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ה לכיתה מתמטיקה שיעור
וצמצום הרחבה ידי על עשרוני למספר משבר השיעור נושא

דיגיטלי ילקוט אופק לאתר וסיסמה קוביות כתיבה כלי בדף הצטיידו נא

☺ יורה עדי המורה עם



היום נלמד מה
שמי• הוא ומה אני מי

העשרוניים• המספרים בארץ השיעור שם

והרחבה• צמצום י ע עשרוני למספר פשוט משבר ממירים איך נושא

בקצרה• השיעור סיכום

דיגיטלי• ילקוט אופק באתר לתרגול משימה



לשיעור להביא מה

משבצות כתיבהדף כלי
משחק קוביות



מונה

מכנה
שבר קו



כך נראה עשרוני מספר



כך נראה עשרוני מספר



נזכרים

במכנים כולם

ו
של חזקות

חשבו
משותף מה
השברים לכל

שבדף



העשרוניים המספרים הוזמנו אליה מסיבה ערכתי העשרוניים המספרים בארץ

לפניכם אותו וכתבו עשרוני שבר על חשבו



משלם גדול שכתבתם המספר האם

מחצי גדול הוא האם

אלפיות המייצגת ספרה שכתבתם במספר יש האם

משנה לא כלל זה האמת

שכתבתם העשרוניים המספרים כל את הכנסתי שערכתי למסיבה כי







לומדים עכשיו







משלם קטן או משלם גדול השבר האם נשאל שלב

השלמים במיקום נכתוב העשרוני השבר בתבנית ולכן משלם קטן השבר

השלמים מספר את הזה במיקום כותבים היינו משלם גדול היה הוא אם



עשיריות עבור אחד מקום רק נשאיר ולכן המכנה המכנה את נבדוק שלב

שהשארנו במקום נכתוב במונה הכתוב את במונה נתבונן כעת שלב



האופן באותו ובדיוק

המאיות עבור מקומות שני להשאיר יש למכנה

שהשארנו במקום נכתוב במונה הכתוב את









מפתח נעניק למי אז

מכנה הרחבהמכנה
פי

צמצום
פי

הרחבה
פי

הרחבה
פי



דוגמאות מספר
הרחבה

פי



דוגמאות מספר

אלו לשברים מפתחות הענקנו לא מדוע

לחזקותיו או למכנה להגיע עלינו עשרוני למספר פשוט משבר להמיר כדי

הנדרשים המכנים לאחד אלו ממכנים להגיע ניתן לא והרחבה צמצום י ע

למסיבה השער את להם גם לפתוח נוכל כיצד נלמד בהמשך



נשחק בואו

הספרות כתובות אחת קובייה על המונים קוביית
ספרה כל פעמיים הספרות כתובות השנייה הקובייה על המכנים קוביית

עשרוניים לשברים וממירים הקוביות שתי את מטילים יחיד לשחקן אפשרות
שרואה היחיד הוא הקוביות את שמטיל השחקן שחקנים למספר אפשרות

עשרוני לשבר אותם וממיר בגורל שיצאו המספרים את
הקוביות שהציגו המספרים היו מה לגלות השחקנים שאר על



על חושבים

הספרה את אין המכנים בקוביית מדוע

ו הספרות את אין מדוע

הקובייה על כותבים היינו הספרה את האם חשבו

המכנים קוביית על כותבים היינו מספרים אילו כלל נסחו



ומסכמים מסיימים

כך כותבים עשרוני שבר
אפס או השלמים מספר עשיריות מאיות אלפיות

שלבים במספר נעבור עשרוני לשבר פשוט משבר
וכו למכנה נרחיב או נצמצם

מתאים עשרוני מספר נכתוב

ביותר הימנית בספרה כשהוא לאפס משמעות אין עשרוניים בשברים



עצמי תרגול
כ אח תישאר הנראה וככל קודם שם הייתה גם היא האמת על נודה ואם ממש אלו ברגעים

עצמי לתרגול משימה דיגיטלי ילקוט אופק באתר לכם מחכה

דיגיטלי ילקוט אופק אתר את מכיר לא שעדיין מי

ולהתחבר להכיר מצוינת הזדמנות הנה

לכם יסייעו והם הכיתה ת מחנך עם קשר צרו שלכם האישי הקוד את יודעים אינכם ואם



בגוגל חיפוש שלב

אופק



לאתר כניסה שלב



לאתר התחברות שלב



עשרוניים מספרים ה כיתה למתמטיקה להיכנס יש אופק באתר

ולהיפך עשרוני למספר משבר המשימה שם
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