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Reducing fractions worksheet doc

Про функціѕ Слово не шиє в Google Документах. Якщо ви маєте статтю з інформацією про те, що у вас є інформація про те, що у вас є номер, статті 1990-х років 1990-х років 1990-х років 1990-х років 1990-х років 1990-х років 1990-х років Натисніть одну з кнопок нижче, щоб переглянути
всі аркуші в кожному наборі. Також можна скористатися меню Аркуші збоку цієї сторінки, щоб знайти аркуші для інших математичних тем. Скорочення фракції є ще одним навиком, що бере участь майже в кожній фракційної операції. Дробові аркуші на цій сторінці вводять поступове
скорочення, забезпечуючи проблеми з дедалі складнішими знаменниками і лише поступово вводячи змішані числа і неправильні дроби. Останній набір аркушів стосується загальних дробів, включаючи відсотки. Це цінності, які студенти повинні мати можливість скоротити сайти, коли
вони стикаються з ними. Освоєння цих проблем скорочення зробить багато інших фракційних проблем набагато швидше. Ви тут: Головна → Листи → Дроби 2 Цей генератор листів створює аркуші для чотирьох різних дробових тем: (1) дробів еквівалент, (2) спрощення дробів, (3)
перетворення дробів в змішані числа, і (4) перетворення змішаних чисел на дроби. Ви можете керувати діапазонами для числової частини, чисельника та знаменника, розміром шрифту, кількістю проблем та багато інших проблем. Ви можете змусити відповіді не бути спрощеними, що
корисно в класі 4, коли студенти вчаться писати змішані числа як дроби і навпаки, але ще не навчилися спрощувати. Основні твердження аркуша Кожен аркуш генерується випадковим чином і, отже, унікальний. Клавіша відповіді генерується автоматично і розміщується на іншій стороні
файлу. Аркуші можуть бути створені у форматі HTML або PDF, обидва з яких легко друкувати. Щоб отримати аркуш PDF, просто натисніть кнопку Створити PDF або Створити PDF-лист. Щоб отримати аркуш html, натисніть кнопку Переглянути у браузері або Створити аркуш HTML. Це
має перевагу, що ви можете зберегти аркуш безпосередньо з браузера (виберіть → Зберегти файл), а потім відредагувати його в Word або іншій програмі обробки слів. Іноді створений аркуш не зовсім те, що ви хочете. Просто спробуйте ще раз! Щоб отримати інший аркуш за допомогою
тих самих параметрів: PDF: Повернутися на цю сторінку і натиснути кнопку ще раз. Формат HTML: просто оновіть сторінку аркуша у вікні браузера. Робочі аркуші для порівняння дробів Аркуші для дробів еквівалентні аркуші, щоб додати дроби Аркуші для дробів множення аркушів, щоб
додати, відняти, помножити і розділити дроби - включаючи негативні дроби листи для перетворення дробів в десяткові дроби, і навпаки Безкоштовні уроки фракції Інтерактивні фракції одиниць Перетягніть фракції одиниць (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, 1.10, 1/12, 1.16 і 1/20) на квадрат,
який представляє один Ви можете бачити, що, наприклад, 6 штук 1/6 вписуються в одне ціле, або що 3 3 1/9 дорівнює 1/3, і багато інших подібних відносин. Генератор Ці книги за ключовими навчальними програмами Преса особливість ряд вправ, які допоможуть вашій дитині дізнатися
про дроби. Книга 1 викладає дробові уявлення, Книга 2 викладає множення і поділ, Книга 3 викладає додавання і покаяння, а Книга 4 викладає змішані числа. Кожна книга має практичний тест в кінці. =&gt; Дізнайтеся більше
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