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2003  יוני  �דפי עבודה   
 הערות למורה

 
 דפים לחודש 8( דפים 72 שלחנו בכך . חודש יוני הם קובץ הדפים האחרון שאנו שולחים לשנה זודפי השאלות ל

  .2002-2003במשך שנת הלימודים )  חודשים9במשך 
פעולות , רים טבעייםמספ: כגון' סינו לטפל ולתרגל נושאים שונים מתוכנית הלימודים לכיתה הירך הדפים נד

היקף ושטחים ובעיות , זוויות, מצולעים, חקר נתונים, בעיות מילוליות, מספרים עשרוניים, שברים, החשבון
 .חקר שונות

 . אוניברסיטת חיפה-כל הדפים מופיעים גם באתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי 
כך שיקל עליכם לבחור בעיות בנושאים מסוימים , עו בדפיםאנו מתכוונים לפרסם אינדקס לנושאים אשר הופי

 .בעתיד
  il.ac.haifa.6k-mathcenter://http: כתובת האתר

 
 2003 יוני  / 1דף עבודה 

 
 1שאלה 

גדולה או קטנה או שווה יל האם התוצאה בכל תרג כדאי לשאול .ים מופיע בכל התרגיל527המספר שימו לב ש
 ? 527 -ל

  527 -גדולה מ'  א סעיףהתוצאה של. החיבור והחיסור של מספרים טבעייםעוסקים בפעולות '  ב-ו' סעיפים א
 ).אבל גדולה מאפס ( 527 -קטנה מ'  בשל סעיףואילו התוצאה 

התוצאה '  ד ובסעיף527 -שווה ל'  גהתוצאה בסעיף.  עוסקים בתכונת האפס בחיבור ובכפל' ד-ו'  גסעיפים
 .'ד' , ב' , ג' , א: סידור התוצאות הוא. 0 -שווה ל

 
 

 2003 יוני  / 2דף עבודה 
 

 2שאלה 
 .משתתפים בחוגי הספורט'  תלמידים מכתה ד5 -הדיאגרמה מראה ש

 ).10 + 15( תלמידים 25משתתפים '  ו-ו' כתות המ
 
 

 2003 יוני  / 3דף עבודה 
 

 1שאלה 
 .רגיל את התלמידים להתבונן במספרים לפני שמתחילים בביצוע פעולות כלשהןטוב לה: סעיף א

נוכל לראות , 50 ,60 , 70 ,80 ,90: במספרים הנתונים,  שהוא האמצעי70   אם נסתכל על המספר :דרך אחת
ומכאן ,  ההפרשים בינו לבין כל אחד משני המספרים מימין ומשמאל שווים-" סימטריה " מעיןהוא יוצרש

 .ר להסיק שהוא למעשה הממוצע של כל חמשת המספריםאפש
 60 - ומוסיפים ל80 מהמספר 10 ומחסירים 50 - ומוסיפים ל90 מהמספר 20אם מחסירים : דרך שנייה

 .70 -  וכמובן הממוצע של חמשת המספרים שווה ל70 ,70 ,70 ,70 ,70: נקבל
 ).90+80+70+60+50 : ( 5 = 70: ברור שניתן לחשב את הממוצע בדרך המקובלת: דרך שלישית

במלים  , 70 - מספרים אשר הממוצע שלהם שווה ל3נחפש , 70 -שווה ל'   מאחר והממוצע בסעיף א:סעיף ב
 ).70*3 ( 210 מספרים שסכומם 3אחרות נחפש 

 
 

 2003 יוני  / 4דף עבודה 
 

 4שאלה 
וישנם תלמידים שחושבים שאי אפשר ,  ומספר עשרוני ביחד פשוט שברכולל התרגילהמאפיין תרגיל זה הוא ש

 .לפתור תרגיל כזה
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 2003 יוני  / 5דף עבודה 
 

 2שאלה 
 

  :אשר שטחם שווה למחצית שטח המלבן, ניתן לצייר הרבה משולשים בתוך המלבן
 , שווה לצלע השניה של המלבןוהגובה לצלע זו, צלעות המלבןמכל משולש אשר אחת מצלעותיו שווה לאחת 
 .השטח שלו שווה למחצית שטח אותו מלבן

 
 :דוגמאות

 
 
 

 2003 יוני / 6דף עבודה 
 

 3שאלה 
 .צלעות המעויין שוות ולכן אי אפשר להשלים את הציור הנתון למעויין

 
 

 2003 יוני  / 7דף עבודה 
 

 5שאלה 
 

 .5 - סכום כל חמישה מספרים שלמים עוקבים מתחלק ב
37 , 38 , 39 , 40 , 41 :ניקח את המספרים, גמהדול  

 :הסבר בדרך אחת
 39 � 2 , 39 � 1 , 39 , 39 + 1 , 39 + 2: אפשר לכתוב מספרים אלה כך

39 × 5 ) = 2 + 39 ) + ( 1 + 39 + ( 39) + 1 - 39 ) + ( 2 - 39(  
 .39 - והתוצאה שווה ל5 - מתחלק ב5 × 39

 : דרך שניההסבר ב
 : וסכומם שווה ל37 , 37 +1 , 37 +2 , 37 +3 , 37 +4: פרים אלה כךאפשר לכתוב מס

 .39 - והתוצאה שווה ל5 - ומספר זה מתחלק ב5×37 +10= 5×)37 +2(
 :הסבר באופן כללי

 , מייצג מספר שלם כלשהוa יהי 
4+ a , 3+ a , 2+ a , 1+ a , aמייצגים חמישה מספרים שלמים עוקבים וסכומם יהיה  : 
 10+ a52 - ותוצאת החילוק שווה ל5 - וזאת תבנית מספר המתחלקת ב+ a. 

 
 

 2003 יוני  / 8דף עבודה 
 

 3שאלה 
 : הם ולכן המספרים המבוקשים בשאלה9 , 6 , 1:  הן16 וסכומם 54הספרות אשר מכפלתם 

0.961 , 0.916 ,  0.691 ,  0.619 ,  0.196 ,   0.169 


