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 2003 נובמבר   / 1דף 

  1שאלה 
 :שאלות שאפשר לשאול לאחר שהתלמידים פותרים את התרגילים

 ?ה משותף ומה שונה בתרגיליםמ !
 ?ה משותף ומה שונה בפתרונות של התרגיליםמ !
 ?כמה? אם יש עוד פתרונותה !
 ?ים מה מאפיין כל סוג של פתרוןאם אתם יכולים להסביר במלה !
 
 

 2שאלה 
 . חדותשכל זוויותיוחשוב להדגיש שמשולש חד זווית הוא משולש 

 
 

 3שאלה 
 . 124 - ו106 התשובות לשאלה זו הם 

 . חשוב לדבר על דרך שיטתית למציאת הפתרון
ה ורק לתת את אותה השאל, לדוגמה, ולבקש שיפתרו בדרך שיטתית, חשוב לתת  שאלה נוספת דומה

 .8 -לשנות את סכום הספרות ל
 

 

  2003 נובמבר   / 2דף 

 2שאלה 
 :כמו לדוגמה, ולתת תשובות נוספות, ריבוי התשובות מחייב את התלמיד לא להסתפק בלוח הכפל

 48= 16×3  , 48= 24 ×2 , 48 = 48× 1 .  
 . משבצות48י דף משבצות וציור מלבנים ששטחם " להמחיש את התרגילים עאפשר

 
 3שאלה 

 באותו דף ותרגיל 2וכמו כן לדון בשוני ובמשותף בין תרגיל , חשוב למצות את כל התשובות האפשריות
. אבל בבעיה של הגולות הסדר כן משנה,  אין חשיבות לסדר של הגורמים2בתרגיל : לדוגמה. זה

 .  גולות בכל שקית6 -  שקיות ו8  - גולות בכל שקית שונה מ 8  -שקיות ו 6:  לדוגמה
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  2003 נובמבר   / 3דף 

 1שאלה 
. מ הוא סופי" ס20ולכן מספר המלבנים שהיקפם , אנו  עוסקים בשלב זה במספרים השלמים בלבד

 .כדאי לעבוד עם התלמידים בדרך שיטתית למציאת כל המלבנים האפשריים
 הם מחצית 10שני מספרים טבעיים שסכומם    (5,5 6,4    7,3     8,2      9,1: ים הםצלעות המלבנ

 ).ההיקף של המלבן
 .זכרו שריבוע הוא מלבן
 ?האם השטחים שווים? מהו השטח של כל מלבן: שאלות שאפשר להוסיף

 
 2שאלה 

 :לדוגמה. האומדן בשאלה זו חשוב יותר מהתוצאה המדוייקת
אין צורך בחישוב מדויק כדי לדעת שתוצאת תרגיל זה .  20 × 15: היא' אאחת התשובות לסעיף 

  )20 × 15 < 100  - ולכן יודעים ש10 × 10= 100: אחת הדרכים לדעת זאת היא ( 100 -גדולה מ
 :י דוגמאות בתכונות של פעולת הכפל ולהגיע להכללה"כדאי לדון ע. יש פתרון אחד בלבד: 'סעיף ב

 .מספר זוגי כפול מספר זוגי שווה למספר זוגי
 . זוגי שווה למספר זוגי-מספר זוגי כפול מספר אי

 . זוגי-זוגי שווה למספר אי- זוגי כפול מספר אי-מספר אי
דעו שתוצאת חשוב שי, למרות שחלק מהתלמידים לא למדו חילוק עם שארית ושברים: 'סעיף ג

 .3 -  גדולה מ20 : 6התרגיל  
 
 

 3שאלה 
מעניין לשמוע מהתלמידים האם זה הגיוני שגובהו של בן אדם .  יום-בעיה זו היא בעיה מחיי היום

 .מ" ס365 -יכול להיות יותר מ
 
 

  2003 נובמבר   / 4דף 

 1שאלה 
שיתבוננו במספרים לפני חשוב להרגיל את התלמידים . מטרת השאלה היא אומדן ולא חישוב מדויק

 .שמתחילים לפתור
 

 2שאלה 
 ).5+5 (× )5+5 =(100:   'פתרון סעיף ב

 
 3שאלה 

 .עודדו את התלמידים לבנות גרפים דומים על נושאים שמעניינים אותם בכיתה שלהם


