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  מדינת ישראל
   התרבות והספורטמשרד החינוך

  המזכירות הפדגוגית
 ר מתמטיקה"מפמ

  המינהל הפדגוגי
  האגף לחינוך יסודי

השתלמות , מינהל הכשרה
  והדרכה לעובדי הוראה

  לשכת המנהלת הכללית
  גף הערכה ומדידהא

   
  

  )'נוסח ב( ' סוף שנה ג- דידקטיידע ב  הסמכהמבחן
  ד"תשס -") התמקצעות" ("קידום הישגים במתמטיקה"במסגרת תוכנית 

  
  
  
  

  :שם פרטי  :שם משפחה :מספר זהות                  

:                                                כתובת למשלוח דואר  :היישוב  :נייד/ טלפון 

  

  :להשתלמותמטעמו נשלחת  הספר-בית  :היישוב

  
  לשימוש משרדי

  :מוסד    :רץ  
  :מרכז ההכשרה

  

   דידקטי  ידע-'חלק ב
  

  . שעה אחת-- משך המבחן . נקודות25 -תשובה מלאה מזכה בכל ,  שאלות4בחלק זה 

  

  .  אחתשעה -- ומשך המבחן הדידקטי שעתייםמשך מבחן הידע המתמטי הוא 

  .אין להשתמש במחשבונים

  ).הצגת דרך הפתרונות(יש להקפיד על נימוקים . יש לענות על כל השאלות

  .דפים הריקים שבסוף השאלוןכולל ה, ופס המבחןרק בטיש להשתמש טיוטה ל

  .שאלה שלא ימצאו בפתרונה חישובים או נימוקים לא תיבדק

  

 !בהצלחה

  



 לחישובד עזר 
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להוסיף   תלמיד התבקש,  שבה ההפרש בין כל שני איברים סמוכים הוא קבוע,בסדרה הנתונה  .1

   .ברים על פי אותו כללימות הריקים שני אבמקו

                

                                           ___          ,    ___, 0.6 , 0.7 , 0.8 , 0.9   

             

    :        התלמיד הוסיף את האיברים

 0.11  ,  .100  ,.9  0, .80,  .70,  .60 
 

   ?תשובתו נכונההאם   

   ?צד תסביר לתלמיד את טעותוכי. את מקור הטעות אם טעה הסבר. ם כן נמקא       

  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________



 לחישובד עזר 
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  :  כךתלמיד פתר את התרגיל הבא   .2

  

                                       56 × 94 = 50 × 90 + 6 × 4 = 4524 
  

  _______________________________________? _________האם תשובתו נכונה   

  .הסבירו את תשובתו לשאר התלמידים, אם צדק  

  . הסבירו לתלמיד את טעותו,        אם טעה

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
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  . בכיתה למדו שבכל מעוין האלכסונים מאונכים זה לזה. 3

  

  ".מרובע שאלכסוניו מאונכים זה לזה הוא מעוין: "    רון טען

  

  ________________________________? ___________________האם טענתו נכונה     

  

  ?כיצד תגיבו בכתה על דבריו של רון   

  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
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  :בין שני התרגילים, >  =  < ,  :תלמיד התבקש לרשום אחד מהסימנים . 4

  

78:34    ______   278:134 
 

   ,10 והשארית 2וטען כי בשני התרגילים התוצאה היא ,   )= ( שוויון התלמיד רשם סימן 

  .לכן  הם שווים

                                                 

  .הסבירו את תשובתו לשאר התלמידים, אם צדק

  .הסבירו לתלמיד את טעותו, אם טעה

  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

  

  

 ב ה צ ל ח ה
  



 לחישובד עזר 



 לחישובד עזר 


