
   עקרונות לפי בבית ספר יסודי " כפל מספרי�"נושא הגישת הוראת 

  " התפתחותיהחינו� תורת ה"

  אנה זכרוב

  ולחינו� למצוינות קבוצה לקידו� ההוראה, " מופת"

  של  יםעקרונות הבאהעל מתבססת ) 'כתות ב" (מופת"שמתקיימת בכתות "  כפל מספרים"נושא ההוראת 

  :  התפתחותיהחינוך התורת 

  . יםיחשומ מושגים ל מופשטים-ממושגים כללייםשנוצר תוך כדי לימוד  מעבר )1

 מהלך ב ותנוצרהיותר  ותרחבנ ותפעולמשתלב בלימוד ) פרטיות( חלקיותפעולות  לימוד )2

1 ."כפל מספרים" למידת הנושא
 

  של כפל הלימוד אלגוריתם את מכניסים , זוהבגישה  כפלהפעולת הגדרת תלמידים עם הת ואחר הכרל

תלמידים לומדים את לוח הכפל של מספר כלשהוא ומייד ה. ספרתי במספר חד ספרתי) תלת(ר רב מספ

  ום מספר שורות במאונך כמספר שירי "את הדרך עהם מיישמים . לוח הכפלתוך תוצאות מבמשתמשים 

  .התוצאות שהתקבלו מתוך לוח הכפל

   תלמידי�ההתעניינות  את מעוררותהמשימות נוספות  הלמידהבמהלך 

      ":כפל מספרי�" בנושא

על בסיס חוקי ) מחשבים את התוצאות(כל לוח הכפל החדש  את תלמידים בוניםה •

 .) חוק הפילוג, חוק הקיבוץ, חוק החילוף( חשבון הפעולות 

  משתמשיםהם  )'וכו ,5─ב, 9─ב( את לוח הכפל םנזיכרוב על מנת לשמור •

 .תכונות מסוימות ב

  .בר למדוכלוח הכפל שבגבולות תרגילי כפל  יםמציאמתלמידים ה •

   .כפל פעולתבבהם משתמשים בעיות מילוליות  יםתרופמחברים ותלמידים ה •

 .תחידות וכל מיני בעיות מעניינו, תרגילים עם ספרות  חסרות תלמידים פותרים הלימוד הבתהליך  •

  : זאת הלימוד בדרך הת ותוצא

  .רגילה השיטה העובדות של לוח הכפל בקלות ובזמן יותר קצר מאשר בלימוד לפי את התלמידים זוכרים ה ─

לפתור תרגילים עם מספרים שמחים יותר ' ב ותתלמידי כת כי,באופן משמעותי עולה לימודהמוטיבציה של ה ─

  .שלהםבידע ביכולתם והם מתגאים . רביםורים משך שיעב עובדות מלוח הכפלעל  לחזור מאשר, "גדולים"

  

מדות לפי ובאוקראינה וברוסיה בכתות הל 1994שנת  מפועלת  ופי שיטה זעל יסודי הספר ההוראה בבית ה

מספר כתות ב בארץ גם פועלת וזהשיטה ה ותשנים אחרונב. תמחברה דיי על ופותחש ,לימודהתכנית וספרי ה

 ,יםחד ספרתי יםבמספר יםתלת ספרתי יםמספר של כוללים  תרגילי כפל' ב ה לכתות שנהמבחני סוף " .מופת"

2.זאת ההוראה הדרך של   המשכנעות ביעילותמבחנים התוצאות . תרגילים ובעיות בתחום כפל מספרים ומספר 
 

                                                
. חדשותהפרטיות הבדות עוהזיכרו� מחזקת את וַהפָנָמה את  הזאת ממריצה כלימודי� ידוע שהכללה הפסיכולוגיה של תו� הכרות ע� המ 1

  ) .מתמטיקה בבית ספר יסודיהבלימוד בה ועדיי� לא משתמשי� , בשיטה זאת משתמשי� בכל מיני תחומי לימוד(

  ספרתיי� וחיבור במאונ�  # רבהמספרי� התלמידי� צריכי� להכיר את ה:י� אנושהשינוי� בסדר הוראת  תגישה זאת דורש 2
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  ".כפל "לפני  הנושא 


