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 סרטונים לכיתה :

 הגדרת החזקה
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http://www.hebrewkhan.org/video/video--V3nA37BjDfU?topic=hvs1
http://www.hebrewkhan.org/video/video--V3nA37BjDfU?topic=hvs1
http://www.learntube.co.il/showmov.php?adid=367
http://www.hebrewkhan.org/video/video-SZ-wy-Z89Ks?topic=hvs2
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http://www.hebrewkhan.org/video/video-qyOLuDtQcyI?topic=hvs1
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 זוגי * אי זוגי = אי זוגי,                       אי זוגי * אי זוגי = זוגי,                        זוגי * זוגי = זוגי

http://www.hebrewkhan.org/video/video-CTP9O2m2hls?topic=hvs2
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  של חזקות עם בסיס כשברסרטון דוגמא לתרגיל 

 תרגול סדר פעולות חשבון עם חזקות ושברים
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http://www.hebrewkhan.org/video/video-Lx5i9MGOw-k?topic=hvs1
http://www.hebrewkhan.org/video/video-Lx5i9MGOw-k?topic=hvs1
http://www.hebrewkhan.org/video/video-u8ndQVOEE9w?topic=hvs1
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http://www.learntube.co.il/showmov.php?adid=360
http://www.learntube.co.il/showmov.php?adid=360
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http://www.hebrewkhan.org/exercise/hk_09_exponent_rules_adding
http://www.hebrewkhan.org/exercise/hk_09_exponent_rules_adding
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http://www.hebrewkhan.org/video/video-Jy8cTl-Xj44?topic=hvs1
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http://www.hebrewkhan.org/exercise/hk_09_exponent_rules_substracting
http://www.hebrewkhan.org/exercise/hk_09_exponent_rules_substracting
https://play.kahoot.it/#/k/ddc35407-b527-4f5d-81be-9d02a4d8c08e
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http://www.hebrewkhan.org/video/video-D9XpjQXLzgA?topic=hvs2
http://www.hebrewkhan.org/video/video-D9XpjQXLzgA?topic=hvs2
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http://www.hebrewkhan.org/video/video-Lj3bkZZsbKY?topic=hvs2
http://www.hebrewkhan.org/video/video-Lj3bkZZsbKY?topic=hvs2
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http://www.hebrewkhan.org/video/video-MI5d9ASw2pc?topic=hvs1
http://www.hebrewkhan.org/video/video-MI5d9ASw2pc?topic=hvs1
http://www.hebrewkhan.org/video/video-MyxvLZUhdRA?topic=hvs1
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 אשר מסכם את חזקה של כפל ומנה KAHOOTקישור למשחק 

https://play.kahoot.it/#/k/f18c5497-9d05-471f-8d6b-8ab5c62de152
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http://www.hebrewkhan.org/video/video-gLo9WDfjWbo?topic=hvs1
http://www.hebrewkhan.org/video/video-gLo9WDfjWbo?topic=hvs1
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http://www.hebrewkhan.org/exercise/hk_09_base_division_with_same_exp1
http://www.hebrewkhan.org/exercise/hk_09_base_division_with_same_exp1
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 הסרטון : חזקה של חזק

 קישור תרגול חזקה של חזקה

http://www.hebrewkhan.org/video/video-5roytlxnpr8?topic=hvs1
http://www.hebrewkhan.org/exercise/hk_09_exponent_rules_multiplying
http://www.hebrewkhan.org/exercise/hk_09_exponent_rules_multiplying
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 קישור לתרגול פישוט תרגיל מנה עם נעלמים

http://www.hebrewkhan.org/exercise/hk_09_exponent_rules_combined
http://www.hebrewkhan.org/exercise/hk_09_exponent_rules_combined
http://www.hebrewkhan.org/exercise/simplifying_expressions_with_exponents
http://www.hebrewkhan.org/exercise/simplifying_expressions_with_exponents
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 . הרחבת הידע בנושא חזקות 12

  ים סרטון פירוק מספר טבעי למספרים ראשוני

 סרטון דוגמא לתרגיל עם שימוש בפירוק למספרים ראשוניים

 ( קהחזמעריכית )סרטון על ייצוג גרפי של פונקציית 

  סרטון על הבדל בגידול בין פונ' מעריכית לפונ' לינארית

 קישור לגאוגברה על הקשר בין פונ' מעריכית לפונ' לינארית

 סרטון על כתיבה מדעית של מספרים

 סרטון על הקשר בין פונקציית חזקה ויחידות מידה

http://www.hebrewkhan.org/video/video-37OLEOwHAZs?topic=hvs1
http://www.hebrewkhan.org/video/video-WSxNWnPPheo?topic=hvs1
http://www.hebrewkhan.org/video/video-WSxNWnPPheo?topic=hvs1
http://www.hebrewkhan.org/video/video-3yB5bvfIa60?topic=hvs1
http://www.hebrewkhan.org/video/video-fLEdHBtBkHc?topic=hvs1
http://www.hebrewkhan.org/video/video-fLEdHBtBkHc?topic=hvs1
https://www.geogebra.org/m/XvPVRKRA
https://www.geogebra.org/m/XvPVRKRA
http://www.hebrewkhan.org/video/video-JXFmREOK-FY?topic=hvs2
http://www.hebrewkhan.org/video/video-JXFmREOK-FY?topic=hvs2
http://www.hebrewkhan.org/video/video-E1heeNyLSd0?topic=hvs2
http://www.hebrewkhan.org/video/video-E1heeNyLSd0?topic=hvs2

