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מתמטיקאים עובדים לעיתים קרובות על בעיה אחת זמן רב. 1  
 

מתמטיקאים משתפים פעולה עם עמיתיהם ובוחנים את מה שאחרים עשו. 2  
 

מתמטיקאים חייבים להוכיח לעצמם שהפתרונות שלהם נכונים. 3  
 

 מתמטיקאים מקבלים סיפוק מהתהליך. 4

 נילי אורן: רחל לאה טייכטל   הדרכה: עריכה



 ? 13,620מה ידוע לכם על המספר  

 .3הוא  13,620דן טוען שסכום הספרות הסופי של המספר 

 ?האם דן צודק

 __________________________________: הסבירו

 מתמטיקאים עובדים לעיתים קרובות על בעיה אחת זמן רב

 נילי אורן: רחל לאה טייכטל   הדרכה: עריכה



 סמנו בלוח המספרים  

בוודאות המספרים שאתם את 

 .3-שהם מתחלקים ביודעים 

 מטח - המספריםלוח 

 שימוש בכלים אינטראקטיביים

 נילי אורן: רחל לאה טייכטל   הדרכה: עריכה

http://juniorofek.cet.ac.il/units/he/math/unit250/act1.aspx
http://juniorofek.cet.ac.il/units/he/math/unit250/act1.aspx


 ?מהו המשותף למספרים בכל טור

 לוח המספרים

 : פי הטבלה-נסו לנסח על

 ?3-איך אפשר לדעת אם מספר מתחלק ב

 מתמטיקאים משתפים פעולה עם עמיתיהם ובוחנים את מה שאחרים עשו

 נילי אורן: רחל לאה טייכטל   הדרכה: עריכה

http://juniorofek.cet.ac.il/units/he/math/unit250/act1.aspx


 _________: הסבירו
 _______:אפשרות נוספת

 _______:אפשרות נוספת
 68עמוד 

 יישומים
 נילי אורן: רחל לאה טייכטל   הדרכה: עריכה



 האלהאפשר לבנות מהספרות  3-שערו כמה מספרים  דו ספרתיים המתחלקים ב

 .ספרתיים-בנו מספרות אלה את המספרים הדו

 ?האם צדקתם בהשערתכם

 .  3-המתחלקים ב ספרתיים -ארבע בנו מספרות אלה מספרים 

 ?איך בניתם

 מתמטיקאים חייבים להוכיח לעצמם שהפתרונות שלהם נכונים

 נילי אורן: רחל לאה טייכטל   הדרכה: עריכה



 נילי אורן: רחל לאה טייכטל   הדרכה: עריכה



וקיבלה   3-מספרים דו ספרתיים המתחלקים ב 2דנה אמרה שהיא צירפה 
 .3-ספרתי המתחלק ב 4מספר 

 ?האם דנה צודקת 
 הסבירו

 נילי אורן: רחל לאה טייכטל   הדרכה: עריכה



 אופק - בחללאבנים 

 שימוש בכלים אינטראקטיביים

 נילי אורן: רחל לאה טייכטל   הדרכה: עריכה

http://ofek.cet.ac.il/units/he/math/unit131/Act1.aspx?nUnit=131&sSubjectKey=math&sTaskLinkedToUnit=&bCanChange=0&gItemID=7CDE19DC-E454-436B-96FD-BE80C8E21E1D&bPop=true
http://ofek.cet.ac.il/units/he/math/unit131/Act1.aspx?nUnit=131&sSubjectKey=math&sTaskLinkedToUnit=&bCanChange=0&gItemID=7CDE19DC-E454-436B-96FD-BE80C8E21E1D&bPop=true


   :חשבו על אחת השאלות

 ?שלא היה בשיעור על השיעור שלמדתם היוםתספרו לחבר מה 1.

 

 

 :הנלמדלפחות את אחד המשפטים על השיעור השלימו 2.

 ...למדתי   ש                              

 ...הופתעתי   ש                                               

 ...שמתי לב   ש                                               

 ...גיליתי   ש                                               

 ......מצא חן בעיני   ש                                               

 

 

 :  שיעורי בית
 65-68עמודים בחוברת 

 אבנים בחלל –משימה באופק 

 כותר ספרי לימוד-שבילים 

 מתמטיקאים מקבלים סיפוק מהתהליך

 שאלות רפלקטיביות

 נילי אורן: רחל לאה טייכטל   הדרכה: עריכה

http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=92931034&ts=2010.11.14.13.11.26.635
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=92931034&ts=2010.11.14.13.11.26.635
http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=92931034&ts=2010.11.14.13.11.26.635


 !תודה רבה
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