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   2003  - אוקטובר' ד-'דפי עבודה לכתות ג
 הערות למורה

 

 
 2003 אוקטובר   / 1דף 

  1שאלה 
 .זוויות, צלעות מקבילות, צלעות שוות:   הכרת תכונות של מרובעים,זיהוי מרובעים:  מטרות השאלה

 : כדאי לשאול שאלות נוספות כגון

 ?מהו? האם יש שם ספציפי לכל מרובע שסימנתם •
 . אימים למצולעים שלא סימנתםתנו שמות מת •

 
 2 שאלה

 .ולא בכתב, פה-חשוב שהתלמידים ימצאו את הסכומים על ידי חישוב בעל
 :המספרים שלא מוקפים לאחר הפתרון הם. 50 שלשות של מספרים שסכומם 6אפשר למצוא 

 60, 34, 6.  
 : אפשר לשאול לגביהם

 ? מהו סכומם •
 ? 50בכמה סכום זה גדול מהסכום  •
 ?50-גדול סכום זה מפי כמה  •
 מספרים שסכומם 3כך שתקבלו , כיצד אפשר לשנות מספר אחד בלבד משלושת מספרים אלה •

50 . 
 

 :אפשר להוסיף תרגילים דומים כמו
 

 :כתבו מספרים מתאימים
70 =   ___ + ____ + ____  70 =   ___ + ____ +____ 
 

70 =   ___ + ____ + ____  70 =   ___ + ____ +____ 
 
   .ומלץ לבקש מהתלמידים להסביר את דרך עבודתםמ
 

 2003 אוקטובר / 2דף 

  1שאלה 
 . נתוניםםבניית מצולעים לפי אילוצי: מטרת השאלה

, מלבן, מעויין, ריבוע: אפשר גם לצייר מרובעים אשר מכילים יותר מזוג אחד של צלעות שוות כמו

ים לא סטנדרטים ואשר מכילים שתי צלעות חשוב לעודד את התלמידים לצייר מרובע. דלתון, מקבילית

 :לדוגמה. שוות
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 3 שאלה
 

 : הצעה לפעילויות דומות
המתקבלות מהוספת , ולבקש מהתלמידים לתת אפשרויות שונות של תוצאות, לתת תרגיל אחד בלבד

 .סימני פעולות שונים במשבצות
 

 : דוגמאות לסוגי תרגילים אותם ניתן לתת
 

 )בשינוי המספרים, אותו תרגיל כמו בדף(    8 -) 4 2=(
 
 :או
 

 )בשינוי המספרים ומיקום הסימן, אותו תרגיל כמו בדף(8  )4 � 2=(
 

 :כמו, בו צריך להשלים שני סימנים, או תרגיל בדרגת קושי גבוהה יותר
 

 )=2  4( 8   
 

 
 

 2003 אוקטובר / 4דף 

  1שאלה 
 .אומדן, ר שבין חיבור לחיסורהקש, תרגול חיבור וחיסור: מטרות השאלה

והאם ניתן לכתוב עוד , שואלים מי כתב תרגיל כזה. כותבים את אחד התרגילים על הלוח: הצעה לדיון

 .תרגילים תוך שימוש באותם מספרים

 
  3שאלה 

 .סדרות ומבנה עשרוני: נושאי השאלה

', לדג( מאות ואלפים ,עשרות, יחידות: ניתן להדגים בעזרת עצמים הממחישים את המבנה העשרוני

 ).בדידי דינס

 . אפשר לשאול בכל סעיף מה מחברים או מחסרים כדי לקבל את המספר השכן
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