
 משימות הערכה בנושא: המספרים הטבעיים ופעולות החשבון 

 בערבית לתלמיד/ה למורה תיאור שם המשימה

 בערבית ה/לתלמיד למורה .משימה לפיתוח תובנה מתמטית. על התלמידים לאמוד בעל פה תוצאות תרגילים נתונים אמדו את התוצאה 

המשימה מזמנת עיסוק בפתרון בעיות מילוליות אינטגרטיביות המשלבות חקר נתונים,  בעלי חיים

 בעיות השוואה, שאלות פתוחות ושאלות סגורות.

 בערבית  ה/לתלמיד למורה

משימות המאפשרות יותר מתשובה נכונה אחת לפתרון אי השוויון נתון. על התלמידים  השלימו את המספר

 מספר מתאים כך שיתקבל ביטוי נכון.להשלים את 

 בערבית  ה/לתלמיד למורה

משימה לביסוס המבנה העשרוני. על התלמיד להשלים את הספרות המחוקות, על פי  1השלימו את הספרות 

 .אילוצים שונים

 בערבית  ה/לתלמיד  למורה

משימה לפיתוח תובנה מתמטית בהתבסס על הקשר בין פעולות הפוכות. על התלמיד   2השלימו את  הספרות 

 .להשלים ספרות חסרות בתרגילים נתונים

 בערבית  ה/לתלמיד  למורה

משימה ליישום עקרונות בפעולות החשבון השונות. על התלמידים לבנות תרגילים  3השלימו את הספרות 

 .מספרות נתונות ועל פי אילוצים שונים

 בערבית  ה/לתלמיד למורה

תון. על התלמידים נמשימות המאפשרות יותר מתשובה נכונה אחת לפתרון אי השוויון  השלימו את סימן הפעולה

 בין מספרים כך שיתקבל ביטוי נכון.  להשלים את סימני הפעולה

 בערבית  ה/לתלמיד  למורה

משימה לכתיבת תרגילים לתוצאה נתונה. חלק מן הגורמים קבועים ועל התלמידים  כוכב אומגה

 .לבחור את שאר המרכיבים, גורמים ופעולות, בהתאם לסיטואציה המוצגת

 בערבית  ה/לתלמיד  למורה

 בערבית  ה/לתלמיד  למורה .מספרים 10, בכל שורה בלוח 2חקר חוקיות בלוח כפולות של המספר   2לוח 

 בערבית ה/לתלמיד      למורה .מספרים 7, בכל שורה בלוח 3 חקר חוקיות בלוח כפולות של המספר  3לוח 
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עם  3-משימה פתוחה בנושא חילוק עם שארית. על התלמידים לבנות תרגילי חילוק ב  3-מחלקים ב

 שארית ועל פי אילוץ לגבי המחולק.

 בערבית  ה/לתלמיד למורה

 בערבית ה/לתלמיד  למורה .משימת חקר בנושא סכום מספרים ראשוניים סכום שני מספרים ראשוניים

משימה לפיתוח התובנה המתמטית בנושא אומדן. על התלמידים להשלים ספרות  שבצו ספרה

 .למציאת גורמים מתאימים למכפלה הקרובה ביותר למספר הנתון

 בערבית  ה/לתלמיד למורה

נטוריקה. על התלמידים למצוא צירופים שונים להזמנת ארוחה על ימשימה בנושא קומב תפריט

 .פי תפריט נתון

 בערבית ה/לתלמיד למורה
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