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

 
 הקדמה  

 

נהגנו מדי חודש לפרסם באתר של מרכז המורים הארצי אוסף דפי ) ג"ל תשס"שנה(בשנה שעברה 

 . 'ד-'אנו ממשיכים את הפרוייקט לכיתות ג) ד"ל תשס"שנה(השנה . 'שאלות המיועד לכיתה ה

 . והערות למורה לחלק מהשאלות,  לתלמיד דפים של שאלות4מידי חודש יתפרסמו 

המיועדות ', ד�' הדפים כוללים שאלות מנושאים שונים מתוכנית הלימודים במתמטיקה לכתות ג

 . לחזרה על נושאים שכבר נלמדו

 :כדאי לעבוד איתם בשני שלבים, על מנת להפיק תועלת מדפים אלו

 .עבודה עצמית של התלמידים .1

מומלץ שדיון זה יסתמך על תהליכי . יים הקשורים לשאלותדיון והעמקה בנושאים המתמט .2

 . החשיבה ודרכי הפתרון של התלמידים

 
 :2003 של חודש ספטמבר 4מדף , 1להלן דוגמה למהלך עבודה המתייחס לשאלה 

 _____:  _____    = 3          )א
 

 _____:  _____    = 3          )ב
 

 _____:  _____    = 3          )ג
 

 _____:  _____    = 3          )ד
 

 

 :הצעה לשלבי עבודה

 .לתת לתלמידים לפתור את השאלה בעבודה עצמית למשך כמה דקות )א

מבלי לרשום (ולרשום אותה על הלוח , לבקש מתלמידים שונים לומר תשובה אחת )ב

 .כדי לאפשר להם הזדמנות לתרום, מומלץ להתחיל עם תלמידים מתקשים). תשובות שכבר הופיעו

 ?כמה? האם יש עוד תשובות לדעתכם: המורה )ג

ולבקש , אפשר שהתלמידים יעבדו בזוגות או בקבוצות', לפני שדנים בתשובה של סעיף ג )ד

 תרגילים 5להוסיף עוד .ב, לסדר את התרגילים הרשומים על הלוח בסדר שהם בוחרים.א: מכל קבוצה

 .המתאימים לסידור שלהם

אפשר שכל קבוצה תכתוב את הסידור שלה על דף . לדון בסידורים השונים של התלמידים )ה

 .הקיר/ ותתלה אותה על הלוח
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לצורך הדיון אפשר . כדאי לדון עם התלמידים בכך שאפשר ליצור אינסוף תרגילים )ו

 :להיעזר בדוגמאות הבאות
 :  לרשום בתרגילים את הגורם השני�   אפשרות אחת 

                     3 = 1 : ______ 
                     3 = 2 : ______ 

                     3 = 3 :    ______ 

 ).המכפלה(ולבקש לחפש את המספר החסר ',   וכו

 

 

 :  להיעזר בלוח הכפל-אפשרות שנייה 

..... 11 10 �.. 7 6 5 4 3 2 1 × 

           1 

           2 

 33 30  21 18 15 12 9 6 3 3 

           4 

           5 

            

            

 
 . ולחפש את המכפלה ואת הגורם השני3טור של / להתמקד בשורה

 

 .י שימוש בעצמים מתאימים" המחשת התרגילים והתוצאות ע�אפשרות שלישית 
 

 

 2003 ספטמבר   / 1דף 

  1שאלה 
והסתמכות על עובדות ידועות בפתרון , םהמטרה העיקרית של השאלה היא פיתוח החוש למספרי

 . תרגילים
 25 ועוד 25כי ,    כדי לדעת איזה סימן מתאים25 +29אין צורך בחישוב התרגיל   ' בסעיף א: לדוגמה
 .29+25 < 50ולכן   , 25 - גדול מ29. 50-שווה ל

 100ון מופיע  מאחר ובתרגיל הנת. 100 � 50 =50אפשר להסתמך על התרגיל הידוע  ' לפתרון סעיף ד
 .50 -התוצאה תהיה מספר קטן מ, 50 -פחות מספר גדול מ

על ידי , אלא לתת להם להגיע אליהם בעצמם,  לתת לילדים ללמוד ולשנן חוקים כאלהלא מומלץ
 .'כסף וכו, קוביות מניה, )כח עשר(התנסות  בעוד דוגמאות המלוות באבזרי עזר כמו בדידי דינס 

, אפשר לבקש מהתלמידים להמציא תרגילים דומים נוספים משלהם, וכדי לחזק את מטרת שאלה ז

 80 - > ___  50  ,   80 - < ___  50: ולתת להם תרגילים כמו
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 2 שאלה
 :'  ב-ו' שאלות לדיון לסעיפים א. נושאי השאלה הם המבנה העשרוני והשוואת מספרים

 ?איזה? האם יש עוד אפשרויות
 .ובדרכים למצוא אותן, רויות השונות לתשובותכדאי לדון עם התלמידים באפש

 
 2003 ספטמבר / 2דף 

  1שאלה 
מטרת הבעיה היא שהתלמידים יעסקו בזוגות השונים של הגורמים . נושא השאלה הוא כפל וחילוק

 .24של המספר 

 ,  תלמידים בכל קבוצה8 �ת  ו  קבוצו3:   אבל התשובה בשאלה3 × 8 = 8 × 3: הערה

 . תלמידים בכל קבוצה3 � קבוצות  ו 8:  שונה מהתשובה

מומלץ גם . ולחפש את כל הזוגות של הגורמים, 36כמו , לתת מספר אחר: אפשרויות להרחבת השאלה

 . שיש לו רק זוג אחד של גורמים11לתת מספר כמו 

 2 שאלה
 .הכרח שוות בהיקפןהמטרה היא להיווכח שצורות שוות בשטחן לא ב

אפשר לתלות את עבודות ,  יחידות שטח והיקפן שונה8כדי שהתלמידים יראו צורות שונות ששטחן  

 .כשרשומים עליהן השטח וההיקף של הצורות, התלמידים

 3 שאלה
מומלץ להגיע עם התלמידים להכללה שכאשר .  בכפל ובחיבור1 -מטרת השאלה לעסוק בתכונת ה

מקבלים מספר גדול ממנו ,  למספר1כאשר מוסיפים  ; מקבלים את אותו המספר, 1 -כופלים מספר ב

 ).המספר הקודם(מקבלים מספר קטן ממנו ,  ממספר1וכאשר מחסירים ; )המספר העוקב(

                                                                                                                                             
 2003 ספטמבר / 3דף 

  1שאלה 
: מומלץ להגיע עם התלמידים להכללה במילים.  בכפל ובחיבור0 -מטרת השאלה לעסוק  בתכונות ה

 מקבלים את המספר 0וכאשר מוסיפים למספר ; 0מקבלים את המספר , 0-כאשר כופלים מספר ב

 , עצמו

 :ולהכללה בסימנים

 

  + 0         =     -                                   ו ×  0 = 0       
 

 
 

 3 שאלה
 .מטרת השאלה היא תרגול מיומנויות בסיסיות בשימוש בסרגל

 : הצעה למשימות נוספת

 . מ" ס15-כשאורך כל מסלול שווה ל,  מסלולים שונים2ציירו 

 . מ" ס15-ול גדול מכשאורך כל מסל,  מסלולים שונים2ציירו 

 . מ" ס15-כשאורך כל מסלול קטן מ,  מסלולים שונים2ציירו 


