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שיעור מתמטיקה לכיתה ו

חיבור וחיסור מספרים עשרוניים: נושא השיעור

פורת-ברוריה צוברי: עם המורה

וכלי כתיבהחשבוןבמחברתהצטיידונא
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?היוםנלמדמה

.לחבר ולחסר מספרים עשרוניים•

.לתרגולמשימה•

.נסכם ונסיים•
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?לשיעורלהביאמה
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בכיףמתחילים

:  קלפים3בחרתי 

2.05-ו0.52: מספרים עשרוניים2הרכבתי מהם 

? מה הסכום של שני המספרים שהרכבתי 
? מה ההפרש ביניהם 

250
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...נבדוק מה סכומם 

2.05-ו0.52: נייצג את שני המספרים

0.522.05

כל ריבוע  –שימו לב 

גדול מייצג שלם  

ריבועים  100-המחולק ל

.קטנים חופפים
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סכומם הוא

2.57 =0.52 +2.05
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...נבדוק מה ההפרש ביניהם 

2.05-ו0.52: מהמספר הגדול את המספר הקטןנחסר

2.05–0.52= 1.53:  ההפרש הוא
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דוגמה נוספת

:  קלפים3בחרתי 

4.51-ו1.74: מספרים עשרוניים2הרכבתי מהם 

? מה הסכום של שני המספרים שהרכבתי 
? מה ההפרש ביניהם 

174
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:סכום שני המספרים

1.74

4.51
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:פתרון

6.25 =1.74 +4.51
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:ההפרש ביניהם

2.77 =1.74-4.51



12

חיבור-במאונך: פתרון בדרך אחרת

3.35

2.23

7.58

+

0.05

0.03

0.3

0.22

3
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חיבור עם המרה–2דוגמה 

2.68

1.29

3.97

+

0.090.21

2 0.6 0.08
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חיסור–2דוגמה 

2.68

0.34

2.34

-

2 0.6 0.08
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חיסור עם המרה–2דוגמה 

2.68

0.39

2.29

-

2 0.6 0.08

0.180.5

נמיר עשירית  

10-אחת ל

מאיות 
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וכעת נתרגל
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1תרגול 
השלימו את המספרים החסרים בלוח

3.72+

104.5

6.922.8

8.22

4.12 5.5

6.52

8.62

8.3
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2תרגול 
:  הוסיפו נקודות עשרוניות במחוברים כך שתתקבל התוצאה הנתונה

99 =281 +70935.73 =345 +123

83.92 =362 +803

3.616 =1056 +256

15.75 =345 +123

46.8 =345 +123
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2פתרון תרגול 

99 =28.1 +70.935.73 =34.5 +1.23

83.92 =3.62 +80.3

3.616 =1.056 +2.56

15.75 =3.45 +12.3

46.8 =34.5 +12.3
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ומסכמיםמסיימים

.  למדנו כיצד מחברים ומחסרים מספרים עשרוניים✓

.  ראינו כי אפשר לחבר ולחסר מספרים עשרוניים במאוזן וגם במאונך✓

הדגשנו כי כדי לחבר ולחסר עלינו להקפיד על ערך הספרה בהתאם  ✓

.למקומה במספר

ממשיכים לתרגול באתר אופק
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בגוגלחיפוש– 1שלב

אופק
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כניסה לאתר  –2שלב 
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לאתרהתחברות-3שלב
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בחרו מתמטיקה –4שלב
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קתרגול באופ
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בשידורשצפיתםתודה
מטחע״יהחינוךמשרדעבורהופק

shutterstock/com איורים: 


