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  אוניברסיטת חיפה-מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי 

 

 2003  פברואר  �דפי עבודה 
 הערות למורה

 
  2003 פברואר   / 1דף עבודה 

 1שאלה 

וכן להיעזר בתרגיל , אחת המטרות בשאלה זו היא למצוא את הקשר בין כל תרגיל לתרגיל הנתון

 .הנתון לפתרון כל סעיף

 :דוגמאות

 2×4×7×11 =2×308 = 616 :ולכן    4 × 7 × 11 = 308: נתון: 'בסעיף א !
                       

                                                                               308   
 :'תשובת התרגיל היא כמו זו בסעיף א' בסעיף ב !

 )2 × 7 =14 -חוק החילוף בכפל ו(

          11×7×4×2=11×7×2×4= 11×14×4    

 .2- ב308יש לחלק ' בסעיף ג !

  4×7×110 =4×7×11×10=308×10 =3080   :'בסעיף ד !

  308 

  2003 פברואר   / 2דף עבודה 

 ' ב3שאלה 

 . יום�חשוב להעיר לתלמידים להתייחס ולקשר את התשובה לחיי יום 

   27 : 2 =13)1  (: דרך הפתרון. 27 הוא 2' מספר התלמידים בכתה ה

 . ספסלים14הכיתה צריכה : התשובה

 

  2003 פברואר   / 4דף עבודה 

  2שאלה 

 .חשוב להתייחס לפתרונות השונים של התלמידים
 .ולהשוואת שברים, כמו כן חשוב להשתמש בעזרים מוחשיים להבנת מהות השבר

 :לדוגמה, אחת הדרכים לפתרון היא ההשלמה לשלם
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 .'וכו, יגוליםגזרות ע, כמו ישר המספרים, חשוב  מאד להציג קשר זה בעזרת עזרים מוחשיים

 3שאלה 

 1,000ההפרש בין הסכום ששילמה משפחת סלים לבין הסכום ששילמה משפחת סמיר הוא 

 .שקלים

 . כסאות4ההבדל בין מה שקנתה משפחת סלים לבין מה שקנתה  משפחת סמיר הוא 

  ).3,800 - 1,000 = 2,800. (  שקלים2,800: ולכן מחיר השולחן
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  2003 פברואר   / 6דף עבודה 

 1שאלה 

 .  קוביות14בגוף יש 
 :לדוגמה. ניתן לחשב זאת בדרכים שונות.  קוביות להשלמתו לתיבה10צריך 

 
 .י מנייה"ע !
לכן ,  קוביות14בגוף הנתון יש ,  קוביות24התיבה מכילה ,   כלומר4×3×2: מימדי התיבה !

 . קוביות להשלמתו לתיבה10צריך 
 

 .יבות גדולות יותראפשר לקבל גם תשובות בהן התלמידים מציעים ת
 

 4שאלה 

 .זוגי-אז אחד המחוברים זוגי והשני אי, זוגי-אם הסכום של שני מספרים שלמים הוא אי

 .2המספר הראשוני הזוגי היחיד הוא 

  .23 , 2: המספרים הם

 

  2003 פברואר   / 8דף עבודה 

 1שאלה 

 :שאלות אפשריות לדיון

 '? המשולש בסעיף גלבין שטח' מהו הקשר בין שטח הריבוע בסעיף א !

 '?לבין שטח המשולש בסעיף ד' מהו הקשר בין שטח המלבן בסעיף ב !

 


