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 .011 -או בתחום ה, 011 -בתחום ה או חיסור ל שני תרגילי חיבורבין תוצאות שהשוואה      :פעילות

 'ב -' א     :שכבה

 וחיסור השוואה בתרגילי חיבור     :יישומון

 :קישור ליישומון

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/ogdan_geogebra/addition_and_substraction.html 

 

 .וחיסור להשוואה ולתרגול של תרגילי חיבור, יישומון זה נועד לניתוח

והוא נדרש להכריע תוצאתו של מי מהם גדולה  או חיסור י חיבורלתלמיד מוצגים שני תרגיל/למשתמש

 .מתקיים שיוויון בין שני האגפים או אם, יותר

 

 

 ניםהנחיות להפעלת היישומו

 

מאתר מרכז המורים הארצי  Google Chromeאו  Internet Browser -היישומונים מופעלים דרך ה

 .למתמטיקה בחינוך היסודי

 

 .GeoGebraצעות תוכנת היישומונים נכתבו באמ

 

 : ליישומון נראה כך מסך אופייני

 

 

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/ogdan_geogebra/addition_and_substraction.html
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 .או חיסור היישומון מציג בצורה איטרטיבית סדרה של תרגילי חיבור

 .=או  <, >: התלמיד צריך לבחור מתפריט בן שלושה סימנים את סימן השיוויון המתאים לתרגיל

 

 .ומספר התשובות הנכונות מתעדכנים מוצג משוב מתאים ומוני מספר התרגילים, מייד לאחר הבחירה

 .הצג תרגיללהצגת תרגיל נוסף יש להקיש על כפתור 

 . התחליש להקיש על כפתור , היינו איפוס המונים, להתחלה

 

 :כפתורי שליטה נוספים

 

 . יכולה לבחור באפשרות שהתרגילים יישאו תבנית מסויימת, כ"המורה בד, המשתמש

האיברים , בשני התרגילים שיוצגו זה מול זה, קבע איבר זההבתפריט  ימיןמעל ידי בחירת הערך , לדוגמה

 . הימניים יהיו זהים

המצב היחסי אל תוצאות שני , מסוג זהאו חיסור מצב זה נועד להדגיש את העובדה שבתרגיל חיבור 

 .ודלם היחסי של האיברים השמאלייםהתרגילים נקבע רק על פי ג

, ללאאו , ואז האיברים השמאליים יהיו זהים משמאל: ט זה את הערכיםניתן לבחור בתפרי, בצורה דומה

 .ואז בחירת כל ארבעת האיברים תהיה בחירה אקראית מהטווח

האם ניתן לפתור את , נועדה לפתח דיון אם התלמידים, בין אם משמאל ובין אם מימין, קיבוע איבר זהה

 .בלא לפתור בפועל את שני התרגילים( או שווה)קטן יותר /כלומר לקבוע איזה מהאגפים גדול, התרגיל

 

רים לתרגילי טווחים מהם מוגרלים המספ, המשתמש יכול לבחור אחד משני טווחים אפשריים, כמו כן

 .החיבור

 .011עד  -ו 011עד : היישומון מאפשר שני טווחים

 

 . בחירה אפשרית נוספת הנשלטת על ידי המשתמש היא סוג הפעולה

 . חיסוראו  חיבור: האפשרויות הן

 

 לאחר שהמשתמש קבע את הערכים , להלן דוגמת מסך נוספת

 משמאל" = קבע איבר זהה"

 011עד " = בחר טווח מספרים"

 חיסור" = בחר פעולה"

 :לתרגילשגויה והזין תשובה 
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