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 .מי אני? השלם את המספר על פי הנתונים:1

                                                             7: שלי היחידות ספרת א.

 5:  שלי העשרות ספרת

     1: שלי המאות ספרת

 3:שלי האלפים ספרת

 אני

 

     0:  שלי היחידות ספרתב. 

  4:  שלי העשרות ספרת

     2: שלי המאות ספרת

 7:שלי האלפים ספרת

 אני

 

      2 : שלי היחידות ספרת ג.

  6:  שלי העשרות ספרת

  0:    שלי המאות ספרת

 4:שלי האלפים ספרת

 אני

 

 

 

 במספר:ערך הספרה 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D
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   1: שלי היחידות ספרת ד.

 5:  שלי העשרות ספרת

      1:שלי המאות ספרת

 1:שלי האלפים ספרת

 אני

 

      0: שלי היחידות ספרתה. 

    8:שלי העשרות ספרת

   6:   שלי המאות ספרת

 7:שלי האלפים ספרת

 אני

 

      2: שלי היחידות ספרת ו.

    5:שלי העשרות ספרת

      1:שלי המאות ספרת

 3:שלי האלפים ספרת

 אני

      4: שלי היחידות ספרת ז.

  7:  שלי העשרות ספרת

   2:   שלי המאות ספרת

 2:שלי האלפים ספרת

 אני

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D
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  תעודת זהות למספרים שלפנייך: .כתוב2

2564 –א. המספר   

 : _____________שלי היחידות ספרת

 : _____________שלי העשרות ספרת

 : ______________שלי המאות ספרת

:שלי האלפים ספרת  

4112 –ב. המספר   

 : _____________שלי היחידות ספרת

 : _____________שלי העשרות ספרת

 ______________: שלי המאות ספרת

:שלי האלפים ספרת  

6262-ג. המספר  

 : _____________שלי היחידות ספרת

 : _____________שלי העשרות ספרת

 : ______________שלי המאות ספרת

שלי האלפים ספרת  

8007 -המספר ד.  

 : _____________שלי היחידות ספרת

 : _____________שלי העשרות ספרת

 ______________: שלי המאות ספרת

שלי האלפים ספרת  

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D
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) הראשון הוא דוגמא(.לפנייך רשימת מספרים:0  

6112 ,7421 ,8013 ,4444 ,5871 ,6276 ,1000 ,5021 ,1865 ,

8211 ,2843 ,7144 ,1331 ,0222 ,5373 ,4118 ,1102   ,4716  

 הכנס בטבלה את המספרים לפי יחידות ,עשרות ,מאות, אלפים.

חידותי עשרות מאות אלפים  
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D

