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 הפלינדרומים, חזרה על סדר פעולות החשבון

 בחיפה" באק-ליאו" ביניים מחטיבת, אימבר אורנה

 פרטים מקדימים על מערך השיעור. א

  תוכנית הלימודים ברצף ההוראה לפינושא השיעור ומיקומו 

עור ראשון בתחילת שנת שיהשיעור ניתן כ .הפלינדרומים, על סדר פעולות החשבון חזרה: נושא השיעור הוא

 .סדר פעולות חשבון, חוקים של פעולות חשבון: בתוכנית הלימודים החדשה  2או שיעור פתיחה לפרק , הלימודים

 רמה רגילה או גבוהה 'ז העברנו את השיעור/הרמה בה העברתיהכיתה ו. 

 הלימודהשיעור ברצף יחידת . ב

 נקודות עיקריות בשיעור הקודם 
כמה  העדפתי לוותר על חלק מההסברים. העברתי את השיעור הזה פעמים רבות בתחילת שנת הלימודים, אין

 . ידי שיעור מיוחד זה-ולנסות להראות זאת על, יפה ומיוחדת, המתמטיקה חשובה

ניתן להעביר שיעור זה לאחר הפרק הראשון  –ל "במידה וחגי תשרי חלים לאחר כשלושה שבועות מפתיחת שנה

 .משתנים וביטויים אלגבריים, בתוכנית שנושאו חוקיות

ואז להוסיף בתשובות לתרגילים שבחלק , אפשרות נוספת היא להעביר שיעור זה בסיום הפרק של המספרים המכוונים

 .העיקרי גם מספרים שליליים

  תנולא נ הבית שניתנו לקראת השיעור הנוכחישיעורי. 

 נקודות עיקריות בשיעור הנוכחי 
 . יםסדר פעולות החשבון והשימוש בסוגרי נתרגל את, הפלינדרומים -נלמד נושא חדש  

 נקודות עיקריות בשיעור העוקב 
יש אפשרות לבדוק . בשיעור העוקב נבדוק את שיעורי הבית ונמשיך לפרק הבא שהוא חוק החילוף וחוק הקיבוץ

 .חברו האם מתקיימים החוקים האלובתרגילים שהתלמידים 

 .בהתאם לרמת הכיתה ניתן להקדיש זמן לחומרים נוספים שתלמידים הביאו

 השיעור אודות . ג

 רציונל של מערך השיעור 
נושא זה מראה את היופי בעולם . אני ממליצה עליו כנושא העשרה, נושא הפלינדרומים אינו מופיע בתוכנית הלימודים

 .והקשר ליהדות וליום הכיפורים( העברית והאנגלית)המתמטיקה והשפה  שילוב של, המספרים

: נחשפתי לנושא כאשר השתתפתי בניסוי במסגרת מחקר ששמו. אני מוצאת במערך זה אפשרות לשלב חינוך לערכים

 נצה' פרופבהנחיית ר יעל אדרי "י ד"שנערך ע,יסודי -שילוב החינוך לערכים בהוראת המתמטיקה בבית הספר העל

לכן הוספתי עמודה בפירוט מהלך השיעור ובה ציינתי את הערכים אותם . 2010והוגש לטכניון בפברואר , הדר-מובשוביץ

 .ניתן לשלב

, יצירתיות, למסורתולתרבות האנושית , למילה הכתובה –כבוד : לשילוב בשיעור הם הנושאים הערכיים המתוכננים

 .חקרנות, התמודדות עם אתגרים

הן להראות ידע מתמטי והן ידע כללי , כי יש בו אפשרות לתת לתלמידים להתבטא, מאד לתחילת השנההשיעור מתאים 

 .יש בכך הזדמנות למורה להכיר את תלמידיו. והבעת דעה אישית

 מטרות השיעור 
 .ידעו מהם  פלינדרומים, בסוף השיעור התלמידים ישלטו טוב יותר בשימוש בסוגריים ובסדר פעולות החשבון

 .הניתן לשילוב עם מקצועות אחרים, ף השיעור יכירו התלמידים שהמתמטיקה הוא מקצוע מעניין ויפהבסו

 .בסוף השיעור יכיר המורה טוב יותר את תלמידיו
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שלבי 

 השיעור

 הערכת

 הזמן

ערכים אותם  פירוט המהלך המשוער של השלב בשיעור

 ניתן לשלב

 הערות

תוך כדי כתיבת המילים , נפתח בסיפור הבא דקות 2 פתיחה

 :על הלוח יםהמודגשוהמספרים 

באו לבקר אותי ,  2002בשנת , פני כמה שניםל

וחובבי  44שניהם בני . שושודודה  פיליפ דוד

ילד הם ספרו לי שראו הבוקר . מתמטיקה וחידות

 . כותב בתוך דלי

כבוד למילה 

 הכתובה

 

פיתוח נושא 

 במליאה

מה מיוחד במילים ובמספרים הכתובים על  .1 דקות 3

 ?הלוח

 . כולם פלינדרומים: תשובה

מילה או משפט שאפשר לקוראם באופן : הגדרה

שאפשר לקוראם ישר : או)זהה בשני הכיוונים  

 ".פלינדרום"נקרא (  והפוך מבלי שישתנה תוכנם

 :מקורה של המילה פלינדרום הוא יווני 

palindromos,  רוא לק"שמשמעותו היא

לים או יהרעיון של מציאת מ". שוב בכיוון השני

, משפטים הנקראים בשני הכיוונים באופן זהה

, (Sotades)מיוחס כנראה למשורר היווני סוטאדס 

דוגמאות . בן המאה השלישית לפני הספירה

 .לפלינדרומים אפשר למצוא בשפות רבות

כבוד לתרבות 

 האנושית

תלמידים רבים 

לזהות  יםיודע

שאפשר 

לקוראם בשני 

אבל , הכיוונים

אינם יודעים 

את שם המושג 

 .פלינדרום

 10 – 5 

 דקות

אפשר גם )מילים , חשבו על מספרים. 2

 .שהם פלינדרומים( באנגלית

 .מילים, חוח, תות, שיש, אמא , אבא :   תשובה

 DID , RADAR , MADAM , ANNA , NOON , 

BOB 

ואפשר לכתוב   ,1234321, 343, 121, 44, 11

 ...עוד רבים

המורה ינסה  יצירתיות

לשתף 

תלמידים רבים 

 .במתן תשובות

 :חלק עיקרי

הצגת 

משימה 

והפעלת 

התלמידים 

בעבודה 

25 – 20 

 דקות

 :חידה שנתנו לי הדודיםנה ה

שבצו בין ספרותיו .  52325נתון הפלינדרום  

( חילוק, כפל, חיסור, חיבור)סימני חשבון 

 ,וסוגריים

אפשר גם להוסיף את , לכיתה ברמה גבוהה)

 ,מותר לצרף מספרים, (פעולת החזקה והשורש

 ,יצירתיות

 ,עזרה הדדית

התמודדות עם 

 אתגרים

תוך כדי חישוב 

התרגילים 

נחזור על סדר 

פעולות 

החשבון ומתי 

יש צורך 

בכתיבת 
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כך  שהתוצאה מהתרגיל שנוצר תהייה גם היא   בזוגות

 :הבחינו בין שני מקרים. פלינדרום

 .כאשר הביטוי על סימניו יישאר פלינדרום( 1

יישאר ( ללא סימניו)כאשר רק הביטוי ( 2

 .פלינדרום

רצוי לעבוד , דקות לתלמידים 01 - ניתן כ

למצוא , לפי ישיבתם בכיתה בזוגות

 .פתרונות לחידה

המורה . כל זוג יציג פתרון אחד שמצא

 .תכתוב על הלוח

 

 :במקרה הראשון:   תשובה

5 + 232 + 5 = 242                  

5 - 232 - 5 = -232         5 + 2*3*2 + 5 = 22 

 :הנה כמה תשובות :במקרה השני            

5 * 2 * 3 * 2 – 5 = 55 

(5 * 2 + 3 * 2) * 5 = 55 

(52 + 3) * 2  / 5 = 22 

5 +2 + 32 + 5 = 44 

52 + 32 * 5 = 212 

5*2*3 - 2 + 5 = 33 

5 * (2 + 3) + 2 – 5 = 22 

5 * 2 + (3 * 2) – 5 = 11 

5 + 2 – 3 + 2 + 5 = 11  

- 5 + 232 – 5 = 222  

5 - 232 + 5 = -222 

(5^2 – 3 ) *2  / 5 = 8.8 

5 – 2 + 3 * 2^5 = 99 

5 + 2 + 3^2 – 5 = 11  

5^2 + 3* 2^5 = 121  

 .הסוגריים

לתלמידים יש )

נטייה להוסיף 

סוגריים גם 

במקרים בהם 

 (אין צורך

תוספת 

לחלק 

 העיקרי

5-10 

 דקות
 ונתנו:   נספר על מילה מיוחדת

 ,כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם"

 ,כבוד למסורת

פתיחות , צדק

 לרעיונות

שאינו  ,חלק זה

קשור לחומר 

 –המתמטי 

ניתן להקדיש 
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 ( ב"י' שמות ל )"איש כפר נפשו ונתנו

בפרשה הכוללת , פסוק זה נכתב בספר שמות

בנושא סיני -הוראות שניתנו למשה על הר

כל בוגר , לשם השלמת המצוות. המשכן

חייב לתת חצי שקל , ומעלה 20מגיל , בישראל

 .לכפרת נפשו

מה מזכירה לנו המילה ? מהו כופר נפשו. 1

 ?כופר

 ..לכפר על עוונות, יום הכיפורים: תשובה

סכום שיש לתת כדי למנוע עונש  –כופר נפשו 

 . יכול לתת' שה

לבני ישראל  הכסף שנתנו יושקע במשכן וישמש

 .והוא יכפר עליהם' זיכרון לפני ה

, בעל הטורים, פרשן ששמו: תוספת לתשובה

בפירושו על הפסוק שם ליבו אל הפלינדרום 

 :המופיע בתוך הפסוק ואלו דבריו' ונתנו'

, אם תקראנה למפרע יהיה גם כן ונתנו: ונתנו"

לומר לך כל מה שאדם נותן לצדקה יחזור אליו 

 ".ל זה כלוםולא יחסר לו בשבי

מה דעתכם על פירוש זה של ( אם יש זמן. )2

 ?נתינה

י שיקול זמן לפ 

דעת המורה 

 .והזמן שנותר

 : המורה יסכם דקות 3 סיכום

 . למדנו היום את המושג פלינדרום והגדרתו

פעולות החשבון תוך הדגשת חזרנו על סדר 

 .השימוש בסוגריים כאשר צריך

ראינו שאפשר לשלב את המתמטיקה עם נושאים 

 .אחרים

  

מתן שיעורי 

 בית

 :שיעורי בית דקות 2

הדודים שלי באים לבקר אותי רק בשנים  .1

ומתי  2002לכן מתי באו לפני , פלינדרומיות

 ?יבואו שוב

נסו למצוא פתרונות נוספים לחידה  .2

 .שפתרנו

חפשו עוד חומר על נושא : רשות .3

 .הפלינדרומים והביאו לכיתה

התלמידים  

ירשמו 

 .במחברותיהם
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 :מקורות

 .יבין ניבי, מאמרים, בסימן קריאה, שעשועי מתמטיקה –אלף אפס : מאמר מתוך האתר. א

                 http://alefefes.macam.ac.il/article/article.asp?n=19      

 .2רמה ', מחזור א, בעריכת יוסי ומיכל אלרן, ז"תשס, החוג למתמטיקה בהתכתבות של מכון וייצמן למדע. ב

                  http://www.weizmann.ac.il/zemed/upload/(FILE)1160650445.pdf  

 (פתרונות ורעיונות של תלמידים משנים קודמות. ג)

 

 : בבדיקת שיעורי בית :תוספת

 .154יהיו בני  –אם יחיו עד אז ,  2112ובשנת ,  1991 בשנת :1תשובה לשאלה 

 ?מה תהיה השנה העברית הפלינדרומית הבאה: אפשר להוסיף דיון בשאלה

 ',  וכו, ג"תשע, ב"לאחריה תשע, א"אנחנו עכשיו בשנת תשע

 ',  וכו, ב"תשפ, א"תשפ: נמשיך. פ"ואז תבוא תש, ט"עד שנגיע לתשע 

 ',  וכו, ב"תשצ, א"תשצ: נמשיך. צ"ואז תבוא תש, ט"עד שנגיע לתשפ

 ?מה יקרה עכשיו,  ט"שנגיע לתשצ עד 

 .ת"תהיה שנת ת –לפי בדיקה בלוח השנה ? ת"או תהיה שנת ת? ק"האם תהיה שנת תש 

 .נחשב בעוד כמה שנים זה יקרה? האם אנחנו נחיה ונראה זאת

 .שנים 22כלומר בעוד .  799= ט "תשצ,  771= א "היום תשע 

 

 . נוספים לחידה ונכתוב אותם על הלוח ניתן לתלמידים להציע פתרונות:  2תשובה לשאלה 

 .לבדוק האם בחלק מהתרגילים שהצענו החוקים מתקיימים, חוק החילוף וחוק הקיבוץ: אפשר להמשיך לנושא הבא

 

 

http://alefefes.macam.ac.il/article/article.asp?n=19
http://www.weizmann.ac.il/zemed/upload/(FILE)1160650445.pdf

