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       : 4 עד 1רשום את המספרים הטבעיים מ . 1

    : 1 -הרכב בעזרתם את כל השברים הקטנים מ  !

            

     ?  קיבלת1 -כמה שברים קטנים מ  !

השאר רק את השברים המצומצמים ביותר , מתוך רשימת המספרים שיצרת !

         : ומחק את השאר

      ? קיבלת1 - קטנים מ מצומצמיםכמה שברים  !

 : סדר את השברים שקיבלת לפי סדר עולה כשהשבר הקטן משמאל !

            

 

 . לרשימת המספרים שלך5הוסף את המספר . 2

 :  1 - את כל השברים הקטנים מ 1-5הרכב בעזרת המספרים  !

            

     ?  קיבלת1 -כמה שברים קטנים מ  !

צומצמים ביותר השאר רק את השברים המ, מתוך רשימת המספרים שיצרת !

         : ומחק את השאר

     ?  קיבלת1 - קטנים מ מצומצמיםכמה שברים  !

סדר את השברים המצומצמים שקיבלת לפי סדר עולה כשהשבר הקטן  !

 : משמאל

            

    :רשום מהי הדרך בה השתמשת לסידור השברים !

           

            

 .באקסל ובדוק את תשובתך 4' עבור לעמ: בדיקה !
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 :        דיון בכתה
 ?מה היו האסטרטגיות השונות לסידור השברים   
 ?במה דומות האסטרטגיות של הילדים זו לזו   
 ?במה שונות האסטרטגיות זו מזו   

 

 

 

 . לרשימת המספרים שלך6הוסף את המספר . 3

 :  1 - את כל השברים הקטנים מ 1-6הרכב בעזרת המספרים  !

            

     ?  קיבלת1 -מה שברים קטנים מ כ !

השאר רק את השברים המצומצמים ביותר , מתוך רשימת המספרים שיצרת !

        : ומחק את השאר

            

     ?  קיבלת1 - קטנים מ מצומצמיםכמה שברים  !

סדר את השברים המצומצמים שקיבלת לפי סדר עולה כשהשבר הקטן  !

 : משמאל

            

    :דרך בה השתמשת לסידור השבריםרשום מהי ה !

           

            

 . ובדוק את תשובתך באקסל4' עבור לעמ: בדיקה !

 

 . לרשימת המספרים שלך7הוסף את המספר . 4

 :  1 - את כל השברים הקטנים מ 1-7הרכב בעזרת המספרים  !

            

     ?  קיבלת1 -כמה שברים קטנים מ  !
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השאר רק את השברים המצומצמים ביותר , צרתמתוך רשימת המספרים שי !

  :ומחק את השאר

            

     ?  קיבלת1 - קטנים מ מצומצמיםכמה שברים  !

סדר את השברים המצומצמים שקיבלת לפי סדר עולה כשהשבר הקטן  !

 :משמאל

            

    :רשום מהי הדרך בה השתמשת לסידור השברים !

           

           

            

 . ובדוק את תשובתך באקסל4' עבור לעמ: בדיקה !
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 :הכנת גליון בדיקה באקסל. 1

 .היכנס לאקסל .א

 עמוד עם הסמן על התא הפינתי ימני  .ב

 . עליון ולחץ על העכבר

 

 

 

 

 . סימנת את הגליון .ג

 על מנת שתוכל לכתוב שברים , כעת

 "תאים", "עיצוב"בחר ב, פשוטים באקסל

 

 

 

 

 בחר" מספר"ל ובתוך הקטגוריה ש .ד

 ".עד ספרה אחת" "שבר"ב

 ".אישור"לחץ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : למשל. העתק לעמודה כלשהי את סדרת השברים שיצרת .ה
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 :יצירת גרף. 2

 עמוד על התא הראשון בו רשום(סמן בעזרת העכבר את השברים שרשמת  .א

 לאורך העמודה עד ) בעודו לחוץ(וגרור את העכבר , לחץ על העכבר, שבר

 . יש לסמן רק תאים עם מספרים: חשוב. וןהשבר האחר

 !.לא לסמן תאים ריקים

 

 

  .לחץ על אשף התרשימים. ב

 ). טורים( בחר סוג תרשים :1שלב 

 ".הבא"לחץ על מקש 

 

 

 

 

 

 

 

 ". סידרה" בחר בכרטיסיה :2שלב 

תוויות ציר קטגוריות "היכנס עם העכבר ל

 )X .":(  סמן עם העכבר שוב את התאים עם 

 לחץ על מקש . שברים שהיכנסת לעמודהה

 ".הבא"
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 ". סדרת פרי:  " תן כותרת לתרשים:3שלב 

 לחץ בו זמנית " אנגלית"אם אתה נמצא ב(

 ".עברית" למעבר לctrl - וalt: על מהמקשים

  ".הבא"לחץ על מקש 

 

 

 

 ".סיום" הקש :4שלב 

 

 

 

 

  :בקרה.  3

       ? האם הסדרה שיצרת היא סידרה עולה !

במידה . תקן בהתאם את הסידרה שלך, את המדרגות" מקלקלות"אם ישנן עמודות ש !

     . נסה להסביר מאין היא נבעה, ומצאת טעות

           

            

 . חזור להמשך בדיקת סדרה נוספת 

 
 

 :המשך חקירת תכונות סדרת פרי
 

 .1-7ם העתק לכאן את שורת השברים שיצרת מהמספרי. 5
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? מה אתה יכול לומר על כל זוג של שברים הרחוקים באותה מידה מהקצוות !

           

            

   ?  איך? האם תוכל לחשב במהירות את סכום הסדרה !

            

    ?האם זה נכון לגבי כל הסדרות שיצרת? מהו הכלל !

            

 :הרחבה
 של , שום תחילה את הסדרה הארוכה יותרר: העתק לכאן את כל הסדרות שמצאת. 6

 הקפד לרשום שברים  ). שלא נתבקשת למצוא עד כה (3וחזרה עד לסדרה של , 7    

כמו בדוגמה של (    שווים אחד מתחת לשני 
2
1.(  

 
 )לשבר הגדול בצד ימין, מסודרים מהשבר הקטן בצד שמאל(       השברים 

7-12
1

6-1   2
1

   

5-1    2
1

    

4-1      2
1

      

3-1       2
1

       
 

איזה שבר רשום . 2/3 - ו1/2 על שני השברים הסמוכים 1-4הסתכל בשורה  !

   ? בין שני שברים אלה, בשורה שמעליהם

? איך ניתן להגיע משני השברים לשבר שנמצא ביניהם בשורה גבוהה יותר !

            

     ? האם החוק מתאים לכל זוג שברים שמצאת !
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כיצד ניתן לעבור משורה לשורה גבוהה : נסח כלל? מה אתה יכול להסיק !

          ? יותר

            

האם תמיד ניתן לבצע את החוק שמצאת ולמצוא שבר שנמצא בין שני  !

        ? שברים נתונים

            

 :  הסבר איך היגעת ?3/5 - ל 4/7בין האם תוכל למצוא שבר הנמצא  !

           

            

 

 

 

 

 :        דיון בכתה
 . קיי-קראו את הדף על מק   
 ?ור מונים וחיבור מכניםמה אנחנו מקבלים בחיב   
 ?קי צדק-איך נוכיח שמק   
 במה שונה חיבור זה מחיבור שני שברים על ידי    

 ?מכנה משותף  
 


