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  התרבות והספורטמשרד החינוך
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 תלמיד קיבל לצבוע במלב המתואר בציור את החלקי  .1
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 . משבצות באדו6  משבצות בירוק ו4,  משבצות בסגול2התלמיד צבע 
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 ? _______________________________________________   הא תשובתו נכונה.א
 

 ? צד תסבירו את תשובתו לשאר התלמידיכי, א צדק.        ב
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



 

                    3                                        )'אנוסח  (ד"תשס  בידע דידקטימבח ההסמכה –" התמקצעות" תכנית המתמטיקה 
   

 
 

במלב האלכסוני שווי זה : "המורה לימדה את המשפט. כיתה למדו על אלכסוני במלבב .3

 ".לזה
 ".מרובע שאלכסוניו שווי זה לזה הוא מלב: "כיתלמיד טע 

 ? _____________________________ הוא נכו או לאטעהא המשפט שהתלמיד  .א
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 ____________________________________________: תנו דוגמא נגדית, א לא 
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 ? נכונות הטענהאי תסבירו לתלמידי הכיתה את נכונות טענת התלמיד או את אי. ב 
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 מ  " ס17ו, מ" ס8, מ" ס8: משולש שאור צלעותיו הואשל שבשביל למצוא שטח , תלמיד טע .4
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 ____________________________________________? הא התלמיד פתר נכו. א
 .מצאו את כל טעויותיו,  א התלמיד טעה. ב
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 ? כיצד תסבירו לתלמיד את כל הטעו תיקו. ג
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