית. א

.קל ליישם אותו בעצמים זמינים. ב

.קל לצייר אותו. ג

.קל לדמיין אותו. ד



ייצוגים והמחשות

רכבות של ארגזים : סיפור מסגרת נוסף

שעל כל קרון מייצג את מספר הארגזים ו, מספר הקבוצותברכבת מייצג את מספר הקרונות

.מספר האיברים בכל קבוצה

.המהווה ייצוג נוסף לתרגילי כפל, מטרתו העיקרית של ייצוג זה היא להקל את המעבר למלבן כפל



ייצוגים והמחשות

.חשוב ללוות את העבודה בחוברת בהמחשות בעזרת עצמים שונים

:נוכל לייצג כך3X4את התרגיל  , לדוגמה

או

.וריבועי היחידות ממארז האביזריםmemoניתן להשתמש בפתקיות 



.  פה-יש חשיבות גדולה לידיעת לוח הכפל בעל 

התרגילים מלוח הכפל יתקשו פה את –שאינם יודעים לפתור בעל תלמידים 

, כפל מאונךכמו )כפל בעתיד בלימוד נושאים שבהם נחוץ לפתור תרגילי 

.חוסר בטחוןיתקדמו לאט ויחושו , (פתרון בעיות והרחבת שברים

חשיבות הנושא  





מצבי כפל. א
.מצבים הכוללים קבוצות שוות בלבד

.  לפני שניגשים לתרגיליםלהבין את מצב הכפל חשוב 

:מצב זה שונה ממצבים של חיבור וקשים לתלמידים ממספר סיבות

.לגורמים יש תפקידים שונים, בכפל. לשני החלקים אותו תפקיד, בחיבור•

.אחד הגורמים מבטא קבוצות שלמות ולא עצמים בודדים, בכפל•

.הגורם האחר הוא מספר אחד אך מייצג כלל התאמה•

.קשה יותר להבנההכפליהשפה היומיומית הקשורה למבנה •



מצבי כפל. א

( 6' עמ)

.ציור והמחשה של מצבי כפל, ביטוי בשיח



מצבי כפל. א

זיהוי הכלל  
זיהוי 

מצבים של  
קבוצות  

שוות

מציירים  
רכבת  
באופן  

עצמאי לפי  
הכלל

מצבי כפל  
בחיי 

היומיום

-סדרות
דרך לסייע  

בלימוד 
הכפולות



הכפליתמתחילים להשתמש בתבנית מצבי כפל. א
ומוצאים את הכמות הכללית



תרגילי כפל. ב

הקשר בין רכבת של חיפושיות ובין 

.הכפל המתאיםתרגיל 

מה שמשתנה הוא סדר כתיבת  

.המספרים בתרגיל ולא הניתוח שלו

תבנית  מתאימה התרגילים לשני 

.בלבדאחת 

חוק החילוף



תרגילי כפל. ב
:תרגילי כפל מיוחדים

יש רק קבוצה אחתבכל קבוצה יש רק איבר אחדהקבוצות ריקות



תרגילי כפל. ב
.הקשר בין כפל לחיבור

.פעילויות המטפלות בקושי של הבלבול בין הפעולות



מלבנים-מצבי כפל . ג

.כפלהכפל הוא ייצוג נוסף לתרגילי מלבן •

.מהווה הקדמה לנושא של שני מצבי כפל לאותו תרגילזו ייצוג המלבן ביחידה •

זמנית את -בו באותה תמונה משום שצריך לראות ולהבנה ייצוג המלבן קשה יותר לתפיסה •

.קבוצההאיברים בכל ובין מספר החלפת התפקידים בין כמות הקבוצות 

!לא מוותרים

.סידור קלפים במערך מלבני במגוון האפשרויות הקיים

:ההבנה כי



פתרון תרגילי כפל. ד

פתרון תרגילים שאינן מוצגים  

.בצמוד לייצוג של קבוצות שוות

–אסטרטגיות

דיון בדרכי פתרון של תרגיל  

שאנחנו לא יודעים את התוצאה  

.שלו בעל פה



0-וכפל ב1-כפל ב. ה

.מטרת היחידה להגיע להכללה לגבי פתרונם. מקרים מיוחדים

.ביחידה זו מופיעות לראשונה משוואות כפל



א"י–יחידות ו 

.לומדים ומתרגלים את עובדות הכפל השונות מתוך לוח הכפל

.כל קבוצת עמודים מוקדשת לכפל בגורם אחד וכוללת את העובדות של הגורמים שנלמדו לפניה

.4-וכפל ב2-יש ניסיון לקשר בין עובדות הנלמדות בזו אחר זו כמו כפל ב, כמו כן

סדרה על ישר מספריםהשוואה בין תרגיליםנחשפים לטבלת כפל 



מעבדות  
קבוצות שוות

צעצועי כפל

https://lo.cet.ac.il/player/?document=256655ac-84a5-4e7c-845f-865a732ebdaa&language=he
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


! רבהתודה 
?שאלות


