
  מספרים עשרוניים ואחוזים משימות הערכה בנושא: 

 בערבית לתלמיד/ה למורה תיאור שם המשימה

-אם האחוז המוצג הוא פחות מלאמוד ההתלמידים צריכים . אחוזיםמשימה בנושא  אומדן חישוב האחוז
 .25% -או יותר מ 25%, בדיוק 25%

 בערבית ה/לתלמיד למורה   

. על התלמידים לבצע אומדן תמורת האחוז לתרגילים אחוזיםמשימה בנושא  אומדן חישוב תמורת האחוז
  נתונים.

 בערבית ה/לתלמיד למורה   

 בערבית ה/לתלמיד למורה    משטחי עיגולים בגדלים שונים.  75%. התלמידים נדרשים לצבוע אחוזיםמשימה בנושא  אחוזים בעיגולים

 בערבית ה/לתלמיד למורה    במבצעים והנחות.  האחוז תמורתחישוב . אחוזיםיום בנושא -משימה מחיי היום הייתכן ?

. על התלמידים לאמוד כמויות נוזלים ולהצדיק את הבחירה אחוזיםמשימה בנושא  כוסות מים

 .שלהם

 בערבית ה/לתלמיד למורה   

. על התלמידים לחשב מידות צילום לאחר אחוזיםמשימה מחיי היום יום בנושא  מכונות צילום מגדילות

הגדלות לפי הנתון. בחלק מן המשימות על התלמידים לחשב את  2הגדלה או לאחר 

 גודל התמונה המקורית.

  ה/לתלמיד למורה   

. על התלמידים לחשב מידות צילום לאחר אחוזיםמשימה מחיי היום יום בנושא  מכונות צילום מקטינות

לפי הנתון. בחלק מן המשימות על התלמידים לחשב הקטנות  2הקטנה או לאחר 

 את גודל התמונה המקורית.

  ה/לתלמיד למורה   

תובנה מספרים בנושא אחוזים. על התלמידים לאמוד את המשימה עוסקת בפיתוח  סיפורי אחוזים

 .רועים מחיי היום יוםיהאחוזים המתאימים, בהקשר של א

  לתלמיד למורה

משימת הכרות עם שיטת המיון העשרונית של דיואי. על התלמידים להיעזר בידע  בספרייה העירונית

 .לצורך "החזרת" ספרים למקומם בספריה מספרים עשרונייםבנושא השוואת 

 בערבית ה/לתלמיד  למורה   
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במספרים משימה לפיתוח תובנה מתמטית. על התלמידים לאמוד תוצאות תרגילים  דקות 5בתוך 

 .עשרוניים

 בערבית ה/לתלמיד למורה   

תובנה מתמטית. על התלמידים לאמוד תוצאות תרגילים במספרים משימה לפיתוח  הגיל של מיכל
 עשרוניים.

 בערבית ה/לתלמיד  למורה   

 בערבית ה/לתלמיד   למורה    .עם מידות עשרוניות במספרים עשרונייםמשימה מחיי היום יום המשלבת פעולות  מאזניים

משימה המזמנת ניסוח הכללה להשלמת מספרים מתאימים באי שוויון נתון  שוויון -מכפלה ואי

 .במספרים עשרונייםבהתבסס על תכונות הכפל והחילוק 

 בערבית ה/לתלמיד  למורה   

משימה המזמנת ניסוח הכללה להשלמת מספרים מתאימים באי שוויון נתון  שוויון-סכום ואי

 .במספרים עשרוניים

  ה/לתלמיד  למורה   

המאפשרות יותר מתשובה נכונה אחת לפתרון אי  במספרים עשרונייםמשימות  פעולות לבחירתכם

השוויון הנתון. על התלמידים לזכור סדר פעולות החשבון ולהשלים את סימני 

 .הפעולה

  ה/לתלמיד  למורה   

. על התלמידים לנתח סיטואציות שונות מחיי מספרים עשרונייםמשימה בנושא  שמורי פרי הגן

 .מפעל ליצור שימורים ולבצע חישובים בהתאם

  ה/לתלמיד  למורה   
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