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לוח השנה העברי וגימטרייה

       

ִּגיַמְטִרָּיה׃ אֹוִתּיֹות ַהְּמַׁשְּמׁשֹות ְּכִמְסָּפִרים  
ָלאֹוִתּיֹות ָהִעְבִרּיֹות ֵיׁש ֵעֶרְך ִמְסָּפִרי. ָהַעּמּוִדים ְּבִסְפֵרי ַהּקֶֹדׁש ּוְבִסּדּוֵרי ַהְּתִפָּלה 

 ְמֻסָּמִנים ְּבאֹוִתּיֹות, ְוֹלא ְּבִמְסָּפִרים. ַּגם ְּבלּוַח ַהָּׁשָנה ָהִעְבִרי ַהָּיִמים ְמֻסָּמִנים 
ְּבאֹוִתּיֹות. ָהֵעֶרְך ַהִּמְסָּפִרי ֶׁשל ָהאֹוִתּיֹות׃  

1      יא   11      י   10   ק   100 א   
2      יב   12     כ   20   ר   200 ב   
3      יג   13     ל   30   ש   300 ג   
4      יד   14    מ   40   ת   400 ד   

5    *טו   15     נ   50 ה   
6   *טז   16    ס   60 ו   
7      יז   17    ע   70 ז   
8     יח   18    פ   80 ח   
9     יט   19    צ   90 ט   

10      כ   20 י   

     ֶהָעָרה׃
    ְמֻקָּבל ִלְרׁשֹם 15 ְו־16 ְּכ־טו ְו־טז, ְוֹלא ְלִפי ָהֶרֶצף ַהִּנְדָרׁש )ֵצרּוף 

ָהאֹוִתּיֹות י׳ ְו־ה׳ אֹו ָהאֹוִתּיֹות י׳ ּו־ו׳(. 

לּוַח ַהָּׁשָנה ָהִעְבִרי ְוִגיַמְטִרָּיהלּוַח ַהָּׁשָנה ָהִעְבִרי ְוִגיַמְטִרָּיה
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ִּכְתבּו ֶאת ָהֵעֶרְך ַהִּמְסָּפִרי׃  .1

 - ר    - ע    - ח   

 - ס    - טו    - ד   

 - צ    - יז    - ב   

 - ת  כב -     - טז   

ִּכְתבּו ֶאת ָהֵעֶרְך ַהִּמְסָּפִרי׃   .2

 - פ    - ט    -    ג 

 - ק    - טז    -    ו 

 - ש    - לג    -   יא 

צב -  עד -     -   נ 

3.  ֶאְפָׁשר ְלַחֵּׁשב ֶאת ָהֵעֶרְך ַהִּמְסָּפִרי ֶׁשל ָּכל ַהִּמָּלה. ְמַחְּבִרים ֶאת ֵעֶרְך 
ָּכל ָהאֹוִתּיֹות׃

ֻּדְגָמה׃  

1 + 2 + 1 = 4             ַאָּבא 
60 + 6 + 60 = 126             סּוס   

ַּבָּמסֶֹרת ַהְּיהּוִדית ֵיׁש ְנִטָּיה ְלַחֵּפׂש ַמְׁשָמֻעּיֹות ְמַעְנְינֹות ְּבֵעֶרְך ָהאֹוִתּיֹות 
ֶׁשל ַהִּמִּלים. ְלָמָׁשל, ַּבִּפְתָּגם ַהָּידּוַע ״ִנְכַנס ַיִין ָיָצא סֹוד״ ָהֵעֶרְך ַהִּמְסָּפִרי 

ֶׁשל ְׁשֵּתי ַהִּמִּלים ״ַיִין״  ְו״סֹוד״ הּוא ֵזֶהה׃

10 + 10 + 50 = 70 ַיִין -     
60 + 6 + 4 = 70 סֹוד -     

ִמָּכְך ְמִביִנים ֶׁשַּכֲאֶׁשר ׁשֹוִתים ַיִין ּוִמְׁשַּתְּכִרים, אֹוְמִרים ְּדָבִרים ֶׁשאּוַלי ֹלא 
ִמְתַּכְּוִנים ְלַהִּגיד ּוְמַגִּלים סֹוד.



6

לוח השנה העברי וגימטרייה

ַחְּׁשבּו ֶאת ָהֵעֶרְך ַהִּמְסָּפִרי ֶׁשל ַהִּמִּלים׃  .4

 - ָׁשָנה   

 - טֹוָבה   

 - ַהְצָלָחה   
ַּגם ִמְסָּפִרים ְּגדֹוִלים ֶאְפָׁשר ִלְכּתֹב ַּבִּׁשיָטה ָהִעְבִרית.    .5

ִרְׁשמּו ַּכָּמה ָׁשָוה ָּכל אֹות ְוֵאיזֹו ״ִמָּלה״ ִמְתַקֶּבֶלת׃    
ְלֻדְגָמה׃    

132 - קלב׃   ק - 100   ל - 30  ב - 2   132 = 2 + 30 + 100  
  -  156  
  -  239  
  -  405  
  -  182  
  -  375  
  -  215  

 ַּבִּמְסָּפִרים ַהְּגדֹוִלים ֵמ־400 )ָהאֹות ָּת״ו( ְמַחְּבִרים אֹוִתּיֹות ֶׁשֶעְרָּכם ַיַחד 
ְּכֵעֶרְך ַהִּמְסָּפר ַהְּמֻבָּקׁש. ְלֻדְגָמה׃ 624

600 ֻמְרָּכב ֵמ־400 ּוֵמ־200 
ָלֵכן ִנְכּתֹב  400 + 200 + 20 + 4
ד כ  ר  ת       

ִמְצאּו ״ִמָּלה״ ַמְתִאיָמה ַלִּמְסָּפִרים ַהָּבִאים׃  .6

  -  786  
  -  845  
  -  532  
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ִמְצאּו ֶאת ָהֵעֶרְך ַהִּמְסָּפִרי ֶׁשל׃  .7

 - תשמ״א   

 - של״ח   

 - תקי״ד   

לּוַח ַהָּׁשָנה ָהִעְבִרית
ִלְפֵניֶכם לּוַח ַהָּׁשָנה ֶׁשל ְׁשַנת תשס״ד׃

תשרי 

שבת שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשון   

א       

ח ז  ו  ה  ד  ג  ב   

טו יד  יג  יב  יא  י  ט   

כב כא  כ  יט  יח  יז  טז   

כט כח  כז  כו  כה  כד  כג   

ל  

 חשון 

שבת שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשון   

ו ה  ד  ג  ב  א    

יג יב  יא  י  ט  ח  ז   

כ יט  יח  יז  טז  טו  יד   

כז כו  כה  כד  כג  כב  כא   

ל כט  כח   

 טבת 

שבת שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשון   

ב א        

ט ח  ז  ו  ה  ד  ג   

טז טו  יד  יג  יב  יא  י  

כג כב  כא  כ  יט  יח  יז   

כט כח  כז  כו  כה  כד   

שבט  

שבת שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשון   

א        

ח ז  ו  ה  ד  ג  ב   

טו יד  יג  יב  יא  י  ט   

כב כא  כ  יט  יח  יז  טז   

כט כח  כז  כו  כה  כד  כג   

ל  

אדר   

שבת שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשון   

ו ה  ד  ג  ב  א    

יג יב  יא  י  ט  ח  ז   

כ יט  יח  יז  טז  טו  יד   

כז כו  כה  כד  כג  כב  כא   

כט כח   

כסלו 

שבת שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשון   

ד ג  ב  א      

יא י  ט  ח  ז  ו  ה   

יח יז  טז  טו  יד  יג  יב   

כה כד  כג  כב  כא  כ  יט   

ל כט  כח  כז  כו   
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8.  ַּכָּמה ָיִמים ֵיׁש ְּבָכל חֶֹדׁש? )ֶאְפָׁשר ְלֵהָעֵזר ִּבְרִׁשיַמת ֵעֶרְך ַהִּמְסָּפִרים 
ה( ֶׁשל ָהאֹוִתּיֹות ַהּמֹוִפיָעה ְּבַהְתָחַלת ַהְּיִחידַָ

ְּבִניָסן ֵיׁש  ָיִמים. ְּבִתְׁשֵרי ֵיׁש  ָיִמים.    

ְּבִאָּיר ֵיׁש  ָיִמים. ְּבֶחְׁשָון ֵיׁש  ָיִמים.    

ְּבִסיָון ֵיׁש  ָיִמים. ְּבִכְסֵלו ֵיׁש  ָיִמים.    

ְּבַתּמּוז ֵיׁש  ָיִמים. ְּבֵטֵבת ֵיׁש  ָיִמים.    

ְּבָאב ֵיׁש  ָיִמים. ִּבְׁשָבט ֵיׁש  ָיִמים.    

ֶּבֱאלּול ֵיׁש  ָיִמים. ר ֵיׁש  ָיִמים.   ַּבֲאדַָ  

לוח השנה העברי וגימטרייה

 ניסן  

שבת שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשון   

ה ד  ג  ב  א     

יב יא  י  ט  ח  ז  ו   

יט יח  יז  טז  טו  יד  יג   

כו כה  כד  כג  כב  כא  כ   

ל כט  כח  כז   

   אייר

שבת שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני    ראשון 

ג ב  א       

י ט  ח  ז  ו  ה  ד   

יז טז  טו  יד  יג  יב  יא   

כד כג  כב  כא  כ  יט  יח   

כט כח  כז  כו  כה   

סיוון  

שבת שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשון   

ב א        

ט ח  ז  ו  ה  ד  ג   

טז טו  יד  יג  יב  יא  י   

כג כב  כא  כ  יט  יח  יז   

ל כט  כח  כז  כו  כה  כד   

  תמוז

שבת שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשון   

ז ו  ה  ד  ג  ב  א   

יד יג  יב  יא  י  ט  ח   

כא כ  יט  יח  יז  טז  טו   

כח כז  כו  כה  כד  כג  כב   

כט  

  אב

שבת שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשון   

ו ה  ד  ג  ב  א    

יג  יב  יא  י  ט  ח  ז   

כ יט  יח  יז  טז  טו  יד   

כז כו  כה  כד  כג  כב  כא   

ל כט  כח   

  אלול

שבת שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשון   

ד ג  ב  א      

יא י  ט  ח  ז  ו  ה   

יח יז  טז  טו  יד  יג  יב   

כה כד  כג  כב  כא  כ  יט   

כט כח  כז  כו   



9

חֹוְקִרים ֶאת לּוַח ַהָּׁשָנה
ִלְפֵניֶכם ֶאָחד ֵמָחְדֵׁשי ֶחְׁשָון 

ִהְתּבֹוְננּו ְּבלּוַח ַהחֶֹדׁש ֶׁשִּלְפֵניֶכם.  .9
ִּכְתבּו ְלַיד ָּכל ַּתֲאִריְך ִעְבִרי ֶאת ָהֶעֶרְך ַהִּמְסָּפִרי ֶׁשּלֹו )ְּבִמְסָּפר(.  

ַהִּביטּו ַּבּׁשּורֹות ּוַבּטּוִרים, ְוַנּסּו ְלַגּלֹות ְּדָבִרים ְמַעְנְיִנים. ִרְׁשמּו ָמה ִּגִּליֶתם׃   

10.  ֵהָעְזרּו ַּבּלּוַח ַוֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות׃
א.  ְּבעֹוד 7 ָיִמים ִיְהֶיה ַהַּתֲאִריְך טז, ָמה ַהַּתֲאִריְך ַהּיֹום?   

ב.  ַהּיֹום יג ַּבחֶֹדׁש. ְּבעֹוד 10 ָיִמים ֵנֵצא ְלִטּיּול. ָמה ִיְהֶיה ַהַּתֲאִריְך    
ְּביֹום ַהִּטּיּול? 

ג.  ִרְׁשמּו ֶאת ַהַּתֲאִריְך ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ִמְּיֵמי ִראׁשֹון ְּבחֶֹדׁש    
ֶזה׃       

    ְּבַכָּמה ָּגַדל ַהִּמְסָּפר ִמּיֹום ִראׁשֹון ֶאָחד ְליֹום ִראׁשֹון ֶׁשְּלַאֲחָריו 
)ָמה ַהֶהְפֵרׁש ֵּבין ַהַּתֲאִריִכים(? 

ִּבְדקּו ַּגם ִּביֵמי ֵׁשִני. ָמה ַהֶהְפֵרׁש?  ד.   

יה
רי

מט
גי

י ו
בר

הע
ה 

שנ
 ה

וח
ל

ַׁשָּבת ִׁשִּׁשי  ֲחִמיִׁשי  ְרִביִעי  ְׁשִליִׁשי  ֵׁשִני  ִראׁשֹון   
ד ג  ב  א      
יא י  ט  ח  ז  ו  ה   
יח יז  טז  טו  יד  יג  יב   
כה כד  כג  כב  כא  כ  יט   

ל כט  כח  כז  כו   
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לוח השנה העברי וגימטרייה

ִּבְדקּו ַּגם ְּבָיִמים ֲאֵחִרים. ָמה ַהֶהְפֵרׁש?  ה.   

ו.  ַחג ִהְתִחיל ְּב־י״ד ַּבחֶֹדׁש ְוִנְמַׁשְך 7 ָיִמים. ְּבֵאיֶזה ַּתֲאִריְך הּוא ִהְסַּתֵּים?   

11.  ֵהָעְזרּו ְּבלּוַח חֶֹדׁש ֶחְׁשָון ֶׁשְּבַעּמּוד 9 ּוִמְצאּו׃ 
ַמהּו ַהְּסכּום ֶׁשל ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ַּבחֶֹדׁש ְוַהּיֹום ָהַאֲחרֹון ֶׁשּבֹו?  א.   

ַמהּו ַהְּסכּום ֶׁשל ַהּיֹום ַהֵּׁשִני ְוַהּיֹום ֶׁשִּלְפֵני ָהַאֲחרֹון?  ב.   

ִמְצאּו עֹוד זּוגֹות ָיִמים ִעם ְסכּום ָּכֶזה. ַהְראּו זֹאת ְּבַתְרִּגיל׃ ג.   

12.  ִמְצאּו 3 ָיִמים עֹוְקִבים )ַהָּבִאים ֶזה ַאַחר ֶזה( ֶׁשְּסכּוָמם ָרׁשּום ַּבֶהְמֵׁשְך. 
  ִרְׁשמּו ַּתְרִּגיל ַמְתִאים. )ֶאת ַהִּנְסיֹונֹות ֶאְפָׁשר ִלְרׁשֹם ַּבַּמְחֶּבֶרת(׃

3 ָיִמים עֹוְקִבים ֶׁשְּסכּוָמם 6. ַהָּיִמים׃  ַּתְרִּגיל׃  א.   

ַהָּיִמים׃  ַּתְרִּגיל׃  ֶׁשְּסכּוָמם 21.  ב.   

ַהָּיִמים׃  ַּתְרִּגיל׃  ֶׁשְּסכּוָמם 30.  ג.   

ַהָּיִמים׃  ַּתְרִּגיל׃  ֶׁשְּסכּוָמם 45.  ד.   

ַהָּיִמים׃  ַּתְרִּגיל׃  ֶׁשְּסכּוָמם 66.  ה.   
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ִלְקַראת 200

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהּלּוַח׃  .1

91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  

101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

111  112  113  114        

  שאלה מילולית בקבוצה קטנה העובדת עם המורה׃ 
  ִהְׁשַּתְּמׁשּו ַּבַּמְדֵּבקֹות ְוַהְדִּביקּו ֶאת ַהְּבָעָיה ַּבַּמְחֶּבֶרת.

ַהּמֹוָרה ָקְנָתה 4 ֲחִבילֹות ֶעְפרֹונֹות.
 ְּבָכל ֲחִביָלה ָהיּו 23 ֶעְפרֹונֹות.

 ַּכָּמה ֶעְפרֹונֹות ְּבָכל ַהֲחִבילֹות?
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מבנה עשורי בתחום ה־200

3.  ַהִּקיפּו זּוגֹות ִמְסָּפִרים ְסמּוִכים ֶׁשַהְּסכּום ֶׁשָּלֶהם 100 )ָלרַֹחב אֹו ַלּגַֹבּה(.
ַּכָּמה ִמְסָּפִרים ְּכֵאֶּלה ְמָצאֶתם?   

78  22  37  45  65  

32  82  63  44  35  

74  26  84  56  67  

88  52  16  44  33  

12  48  42  71  29  

ַהְׁשִלימּו ִמְסָּפִרים ָּכְך ֶׁשַהְּסכּום ַּבּׁשּוָרה ְוַהְּסכּום ַּבּטּור ִיְהיּו 100׃  .4
ג.  ב.   א.    

78       37   

ַהְמִׁשיכּו ְּבִדּלּוִגים ָׁשִוים׃ ב.   

35  37  39       

84  83  82       

116  117  118       

127  128  129       

134  133  132       

49

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/numberbond.html
http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/numberlines.html
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ִמְבֶנה ֲעׂשֹוִרי ִּבְתחּום ַה־200
ִחּׁשּוִבים ְּבֶכֶסף

ִלְקַראת ְּתִחַּלת ְׁשַנת ַהִּלּמּוִדים הֹוִדיעּו ְׁשֵּתי ֲחֻנּיֹות ַעל ִמְבְצֵעי ְמִכירֹות. 
ַּבֲחנּות ״ַלַּתְלִמיד״ ּוַבֲחנּות ״ַצֲעצּועֹון״ ֶאְפָׁשר ִלְרּכׁש ְּפִריִטים ַּבְּמִחיִרים 

ַהָּבִאים׃

ֲחנּות ״ַצֲעצּועֹון״ ֲחנּות ״ַלַּתְלִמיד״  ִצּיּוד   

2 ש״ח 3 ש״ח  ִעָּפרֹון   

1 ש״ח 2 ש״ח  ַמַחק   

8 ש״ח 9 ש״ח  ֵעט   

ַמְחֶּבֶרת   12 ש״ח   14 ש״ח  

יֹוָמן   26 ש״ח   25 ש״ח  

5 ש״ח 6 ש״ח  ֶּדֶבק   

ְצָבִעים   15 ש״ח   19 ש״ח  

ִמְסָּפַרִים   13 ש״ח   15 ש״ח  

ַּכָּמה ְּתַׁשְּלמּו ְּב״ַלַּתְלִמיד״ ְוַכָּמה ְּב״ַצֲעצּועֹון״?  ַחְּׁשבּו ַּבַּמְחֶּבֶרת׃  .1
ְקִניֶתם ַמְחֶּבֶרת, יֹוָמן, ְצָבִעים ּוִמְסָּפַרִים. א.   

ְקִניֶתם ַמְחֶּבֶרת, ִעָּפרֹון, ֵעט, ֶּדֶבק ּוְצָבִעים. ב.   
ְקִניֶתם יֹוָמן, ַמְחֶּבֶרת, ִעָּפרֹון, ֵעט, ַמְחֶּבֶרת, ֶּדֶבק ּוִמְסָּפַרִים. ג.   

2.  ְּבֵאיזֹו ֲחנּות ְּכַדאי יֹוֵתר ִלְקנֹות? ֵאיפֹה ְּתַׁשְּלמּו ָּפחֹות ַעל ָּכל ַהְּקִנָּיה?        
ַחְּׁשבּו ַּבַּמְחֶּבֶרת׃

ָמאָיה ָקְנָתה׃ 3 ַמְחָּברֹות, יֹוָמן ּוִמְסָּפַרִים.  א.   
רֹוֵנן ָקָנה׃ 4 ַמְחָּברֹות, יֹוָמן, ֵעט ְוִעָּפרֹון. ב.   
נֹוי ָקָנה׃ 2 ַמְחָּברֹות, יֹוָמן, ְצָבִעים ְוֵעט. ג.   13
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מבנה עשורי בתחום ה־200

א.  רֹוִעי ָקָנה ִצּיּוד ִּבְסכּום ֶׁשל 54 ש״ח ַּבֲחנּות ״ַצֲעצּועֹון״. ָמה ָהָיה ָיכֹול   .3 
רֹוִעי ִלְקנֹות? ִרְׁשמּו ַּבַּמְחֶּבֶרת.  

ב.  ָּדָנה ָקְנָתה ִּבְסכּום ֶׁשל 38 ש״ח ַּבֲחנּות ״ַלַּתְלִמיד״. ָמה ִהיא ָקְנָתה?  
ָהיּו ָלֶכם 80 ש״ח. ְקִניֶתם יֹוָמן ּוְצָבִעים.   .4

א.  ְּבֵאיזֹו ֲחנּות ְּכַדאי ִלְקנֹות ְּכֵדי ֶׁשִּיָּׁשֵאר ִּביֵדיֶכם ְסכּום ֶּכֶסף ָּגדֹול יֹוֵתר ַאֲחֵרי   
ַהְּקִנָּיה? 

ב.  ִאם ִּתְקנּו ָּכל ָּפִריט ַּבֲחנּות ַאֶחֶרת )ַהּזֹוָלה יֹוֵתר(, ַּכָּמה ֶּכֶסף ִיָּׁשֵאר ָלֶכם?  
5.  ְלַׁשי ֵיׁש 100 ש״ח. ַּגם ְלדֹור ֵיׁש 100 ש״ח. ָּכל ֶאָחד ָקָנה ַמְחֶּבֶרת, ִמְסָּפַרִים 

ְוֵעט.  
ַׁשי ָקָנה ְּב״ַלַּתְלִמיד״ ְוִׁשֵּלם׃      א.   
ּדֹור ָקָנה ְּב״ַצֲעצּועֹון״ ְוִׁשֵּלם׃     ב.   
ְּבֵאיזֹו ֲחנּות ְּכַדאי ִלְקנֹות?        ג.   

ד.  ִאם ִּתְקנּו ָּכל ְּפִריט ַּבֲחנּות ַאֶחֶרת )ַהּזֹוָלה יֹוֵתר( ַּכָּמה ֶּכֶסף ִיָּׁשֵאר ָלֶכם?  

ִחּׁשּוִבים ְּבַעל ֶּפה
ַהְׁשִלימּו׃  .6

.א   60   + 5  + 10  +  5   

.ב   80   + 5  + 10  + 10  
.ג   105  + 5  + 10  +  5   

ַהְׁשִלימּו ְּבִדּלּוִגים ָׁשִוים׃   .7

97  98        

107  108      113   

118  119        

124  123        
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ָרֵחל ָּפְתָרה ָּכְך׃

ִׁשיר ָּפְתָרה׃

ָּדן ָּפַתר׃

ה ִעם ָּכל ַהִּכָּתה, ְוִדּיּון ַעל ַּדְרֵכי ִּפְתרֹון. ְׁשֵאָלה ָלֲעבֹודַָ  .1
ִּפְתרּו ַּבַּמְחֶּבֶרת. ְיָלִדים ֲאָחִדים ְיַדְּוחּו ַלִּכָּתה ַעל ֶּדֶרְך ַהִּפְתרֹון ֶׁשָּלֶהם.  

            ְלַדְלָיה ֵיׁש 67 ְׁשָקִלים. ַּכָּמה ְׁשָקִלים ִהיא ְצִריָכה 
           ְלַקֵּבל ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ָלּה 100 ְׁשָקִלים?

ְיָלִדים ָּפְתרּו ֶאת ַהְּבָעָיה ִּבְדָרִכים ׁשֹונֹות. ַהִאם ֶזה ּדֹוֶמה ַלֶּדֶרְך ֶׁשַאֶּתם ְּפַתְרֶּתם?  

67   +   3     70   +   30      100       
3 + 30 = 33                              

ִהְׁשַלְמִּתי ָלֲעֶׂשֶרת ַהְּקרֹוָבה ְוַאַחר ָּכְך הֹוַסְפִּתי ֲעָׂשרֹות    
ְׁשֵלמֹות ַעד 100   

67+ 10  77+ 10  87+ 10  97+  3   100 
10 + 10 + 10 + 3 = 33

   הֹוַסְפִּתי ְּבִדּלּוִגים ֶׁשל 10 ַעד 97, ְוָרִאיִתי ֶׁשָּצִריְך ְלהֹוִסיף 
עֹוד 3 ְל־100

67 +  3  = 70 ִהְׁשַלְמִּתי ָלֲעֶׂשֶרת ַהְּקרֹוָבה   

70 +  30  = 100 ְוהֹוַסְפִּתי ַעד ֶׁשִהַּגְעִּתי ַלֵּמָאה   

http://www.pashut-heshbon.co.il/146549/%d7%921-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%94-4
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מבנה עשורי בתחום ה־200

ַהְׁשִלימּו ָלֲעֶׂשֶרת ַהְּקרֹוָבה, ְוַאַחר ָּכְך ְל־100  .2

ַהְׁשִלימּו ַעד ָלֲעֶׂשֶרת ַהְּקרֹוָבה ְוַעד ַלִּמְסָּפר ָהָרׁשּום ַּבִּמְׁשֶּבֶצת׃  .3

38  + 2    + 10   50  
48  +    +   70  
67  +    +   90  
27  +    +   80  
16  +    +   60  

ַהְׁשִלימּו ָלֲעֶׂשֶרת ַהְּקרֹוָבה, ְוַאַחר ָּכְך ְל־100׃  .4

.א  54 + =100 .ג   32 + =100  
54 + =    32 + =   

+ =100   + =100  

.ב  39 + =100 .ד   14 + =100  
39 + =    14 + =   

+ =100   + =100  

.ב  67 + =100 .ד   37 + =100 .ו   76 + =100  
 67 + =  70   37 + =    76 + =   
 70 + =100   40 + =    + =100  

.א  23 + =100 .ג   81 + =100 .ה   45 + =100  
 23 + =  30   81 + =    45 + =  50  
 30 + =100   + =100   50 + =100  

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/numberbond.html
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אֹוְרִזים ֵמאֹות

ֶאת ַהְּפָקִקים ֶׁשָאַסְפנּו ְנַסֵּדר ְּבַׂשִּקּיֹות ֶׁשל 10. 
ָּכל 10 ַׂשִּקּיֹות ֶׁשל 10 ָנִׂשים ְּבֻקְפָסה. 

10 X 10 = 100 ְּבֻקְפָסה ֵיׁש 100 ְּפָקִקים ִּכי

ַהְׁשִלימּו׃  .1
ְּבַׂשִּקית ַאַחת ֵיׁש  ְּפָקִקים ּבֹוְדִדים.  
ְּבֻקְפָסה ַאַחת ֵיׁש  ְּפָקִקים ּבֹוְדִדים.  

ְּבֻקְפָסה ַאַחת ֵיׁש  ַׂשִּקּיֹות.  

ְּב־3 ֻקְפָסאֹות ֵיׁש  ַׂשִּקּיֹות.  
ְּב־4 ַׂשִּקּיֹות ֵיׁש  ְּפָקִקים ּבֹוְדִדים.  

30 ְּפָקִקים ֵהם  ַׂשִּקּיֹות.  
500 ְּפָקִקים ֵהם  ֻקְפָסאֹות.   

ַּכָּמה ֻקְפָסאֹות? ַּכָּמה ַׂשִּקּיֹות? ַּכָּמה ְּפָקִקים ּבֹוְדִדים? ַצְּירּו׃  .2

324  

843  

561  

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
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לקראת האלף

   3. ַמהּו ַהִּמְסָּפר?

 

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּצּיּור ְוֶאת ַהִּמְסָּפר׃   .4

ֻקְפָסאֹות ֶׁשל  ַׂשִּקּיֹות ֶׁשל   ְּפָקִקים  ַהִּמְסָּפר   
100  10  1   

341  

632  

413  

432
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 5.  ַׁשְּבצּו ִמְסָּפִרים ִּכְרצֹוְנֶכם, ָּכְך ֶׁשְּסכּום ְׁשֹלֶׁשת ַהִּמְסָּפִרים ְּבׁשּוָרה 
ּוְׁשֹלֶׁשת ַהִּמְסָּפִרים ְּבטּור ִיְהֶיה 100׃

ַהִּמְסָּפִרים ְּבׁשּוָרה׃  
 +  +  = 100  

ַהִּמְסָּפִרים ְּבטּור׃  
 +  +  = 100  

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהַּתְרִּגיִלים ְל־100׃  .6

.ד     100 =  +  + 34 .א  19 +  + 47 = 100  

.ה     100 =  + 25 + 17 .ב   +  +  = 100  

.ג .ו      100 = 38 +  +     +  +  = 100  

ַהְׁשִלימּו ְל־100׃  .7

 25 +  = 100   58 +  = 100  

 46 +  = 100    +  +   = 100  

 82 +  = 100    +  +   = 100  

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/numberbond.html
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כפל מספר חד־ספרתי במספר דו־ספרתי

1. ַמהּו ַהִּמְסָּפר?

 

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּצּיּור ְוֶאת ַהִּמְסָּפר׃   .2

ֲעָׂשרֹות )ִלְבֵני־10(      ֵמאֹות )ִלְבֵני־100(     ַהִּמְסָּפר      ְיִחידֹות )ִלְבֵני־1(     

  
542  

289  

691  

435  

465

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
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ַהְמִׁשיכּו ְּבִדּלּוִגים ָׁשִוים׃  .2

67  77  87      

97  95  93      

71  67  63      

121  123  125      

124  134  144      

146  156  166      

ַּכָּמה ָחֵסר ְל־100

ַהְׁשִלימּו ָלֲעֶׂשֶרת ַהְּקרֹוָבה, ּוִמָּׁשם ְל־100׃   .1

36  + 4    + 60   
100

 

43  +    +   
100

 

69  +    +   
100

 

17  +    +   
100

 

24  +    +   
100

 

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/numberlines.html
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לקראת האלף

ִּכְתבּו ְּבִמִּלים׃   .3
 842    
 905    
 693    
 740    

ִּכְתבּו ִּבְסָפרֹות׃  .4
ְׁשַבע ֵמאֹות ּוְׁשמֹוֶנה    

ַאְרַּבע ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ְוֵתַׁשע    
ֵּתַׁשע ֵמאֹות ּוְׁשלִׁשים    

ֵׁשׁש ֵמאֹות ּוְׁשמֹוֶנה    

ְמִחיֵרי ֲחִבילֹות ַּכְרִטיֵסי ַהְּבָרָכה ֵהם׃  .5

נַֹעם ָקָנה ֲחִבילֹות ֶׁשל ַּכְרִטיֵסי ְּבָרָכה.  

ַּכָּמה עֹוָלה ֲחִביַלת ַהַּכְרִטיִסים ַהּזֹוָלה ְּביֹוֵתר? א.   

ַּכָּמה עֹוָלה ֲחִביַלת ַהַּכְרִטיִסים ַהְּיָקָרה ְּביֹוֵתר?  ב.   

ג.  ְּבַכָּמה ְׁשָקִלים ֲחִביַלת ַּכְרִטיֵסי ַהְּבָרָכה ַהְּיָקָרה עֹוָלה יֹוֵתר   

ֵמַהֲחִביָלה ַהּזֹוָלה? 

28             19  45            26  34  
ש״ח            ש״ח ש״ח           ש״ח  ש״ח   
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ד.  נַֹעם ָרָצה ִלְקנֹות 2 ֲחִבילֹות ֶׁשל ַּכְרִטיֵסי ְּבָרָכה ֶׁשְּמִחיָרן 70 ְׁשָקִלים ְּבֵעֶרְך.   
ֵאילּו ֲחִבילֹות ַּכְרִטיִסים הּוא ָהָיה ָיכֹול ִלְקנֹות?  

ִרְׁשמּו ֶאְפָׁשרּות נֹוֶסֶפת 
ְלָיִריב ָהיּו 100 ְׁשָקִלים. ה.    

ֵאילּו 3 ֲחִבילֹות ַּכְרִטיֵסי ְּבָרָכה ְמִחיָרן ַיַחד ִיְהֶיה ֲהִכי ָקרֹוב ְל־100?     
  

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּצּיּור ְוֶאת ַהִּמְסָּפר׃  .5 
ְּפָקִקים          ַׂשִּקּיֹות ֶׁשל                  ֻקְפָסאֹות ֶׁשל    ַהִּמְסָּפר 

100  10  1   

234  

724  

586  

ִּכְתבּו ִמְסָּפר ִּכְרצֹוְנֶכם ְוַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּצּיּור.
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כפל מספר חד־ספרתי במספר דו־ספרתי

ה 2. ִמְסַּפר ְיָלִדים ְיַדְּוחּו ֵאיְך ָּפְתרּו ֶאת ַהְׁשֵאָלה ִמְּיִחידַָ

ַהּמֹוָרה ָקְנָתה 4 ֲחִבילֹות ֶעְפרֹונֹות.
 ְּבָכל ֲחִביָלה ָהיּו 23 ֶעְפרֹונֹות.

 ַּכָּמה ֶעְפרֹונֹות ְּבָכל ַהֲחִבילֹות?

ֵאיְך ַאֶּתם ְּפַתְרֶּתם? ְיָלִדים ֲאֵחִרים ָּפְתרּו ֶאת ַהְּבָעָיה ָּכְך׃ 
 

4 ְּפָעִמים 23 ְּבִלְבֵני־10׃   

 
23             23        23      23      

ָאַסְפִתי ֲעָׂשרֹות ִויִחידֹות׃  

80       12        
12 ְיִחידֹות ֶזה ֲעֶׂשֶרת ַאַחת  

ּו־2 ְיִחידֹות   

 80 + 12 = 80 + 10 + 2 = 92 ַיַחד׃    

רֹוִעי׃

ָנה. ַהְׁשוּו ֵּבין ַהֶּדֶרְך ֶׁשְּפַתְרֶּתם ְלֵבין ַהְּדָרִכים ֶׁשל רֹוִעי ְוֶׁשל דַָ  

 4 X 23                                                                    
20   3                                                                    

 20 + 20 + 20 + 20 = 80                                                               
 4 X 20 = 80                ָּכַפְלִּתי ֶאת ָהֲעָׂשרֹות                

3 + 3 + 3 + 3 = 12                                                   
4 X 3 = 12   ָּכַפְלִּתי ֶאת ַהְּיִחידֹות         

                  ֵיׁש 92 ֶעְפרֹונֹות.                92 = 12 + 80

ָּדָנה ָאְמָרה׃

http://www.pashut-heshbon.co.il/146549/%d7%921-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%94-7
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ֶּכֶפל ַּבֲעָׂשרֹות
ֵהָעְזרּו ְּבִלְבֵני־10 ּוִפְתרּו׃   .1

.א  5 X 10 = 50 5 ֲעָׂשרֹות   
.ב   6 X 10 =  6 ֲעָׂשרֹות  
.ג  8 X 10 =   

.ד   9 X 10 =   
10 ֲעָׂשרֹות     = X 10 10  .ה  

ָמה קֹוֶרה ְּכֶׁשּכֹוְפִלים ְּב־10 ?   
ִּפְתרּו׃  .2

2 X 10 = 20   ָידּוַע ֶׁש׃                                               

X 20 = 4 X 2 X 10 = 8 X 10 = 80 4 .א
 = X 20 6  .ב
 = X 20 8  .ג
 = X 20 9  .ד
 = X 30 4  .ה
  = X 30 6   .ו
  = X 30 8  .ז
 = X 30 9  .ח

ִּפְתרּו׃  .3
 = X 10 5  .א
X 20 =  5 X 2 X 10 = 10 X 10 = 100 5 .ב
 = X 50 4  .ג
 = X 70 3  .ד
 = X 60 4  .ה
 = X 30 5   .ו
 = X 40 7  .ז
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ַמְלֵּבן ַה־120

ַׁשְּבצּו ֶאת ַהִּמְסָּפִרים 10   20   30   40  50   60   80   90   .4
  ָּבִעּגּוִלים, ָּכְך ֶׁשְּסכּום ַהִּמְסָּפִרים ֶׁשַעל ָּכל ַאַחת ֵמַהְּצָלעֹות ִיְהֶיה 120. 

20  

 50          

ִּפְתרּו׃  .5

ִּפְתרּו׃  .6

.א   6 X 10 =  

.ב   4 X 10 =  
.ג  8 X 10 =  
.ד  7 X 10 =  
.ה  9 X 10 =  

.ו   5 X 20 =  

.ז   4 X 50 =  
.ח  3 X 70 =  
.ט  4 X 60 =  
.י  6 X 30 =  

.א   32 + 45 =  
.ב   46 + 34 =  
.ג  87  +  5 =  
.ד  47 + 38 =  
.ה  36 + 20 =  
.ו  76   +  4 =  
.ז  40 + 56 =  

.ח  70 - 12 =  
.ט  97 - 34 =  
.י   72 - 32 =  

.יא   60   -  8 =  
.יב  98   -  7 =  
.יג  52 - 26 =  
.יד  45 - 23 =  

http://www.oswego.org/ocsd-web/games/ghostblasters3/ghostsub3.html
http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/additiontest.html
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ְיָלִדים ִׂשֲחקּו ְּבַהְׁשָחַלת ַטָּבעֹות.   .7
ַטַּבַעת ַעל ַהּמֹוט ָהִראׁשֹון - 1 ְנֻקָּדה.  
ַטַּבַעת ַעל ַהּמֹוט ַהֵּׁשִני - 10 ְנֻקּדֹות.  

ַטַּבַעת ַעל ַהּמֹוט ַהְּׁשִליִׁשי - 100 ְנֻקּדֹות.  

ַּכָּמה ְנֻקּדֹות ִקְּבָלה נַֹעם? ב.  ַּכָּמה ְנֻקּדֹות ִקֵּבל רֹון?  א.   

ג.  ַּגל ִקֵּבל 286 ְנֻקּדֹות. ַּגם ָחָנן ִקֵּבל 286 ְנֻקּדֹות. ָּכל ֶאָחד ָזַרק ִמְסָּפר   
ׁשֹוֶנה ֶׁשל ַטָּבעֹות. ִמְצאּו ֶאְפָׁשֻרּיֹות ׁשֹונֹות.

100 ְנֻקּדֹות 10 ְנֻקּדֹות  1 ְנֻקָּדה  ֵׁשם ַהֶּיֶלד   

2 ַּגל     

ָחָנן  

ַּגל  

ָחָנן  

http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/maths/bead/free/free.htm
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 שאלה מילולית בקבוצה קטנה העובדת עם המורה׃
ִהְׁשַּתְּמׁשּו ַּבַּמְדֵּבקֹות ְוַהְדִּביקּו ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ַּבַּמְחֶּבֶרת.

     ַּבַּדף ֵיׁש 125 ַמְדֵּבקֹות.
     ַּבֲחִביָלה ַאַחת ֶׁשל ַמְדֵּבקֹות ֵיׁש 4 ַּדִּפים,

     ַּכָּמה ַמְדֵּבקֹות ֵיׁש ַּבֲחִביָלה ַאַחת?

לּוַח ַה־200
 1       2     3      4     5     6      7     8      9    10            

11   12   13  14  15  16  17  18  19  20  

 21   22  23   24   25   26   27   28   29   30  

 31   32   33  34  35   36   37  38  39  40  

41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  
61  62   63   64   65   66   67   68   69   70  
71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  
81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  
91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  

101  102  103  104  105  106   107  108   109   110  
 111  112   113   114  115  116  117   118  119  120  
121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  
131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  
141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  
151  152  153  154  155  156  157        
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ַהְׁשִלימּו ֶאת ֶהָחֵסר ְּבלּוַח ַה־200.  א.   .1
ב.  ַהְׁשוּו ֵּבין ְׁשֵני ֶחְלֵקי ַהּלּוַח )ַעד 100 ּוֵמ־100(׃ טּוִרים, ׁשּורֹות   

ֲאַלְכסֹוִנים... 

ּדֹוֶמה׃   

   

ׁשֹוֶנה׃   

   

ג.  ִלְפֵניֶכם ְקָטִעים ִמּלּוַח ַה־200. ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּמְסָּפִרים ַהֲחֵסִרים.  

165  146  

144  

 135  

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ַהּקֹוֵדם ְוֶאת ַהִּמְסָּפר ָהעֹוֵקב׃  .2
 

קֶֹדם עֹוֵקב   קֶֹדם  עֹוֵקב    

.א  67 .ד    51   

 167    151   

.ב  99 .ה    100   

 199    200   

 
.ג  80 .ו    77   

 180    177   
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לקראת האלף

ַהְׁשִלימּו׃  .3
ַמהּו ַהִּמְסָּפר ַהַחד־ִסְפָרִתי ַהָּקָטן ְּביֹוֵתר?   
ַמהּו ַהִּמְסָּפר ַהַחד־ִסְפָרִתי ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר?   
ַמהּו ַהִּמְסָּפר ַהּדּו־ִסְפָרִתי ַהָּקָטן ְּביֹוֵתר?   
ַמהּו ַהִּמְסָּפר ַהּדּו־ִסְפָרִתי ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר?   

ַמהּו ַהִּמְסָּפר ַהְּתַלת־ִסְפָרִתי ַהָּקָטן ְּביֹוֵתר?   
ַמהּו ַהִּמְסָּפר ַהְּתַלת־ִסְפָרִתי ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר?   
ַמהּו ַהִּמְסָּפר ָהַאְרַּבע־ִסְפָרִתי ַהָּקָטן ְּביֹוֵתר?   
ַמהּו ַהִּמְסָּפר ָהַאְרַּבע־ִסְפָרִתי ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר?   

ַהְמִׁשיכּו ְּבִדּלּוִגים ָׁשִוים׃  .4

 100  200  

ַהְמִׁשיכּו ְּבִדּלּוִגים ָׁשִוים. ֵהָעְזרּו ְּבלּוַח ַה־200׃   .5

37         47       57 

137    147     157

51       54       57

151     154     157
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.א   300 + 700 = 
.ב   320 +   70 = 
.ג  620 +   30 = 
.ד  350 +   25 = 
.ה  240 +     5 = 

.ו   500 - 300 =  
.ז   860 -   60 =  
.ח  380 -   50 =  
.ט  300 -   40 =  
.י  675 -   25 =  

ִּפְתרּו׃  .6

ַמִהי ַהַּכּמּות? ִרְׁשמּו אֹוָתה ִּכְסכּום ֶׁשל ֵמאֹות, ֲעָׂשרֹות ִויִחידֹות׃  .7

א. ַהִּמְסָּפר 466

     6          60         400ַהִּמְסָּפר           =  +  + 

ב.

ַהִּמְסָּפר           =  +  + 

ג.

ַהִּמְסָּפר           =  +  + 

ד.

ַהִּמְסָּפר           =  +  + 

  = 27 - 80  .א 
  = 30 - 65  .ב 
  = 23 - 90  .ג

  = 27 + 35  .ד 
  = 63 + 20  .ה 
  =  7  + 53  .ו

ִּפְתרּו׃  .8

לף
הא

ת 
רא

לק

http://www.ictgames.com/arrowcards.html  
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ֲאָלִפים
ּבֹוִנים ֶאֶלף ִּבְלֵבִנים

ְקחּו 10 ְלֵבִנים ֶׁשל 100. ְמנּו אֹוָתן ְּבקֹול ָרם׃

100  200  300  400  500  

600  700  800  900  1,000  
ִאם ַנִּניַח ֶעֶׂשר ִלְבֵני־100 ֲעׂשּויֹות ִמְּפַלְסִטיק זֹו ַעל זֹו ַּבֲעֵרָמה ַאַחת, 

ְנַקֵּבל ֻקִּבָּיה ְּבגֶֹדל ְלֵבָנה ַאַחת ֶׁשל ֶאֶלף.

ֵאיְך ְמַצְּיִרים ְּבַקּלּות ֻקִּבַּית ֶאֶלף?
ַצְּירּו ְׁשֵני ִרּבּוִעים, ְּכֶׁשָהֶאָחד ְמַכֶּסה ְמַעט ֶאת ַהֵּׁשִני׃

 ַחְּברּו ֶאת ַהָּקְדקֹוד ֶׁשל ִרּבּוַע ֶאָחד ִעם ַהָּקְדקֹוד ַהַּמְתִאים לֹו ָּבִרּבּוַע ַהֵּׁשִני.
א ב  ג  ְלִפי ַהְּׁשַלִּבים ַהָּבִאים׃ 

ַנּסּו ְלַצֵּיר ֻקִּבָּיה ְּבַעְצְמֶכם׃

http://www.pashut-heshbon.co.il/146549/%d7%921-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%94-9  
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html  
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1.  ַמִהי ַהַּכּמּות? ִרְׁשמּו אֹוָתּה ִּכְסכּום ֶׁשל ֲאָלִפים, ֵמאֹות, ֲעָׂשרֹות ִויִחידֹות׃

 1,000 ֶאֶלף   ַהִּמְסָּפר  א.   

ב.  

ַהִּמְסָּפר      =  +  +  +    

ג.  

ַהִּמְסָּפר      =  +  +  +    

ד.  

ַהִּמְסָּפר      =  +  +  +    

ה.  

ַהִּמְסָּפר      =  +  +  +    

ו.  

ַהִּמְסָּפר      =  +  +  +    
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מאות

סֹוְפִרים ֲאָלִפים
ֲהָכָנה ִלְפִעילּות:

ֳחָמִרים: ַדִּפים ְמֻׁשָּבִצים, ָרצּוי ַּדֵּפי A4 אֹו ַּדֵּפי פֹוְליֹו )ֶאְפָׁשר ִמַּמְחֶּבֶרת ֶחְׁשּבֹון(.
ְׁשִמיִנית ְּבִריְסטֹול ְלָכל ְׁשֵני ַּתְלִמיִדים. ָּכל ַּתְלִמיד ְמַקֵּבל ַּדף ְמֻׁשָּבץ ֶאָחד.

ַׂשְרְטטּו ִרּבּוִעים ֶׁשל 100 ִמְׁשְּבצֹות )ִרּבּוַע ֶׁשּבֹו 10 ׁשּורֹות ְו־10 ַעּמּודֹות(   א.     .2
ַעל ַהַּדף ַהְּמֻׁשָּבץ. ַהִּקיפּו ֶאת ָהִרּבּוִעים ֶׁשִּסַמְנֶּתם ְּבֶצַבע.     

ַׂשְרְטטּו 10 ֵמאֹות ַעל ַהַּדף )ִאם ֶאְפָׁשר(. ִּגְזרּו ֶאת ִרּבּוֵעי ַהֵּמאֹות     
ֶׁשִּסַמְנֶּתם ְוַהִּניחּו ַעל ַהֻּׁשְלָחן.   

ֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות׃   
ַּכָּמה ִרּבּוִעים ֶׁשל 100 ִמְׁשְּבצֹות ִצַּיְרֶּתם ַּבַּדף?   

ַּכָּמה ִמְׁשְּבצֹות ֵיׁש ָּבִרּבּוִעים ֶׁשִהַּקְפֶּתם?  ִמְׁשְּבצֹות.   

ב. ִעְבדּו ְּבזּוגֹות.  
ָּכל זּוג ְמַסֵּדר 10 ֵמאֹות ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ִּבְׁשֵני טּוִרים ְיָׁשִרים ַעל   
ִּגְליֹון ַהְּבִריְסטֹול ֶׁשִּקֵּבל ֵמַהּמֹורה )אֹו ַעל ְנָיר( ּוַמְדִּביק אֹוָתן.   

ֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות׃   
א.  ַּכָּמה ֵמאֹות ִהְדַּבְקֶּתם?  ֵמאֹות.   

ב.  ַּכָּמה ִמְׁשְּבצֹות ֵיׁש ְּבָכל ִּגָּליֹון?  ִמְׁשְּבצֹות.   
ג.  ִהְתַקְּבצּו ִלְקבּוצֹות ֶׁשל 5-4 ַּתְלִמיִדים.   

ַהִּניחּו ֶאת ַהִּגְליֹונֹות ֶזה ַעל ֶזה. ִסְפרּו ַיַחד ַּכָּמה    
ֵמאֹות ֵיׁש ְּבָכל ַהִּגְליֹונֹות ְוַכָּמה ִמְׁשְּבצֹות ֵיׁש ְּבָכל ַהִּגְליֹונֹות.   

ַהְׁשִלימּו׃  

  ְּבִגָּליֹון ֶאָחד ֵיׁש    ִמְׁשְּבצֹות ֶׁשֵהם  ֵמאֹות.

  ִּבְׁשֵני ִּגְליֹונֹות ֵיׁש  ִמְׁשְּבצֹות ֶׁשֵהם  ֵמאֹות.
  ִּב־3 ִּגְליֹונֹות ֵיׁש  ִמְׁשְּבצֹות ֶׁשֵהם  ֵמאֹות.
  ְּב־4 ִּגְליֹונֹות ֵיׁש  ִמְׁשְּבצֹות ֶׁשֵהם  ֵמאֹות.
  ַּב־5 ִּגְליֹונֹות ֵיׁש  ִמְׁשְּבצֹות ֶׁשֵהם  ֵמאֹות.

ד. ָצְרפּו ִּגְליֹונֹות ֶׁשל ְׁשֵּתי ְקבּוצֹות ְוַהְמִׁשיכּו ְלַהְׁשִלים׃  
  ְּב־6 ִּגְליֹונֹות ֵיׁש    ִמְׁשְּבצֹות ֶׁשֵהם  ֵמאֹות.
  ְּב־7 ִּגְליֹונֹות ֵיׁש    ִמְׁשְּבצֹות ֶׁשֵהם  ֵמאֹות.
  ִּב־8 ִּגְליֹונֹות ֵיׁש    ִמְׁשְּבצֹות ֶׁשֵהם  ֵמאֹות.
  ְּב־9 ִּגְליֹונֹות ֵיׁש    ִמְׁשְּבצֹות ֶׁשֵהם  ֵמאֹות.
  ַּב־10 ִּגְליֹונֹות ֵיׁש  ִמְׁשְּבצֹות ֶׁשֵהם  ֵמאֹות.
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ְּב־11 ִּגְליֹונֹות ֵיׁש  ִמְׁשְּבצֹות ֶׁשֵהם  ֵמאֹות.  

ִּב־12 ִּגְליֹונֹות ֵיׁש  ִמְׁשְּבצֹות ֶׁשֵהם  ֵמאֹות.  

ִּב־13 ִּגְליֹונֹות ֵיׁש  ִמְׁשְּבצֹות ֶׁשֵהם  ֵמאֹות.  

ְּפִעילּות ְּבִחיָרה
ֶאְפָׁשר ִלְבנֹות חֹוֶבֶרת ִמִּגְליֹונֹות ַהְּבִריְסטֹול ִעם ַהֵּמאֹות ֶׁשַּתְרֶאה ַּכָּמה   

ֵמאֹות ְוַכָּמה ִמְׁשְּבצֹות ֵיׁש ִמָּכל ַהִּכָּתה.  
ַסְּדרּו ַּבְּלֵבִנים ְוַצְּירּו ֶאת ַהַּכּמּות ַהַּמְתִאיָמה ַלִּמְסָּפר׃   .3

1,653  491  

581  562  

340  931  

1,274  2,357  

http://www.crickweb.co.uk/ks1numeracy.html#fmach  
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4.  ֵהָעְזרּו ְּבִלְבֵני־10, ְוַצְּירּו אֹו ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּמְסָּפר. ִרְׁשמּו ֶאת ִסְפַרת 
ַהְּיִחידֹות, ָהֲעָׂשרֹות, ַהֵּמאֹות, ְוָהֲאָלִפים )ִאם ֵיׁש(׃

ִסְפַרת ִסְפַרת  ִסְפַרת  ִסְפַרת     
ָהֲאָלִפים ַהֵּמאֹות  ָהֲעָׂשרֹות  ַהְּיִחידֹות     

1  4  7   147  

378  

204  

520  

2,376  

1,300  

9  0  4    

ִצּיּור ַהִּמְסָּפר



37

ים
לפ

 א

ִסְפַרת ִסְפַרת  ִסְפַרת  ִסְפַרת     
ָהֲאָלִפים ַהֵּמאֹות  ָהֲעָׂשרֹות  ַהְּיִחידֹות     

3  4  6    

         5. ְקבּוצֹות ַהְּיָלִדים ֶׁשֵהִכינּו ַּדִּפים ִעם ִרּבּוֵעי ֲאָלִפים ַיִּציגּו ַלִּכָּתה ַּכָּמה
       ֲאָלִפים ֵהִכינּו. ַיְלֵּדי ַהִּכָּתה ִיְסְּפרּו ַיַחד ַּכָּמה ֲאָלִפים ֵהִכיָנה ָּכל ַהִּכָּתה.

6. ַמִהי ַהַּכּמּות? ִרְׁשמּו אֹוָתּה ִּכְסכּום ֶׁשל ֲאָלִפים, ֵמאֹות, ֲעָׂשרֹות ִויִחידֹות׃    

 

ַהִּמְסָּפר   =  +  +    

ַהִּמְסָּפר   =  +  +    

ַהִּמְסָּפר   =  +    

ַהִּמְסָּפר   =  +    

ַהִּמְסָּפר   =  +  +  +    

ִצּיּור ַהִּמְסָּפר
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ָלָּמה ּכֹוְתִבים 0?

ְּבנּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ְּבִלְבֵני־10 ְוַהְׁשִלימּו׃   .1

ֵמאֹות ֲעָׂשרֹות  ְיִחידֹות  ַהִּמְסָּפר   

435  

ֵמאֹות ֲעָׂשרֹות  ְיִחידֹות  ַהִּמְסָּפר   

2 ֵמאֹות )200(
  4  204  

4  24  
2 ֲעָׂשרֹות )20(    

       ַּבִּמְסָּפר 204 ֵיׁש 0 ְלֵבִנים ֶׁשל 10. ָלֵכן ּכֹוְתִבים 0 ִּבְמקֹום ָהֲעָׂשרֹות.
       ִאם ֹלא ִנְכּתֹב 0, ַנְחׁשֹב ֶׁשַהַּכָּוָנה ְל־24.
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ַּבִּמְסָּפר 400 ֵיׁש ַרק ְלֵבִנים ֶׁשל 100. ֵאין ְלֵבִנים ֶׁשל 1 ְוֶׁשל 10.  
ָלֵכן ּכֹוְתִבים 0 ִּבְמקֹום ַהְּיִחידֹות ּוִבְמקֹום ָהֲעָׂשרֹות.  

     ַּבִּמְסָּפר 1,305 ֵאין ֲעָׂשרֹות ּבֹוְדדֹות )ִלְבֵני־10(. ָלֵכן ּכֹוְתִבים 0      
  ִּבְמקֹום ָהֲעָׂשרֹות. ִאם ֹלא ִנְכּתֹב 0, ְנַקֵּבל ֶאת ַהִּמְסָּפר 135.

   ַּבִּמְסָּפר 1,035 ֵאין ֵמאֹות ּבֹוְדדֹות )ְלֵבִנים ֶׁשל 100(. 
   ָלֵכן ּכֹוְתִבים 0 ִּבְמקֹום ַהֵּמאֹות.

ֵמאֹות ֲעָׂשרֹות  ְיִחידֹות  ַהִּמְסָּפר   

400  

4 ֵמאֹות )400(     

ֲאָלִפים ֵמאֹות  ֲעָׂשרֹות  ְיִחידֹות  ַהִּמְסָּפר   

   1,305  

3 ֵמאֹות )300(     

1,035  
3 ֲעָׂשרֹות )30(    
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ֶהָעָרה׃ ָמַתי ִמְׁשַּתְּמִׁשים ַּבִּמִּלים ״ֲעָׂשרֹות ּבֹוְדדֹות״ ּו״ֵמאֹות ּבֹוְדדֹות״?   
ַּכֲאֶׁשר ָהֲעָׂשרֹות אֹו ַהֵּמאֹות ֵאיָנן ֲארּוזֹות. ְלֻדְגָמה, 5 ֲעָׂשרֹות ּבֹוְדדֹות ֶאְפָׁשר    

ְלַיֵּצג ְּבֶעְזַרת 5 ִלְבֵני־10. ַּגם ְּב־100 ֵיׁש ֲעָׂשרֹות, ַאְך ֵהן ֵחֶלק ֵמַה־100.  
ְלֻדְגָמה, ַּבִּמְסָּפר 105 ֵיׁש 10 ֲעָׂשרֹות, ַאְך ֵהן מֹוִפיעֹות ְּכֵמָאה ַאַחת.   

ַּבִּמְסָּפר 125 ֵיׁש 12 ֲעָׂשרֹות. 10 ֵמֶהן מֹוִפיעֹות ְּכֵמָאה ּו־2 ַּכֲעָׂשרֹות     
״ּבֹוְדדֹות״.  

ִרְׁשמּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ִּכְסכּום ֶׁשל ֵמאֹות, ֲעָׂשרֹות ִויִחידֹות׃  .2

276 =  +  +  732 =  +  +  

706 =  +  +  608 =  +  +  

570 =  +  +  380 =  +  +  

409 =  +  +       
ְּבנּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ְּבִלְבֵני־10, ְוִרְׁשמּו אֹותֹו׃   .3

ֲאָלִפים ֵמאֹות  ֲעָׂשרֹות  ְיִחידֹות  ַהִּמְסָּפר   

1,243  

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html  
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ֲאָלִפים ֵמאֹות  ֲעָׂשרֹות  ְיִחידֹות  ַהִּמְסָּפר   

ִרְׁשמּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ִּכְסכּום ֶׁשל ֲאָלִפים, ֵמאֹות, ֲעָׂשרֹות ִויִחידֹות׃  .4

2,135 = 2,000+100+30+ 5  1,305 = + + +

 1,367 = + + +  2,042 = + + +

1,091 = + + +  4,075 = + + +

1,804 = + + +  6,503 = + + +

ַמהּו ַהִּמְסָּפר?  .5

1,000 + 200 + 50 + 6 = 1,256  4,000 + 600 + 7 =  

2,000 + 100 + 40 + 3 =   1,000 + 50 + 1 =  

4,000 + 200 + 50 + 7 =   2,000 + 80 + 4 =  

1,000 + 500 + 6 =   3,000 + 90 + 6 =  

3,000 + 200 + 9 =  1,000 + 200 + 7 =  

http://www.crickweb.co.uk/ks1numeracy.html#fmach  
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ִמי ֲאִני?
ֲאִני ִמְסָּפר ְּתַלת־ִסְפָרִתי זּוִגי.  .6

ִסְפַרת ָהֲעָׂשרֹות ֶׁשִּלי ְּגדֹוָלה ְּב־3 ִמִּסְפַרת ַהְּיִחידֹות.
ְסכּום ַהְּסָפרֹות ֶׁשִּלי הּוא 16. ִמי ֲאִני?   

ִמְצאּו ִמְסָּפִרים ַמְתִאיִמים נֹוָסִפים           

                
ִּכְתבּו ְּבִמִּלים׃  .7

 485  
 809  

 1,002  
 520  

ִּכְתבּו ִּבְסָפרֹות׃  .8

ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ֲחִמִּׁשים ְוָחֵמׁש  ַאְרַּבע ֵמאֹות ְוָׁשלֹוׁש    

ְׁשלֹוׁש ֵמאֹות ְוִתְׁשִעים   

9. ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ַהַּמְתִאים׃

ֲאָלִפים ֵמאֹות  ֲעָׂשרֹות  ְיִחידֹות  ַהִּמְסָּפר   
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ָמה ִהְׁשַּתָּנה ַּבִּמְסָּפר?
1.  ִעְבדּו ְּבִלְבֵני־10, ַהִּציגּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ַּבְּלֵבִנים ְוִרְׁשמּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ֶׁשְּתַקְּבלּו 

ַאֲחֵרי ַההֹוָסָפה. ַהִּקיפּו ֶאת ַהִּסְפָרה אֹו ַהְּסָפרֹות ֶׁשִהְׁשַּתּנּו.

ׁש  ַהִּמְסָּפר ֶהָחדַָ    
ְוַהִּסְפָרה אֹו ַהְּסָפרֹות    

ֶׁשִהְׁשַּתּנּו     
267 3 ְיִחידֹות   264  

4 ֲעָׂשרֹות  437  
5 ֵמאֹות  487  

3 ֲעָׂשרֹות  370  
2 ְיִחידֹות  568  

2 ְיִחידֹות ּו־2 ֲעָׂשרֹות  378  
9 ְיִחידֹות  291  

7 ְיִחידֹות ְו־3 ֲעָׂשרֹות  643  
4 ֲעָׂשרֹות  1,453  
3 ֵמאֹות  2,500  

6 ֵמאֹות ְו־5 ְיִחידֹות  3,234  

ַהְׁשִלימּו׃   .2
א.  ָנתּון ַהִּמְסָּפר 475. ַּכָּמה ְיִחידֹות נֹוִסיף ַלִּמְסָּפר, ָּכְך ֶׁשִּסְפַרת    

ָהֲעָׂשרֹות ֹלא ִּתְׁשַּתֶּנה?
ִמְצאּו ֶאְפָׁשֻרּיֹות ׁשֹונֹות            

ָנתּון ַהִּמְסָּפר 657.  ב.   
ַּכָּמה ֲעָׂשרֹות נֹוִסיף ַלִּמְסָּפר, ָּכְך ֶׁשִּסְפַרת ַהֵּמאֹות ֹלא ִּתְׁשַּתֶּנה?   

ֶאְפָׁשֻרּיֹות׃            

ַהִאם ְרַׁשְמֶּתם ַּגם ֶאת ָהֶאְפָׁשרּות ֶׁשל 0 ֲעָׂשרֹות?   

הֹוִסיפּו ַהִּמְסָּפר

http://www.pashut-heshbon.co.il/146549/%d7%921-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%94-11  
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ַהְמִׁשיכּו ְּבִדּלּוִגים ָׁשִוים׃   .3

400  500  600  

800  700  600  
312  322  332  

254  354  454  

546  547  548  

 1,400    1,500    1,600  

 2,320    2,340    2,360  

3,950     4,000   4,050  

ֵּבין ֵאילּו ֵמאֹות ְׁשֵלמֹות ַהְּקרֹובֹות ְּביֹוֵתר ִנְמָצא ַהִּמְסָּפר?   .4

  276    890   300 376 400

  711    951   453 

 1,000   153   631 

 1,300   
ָהִכינּו 3 ַּכְרִטיִסּיֹות ְקַטּנֹות )אֹו ִּפּסֹות ְנָיר(.   .5

ִּכְתבּו ֲעֵליֶהן ֶאת ַהְּסָפרֹות  9 , 5 , 8  ַוֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות ַהָּבאֹות׃   
ֵאילּו ִמְסָּפִרים ְּתַלת־ִסְפָרִתִּיים ׁשֹוִנים ֶאְפָׁשר ְלַהְרִּכיב ֵמַהְּסָפרֹות ָהֵאֶּלה? א.   

      
ַסְּדרּו ֶאת ַהִּמְסָּפִרים ֵמַהָּקָטן ַלָּגדֹול. ב.   

ָּגדֹול       ָקָטן   
ֵאיֶזה ִמְסָּפר ֲהִכי ָקרֹוב ְל־600?      ג.   
ֵאיֶזה ִמְסָּפר ֲהִכי ָקרֹוב ְל־1,000?   ד.   
ֵאיֶזה ִמְסָּפר ֲהִכי ָקרֹוב ְל־900?      ה.   
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ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ַהַּמְתִאים׃   .6

7.  ִעְבדּו ְּבִלְבֵני־10. ַהִּציגּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ַּבְּלֵבִנים, ְוִרְׁשמּו ֶאת ַהִּמְסָּפר 
ֶׁשְּתַקְּבלּו ַאֲחֵרי ַההֹוָסָפה. ַהִּקיפּו ֶאת ַהִּסְפָרה אֹו ַהְּסָפרֹות ֶׁשִהְׁשַּתּנּו. 

ׁש  ַהִּמְסָּפר ֶהָחדַָ    
ְוַהִּסְפָרה אֹו ַהְּסָפרֹות    

ֶׁשִהְׁשַּתּנּו     
548 5 ְיִחידֹות   543  

6 ֲעָׂשרֹות  621  
4 ֵמאֹות  384  

4 ֲעָׂשרֹות  560  
3 ְיִחידֹות  967  
8 ְיִחידֹות  392  
4 ֲעָׂשרֹות  392  

7 ְיִחידֹות ְו־5 ֲעָׂשרֹות  943  
4 ֵמאֹות  1,000  

3 ֵמאֹות ְו־6 ֲעָׂשרֹות  1,020  
2 ֲאָלִפים 3 ֵמאֹות 5 ֲעָׂשרֹות   4,423  

ֲאָלִפים ֵמאֹות  ֲעָׂשרֹות  ְיִחידֹות  ַהִּמְסָּפר   

הֹוִסיפּוַהִּמְסָּפר
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תלת־ספרתי
כפל מספר חד־ספרתי במספר 

ִּדּוּוַח ֵמַהְּבָעָיה ִּביִחיָדה 8. ְּכַדאי ֶׁשַּכָּמה ְיָלִדים ֵמַהִּכָּתה ְיַדְּוחּו 
ַעל ֶּדֶרְך ַהִּפְתרֹון ֶׁשָּלֶהם.

 
     ַּבַּדף ֵיׁש 125 ַמְדֵּבקֹות.

     ַּבֲחִביָלה ַאַחת ֶׁשל ַמְדֵּבקֹות ֵיׁש 4 ַּדִּפים,
     ַּכָּמה ַמְדֵּבקֹות ֵיׁש ַּבֲחִביָלה ַאַחת?

ְיָלִדים ֲאֵחִרים ָּפְתרּו ָּכְך׃ 

   ָלַקְחִּתי 4 ְקבּוצֹות ֶׁשל 125׃ 

   ָּכל ַהֵּמאֹות ַיַחד - 4 ֵמאֹות - ֶזה 400.
   ָּכל ָהֲעָׂשרֹות ַיַחד - 8 ֲעָׂשרֹות - ֶזה 80.

     ֵיׁש 20 ְיִחידֹות, ֶׁשְּמִמיִרים אֹוָתן ְל־2 ֲעָׂשרֹות. ַיַחד ֵיׁש 10 ֲעָׂשרֹות )8 + 2(,
   ֶׁשְּמִמיִרים אֹוָתן ְלֵמָאה ַאַחת. ָּכֵעת ֵיׁש 500  )100 + 400(

4 X 125 = 500 ָרִאיִתי ֶׁש׃   

ַּגם ֲאִני ָלַקְחִּתי 4 ְקבּוצֹות ֶׁשל 125׃     

ִהְתַחְלִּתי ֵמַהְּיִחידֹות - ֵיׁש 20 ְיִחידֹות, ֶׁשֵהַמְרִּתי ְל־2 ֲעָׂשרֹות.  
ֵיׁש 10 ֲעָׂשרֹות )8 ּו־2 ֶׁשֵהַמְרִּתי(,  

ֶאת ָהֲעָׂשרֹות ֵהַמְרִּתי ְלֵמָאה ַאַחת.   
ָאַסְפִּתי ֶאת ַהֵּמאֹות ְוִקַּבְלִּתי 500.   

ּדֹוִרית׃ 

רֹוֵנן׃

http://www.pashut-heshbon.co.il/146549/%d7%921-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%94-12  
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ָּדִלית׃ 
4 X 100 = 400 ָּכַפְלִּתי ֶאת ַהֵּמאֹות׃   

4 X 20 = 80 ָּכַפְלִּתי ֶאת ָהֲעָׂשרֹות׃   

4 X 5 = 20 ָּכַפְלִּתי ֶאת ַהְּיִחידֹות׃   

500 = 20 + 80 + 400. ְוִקַּבְלִּתי 500.    ִחַּבְרִּתי ֶאת ָּכל ַהְּסכּוִמים׃ 

ָמה ִהְׁשַּתָּנה ַּבִּמְסָּפר?   .1
הֹוִסיפּו ְיִחידֹות אֹו ֲעָׂשרֹות ְלִפי ַההֹוָרָאה. ִרְׁשמּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ֶהָחָדׁש ֶׁשִּיְתַקֵּבל. 

 ַהִּקיפּו ְּבִעּגּול ֶאת ַהִּסְפָרה אֹו ֶאת ַהְּסָפרֹות ֶׁשִהְׁשַּתּנּו׃ 
ֻּדְגָמה׃ ַהִּמְסָּפר 324. מֹוִסיִפים 3 ֲעָׂשרֹות, ְּכלֹוַמר 30.   354 = 30 + 324 

ַהִּמְסָּפר ֶהָחָדׁש ַּתְרִּגיל   מֹוִסיִפים  ַהִּמְסָּפר   
ְוַהִּסְפָרה אֹו     

ַהְּסָפרֹות ֶׁשִהְׁשַּתּנּו     
468 428           4 ֲעָׂשרֹות )40(  = 40 + 428   

3 ֲעָׂשרֹות  570  
2 ְיִחידֹות  378  
6 ֲעָׂשרֹות  340  

1 ְיִחיָדה  489  
1 ֲעֶׂשֶרת   
4 ְיִחידֹות  476  
2 ֲעָׂשרֹות   
3 ְיִחידֹות  486  
1 ֲעֶׂשֶרת   
4 ְיִחידֹות  275  
2 ֲעָׂשרֹות   
5 ֲעָׂשרֹות  650  
2 ְיִחידֹות  788  
3 ֵמאֹות  700  
4 ֵמאֹות  2,600  

1 ֲעֶׂשֶרת  1,890  



48

אלפים

ִּכְתבּו ְּבִמִּלים׃  .2

 367  
 789  
 830  
 406  
 999  
 501  

 1,000  

 2,365  
 4,500  
 6,420  

ִּכְתבּו ִּבְסָפרֹות׃  .3

ְׁשלֹוׁש ֵמאֹות ִׁשְבִעים ְוָחֵמׁש   

ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַאְרָּבִעים   

ְׁשַבע ֵמאֹות ְוֵתַׁשע   

ַאְרַּבע ֵמאֹות   

ָמאַתִים ְוִתְׁשִעים   

ֵׁשׁש ֵמאֹות ִׁשִּׁשים ְוֵׁשׁש   

ֶאֶלף ֲחֵמׁש ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש   

ַאְלַּפִים ְׁשלֹוׁש ֵמאֹות   

ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ֲחִמִּׁשים ְוֵׁשׁש   
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ַהְׁשִלימּו. ַמהּו ַהִּמְסָּפר?   .4

ְמַקְּבִלים מֹוִסיִפים  ַהִּמְסָּפר   

3 ְיִחידֹות   
598    

2 ֲעָׂשרֹות   

4 ְיִחידֹות   
700    

3 ֲעָׂשרֹות   

ַהְמִׁשיכּו ְּבִדּלּוִגים ָׁשִוים׃   .5

587  577  567   

287  387  487  

783  786  789  

ִרְׁשמּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ִּכְסכּום ֶׁשל ֲאָלִפים, ֵמאֹות, ֲעָׂשרֹות ִויִחידֹות׃  .6

 1,507= + + +  5,013= + + +

3,072= + + +  1,509= + + +
ַמהּו ַהִּמְסָּפר?  .7

2,000 + 400 +   30 + 7 =  

1,000 + 500 +   20 + 8 =  

3,000 + 100 +  40  + 7 =  

1,000 + 200 + 9 =  

http://www.ictgames.com/arrowcards.html  
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467   468   469     473   475   

1,231   1,232      1,235      1,240 

1,328   1,329    1,331     1,335    

1,555   1,556   1,557   1,559     1,563 

2,211   2,212   2,213    2,215                           

ִחּבּור ַעד 1,000

ְׁשֵאָלה ְלָכל ַהִּכָּתה ַיַחד׃  .1
ִּפְתרּו ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ַּבַּמְחֶּבֶרת, ְוַתֲעדּו ֶאת ֶּדֶרְך ַהִּפְתרֹון.

ֶאְפָׁשר ְלֵהָעֵזר ְּבִלְבֵני־10. ְּכַדאי ֶׁשְּיָלִדים ֲאָחִדים ְיַדְּוחּו ַלִּכָּתה    
ַעל ַהֶּדֶרְך ֶׁשָּבּה ָּפְתרּו.  

רֹוִעי ָקָנה ִמְׂשַחק ַמְחֵׁשב ְּב־378 ש״ח 
ְוֵסֶפר ְּב־185 ש״ח. ַּכָּמה ֶּכֶסף ִׁשֵּלם?

ִסְדרֹות ִמְסָּפִרים
ַהְׁשִלימּו. ִהְתַקְּדמּו ִּביִחידֹות׃   .2

 

ַהְׁשִלימּו. ִהְתַקְּדמּו ַּבֲעָׂשרֹות׃   .3

 1,702  1,712  1,722    1,752      

3,259   3,279  3,289   3,309                         

1,882  1,892   1,912  1,922       

1,961   1,981    2,011                         

ִחּבּור ְוִחּסּור ְּבֵמאֹות ּוַבֲאָלִפים

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_334_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html  
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ֶאְפָרת׃

 ַיַחד ֵיׁש 13 ְיִחידֹות
ה ֲעֶׂשֶרת ְו־3. ֶׁשּזֶֶ

ַיַחד ֵיׁש 15 ֲעָׂשרֹות 
ה ֵמָאה ְו־5 ֲעָׂשרֹות. ֶׁשּזֶֶ

ִחַּבְרִּתי ֶאת ַהְּיִחידֹות, ָיִריב׃ 
ֶאת ָהֲעָׂשרֹות 

ְוֶאת ַהֵּמאֹות.

               ַיַחד׃

 4.  ִּדּוּוַח ֵמַהְּבָעָיה ַהּמֹוִפיָעה ְּבַהְתָחַלת ַהְּיִחיָדה. ִנְרֶאה ָּכֵעת ֵאיְך ָּפְתרּו 
ְיָלִדים ֲאֵחִרים׃ 

רֹוִעי ָקָנה ִמְׂשַחק ַמְחֵׁשב ְּב־378 ש״ח 
ְוֵסֶפר ְּב־185 ש״ח. ַּכָּמה ֶּכֶסף ִׁשֵּלם?

ָּבְנָתה ְּבִלְבֵני־10׃   
 

 378  

185  

   ְּכֶׁשְּמַחְּבִרים ֶאת ַהְּיִחידֹות ַיַחד ֵיׁש 13 ְיִחידֹות. ְמִמיִרים 10 ְיִחידֹות
  ְל־1 ֲעֶׂשֶרת ּוְמַקְּבִלים ִלְבַנת־10 ְועֹוד 3. ְּכֶׁשְּמַחְּבִרים ֶאת ָהֲעָׂשרֹות ַיַחד,

   ְמַקְּבִלים 15 ֲעָׂשרֹות. ְמִמיִרים 10 ֲעָׂשרֹות ְלֵמָאה ַאַחת ּוְמַקְּבִלים 
  5 ֵמאֹות אֹו 500. ַיַחד ֵיׁש 563. 

8 + 5 =   13   
70 + 80 = 150   

300 + 100 = 400   
400+150+13 = 563   
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5.  ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהַּטְבָלה. ֵהָעְזרּו ְּבִלְבֵני־10. ַצְּירּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ַּבְּלֵבִנים ְוִרְׁשמּו ֶאת 
ִסְפרֹות ַהְּיִחידֹות, ָהֲעָׂשרֹות, ַהֵּמאֹות ְוָהֲאָלִפים׃ 

ִסְפַרת ִסְפַרת  ִסְפַרת  ִסְפַרת     
ַהֵּמאֹות  ָהֲאָלִפים ֲעָׂשרֹות  ַהְּיִחידֹות     

 3  4  2   342  

670  

602  

300  

5  0  6    

1  9  4    

1,354  

5  2  7  6    

ְׁשֵכִנים... ְׁשֵכִנים... ְׁשֵכִנים...  .6  
ִרְׁשמּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ַהּקֹוֵדם ְוֶאת ַהִּמְסָּפר ָהעֹוֵקב׃  א.    

1,700  499  788    789  790
1,999  360  900  
3,570  999  622  

777   

ִצּיּור ַהִּמְסָּפר

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html  
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ֵאיֶזה ַּתְרִּגיל ָהָיה ַהָּקֶׁשה ְּביֹוֵתר ְלַדַעְּתֶכם? ַמּדּוַע?   
  

ִרְׁשמּו ֶאת ַהְּׁשֵכִנים ַּבֲעָׂשרֹות ְׁשֵלמֹות.  ב.    

1,456  611  470  479  480
2,387  678  532  
4,673  444  854  

499 ה ִמְּׁשַאר ַהַּתְרִּגיִלים?  ְּבָמה ׁשֹוֶנה ַהַּתְרִּגיל ַהּזֶֶ   
 

ִרְׁשמּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ָהעֹוֵקב ְוֶאת ַהִּמְסָּפר ַהּקֹוֵדם׃   .7  

ַהִּמְסָּפר ַהּקֹוֵדם ַהִּמְסָּפר  ַהִּמְסָּפר ָהעֹוֵקב   

99   

280  

199   

1,000    

691  

999   

790   

111  
ַהְׁשִלימּו ְׁשֵני ִמְסָּפִרים ִּכְרצֹוְנֶכם׃    
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ִסּכּום ַהְּיִחיָדה ַהּקֹוֶדֶמת׃ 
ַהִאם ַל״ִּמְסָּפר ָהעֹוֵקב״ ֵיׁש ָּתִמיד אֹותֹו ִמְסַּפר ְסָפרֹות ְּכמֹו ַל״ִּמְסָּפר״?
ַהִאם ַל״ִּמְסָּפר ַהּקֹוֵדם״ ֵיׁש ָּתִמיד אֹותֹו ִמְסַּפר ְסָפרֹות ְּכמֹו ַל״ִּמְסָּפר״?

 שאלה מילולית בקבוצה קטנה העובדת עם המורה׃ 
ִהְׁשַּתְּמׁשּו ַּבַּמְדֵּבקֹות, ְוַהְדִּביקּו ֶאת ַהְּבָעָיה ַּבַּמְחֶּבֶרת. 

          ְלַׁשי ָהיּו 567 ְׁשָקִלים.
           ַּכָּמה ֶּכֶסף הּוא ָצִריְך ְלהֹוִסיף ְּכֵדי ִלְקנֹות 

         אֹוַפַּנִים ֶׁשְּמִחיָרם 900 ְׁשָקִלים?

ִּדּוּוַח ְלִפְתרֹון ַהְּבָעָיה ִּביִחיָדה 19.

ִחּבּור ַעד 1,000
ָּפַתר ֶאת ַהַּתְרִּגיל ָּכְך׃   

      

       
      

       
      

ִאיָלן ִחֵּבר ְלחּוד ֶאת ַהְּיִחידֹות, ֶאת ָהֲעָׂשרֹות ְוֶאת ַהֵּמאֹות,   
ְוַאַחר ָּכְך ִחֵּבר ַהּכֹל ַיַחד.   

ִּפְתרּו ַּבַּמְחֶּבֶרת ְּכמֹו ִאיָלן. ֶאְפָׁשר ְלֵהָעֵזר ְּבִלְבֵני־10׃  .1

  = 215 + 456 .ג  = 234 + 152 .א

  = 221 + 387 .ד  = 231 + 536 .ב

     = 233 + 457 .ה

     = 572 + 216 .ו 

= 178 + 347ִאיָלן׃  

7 + 8 =  15
40 + 70 =  110

 300 + 100 =  400
400 + 110 + 15 =  525

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/additiontest.html  
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ִרּבּוַע 1,000
2.  ַׁשְּבצּו ִמְסָּפִרים ָּבִעּגּוִלים, ָּכְך ֶׁשְּסכּום ְׁשלֹוָׁשה ִמְסָּפִרים ַעל ָּכל ֶצַלע 

ִיְהֶיה ָׁשֶוה ְל־1,000׃   

ַהְׁשִלימּו. ִהְתַקְּדמּו ַּבֲאָלִפים׃   .3
.א           

1,000  2,000    5,000      
.ב           
100  1,100   2,100        

.ג           

1,329   3,329      7,329                             
.ד           

1,565  2,565  3,565       
.ה           

3,467  4,467      7,467                             



56

מספרים באלפים

ָמה ִהְׁשַּתָּנה ַּבִּסְדָרה?

ִעְבדּו ְּבזּוגֹות. ִצְבעּו ְּבָכל ַאַחת ֵמַהְּסָדרֹות ֶאת ַהְּסָפרֹות ֶׁשִהְׁשַּתּנּו׃  .4

ַהְׁשִלימּו׃  
ְּבִסְדָרה א׳ ַהִּׁשּנּוי הּוא ְּבִסְפַרת ַה   
ְּבִסְדָרה ב׳ ַהִּׁשּנּוי הּוא ְּבִסְפַרת ַה   
ְּבִסְדָרה ג׳ ַהִּׁשּנּוי הּוא ְּבִסְפַרת ַה   
ְּבִסְדָרה ד׳ ַהִּׁשּנּוי הּוא ְּבִסְפַרת ַה   

ִסּכּום׃  
ַּבְּסָדרֹות ֶׁשָּבַדְקֶּתם׃      

ִסְדָרה א׳ עֹוָלה ִּביִחידֹות. ְּבָכל ַּפַעם מֹוִסיִפים ְיִחיָדה ַאַחת.   
ִסְדָרה ב׳ עֹוָלה ַּבֲעָׂשרֹות. ְּבָכל ַּפַעם מֹוִסיִפים ֲעֶׂשֶרת ַאַחת.   

ִסְדָרה ג׳ עֹוָלה ְּבֵמאֹות. ְּבָכל ַּפַעם מֹוִסיִפים ֵמָאה ַאַחת.   
ִסְדָרה ד׳ עֹוָלה ַּבֲאָלִפים. ְּבָכל ַּפַעם מֹוִסיִפים ֶאֶלף ֶאָחד.   

.א          
 1,442  1,443  1,444  1,445  1,446  1,447  1,448  1,449  

.ב          
1,427  1,437  1,447  1,457  1,467  1,477  1,487  1,497  

.ג          

1,247  1,347  1,447  1,547  1,647  1,747  1,847  1,947  
.ד          

1,247  2,247  3,247  4,247  5,247  6,247  7,247  8,247  
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.א          
1,487  1,488  1,489  1,490  1,491  1,492  1,493  1,494

.ב          
1,467  1,477  1,487  1,497  1,507  1,517  1,527  1,537

.ג          
1,547  1,647  1,747  1,847  1,947  2,047  2,147  2,247

ָמה ִהְׁשַּתָּנה ַּבִּסְדָרה?

ִעְבדּו ְּבזּוגֹות. ִצְבעּו ְּבָכל ַאַחת ֵמַהְּסָדרֹות ֶאת ַהְּסָפרֹות ֶׁשִהְׁשַּתּנּו.  .5

ַהְׁשִלימּו ׃  
. ְּבִסְדָרה א׳ ַהִּׁשּנּוי הּוא ְּבִסְפַרת ַה  ְוַגם ְּבִסְפַרת ַה   
. ְּבִסְדָרה ב׳ ַהִּׁשּנּוי הּוא ְּבִסְפַרת ַה  ְוַגם ְּבִסְפַרת ַה   
. ְּבִסְדָרה ג׳ ַהִּׁשּנּוי הּוא ְּבִסְפַרת ַה  ְוַגם ְּבִסְפַרת ַה   

ִסּכּום׃  

ַּבְּסָדרֹות ֶׁשָּבַדְקֶּתם׃    
   ְּבִסְדָרה א׳ הֹוַסְפנּו ְּבָכל ַּפַעם ְיִחיָדה ַאַחת. ְּכֶׁשִהַּגְענּו ְל־1,489 
ְוהֹוַסְפנּו 1 ָעַבְרנּו ָלֲעֶׂשֶרת ַהָּבָאה, ִמ־80 ְל־90 ְוָלֵכן ָהָיה ִׁשּנּוי 

ַּגם ְּבִסְפַרת ָהֲעָׂשרֹות ְוַגם ְּבִסְפַרת ַהְּיִחידֹות.  

   ְּבִסְדָרה ב׳ הֹוַסְפנּו ְּבָכל ַּפַעם ֲעֶׂשֶרת ַאַחת. ְּכֶׁשִהַּגְענּו ְל־1,497 
ְוהֹוַסְפנּו עֹוד ֲעֶׂשֶרת, ָעַבְרנּו ַלֵּמָאה ַהָּבָאה, ֵמ־400 ְל־500.

  ְּבִסְדָרה ג׳ הֹוַסְפנּו ְּבָכל ַּפַעם ֵמָאה. ְּכֶׁשִהַּגְענּו ְל־1,947 ָעַבְרנּו 
ֵמ־1,000 ְל־2,000.

ְלִסּכּום ְוִדּיּון ִעם ַהּמֹוָרה.
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ַהְׁשִלימּו. ִהְתַקְּדמּו ִּביִחידֹות, ַּבֲעָׂשרֹות, ְּבֵמאֹות אֹו ַּבֲאָלִפים׃  .6

456  457      462         

2,348  2,349      2,354    

1,253  1,263        1,333  

3,452  3,462         

3,232  3,332         

4,517  4,617         

271  1,271  2,271        

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/numberlines.html  
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ִציר ִמְסָּפִרים

ַלִּמְסָּפִרים ֵאין סֹוף. ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִריְך ֶאת ִציר ַהִּמְסָּפִרים ְוִלְרׁשֹם ָעָליו עֹוד 
ְועֹוד ִמְסָּפִרים. 

ַהִּציר ְמֻחָּלק ִלְקָטִעים ָׁשִוים ַעל ְיֵדי ַקִּוים ַהִּנְקָרִאים ְׁשָנתֹות. 
ֵּבין 0 ְל־10 ַהֶּמְרָחק הּוא 10. ֵּבין 10 ְל־20 ַהֶּמְרָחק הּוא ַּגם ֵּכן 10. 

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּמְסָּפִרים׃   .1
א.  

 

ב.  

ה?  ְּבָמה ׁשֹוִנים ְׁשֵני ַהִּציִרים ֶזה ִמּזֶֶ  

800 900

800 810 820

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/numberlines.html
http://www.pashut-heshbon.co.il/146549/%d7%921-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%94-15
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ִרְׁשמּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ַעל ַהִּציר ְּבָמקֹום ַמְתִאים )ְּבֵעֶרְך(.   .2
ַסְּמנּו ְנֻקָּדה ַמְתִאיָמה.   

123  161  178  126  111  157  168  139  145  172 א.   
 123         

110  120  130       180

712   299   645   411   389   450   503   678 ב.   

300  400  500  600  700  

ְראּו ֵאיְך ָּפַתר ּדֹורֹון ֶאת ַהְּבָעָיה ַהָּבָאה׃  .3

ְּבִסְפִרַּית ֵּבית ַהֵּסֶפר 259 ְסָפִרים.    

ֵּבית ַהֵּסֶפר ָקָנה עֹוד 325 ְסָפִרים.    
ַּכָּמה ְסָפִרים ַּבִּסְפִרָּיה?    

ָּפַתר ֶאת ַהַּתְרִּגיל ָּכְך׃   

259 + 325 = 
9 + 5 = 14
50 + 20 = 70
200 + 300 = 500
500 + 70 + 14 = 584

הּוא ִחֵּבר ְלחּוד ֶאת ַהְּיִחידֹות, ֶאת ָהֲעָׂשרֹות ְוֶאת ַהֵּמאֹות,   
ְוַאַחר ָּכְך ִחֵּבר ַהּכֹל ַיַחד.    

ּדֹורֹון

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_334_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html
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ִּפְתרּו ַּבַּמְחֶּבֶרת. ֶאְפָׁשר ְלֵהָעֵזר ְּבִלְבֵני־10. ֶאְפָׁשר ִלְפּתֹר ְּכמֹו ּדֹורֹון׃  .4

  = 254 + 387 .ד   = 137 + 265 .א

  = 238 + 475 .ה   = 287 + 357 .ב

  = 577 + 239 .ו   = 265 + 478 .ג

 5.  ַהְׁשִלימּו ְסָפרֹות ַּבְּמקֹומֹות ָהֵריִקים, ָּכְך ֶׁשִּיְתַקְּבלּו ִמְסָּפִרים
ַהְּקרֹוִבים ְּכָכל  ָהֶאְפָׁשר ְל׃

)ִׂשימּו ֵלב׃ ִלְפָעִמים ַהִּמְסָּפר ִיְהֶיה ָּגדֹול ִמ־700 אֹו ָקָטן ִמ־700(  700 א.   

   9   .ד    6  .א 

6    .ה   8   .ב   
   1    7   .ו  2    .ג 

)ִלְפָעִמים ַהִּמְסָּפר ִיְהֶיה ָּגדֹול ֵמ־490(  490 ב.   

1   5   .ג  7  4 .א  

9   .ד   2  4 .ב  

ִעְבדּו ְּבזּוג. ַחְּברּו עֹוד ִחידֹות ָּכֵאֶּלה ַּבַּמְחֶּבֶרת, ּוִפְתרּו אֹוָתן׃ ג.   
ַהְחִליפּו ֶאת ַהִחידֹות ִעם ֲחֵבִרים, ּוִפְתרּו.   

ים
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ְׁשֵכִנים... ְׁשֵכִנים... ְׁשֵכִנים...  .6
ִרְׁשמּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ַהּקֹוֵדם ְוֶאת ַהִּמְסָּפר ָהעֹוֵקב׃  א.   

666  698  699  700  
989   800   

1,800   645   
1,899   501   
3,555   890   

ֵאיֶזה ִמְסָּפר ָהָיה ַהָּקֶׁשה ְּביֹוֵתר? ַמּדּוַע?  

ִרְׁשמּו ֶאת ַהְּׁשֵכִנים ַּבֲעָׂשרֹות ְׁשֵלמֹות׃  ב.   

324  670  679  680  
1,638   879   
2,866   326   
4,398   444   
1,999   661   

ְּבָמה ׁשֹוֶנה ַהִּמְסָּפר ָהַאֲחרֹון )1,999( ִמְּׁשַאר ַהִּמְסָּפִרים?   

ִּפְתרּו ַּבַּמְחֶּבֶרת. ֶאְפָׁשר ְלֵהָעֵזר ְּבִלְבֵני־10׃   .7

    = 197 + 543 .א

    = 187 + 757 .ב

    = 165 + 377 .ג

    = 154 + 673 .ד

    = 238 + 475 .ה
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ֻאְמָּדן׃ ַּכָּמה ֶזה ְּבֵעֶרְך? 

ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלַחֵּׁשב ְּבֵעֵרְך ַמֵהר?
  265 + 637 = ֻּדְגָמה׃   

200 + 600 = 800     
37 + 65 ֶזה ְקָצת יֹוֵתר ִמ־100     

)ִּכי 60 + 30 ֶזה 90 ְו־7 ְועֹוד 5 ֶזה יֹוֵתר ִמ־10(,       
ְּבַסְך ַהּכֹל ֶזה ְקָצת יֹוֵתר ִמ־900.      

ָלֵכן ַהְּסכּום ָקָטן ֵמ־1,000.     

265 ָקרֹוב ְל־250 ְו־637 ָקרֹוב ְל־650    
ִהְקַטְנִּתי ְקָצת ִמְסָּפר ֶאָחד ְוֶאת ַהִמְסָּפר    

ַהֵּׁשִני ִהְגַּדְלִּתי ְקָצת ְוַיַחד 650 ְו־250 ֶזה 900    
ָלֵכן ַהְּסכּום ָקָטן ֵמ־1,000.   

ַמְּינּו ֶאת ַהַּתְרִּגיִלים ַהָּבִאים ְלִפי ְסכּוָמם. ַנּסּו ְלַחֵּׁשב   .1
ַמֵהר ְּבַעל ֶּפה. ֵאין צֶֹרְך ִלְמצֹא ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּמֻדֶּיֶקת.  

ַהְּסכּום ָּגדֹול ֵמ־1,000 ַהְּסכּום ָקָטן ֵמ־1,000   

 265 + 637 =              

   = 752 + 387 .ג   = 487 + 357 .א

   = 545 + 475 .ד   = 669 + 478 .ב

אֹור ָאְמָרה׃

ָיִאיר ָאַמר׃

http://www.pashut-heshbon.co.il/146549/%d7%921-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%94-16
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ַׁשי׃ 

ְראּו ֵאיְך ַׁשי ָּפְתָרה ֶאת ַהְּׁשֵאָלה׃  .2

ַּבִּסְפִרָּיה ָהִעירֹוִנית ָהיּו 1,457 ְסָפִרים.    
ָקנּו עֹוד 2,321 ְסָפִרים.    
ַּכָּמה ְסָפִרים ַּבִּסְפִרָּיה?    

ָּפְתָרה ֶאת ַהַּתְרִּגיל ָּכְך׃  = 2,321 + 1,457   
7 + 1 = 8    

50 + 20 = 70    
400 + 300 = 700    

1,000 + 2,000 = 3,000    
3,000 + 700 + 70 + 8 = 3,778                    

   ַׁשי ִחְּבָרה ְלחּוד ֶאת ַהְּיִחידֹות, ֶאת ָהֲעָׂשרֹות, ֶאת ַהֵּמאֹות ְוֶאת ָהֲאָלִפים, 
ְוַאַחר ָּכְך ִחְּבָרה ַהּכֹל ַיַחד. 

ִּפְתרּו ַּבַּמְחֶּבֶרת. ֶאְפָׁשר ְלֵהָעֵזר ְּבִלְבֵני־10׃  .3

  = 437    + 1,451 .ד  = 1,527 + 1,456 .א

  = 2,165 + 1,432 .ה  = 3,123 + 1,657 .ב

    = 325    + 2,476 .ג

ִרְׁשמּו ֶאת ַהְּׁשֵכִנים ְּבֵמאֹות ְׁשֵלמֹות׃   .4

167  800  854  900  
876   536   

1,143   888   

3,457   367   

2,734   243   

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00062/toepassing_wisweb.en.html  
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300 400 500 600 700

800 1,000 1,100

ִרְׁשמּו ֶאת ַהִּמְסָּפִרים ַהָּבִאים ַעל ַהִּציר ַּבָּמקֹום ַהַּמְתִאים )ְּבֵעֶרְך(.   .5
ַסְּמנּו ְנֻקָּדה ַמְתִאיָמה.   

378     605    476    312    550    607    420    650     

810     875    1,050    1,210    1,150    980    

 

ִּפְתרּו ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ַּבַּמְחֶּבֶרת. ֶאְפָׁשר ְלֵהָעֵזר ְּבִלְבֵני־10.  .6
  ִמְׁשַּפַחת ֵלִוי ָנְסָעה ְלַטֵּיל. ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ָנְסעּו ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה 436 ק״מ.

ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ָנְסעּו 289 ק״מ. ַּכָּמה ק״מ ָנְסעּו ְּביֹוַמִים?  

ַהְׁשִלימּו׃   .7

853  +      7   +   40   + 1,085  
1,256  +      4   + 340   +    400  
2,530  + 170   + 257   +         3  

ִּפְתרּו ַּבַּמְחֶּבֶרת. ֶאְפָׁשר ְלֵהָעֵזר ְּבִלְבֵני־10׃  .8

 = 437     + 1,256 .ד  = 1,427 + 1,326 .א

 = 2,645 + 1,235 .ה  = 3,526 + 1,352 .ב

  = 1327  + 2,671  .ג
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ַּכָּמה ֲעָׂשרֹות ְּבָכל ַהִּמְסָּפר? ַּכָּמה ְיִחידֹות ְּבָכל ַהִּמְסָּפר?

ַנְחקֹר ֶאת ַהִּמְסָּפר  476  ְּבֶעְזַרת ַהְּלֵבִנים׃   .1

א.  ַּכָּמה ִלְבֵני־1 ֶאְפָׁשר ָלִׂשים ְלַיד ְלֵבָנה ֶׁשל 10?   
ַּכָּמה ְלַיד 7 ִלְבֵני־10?    

ב.  ַּכָּמה ִלְבֵני־1 ֶאְפָׁשר ָלִׂשים ֵמַעל ְלֵבָנה ֶׁשל 100?   
ַּכָּמה ֶאְפָׁשר ָלִׂשים ֵמַעל 4 ִלְבֵני־100?    

ַּכָּמה ִלְבֵני־1 ֵיׁש ְּבָכל ַהִּמְסָּפר 476?  ג.   
ד.  ַּכָּמה ִלְבֵני־10 ֶאְפָׁשר ָלִׂשים ֵמַעל ִלְבַנת־100?   

ְוַכָּמה ַעל 4 ִלְבֵני־100?    
ַּכָּמה ִלְבֵני־10 )ַּכָּמה ֲעָׂשרֹות( ֵיׁש ִּב־470?  ה.   

ַּכָּמה ִלְבֵני־1 )ְיִחידֹות( נֹוִסיף ִל־470 ְּכֵדי ִלְבנֹות ֶאת ַהִּמְסָּפר 476?  ו.   

ִחְקרּו ְּבצּוָרה ּדֹוָמה   .2 
ֶאת ַהִּמְסָּפר׃ 524  

ַּכָּמה ִלְבֵני־1 ֶאְפָׁשר ָלִׂשים ְלַיד ִלְבַנת־10?  א.   
ַּכָּמה ְלַיד 2 ִלְבֵני־10?    

ַּכָּמה ִלְבֵני־1 ֶאְפָׁשר ָלִׂשים ַעל ְלֵבָנה ֶׁשל 100?  ב.   
ַּכָּמה ֶאְפָׁשר ָלִׂשים ַעל 5 ִלְבֵני־100?    
ַּכָּמה ִלְבֵני־1 ֵיׁש ְּבָכל ַהִּמְסָּפר 524?  ג.   

ַּכָּמה ִלְבֵני־10 ֶאְפָׁשר ָלִׂשים ַעל ְלֵבָנה ֶׁשל 100?  ד.   
ְוַכָּמה ַעל 5 ִלְבֵני־100?    

ַּכָּמה ִלְבֵני־10 )ַּכָּמה ֲעָׂשרֹות( ָצִריְך ְּכֵדי ִלְבנֹות ֶאת ַהִּמְסָּפר 524? ה.   

http://www.pashut-heshbon.co.il/146549/%d7%921-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%94-16  
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ַמְלֵּבן ַה־50

ַׁשְּבצּו ֶאת ַהִּמְסָּפִרים  29   15   23    6    21  26    9    3   .3
ָּבִעּגּוִלים, ָּכְך ֶׁשְּסכּום ַהִּמְסָּפִרים ַעל ָּכל ֶצַלע ִיְהֶיה 50.   

ִּפְתרּו ַּבַּמְחֶּבֶרת. ֶאְפָׁשר ְלֵהָעֵזר ְּבִלְבֵני־10׃  .4

.א  2,347 + 1,274 =  
.ב  1,460 + 2,756 =  
.ג  3,286 + 1,546 =  
.ד  1,438 + 2,744 =  

ִּפְתרּו. ַנּסּו ְלַחֵּׁשב ְּבַעל ֶּפה׃   .5

.א  121 +   7 =  
.ב  465 + 20 =  
.ג  312 +   5 =  
.ד  532 + 30 =  
.ה  365 + 36 =  67

26

21

9
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ַּכָּמה ֲעָׂשרֹות ְּבָכל ַהִּמְסָּפר? ַּכָּמה ְיִחידֹות ְּבָכל ַהִּמְסָּפר?

ַנְחקֹר ֶאת ַהִּמְסָּפר  356  ְּבֶעְזַרת ַהְּלֵבִנים׃   .1

א.  ַּכָּמה ִלְבֵני־1 ֶאְפָׁשר ָלִׂשים ְלַיד ְלֵבָנה ֶׁשל 10?   
ַּכָּמה ְלַיד 5 ִלְבֵני־10?    

ב.  ַּכָּמה ִלְבֵני־1 ֶאְפָׁשר ָלִׂשים ֵמַעל ְלֵבָנה ֶׁשל 100?   
ַּכָּמה ֶאְפָׁשר ָלִׂשים ֵמַעל 3 ִלְבֵני־100?    

ַּכָּמה ִלְבֵני־1 ֵיׁש ְּבָכל ַהִּמְסָּפר 356?  ג.   
ד.  ַּכָּמה ִלְבֵני־10 ֶאְפָׁשר ָלִׂשים ֵמַעל ִלְבַנת־100?   

ְוַכָּמה ַעל 3 ִלְבֵני־100?    
ַּכָּמה ִלְבֵני־10 )ַּכָּמה ֲעָׂשרֹות( ֵיׁש ִּב־350?  ה.   

ַּכָּמה ִלְבֵני־1 )ְיִחידֹות( נֹוִסיף ִל־350 ְּכֵדי ִלְבנֹות ֶאת ַהִּמְסָּפר 356?  ו.   

ִחְקרּו ְּבצּוָרה ּדֹוָמה   .2 
ֶאת ַהִּמְסָּפר׃  284  

ַּכָּמה ִלְבֵני־1 ֶאְפָׁשר ָלִׂשים ְלַיד ִלְבַנת־10?  א.   
ַּכָּמה ְלַיד 8 ִלְבֵני־10?    

ַּכָּמה ִלְבֵני־1 ֶאְפָׁשר ָלִׂשים ַעל ְלֵבָנה ֶׁשל 100?  ב.   
ַּכָּמה ֶאְפָׁשר ָלִׂשים ַעל 2 ִלְבֵני־100?    
ַּכָּמה ִלְבֵני־1 ֵיׁש ְּבָכל ַהִּמְסָּפר 284?  ג.   

ַּכָּמה ִלְבֵני־10 ֶאְפָׁשר ָלִׂשים ַעל ְלֵבָנה ֶׁשל 100?  ד.   
ְוַכָּמה ַעל 2 ִלְבֵני־100?    

ַּכָּמה ִלְבֵני־10 ְוַכָּמה ִלְבֵני־1 ָצִריְך ְּכֵדי ִלְבנֹות ֶאת ַהִּמְסָּפר 356  ה.   
)ִעם ֲהִכי ַהְרֵּבה ִלְבֵני־10 ֶׁשֶאְפָׁשר(? ַּכָּמה ִלְבֵני־10?    

ַּכָּמה ִלְבֵני־1?    

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html  
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 ֵסֶפר
32.50 ש״ח

ַמְחְׁשבֹון
27 ש״ח

יֹוָמן
17.90 ש״ח

ַקְלָמר
36 ש״ח

ֲחִביַלת ְצָבִעים 
24 ש״ח

ַּבֲחנּות ְלַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה

ִמְצאּו ַּכָּמה ִׁשְּלמּו. ִּפְתרּו ַּבַּמְחֶּבֶרת. ִרְׁשמּו ַּתְרִּגיִלים ַמְתִאיִמים.   .3

ַּתֲעדּו ֶאת ֶּדֶרְך ַהִּפְתרֹון.  

ִאיִרית ָקְנָתה 3 ֲחִבילֹות ְצָבִעים. א.   

ַהּמֹוָרה ְלֶחְׁשּבֹון ָקְנָתה 3 ַמְחְׁשבֹוִנים. ב.   

ַאָּבא ָקָנה 3 ְסָפִרים. ג.   

ִאָּמא ָקְנָתה 4 יֹוָמִנים. ד.   

ַהְׁשִלימּו ְּבִחּבּור׃   .4

360  + 3   +   10   + 20  
165  + 5   +   35   + 30  
141  + 9   + 250   + 67  
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5. ַהְׁשִלימּו ְּבִחּסּור׃ 

136  - 3   - 10   - 20  
128  - 7   - 30   +   5  
86  - 7   - 40   -   5  

ִּפְתרּו ַּבַּמְחֶּבֶרת. ַהְראּו ֶאת ֶּדֶרְך ַהִּפְתרֹון׃   .6

3,568 + 1,253 =     

2,462 + 1,708 =     

1,656 + 1,476 =     

5,159 + 1,284 =     
ַהְׁשִלימּו׃   .7

ַמהּו ַהִּמְסָּפר? ֵּתאּור ַהִּמְסָּפר   

80 8 ֲעָׂשרֹות   

4 ֲעָׂשרֹות   

3 ֵמאֹות   

12 ֲעָׂשרֹות   

10 ֵמאֹות   

24 ְיִחידֹות   

375 ְיִחידֹות   
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ָּדִלית׃

ּדֹורֹון׃

ַּדְרֵכי ִּפְתרֹון ֶׁשל ַהְּבָעָיה ִמְּיִחיָדה 14.
ֵאיְך ַאֶּתם ְּפַתְרֶּתם? ְיָלִדים ָּפְתרּו ֶאת ַהְּבָעָיה ִּבְדָרִכים ׁשֹונֹות׃

   ְלַׁשי ָהיּו 567 ְׁשָקִלים. ַּכָּמה ֶּכֶסף הּוא ָצִריְך ְלַקֵּבל ְּכֵדי ִלְקנֹות 
אֹוַפַּנִים ֶׁשְּמִחיָרם 900 ְׁשָקִלים? 

 567 + 10  577 + 10  587 + 10   597 +  3   600 +  300   900
      הֹוַסְפִּתי ְּתִחָּלה ֲעָׂשרֹות, ְוַאַחר ָּכְך ִהְׁשַלְמִּתי ְלֵמאֹות.

10 + 10 + 10 + 3 + 300 = 333   

 

567+  3   570 +  30   600+  300   900                       
 ִהְׁשַלְמִּתי ָלֲעֶׂשֶרת ַהְּקרֹוָבה, ְוַאַחר ָּכְך ִהְׁשַלְמִּתי 
ַלֵּמָאה ַהְּקרֹוָבה ְוהֹוַסְפִּתי ֶאת ַהֵּמאֹות ַהֲחֵסרֹות.

ָּבַאְרָנק 

ָּבַאְרָנק ֵיׁש ַרק ַמְטְּבעֹות ֶׁשל 1ש״ח ַו־10 ש״ח.   .1
ֵּכיַצד ְנַׁשֵּלם ְּבִמְסַּפר ַהַּמְטְּבעֹות ַהָּקָטן ְּביֹוֵתר?  

א.  ְּב־124 ש״ח ֵיׁש  ַמְטְּבעֹות ֶׁשל 10 ש״ח ְו־ ַמְטְּבעֹות    
ֶׁשל 1 ש״ח.

ְּב־124 ֵיׁש 12 ֲעָׂשרֹות ְו־4 ְיִחידֹות.    
ב.  ְּב־176 ש״ח ֵיׁש  ַמְטְּבעֹות ֶׁשל 10 ש״ח ְו־ ַמְטְּבעֹות    

ֶׁשל 1 ש״ח.
ְּב־176 ֵיׁש  ֲעָׂשרֹות ְו־ ְיִחידֹות.   

ג.  ְּב־253 ש״ח ֵיׁש  ַמְטְּבעֹות ֶׁשל 10 ש״ח ְו־ ַמְטְּבעֹות    
ֶׁשל 1 ש״ח. 

ְּב־253 ֵיׁש  ֲעָׂשרֹות ו־ ְיִחידֹות.   

http://www.pashut-heshbon.co.il/146549/%d7%921-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%94-19  
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ד.  ִּב־387 ש״ח ֵיׁש  ַמְטְּבעֹות ֶׁשל 10 ש״ח ְו־    
ַמְטְּבעֹות ֶׁשל 1 ש״ח.

ִּב־387 ֵיׁש  ֲעָׂשרֹות ְו־ ְיִחידֹות.   
ְּב־608 ש״ח ֵיׁש  ַמְטְּבעֹות ֶׁשל 10 ש״ח ְו־  ה.   

ַמְטְּבעֹות ֶׁשל 1 ש״ח.   
ְּב־608 ֵיׁש  ֲעָׂשרֹות ְו־ ְיִחידֹות.   

ִּפְתרּו ַּבַּמְחֶּבֶרת ִּכְרצֹוְנֶכם )ֶאְפָׁשר ִלְרׁשֹם ִחִּצים(׃  .2

.א  130 +  = 300 600 =  + 257 .ד   
.ב   470 +  = 800 400 =  + 264 .ה   
.ג   283 +  = 600 700 =  + 421 .ו    

ֲחִקיַרת ַהִּמְסָּפר
 .3

ַהִּמְסָּפר   

ְּבִמִּלים׃   

ַהִּמְסָּפר ָהעֹוֵקב  ַהִּמְסָּפר ַהּקֹוֵדם   

ַהְּׁשֵכִנים ְּבֵמאֹות ְׁשֵלמֹות׃  989   

ַהִּמְסָּפר  ַחד־ִסְפָרִתי / ּדּו־ִסְפָרִתי / ְּתַלת־ִסְפָרִתי / ַאְרַּבע ִסְפָרִתי  

ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ָלֲעֶׂשֶרת ַהְּקרֹוָבה ָצִריְך ְלהֹוִסיף   

ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ַלֵּמָאה ַהְּקרֹוָבה ָצִריְך ְלהֹוִסיף   

ִסְפַרת ַהֵּמאֹות ִהיא 
 

ִסְפַרת ָהֲעָׂשרֹות ִהיא  ִסְפַרת ַהְּיִחידֹות ִהיא  

ַּכָּמה ְיִחידֹות ְּבָכל ַהִּמְסָּפר?   ַּכָּמה ֲעָׂשרֹות ְּבָכל ַהִּמְסָּפר? 

ַּכָּמה ֵמאֹות ְּבָכל ַהִּמְסָּפר?   
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ַהְׁשִלימּו ְסָפרֹות ַּבְּמקֹומֹות ָהֵריִקים, ָּכְך ֶׁשִּיְתַקְּבלּו ִמְסָּפִרים ְקרֹוִבים ְּכָכל   .4
ָהֶאְפָׁשר ְל־600. )ִׂשימּו ֵלב׃ ִלְפָעִמים ַהִּמְסָּפר ִיְהֶיה ָּגדֹול ִמ־600(  

9   .ד     5   .א   

6   .ה     8   .ב   

7   .ו     0   .ג   

ַהְׁשִלימּו ְּבִחּבּור׃  .5

760  + 3   +   10   + 20  
865  + 5   +   35   + 30  
231  + 9   + 250   + 67  

ַהְׁשִלימּו ְּבִחּסּור׃  .6

278  - 3   - 10   - 30  
259  - 7   - 20   +   5  
197  - 7   - 40   -   5  

ֻּדְגָמה׃                 0
 ִאם ִנְכּתֹב 5 ִּבְמקֹום ַהֵּמאֹות ְנַקֵּבל׃ 510. ְּכֵדי ְלַהְׁשִלים ְל־600 ָצִריְך ְלהֹוִסיף 

 ִאם ִנְכּתֹב 6 ִּבְמקֹום ַהֵּמאֹות ְנַקֵּבל 610. ְּכֵדי ְלַקֵּבל 600 ָצִריְך ְלהֹוִריד ַרק 
610 ָקרֹוב יֹוֵתר ְל־600 ֵמֲאֶׁשר 510.

1
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ִחּלּוק ְּב־10 ְּב־100 ּוְב־1,000

ֶּכֶפל ְּב־10 ְּב־100 ּוְב־1,000
ֶּכֶפל ְּב־10

ֵהָעְזרּו ְּבִלְבֵני־10 ּוִפְתרּו׃   .1

.א  5 X 10 = 50 5 ֲעָׂשרֹות   
.ב   7 X 10 =  7 ֲעָׂשרֹות  
.ג  3 X 10 =   

.ד   9 X 10 =   
10 ֲעָׂשרֹות      = X 10 10 .ה  

ָמה קֹוֶרה ְּכֶׁשּכֹוְפִלים ְּב־10?   
ָמה קֹוֶרה ְּכֶׁשּכֹוְפִלים ִמְסָּפר ּדּו־ִסְפָרִתי ְּב־10?  

                                                           = X 10 12      .ו
10  2  

10 X 10 = 100 12 ְלֵבִנים ֶׁשל 10 ֶזה - 10 ְלֵבִנים ֶׁשל 10׃    
2 X 10 = 20      ְועֹוד 2 ְלֵבִנים ֶׁשל 10׃                                     

                                                             ַיַחד׃ 120 = 20 + 100
12 X 10 = 120 ָמָצאנּו ֶׁש׃ 12 ֲעָׂשרֹות   

ִּפְתרּו׃  .2

   = X 10 14  .ז
         = X 10 17 .ח

          = X 10 15 .ט 
ָמה קֹוֶרה ְּכֶׁשּכֹוְפִלים ְּב־10?   
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ֶּכֶפל ַּבֲעָׂשרֹות

3 ֲעָׂשרֹות 8 ֲעָׂשרֹות  5 ֲעָׂשרֹות    
3 X 10 = 30  8 X 10 = 80  5 X 10 = 50  

ַהְׁשִלימּו. ִעְבדּו ִעם ִלְבֵני־10.  .3

 X 10 = 30   X 10 = 80    X 10 =   70
 X 10 = 10   X 10 = 40    X 10 =   90
 X 10 = 50   X 10 = 60    X 10 = 100

 ְּכֶׁשּכֹוְפִלים ְּב־10

 2   20 2 הֹוֵפְך ְל־20   

30   30 3 הֹוֵפְך ְל־30   
 10  100 10 הֹוֵפְך ְל־100   
12  120 12 הֹוֵפְך ְל־120   

ֶּכֶפל ְּב־100
ָמה קֹוֶרה ְּכֶׁשּכֹוְפִלים ִמְסָּפר ְּב־100?

ֵהָעְזרּו ְּבִלְבֵני־100 ּוִפְתרּו׃   .4

3 X 100 = 300      
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.א   5 X 100 =  ה.  12 X 100 =   
.ב   7 X 100 =   10 X 100 =   
.ג  9 X 100 =    X 100 =   
ַיַחד׃   =  +    = X 100 10.ד 

ִהְסַּתְּכלּו ַעל ַהּתֹוָצאֹות ֶׁשִּקַּבְלֶּתם ְּכֶׁשְּכַפְלֶּתם ְּב־100. ָמה קֹוֶרה ְּכֶׁשּכֹוְפִלים 
ְּב־100? 

ֶּכֶפל ְּבֵמאֹות

3 ֵמאֹות 5 ֵמאֹות   
3 X 100 = 300  5 X 100 = 500  

ַהְׁשִלימּו. ִעְבדּו ְּבִלְבֵני־100׃  .5

 X 100 = 300   X 100 = 800   X 100 =   700
 X 100 = 500   X 100 = 100   X 100 =   900
 X 100 = 400   X 100 = 600   X 100 = 1,000

ִּפְתרּו׃  .6
4 X 10 =   X 5 =    50  9 X 100 =  
2 X 10 =   X 10 = 100  14 X 100 =  
8 X 10 =  5 X 100 =    X 100 = 600

15 X 10 =  7 X 100 =    X 100 = 700
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 שאלה מילולית בקבוצה קטנה העובדת עם המורה׃
ִהְׁשַּתְּמׁשּו ַּבַּמְדֵּבקֹות ְוַהְדִּביקּו ֶאת ַהְּבָעָיה ַּבַּמְחֶּבֶרת.

ְלרֹוֵנן ָהיּו 200 ש״ח.     
הּוא ָקָנה ִסְפֵרי ִלּמּוד ְּב־123 ש״ח.     

ַּכָּמה ֶּכֶסף ִנְׁשַאר לֹו?    

)דיון כיתתי ביחידה 26( 

ֵהָעְזרּו ְּבִלְבֵני־1,000 ּוִפְתרּו׃   .1

2 X 1,000 =  
6 X 1,000 =  
8 X 1,000 =  
5 X 1,000 =  

10 X 1,000 =  
ָמה קֹוֶרה ְּכֶׁשּכֹוְפִלים ְּב־1,000?   

 ְּכֶׁשּכֹוְפִלים ִמְסָּפר ְּב־10 נֹוָסף ֶאֶפס 1 
)ִמַּצד ָיִמין, ַּבָּמקֹום ֶׁשל ַהְּיִחידֹות(. 

 3 X 10 = 30
14 X 10 = 140

ְּכֶׁשּכֹוְפִלים ִמְסָּפר ְּב־100 נֹוָסִפים 2 ֲאָפִסים )ִמָּיִמין(
 3 X 100 = 300

140 X 100 = 14,000

ְּכֶׁשּכֹוְפִלים ִמְסָּפר ְּב־1,000 נֹוָסִפים 3 ֲאָפִסים )ִמָּיִמין(
 3 X 1,000 = 3000

140 X 1,000 = 140,000
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ִּפְתרּו׃   .2

.א  3 X 10 =  ג.  6 X 10 =  

 3 X 100 =   6 X 100 =  

 3 X 1,000 =   6 X 1,000 =  

.ב   7 X 10 =  ד.  8 X 10 =  

7 X 100 =   8 X 100 =  

7 X 1,000 =   8 X 1,000 =  

ְּכֶׁשּכֹוְפִלים ְּב־10 נֹוָסף  ֶאֶפס)ים( )ִמָּיִמין(
ְּכֶׁשּכֹוְפִלים ְּב־100 נֹוָסִפים  ֲאָפִסים )ִמָּיִמין(

ְּכֶׁשּכֹוְפִלים ְּב־1,000 נֹוָסִפים  ֲאָפִסים )ִמָּיִמין(

3.  ִּפְתרּו׃ ִּכְפלּו ָּכל ִמְסָּפר ְּב־10. ִצְבעּו ֶאת ָהֲאָפִסים ֶׁשּנֹוְספּו ַלִּמְסָּפר 
ַּבַּמְכֵּפָלה׃

X 10 = 1,200 120      .א  

  = X 10 135      .ב

  = X 10 824       .ג 

  = X 10 1,245  .ד

  = X 10 1,200  .ה
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4.  ִּפְתרּו׃ ִּכְפלּו ָּכל ִמְסָּפר ְּב־100. ִצְבעּו ֶאת ָהֲאָפִסים ֶׁשּנֹוְספּו ַלִּמְסָּפר 
ַּבַּמְכֵּפָלה׃ 

.א  130 X 100 =  

.ב  234 X 100 =  

.ג  2,564 X 100 =  

.ד  3,400 X 100 =  

5.  ִּפְתרּו. ִּכְפלּו ָּכל ִמְסָּפר ְּב־1000. ִצְבעּו ֶאת ָהֲאָפִסים ֶׁשּנֹוְספּו 
ַלִּמְסָּפר ַּבַּמְכֵּפָלה׃ 

  = X 1,000 320      .א

  = X 1,000 345      .ב

  = X 1,000 1,234  .ג

  = X 1,000 3,400  .ד
ִּפְתרּו׃  .6

.א  2 X 10 =  ה.  7 X 10 =  

.ב  2 X 100 =  ו.  6 X 100 =  

.ג  2 X 1,000 =  10   .ז X 1,000 =  

.ד  10 X 10 =  ח.  19 X 10 =  
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ִחּלּוק ְּב־10 ְּב־100 ּוְב־1,000
ִחּלּוק ְּב־10

ִרְׁשמּו ַּתְרִּגיל ִחּלּוק ַמְתִאים, ֵהָעְזרּו ַּבְּלֵבִנים ּוִפְתרּו׃   .1
א.  ִחְּלקּו 50 ְיָלִדים ִלְקבּוצֹות ֶׁשָּבֶהן 10 ְיָלִדים ִּבְקבּוָצה.   

ְלַכָּמה ְקבּוצֹות ִחְּלקּו ֶאת ַהְּיָלִדים?    
ַּכָּמה ְקבּוצֹות?     1    2    3    4    5   

ְּבָכל ְקבּוָצה       10  10  10  10  10  

 = 10 ׃ 50

50 ְיָלִדים. 10 ִּבְקבּוָצה. ֵיׁש 5 ְקבּוצֹות.   
ַמְמִׁשיִכים ְלַסֵּדר 10 ְיָלִדים ִּבְקבּוָצה. ַּכָּמה ְקבּוצֹות ֵיׁש?  

80 ְיָלִדים. 10 ִּבְקבּוָצה. ַּכָּמה ְקבּוצֹות?      = 10 ׃ 80  ב.   
60 ְיָלִדים. 10 ִּבְקבּוָצה. ַּכָּמה ְקבּוצֹות?      = 10 ׃ 60  ג.   
90 ְיָלִדים. 10 ִּבְקבּוָצה. ַּכָּמה ְקבּוצֹות?      = 10 ׃ 90  ד.   

100 ְיָלִדים. 10 ִּבְקבּוָצה. ַּכָּמה ְקבּוצֹות?    = 10 ׃ 100 ה.   

120 ְיָלִדים. 10 ִּבְקבּוָצה. ַּכָּמה ְקבּוצֹות?  ו.   
120 ֶזה 12 ֲעָׂשרֹות.         12 = 10 ׃ 120   
140 ְיָלִדים. 10 ִּבְקבּוָצה. ַּכָּמה ְקבּוצֹות?    = 10 ׃ 140 ז.   
170 ְיָלִדים. 10 ִּבְקבּוָצה. ַּכָּמה ְקבּוצֹות?    = 10 ׃ 170 ח.   
150 ְיָלִדים. 10 ְקבּוצֹות. ַּכָּמה ְקבּוצֹות?    = 10 ׃ 150 ט.   

ִהְסַּתְּכלּו ְּבַתְרִּגיֵלי ַהִחּלּוק ֶׁשְּפַתְרֶּתם ָּכאן. ָמה ָקָרה ְּכֶׁשִחַּלְקֶּתם ְּב־10?  

http://www.pashut-heshbon.co.il/146549/%d7%921-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%94-22  
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ִסיַמן ִהְתַחְּלקּות ְּב־10
ִמְסַּפר ִמְתַחֵּלק ְּב־10 ִאם הּוא ִמְסַּתֵּים ַּבִּסְפָרה 0.  

ָּכל ִמְסָּפר ֶׁשִּמְסַּתֵים ַּבִּסְפָרה 0 ִמְתַחֵּלק ְּב־10.  
ַהִּמְסָּפִרים ַהָּבִאים ִמְתַחְלִקים ְּב־10׃  

30,000 ,1,200 ,1,250 ,140 ,50 ,30  

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהְּסָפרֹות ַהֲחֵסרֹות ָּכְך ֶׁשַהִּמְסָּפִרים ִיְתַחְּלקּו ְּב־10  .2

7   ,14   , 28  , 34   ,132  , 34   

ִצְבעּו ֶאת ַהִּמְׁשְּבצֹות ֶׁשָּבֶהן ֶאְפָׁשר ְלַחֵּלק ֶאת ַהִּמְסָּפר ְּב־10.  .3
ֵאיֶזה ִמְסָּפר ִמְתַקֵּבל ַאֲחֵרי ַהְּצִביָעה?  

9,001  5,089  6,002  4,315  12  1,986  146  

23  4,070  601  1,300  400  2,040  307  
896  1,000  234  650  6,001  500  401  
506  7,010  541  700  209  300  2,025  

7,001  800  801  3,020  600  4,050  1,002  

ִחּלּוק ְּב־100
4.  ְּבֵבית ֲחרֶׁשת ָאְרזּו ְמַהְּדִקים ְּבֻקְפָסאֹות. ְּבָכל ֻקְפָסה ָׂשמּו 100 ְמַהְּדִקים. 

ַּכָּמה ֻקְפָסאֹות ָאְרזּו? ַצְּירּו אֹו ִרְׁשמּו ַּכָּמה ְמַהְּדִקים ְּבָכל ֻקְפָסה׃ 
ָהיּו 500 ְמַהְּדִקים. 100 ְּבֻקְפָסה. ַּכָּמה ֻקְפָסאֹות? א.   

ִנְרׁשֹם ָּכל 100 ֶׁשָּנִׁשים ְּבָכל ֻקְפָסה, ַעד ֶׁשַּנִּגיַע ַל־500   
  100  100  100  100  100 ַיַחד ֵיׁש 500. 

   1      2      3     4      5   ֵיׁש 5 ֻקְפָסאֹות ֶׁשל 100.

5 = 100 ׃ 500
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800 ְמַהְּדִקים. 100 ְּבֻקְפָסה. ַּכָּמה ֻקְפָסאֹות?  ב.   

      = 100 ׃ 800
600 ְמַהְּדִקים. 100 ְּבֻקְפָסה. ַּכָּמה ֻקְפָסאֹות?  ג.   

600 : 100 =      
900 ְמַהְּדִקים. 100 ְּבֻקְפָסה. ַּכָּמה ֻקְפָסאֹות?  ד.   

900 : 100 =      
1,000 ְמַהְּדִקים. 100 ְּבֻקְפָסה. ַּכָּמה ֻקְפָסאֹות?  ה.   

1,000 : 100 =      

  ִהְסַּתְּכלּו ְּבַתְרִּגיֵלי ַהִחּלּוק ֶׁשְּפַתְרֶּתם ָּכאן. ָמה ָקָרה ְּכֶׁשִחַּלְקֶּתם 

ְּב־100?  

5.  ַנּסּו ַלַחֵּׁשב ְּבֶעְזַרת ַּתְרִּגיל׃ ִאם אֹוְרִזים 24,000 ְמַהְּדִקים, 
100 ְמַהְּדִקים ְּבָכל ֻקְפָסה. ַּכָּמה ֻקְפָסאֹות ַיַאְרזּו?   

         ַּתְרִּגיל ִחּלּוק׃   =  : 
ַיַאְרזּו  ֻקְפָסאֹות.  

ִּפְתרּו׃  .6

100 : 10 =  2,000 : 100 =  

7,000 : 100 =  60 : 10 =  

140 : 10 =  400 : 100 =  

25,000 : 100 =  1,600 : 10 =  
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ִחּלּוק ְּב־1,000
 1.  ָאְרזּו ִסּכֹות ְלַׁשְדַכן ְנָירֹות ַּבֲחִבילֹות ֶׁשל 1,000. 

ַּכָּמה ֲחִבילֹות ָאְרזּו?
4,000 ִסּכֹות. 1,000 ְּבָכל ֲחִביָלה. ַּכָּמה ֲחִבילֹות?  א.   

ָׂשמּו׃ 1,000 1,000 1,000 1,000 - ֶזה 4,000. ֵיׁש 4 ֲחִבילֹות.   
4,000 : 1,000 =        
8,000 ִסּכֹות. ַּכָּמה ֲחִבילֹות?    = 1,000 : 8,000 ב.   
7,000 ִסּכֹות. ַּכָּמה ֲחִבילֹות?    = 1,000 : 7,000 ג.   

10,000 ִסּכֹות. ַּכָּמה ֲחִבילֹות?   = 1,000 : 10,000 ד.   
ִהְסַּתְּכלּו ְּבַתְרִּגיֵלי ַהִחּלּוק. ָמה ָקָרה ְּכֶׁשִחַּלְקֶּתם ְּב־1,000 ?  

ִּפְתרּו׃   .2

90 : 10 =  10,000 : 1,000 = 
900 : 100 =  28,000 : 1,000 = 

9,000 : 1,000 =  24,000 : 100 = 
3,500 : 10 =  1,200 : 10 = 

3,500 : 100 =  1,200 : 100 = 

ַהְׁשִלימּו. ַהִאם ּכֹוְפִלים ְּב־10 ְּב־100 אֹו ְּב־1,000  .3

8 X  =  80  7 X  =  70  
9 X  =  900  6 X  =  600  

100 X  =  1,000  10 X  =  1,000  
15 X  =  1,500  15 X  =  150  
23 X  =  2,300  23 X  =  230  

2 X  =  2,000  32 X  = 32,000 
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ִמי ִנֵּצַח?

רֹון, ַּגל ְוַחִּני ִׂשֲחקּו ַּבִּמְׂשָחק ״ֶאל ַה-500״.  .4

ַחִּני ָאְסָפה׃ ָּדן ָאַסף׃  רֹון ָאַסף׃   

25 ִלְבֵני־1 8 ִלְבֵני־1  21 ִלְבֵני־1   

9 ִלְבֵני־10 25 ִלְבֵני־10  12 ִלְבֵני־10   

3 ִלְבֵני־100 2 ִלְבֵני־100  3 ִלְבֵני־100   

ִמי ֵמַהְּיָלִדים ָהָיה ֲהִכי ָקרֹוב ַל־500?  

ִמְׂשַחק ַהְּלֵבִנים
5.  ֲעָזִרים׃  ״ִלְבֵני ֶעֶׂשר״ ֵמֶעְרַּכת ָהֲעָזִרים )אֹו ִמְּפַלְסִטיק ֵמֶעְרָּכה 

ִּכָּתִתית(, 2 ֻקִּבּיֹות.
  ָּכל ֶיֶלד ְּבתֹורֹו ֵמִטיל 2 ֻקִּבּיֹות, ּכֹוֵפל ֶאת ַהִּמְסָּפִרים ֶׁשהֹוִפיעּו ַעל 

ַהֻּקִּבּיֹות, ְולֹוֵקַח ״ִלְבֵני ֶעֶׂשר״ ְלִפי ַהַּמְכֵּפָלה.
ְּכֶׁשִּיְהיּו 10 ְיִחידֹות, ָהִמירּו אֹוָתן ְלִלְבַנת־10.   

ְּכֶׁשִּיְהיּו 10 ֲעָׂשרֹות, ָהִמירּו אֹוָתן ְלִלְבַנת־100.   
ְמַנֵּצַח׃  ִמי ֶׁשִּקֵּבל ֲהִכי ַהְרֵּבה ְנֻקּדֹות ַאֲחֵרי 6 ְסָבִבים.   

)ֶאְפָׁשרּות נֹוֶסֶפת׃ ַהְּמַנֵּצַח הּוא ָהִראׁשֹון ֶׁשִהִּגיַע ְל־500(.  

ֻּדְגָמה׃   
ּכֹוְפִלים׃ X 4 = 24 6 לֹוְקִחים 2 ֲעָׂשרֹות ו־4 ְיִחידֹות.   

ִאם ָהָיה ַלֶּיֶלד ִמַּתְרִּגיל קֹוֵדם 9 ְיִחידֹות, ְמַקְּבִלים 13 ְיִחידֹות ּבֹוְדדֹות.   
  ְמִמיִרים 10 ְיִחידֹות ְלעֹוד 1 ֲעֶׂשֶרת 

ּוְמַקְּבִלים 3 ֲעָׂשרֹות ְו־3 ְיִחידֹות.   
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ַהְׁשִלימּו׃  .6

ב.  ַּכָּמה ֲעָׂשרֹות? א.  ַּכָּמה ְיִחידֹות? 
600 ְיִחידֹות ֵהן  ֲעָׂשרֹות. ֲעָׂשרֹות ֵהן 100 ְיִחידֹות.   10  
300 ְיִחידֹות ֵהן  ֲעָׂשרֹות. ֲעָׂשרֹות ֵהן  ְיִחידֹות.   20  
500 ְיִחידֹות ֵהן  ֲעָׂשרֹות. ֲעָׂשרֹות ֵהן  ְיִחידֹות.   50  
900 ְיִחידֹות ֵהן  ֲעָׂשרֹות. ֲעָׂשרֹות ֵהן  ְיִחידֹות.   70  
50    ְיִחידֹות ֵהן  ֲעָׂשרֹות. 100 ֲעָׂשרֹות ֵהן  ְיִחידֹות.   

ג.  ַּכָּמה ֵמאֹות?
70 ֲעָׂשרֹות ֵהן  ֵמאֹות. 
90 ֲעָׂשרֹות ֵהן  ֵמאֹות. 
30 ֲעָׂשרֹות ֵהן  ֵמאֹות. 
60 ֲעָׂשרֹות ֵהן  ֵמאֹות. 

ַהְׁשִלימּו׃  .7
א.  ַּכָּמה ַמְטְּבעֹות ֶׁשל 1 ֶׁשֶקל ָצִריְך ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ְל־1,000 ש״ח?   

1,000 X 1 =  ַּתְרִּגיל׃  
ב.  ַּכָּמה ַמְטְּבעֹות ֶׁשל 10 ְׁשָקִלים ָצִריְך ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ְל־1,000 ש״ח?   

  ַּתְרִּגיל׃ 
ג.  ַּכָּמה ְׁשָטרֹות ֶׁשל 100 ְׁשָקִלים ָצִריְך ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ְל־1,000 ש״ח?   

  ַּתְרִּגיל׃ 

ִּפְתרּו )ֵהָעְזרּו ַּבֶּכֶסף(.   .8

10 X 10 =     3 X 100 =  
10 X 100 =     5 X 100 =  
100 X 1 =    3 X 1,000 =  
2 X 100 =         
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ִחּבּור ְוִחּסּור ְּבֵמאֹות ּוַבֲאָלִפים

ֵאיְך ְּכַדאי ִלְפּתֹר ֶאת ַהַּתְרִּגיל ְּבֶדֶרְך ְיִעיָלה ּוְמִהיָרה? א. 
ֻּדְגָמה׃     = 13 - 10 + 3 + 60  

63 + 10 - 13 = 63 - 13 + 10 = 50 + 10 = 60  
ֻמָּתר ְלַׁשּנֹות ֶאת ֵסֶדר ַהִחּׁשּוב ְוקֶֹדם ְלַחֵּסר 13 ְוָאז ְלַחֵּבר 10.  

ְּבֵאיזֹו ְמִהירּות ִּתְפְּתרּו?  .1

 = 10 - 10 - 20 + 90    .ה         = 30 - 30 + 6 + 100 .א

  =  53 -  50 + 3 + 87    .ו            =  14 - 10 + 4 + 36  .ב

 =  20 - 8 - 128              .ז         = 41 - 0 + 40 + 141 .ג

 = 52 - 12 + 40 + 160 .ח         =  23 - 20 + 2 + 30    .ד

ִּפְתרּו׃   .2

    =  35  +  240  .ז  

    =  30  -  780  .ח  

    =  320 + 450  .ט  

    = 244 + 215  .י  

.יא    1,200 + 3,000 =   

.יב   1,700 - 350 =   

ִּכְתבּו ַּתְרִּגיִלים ִּכְרצֹוְנֶכם ַּבַּמְחֶּבֶרת, ּוִפְתרּו. 

  =   54  +  225   .א 

  =  200  -  876   .ב 

  =  135  -  735    .ג 

  =  240  -  798    .ד

  =  320  +  1,250   .ה 

= 3,765 - 8,765   .ו  

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00008/toepassing_wisweb.en.html  
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00013/toepassing_wisweb.en.html  
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_154_g_1_t_1.html?from=category_g_1_t_1.html  
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_155_g_1_t_1.html?from=topic_t_1.html  
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ִחיָדה  .4  
ֲאִני ִמְסָּפר ְּתַלת־ִסְפָרִתי, ִאי־זּוִגי.  

ִסְפַרת ַהְּיִחידֹות ְקַטָּנה ִמ־9.  
ִסְפַרת ַהֲעָׂשרֹות ְּגדֹוָלה ְּב־1 ִמִּסְפַרת ַהְּיִחידֹות.  
ִסְפַרת ַהֵּמאֹות ְּגדֹוָלה ְּב־1 ִמִּסְפַרת ָהֲעָׂשרֹות.  

. ִמי ֲאִני?   

ִמְצאּו ֶאְפָׁשֻרּיֹות נֹוָספֹות׃       

ִּפְתרּו׃   .5

.ו     346  +  50   =    

.ז      450  -  30    =   

.ח    867  -  267  =   

.ט   3,500  + 2,400  =   

.י   1,800  -  250  =  

    =   125  +  620   .א

   =    65  -  595    .ב 

   =  230  -  985   .ג 

   =  2,765 -  9,765   .ד

  =  2,300  -  8,700  .ה 

ַהְמִׁשיכּו ְּבִדּלּוִגים ָׁשִוים׃  .3

120  121  122  

235  236   

394  395   

626  627   

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/numberlines.html  
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1.  ַהְׁשִלימּו ַלֲעֶׂשֶרת ַהְּקרֹוָבה ְוַלֵּמָאה ַהְּקרֹוָבה׃

123  +   7    130  +  70  200

245  +    +   300

367  +    +   400

538  +    +   600

416  +    +   500

671  +    +   700

2.  ִּפְתרּו ַּבַּמְחֶּבֶרת. ֶאְפָׁשר ְלֵהָעֵזר ְּבִלְבֵני־10׃

147 + 32 =   187 - 65 =  

132 + 28 =   196 - 32 =  

187 + 15 =   169 - 17 =  

165 + 35 =   198 - 45 =  

127 + 48 =   178 - 43 =  

137 + 63 =   172 - 30 =  

146 + 27 =   196 - 26 =  

139 + 56 =   184 - 21 =  
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ְמַׁשְּבִצים 1,000

3.  ַׁשְּבצּו ִמְסָּפִרים ָּבִעּגּוִלים.     
 ְסכּום ְׁשלֹוָׁשה ִמְסָּפִרים 

 ַעל ָּכל ֶצַלע ִיְהֶיה ָׁשֶוה 
ְל־1,000. 

ּבֹוִנים ִמְסָּפִרים
4.  ְּבנּו ֵמַהְּסָפרֹות 0-9 ִמְסָּפִרים ְּתַלת־ִסְפָרִתִּיים ֶׁשְּיַקְּימּו ֶאת ַהְּתָנִאים ְּבָסִעיף א.    
ַאַחר ָּכְך ְּבנּו ׁשּוב ִמְסָּפִרים ְּתַלת־ִסְפָרִתִּיים ָּכְך ֶׁשְּיַקְּימּו ֶאת ַהְּתָנִאים ְּבָסִעיף 

ב. ַּכָּמה ִמְסָּפִרים ָּכֵאֶּלה ְמָצאֶתם? 
       א.  ִסְפַרת ָהֲעָׂשרֹות ְּגדֹוָלה ִמִּסְפַרת ַהֵּמאֹות ִּב־2 ְוִסְפַרת ַהְּיִחידֹות ִהיא 5. 

       ב. ַהְּסָפרֹות ַּבִּמְסָּפר עֹוְקבֹות ִמְּׂשמֹאל ְלָיִמין. ְלֻדְגָמה׃ 123. 

5. ַהְׁשִלימּו׃    
70  +   6   + 10   + 20         
90  + 20   +   6   + 30         

132 6. ַהְׁשִלימּו ְּבִחּסּור׃             1   +   30 +   7   +    

67  - 4   - 10   - 20      
154  - 2   - 30   +   5      
167  - 5   - 40   + 15      

125

350

375

225
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ָּדִני׃

רֹוִנית׃

ַּכָּמה ְיָלִדים ְיַדְּוחּו ַעל ַּדְרֵכי ִּפְתרֹון ֶׁשל ַהְּבָעָיה ִמְּיִחיָדה 21.  
ֵאיְך ַאֶּתם ְּפַתְרֶּתם ַהְּׁשֵאָלה?   

ְלרֹוֵנן ָהיּו 200 ש״ח.    
הּוא ָקָנה ִסְפֵרי ִלּמּוד ְּב־123 ש״ח.    

ַּכָּמה ֶּכֶסף ִנְׁשַאר ְלרֹוֵנן?     

ְיָלִדים ָּפְתרּו ֶאת ַהְּבָעָיה ִּבְדָרִכים ׁשֹונֹות׃

הֹוַרְדִּתי ֵמָאה ַאַחת.    
ֶאת ַהֵּמָאה ַהְּׁשִנָּיה ָּפַרְטִּתי    

ְל־10 ֲעָׂשרֹות ְוהֹוַרְדִּתי 2 ֲעָׂשרֹות.    
ֲעֶׂשֶרת ַאַחת ָּפַרְטִּתי ְל־10 ְיִחידֹות     

ְוהֹוַרְדִּתי 3 ְיִחידֹות.    
ִנְׁשַאר 70, ְו־7. ֶׁשֵהם ַיַחד 77.    

200 - 100 = 100 הֹוַרְדִּתי 100       
100 - 20 = 80 הֹוַרְדִּתי 20       

80 - 3 = 77 הֹוַרְדִּתי 3      
 

ִּפְתרּו ַּבַּמְחֶּבֶרת ַּבֶּדֶרְך ֶׁשל ָּדִני אֹו ֶׁשל רֹוִנית. ַּתֲעדּו ֶאת ֶּדֶרְך ַהִּפְתרֹון׃  .1
.א  .ה  = 46   - 400   300 -   43 =  
.ב .ו  = 134 - 600   700 - 157 =  
.ג .ז  = 257 - 800   900 - 389 =  
.ד .ח  = 164 - 500   600 - 387 =  

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_155_g_1_t_1.html?from=topic_t_1.html  
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2.  ַהְתִחילּו ְּב־600. ְלכּו ְלִפי ַהִחִּצים ְוַהְׁשִלימּו. ִאם ִהַּגְעֶּתם ַּבֲחָזָרה ְל־600 
ִהְצַלְחֶּתם.

ִּפְתרּו ַּבַּמְחֶּבֶרת. ַּתֲעדּו ֶאת ֶּדֶרְך ַהִּפְתרֹון׃  .3

 = 1,456 + 3,164  .ג  = 1,741 + 2,359 .א

 = 4,465 + 1,558  .ד  = 2,544 + 1,473 .ב

ִּפְתרּו ַּבַּמְחֶּבֶרת׃  .4

.א  600 - 250 =     

.ב  500 - 120 =     

.ג  400 - 230 =     

.ד  700 - 360 =     

.ה  800 - 430 =     

-4

-14

600

-12

+100-70

91
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 254 - 126 = ּפֹוְרִטים ֲעֶׂשֶרת ַאַחת ְל־10 ְיִחידֹות    

ּוְמַקְּבִלים 10 ְיִחידֹות ְו־4 ְיִחידֹות.   

מֹוִריִדים 6 ְיִחידֹות. ִנְׁשֲארּו 8 ְיִחידֹות.  

ֵמ־4 ֲעָׂשרֹות מֹוִריִדים 2 ֲעָׂשרֹות,   

ִנְׁשֲארּו 2 ֲעָׂשרֹות.  

ִמ־2 ֵמאֹות מֹוִריִדים ֵמָאה ַאַחת. ְמַקְּבִלים 128.       

ַחְּסרּו. ִעְבדּו ְּבִלְבֵני־10 ְוַצְּירּו׃   .1

427—134 = 

 

564—348 = 

483—234 = 

867—539 = 

617-408 = 

ִנְׁשַאר

128

92

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_155_g_1_t_1.html?from=topic_t_1.html  
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    2.  ְּבֻקַּפת ַהִחָּסכֹון ֶׁשל ִּגְדעֹון ָהיּו 1,000 ְׁשָקִלים.
          ִּגְדעֹון ָקָנה אֹוַפַּנִים ְּב־645 ְׁשָקִלים.

          ַּכָּמה ֶּכֶסף ִנְׁשַאר לֹו?

1,000 - 600  400 - 40  360  - 5 = 355

ִּפְתרּו ַּבַּמְחֶּבֶרת ַּבֶּדֶרְך ֶׁשל ָּדן. ַּתֲעדּו ֶאת ֶּדֶרְך ַהִּפְתרֹון׃  

.א   1,000 - 546 =    

.ב  1,000 - 134 =    

.ג  3,000 - 543 =    

.ד   4,000 - 157 =    

ִּפְתרּו ַּבַּמְחֶּבֶרת ַּבֶּדֶרְך ֶׁשל ָּדן. ַּתֲעדּו ֶאת ֶּדֶרְך ַהִּפְתרֹון׃  .3

.א  2,000 - 257 =    

.ב  3,000 - 164 =    

.ג  5,000 - 389 =    

.ד  6,000 - 387 =    

ָּדן ָּפַתר׃
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    ְלָיֵעל ָהיּו ְּבֻקַּפת ַהִחָּסכֹון 1,300 ְׁשָקִלים.
    ִהיא ָקְנָתה ְּב־378 ְׁשָקִלים.

    ַּכָּמה ֶּכֶסף ִנְׁשַאר ָלּה?

ִהיא הֹוִריָדה 300 ֵמ־1,300 ְוִהְׁשִאיָרה אֹוָתם ַּבַּצד.   

ִנְׁשַאר 1,000 ֵמֶהם הֹוִריָדה 378.   

קֶֹדם הֹוִריָדה ֵמאֹות, ַאַחר ָּכְך ֲעָׂשרֹות, ּוְלַבּסֹוף ְיִחידֹות׃  

1,000 - 300  700 -70  630 - 8  622
 ַּבּסֹוף ֶהְחִזיָרה ֶאת ַה-300 ֶׁשָּׁשְמָרה ַּבַּצד׃

622  +    300        922      

ְלָיֵעל ִנְׁשֲארּו 922 ְׁשָקִלים.    

ִּפְתרּו ַּבֶּדֶרְך ֶׁשל ַחִּני ַּבַּמְחֶּבֶרת׃   .1

.א  .ה  = 546    - 1,200   530 - 243 =  

.ב .ו  = 78      - 850    340 - 157 =  

.ג .ז  = 257    - 1,100   730 - 389 =  

.ד .ח  = 1,164- 2,010   1,000 - 387 =  

ַחִּני ָּפְתָרה ָּכְך׃ 
300
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-4

-14

300

-12

+80-50

 2.  ַהְתִחילּו ִמ־300. ְלכּו ְלִפי ַהִחִּצים ְוַהְׁשִלימּו. ִאם ִהַּגְעֶּתם ַּבֲחָזָרה
ְל־300, ִהְצַלְחֶּתם.

ִּכְתבּו ְׁשֵאָלה ִמּלּוִלית ַלַּתְרִּגיל, ּוִפְתרּו אֹותֹו ַּבַּמְחֶּבֶרת׃  .3

 3,000 - 1,485 = 

ִּפְתרּו ְּבַעל ֶּפה׃   .4

1,545 - 200 - 45 =    4,000 - 100 - 1 =  
2,389 - 100 - 189 =    3,064 - 60 - 4 =  

1,545 -140 - 5 =    4,000 - 300 - 0 =  
2,000 - 200 - 8 =     

ִּפְתרּו ְּבַעל ֶּפה׃   .5

2,000 - 1,005 =    4,000 - 40 =  
2,000 - 9 =    2,005 - 1 - 5 =  
1,000 - 5 =    3,000 - 400 - 0 =  

2,000 - 18 =     
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ְמִדידֹות אֶֹרְך
ָהִביאּו ֵמַהַּבִית ַסְרֵּגִלים ְוִסְרֵטי ְמִדיָדה ׁשֹוִנים. 

 ִּבְדקּו ִאם ֵיׁש ָלֶכם ַּכְרִטיס ְּגִדיָלה ֵמָאז ֶׁשֱהִייֶתם ִּתינֹוקֹות אֹו ְיָלִדים ְקַטִּנים. 
ָהִביאּו אֹותֹו ַלִּכָּתה.

ַמְכִׁשיֵרי ְמִדיָדה
 ַּבֲעֵלי ִמְקצֹוַע ַרִּבים ִמְׁשַּתְּמִׁשים ִּבְכֵלי ְמִדיָדה ׁשֹוִנים ְלצֶֹרְך 

ֲעבֹוָדָתם׃ ָהַאְדִריָכִלית, ַהַחָּיט, ַהַּבַּנאי, ַהְּמַהְנֶּדֶסת, ָהָאח, ַהַּנָּגִרית, 
מֹוֵדד ְּדָרִכים ְועֹוד. 

ֶסֶרט ְמִדיָדה  ֶסֶרט ְּגִליָלה  ַסְרֵּגל ַנָּגִרים  ַסְרֵּגל ִסְרטּוט  ַסְרֵּגִלים

ְּבַחֵּיי ַהּיֹום־יֹום ֲאַנְחנּו מֹוְדִדים ֳאָרִכים ְּבִמְקִרים ַרִּבים׃  .1
ִּבְרצֹוֵננּו ִלְקנֹות ִמָּטה ֲחָדָׁשה ַלֶחֶדר. ָמה ָחׁשּוב ָלַדַעת?   

 

ִּבְרצֹוֵננּו ִלְקנֹות ַמָּפה ַלֻּׁשְלָחן. ָמה ָחׁשּוב ָלַדַעת?   

 

 

 2.  הֹוִסיפּו ַּבַּמְחֶּבֶרת עֹוד ַמָּצִבים ֵמַחֵּיי ַהּיֹום־יֹום ֶׁשָּבֶהם מֹוְדִדים אֶֹרְך 
)ֶמְרָחק, ּגַֹבּה(. 

3.  ָהִכינּו ֶסֶרט ְמִדיָדה. ִּגְזרּו ֶאת ָהְרצּועֹות ֵמַעּמּוד 143 ְוַהְדִּביקּו ְרצּוָעה ַאַחת 
ַלְּׁשִנָּיה ְלִפי ַהִּסיָמן. ְּתַקְּבלּו ֶסֶרט ְמִדיָדה ְּבאֶֹרְך 100 ס״מ )או 1 ֶמֶטר(. 
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ִזְכרּו!   
   ְּכֵדי ִלְמּדֹד, ְּכַדאי ְלָהִניַח ֶאת ְנֻקַּדת ָה-0 ִּבְתִחַּלת ַהֵחֶפץ 

 ַהִּנְמָּדד. ִאם ִהְתַחְלנּו ִלְמּדֹד ֵמ־1 ֵיׁש ְלהֹוִריד 1 ס״מ 
ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ָהאֶֹרְך ַהָּנכֹון.

א.  ִמְדדּו ֶאת רַֹחב ָהֶאְצַּבע ְּבֶעְזַרת ָהְרצּוָעה ֶׁשֵהַכְנֶּתם.  
)ַהְתִחילּו ֵמ־0(.   

רַֹחב ָהֶאְצַּבע הּוא ְּבֵעֶרְך  ס״מ.   
ב.  ַהְחִזיקּו ֶאת ָהְרצּוָעה ִּבְׁשֵּתי ְקצֹוֶתיָה    

ּוִמְתחּו ֶאת ְזרֹועֹות ַהָּיַדִים.
רַֹחב ַהָּיַדִים ַהְּפרּוׂשֹות הּוא ְּבֵעֶרְך  ס״מ.    

 4.  ַׁשֲערּו ָמה אֶֹרְך ַהֲחָפִצים ַהָּבִאים ּוִמְדדּו ְּבֶעְזַרת ָהְרצּוָעה 
ֶׁשֵהַכְנֶּתם. ַהִאם ְצַדְקֶּתם? הֹוִסיפּו ֲחָפִצים ִּכְרצֹוְנֶכם.

ָמַדְדִּתי ִׁשַעְרִּתי  ַהֵחֶפץ   

אֶֹרְך ַהַּמְחֶּבֶרת  

רַֹחב ַהֶּדֶלת  

ּגַֹבּה ֻׁשְלָחן  

אֶֹרְך ֵסֶפר ַהֶחְׁשּבֹון  

5.  ָּכל ִּתינֹוק ֶׁשּנֹוַלד ְמַקֵּבל ַּכְרִטיס ְּגִדיָלה. ׁשֹוְקִלים אֹותֹו ּומֹוְדִדים ֶאת 
ָהאֶֹרְך ֶׁשּלֹו ְּבאֶֹפן ָקבּוַע. ֶאת ַהְּמִדידֹות רֹוְׁשִמים ַּבַּכְרִטיס.

ַׁשֲאלּו ַּבַּבִית׃ ַהִאם ַּגם ָלֶכם ֵיׁש ַּכְרִטיס ָּכֶזה?  
ָמה ָהָיה ַהּגַֹבּה ֶׁשָּלֶכם ְּכֶׁשּנֹוַלְדֶּתם?  א.  ִּבְדקּו׃   

ָמה ָהָיה ַהּגַֹבּה ֶׁשָּלֶכם ְּבִגיל ָׁשָנה?  ב.     
ְּבַכָּמה ָּגַדל ַהּגַֹבּה ֶׁשָּלֶכם ַּבָּׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה?  ג.     

ִזְכרּו ְלָהִביא ַסְרֵּגל ַלִּׁשעּור ַהָּבא
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ִהְתַּפְּתחּות ְיִחידֹות ִמָּדה ָּבעֹוָלם

ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות ְמאֹוד ִהְׁשַּתֵּמׁש ָהָאָדם 
ְלצֶֹרְך ְמִדיָדה ְּבֵאיְבֵרי ּגּופֹו.

ְּכגֹון׃ 
ַאָּמה - ַהֶּמְרָחק ִמן ַהַּמְרֵּפק ִלְקֵצה ַהָּיד.

ֶאְצַּבע - רַֹחב ָהֶאְצַּבע 
ֶטַפח - רַֹחב ֶׁשל 4 ֶאְצָּבעֹות

ֶרֶגל - אֶֹרְך ַּכף ָהֶרֶגל

ַהְּמִדיָדה ְּבֵאיְבֵרי ּגּוף ֹלא ָהְיָתה ְמֻדֶּיֶקת ִּכי ֵיׁש ֶהְבֵּדל ֵּבין אֶֹרְך ַהְּזרֹוַע ְורַֹחב 

ָהֶאְצָּבעֹות ֶׁשל ֲאָנִׁשים ׁשֹוִנים. ָלֵכן, ְּכָבר ַּבְּזַמן ָהַעִּתיק ֶהְחִליטּו ַעל אֶֹרְך ֶׁשל ַאָּמה 

ֶׁשל ָאָדם ָרִגיל )ֹלא ָּגבֹוַּה ְוֹלא ָנמּוְך( ְוִסְּמנּו אֹוָתּה ְּכגֶֹדל ָקבּוַע ֶׁשֵאָליו ִהְׁשוּו ֻּכָּלם. 

ַהֶּמֶטר 

ִלְפֵני ְקָצת יֹוֵתר ִמָּמאַתִים ָׁשָנה, ִּבְׁשַנת 1790, ִהִּציעּו ֲאָנִׁשים ְּבָצְרַפת ִלְבחֹר 

ְיִחיַדת ִמָּדה ֶׁשל אֶֹרְך ֶׁשָּכל ָהֲאָנִׁשים ָּבעֹוָלם ְיַקְּבלּו ְוַיְׁשוּו ֵאֶליָה. ֶזה ֹלא ָהָיה ַקל 

ְלַׁשְכֵנַע ֲאָרצֹות ּוְמקֹומֹות ׁשֹוִנים ְלִהְתַרֵּגל ַלִּמָּדה ַהֲחָדָׁשה. 

ֶהְחִליטּו ַעל ִמָּדה ֲחָדָׁשה ֶׁשִּנְקֵראת 1 ֶמֶטר. ִחְּׁשבּו ֶאת אֶֹרך ַהֶּמֶטר ְלִפי ֶהֵּקף 

ַּכּדּור ָהָאֶרץ. 

ְּכָבר ָאז ָהיּו ִׁשיטֹות ִלְמצֹא ֶאת ֶהֵּקף ַּכּדּור ָהָאֶרץ. ֶאת ַהּגֶֹדל ֶהָחָדׁש ֵהִכינּו 

ְּכֻדְגָמה ְוָׁשְמרּו אֹותֹו ְּבָמכֹון ְלַיד ָהִעיר ָּפִריז ְּבָצְרַפת. רֹב ָהֲאָרצֹות ָּבעֹוָלם 

ִקְּבלּו ְּבֶמֶׁשְך ַהְּזַמן ֶאת ַהֶּמֶטר ִּכיִחיָדה ֶׁשְּלִפיָה מֹוְדִדים.

ֵמיָדע׃

ַאָּמה

ֶאְצַּבע

ֶטַפח

ֶרֶגל
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ַהּיֹום ְמֻקֶּבֶלת ַהִּׁשיָטה ַהֶּמְטִרית ְּברֹב ַאְרצֹות ָהעֹוָלם, ַאְך ֵיׁש ֲאָרצֹות  
ְּכמֹו ַאְנְּגִלָּיה, ָקָנָדה, ַאְרצֹות ַהְּבִרית ְואֹוְסְטַרְלָיה ֶׁשּמֹוְדִדים ְּבִאיְנִצ׳ים 

ה 12 ִאיְנִצ׳ים, ְּבַיְרִּדים )3 ִפיט(,  )ִּכ־2 ָוֵחִצי ס״מ(, ְּבִפיט )ֶרֶגל( ֶׁשּזֶֶ

ּוִמּדֹות ְּגדֹולֹות ִנְמָּדדֹות ְּבַמְיִלים. 

ַהִּׁשיָטה ַהֶּמְטִרית ֶׁשִהְתַּבְּסָסה ַעל ַהֶּמֶטר ִהיא ִׁשיָטה ַקָּלה. ְיִחידֹות ַהִּמָּדה 

ַהְּקַטּנֹות יֹוֵתר ִמֶּמֶטר אֹו ַהְּגדֹולֹות יֹוֵתר ִמְתַקְּבלֹות ַעל ְיֵדי ֶּכֶפל אֹו ִחּלּוק 

ְּב־10 ְּב־100 אֹו ְּב־1,000 ְוֵכן ָהְלָאה ְוַהִחּׁשּוִבים ֵּדי ַקִּלים. 

ַהַּסְרֵּגל
ִהְתּבֹוְננּו ַּבַּסְרֵּגִלים ֶׁשל ַיְלֵדי ַהִּכָּתה )ַהְּקבּוָצה(.  .1

ְּבָמה ֵהם ׁשֹוִנים?   
ָמה ְמֻׁשָּתף ְלָכל ַהַּסְרֵּגִלים?   

ַסְרֵּגל
ַהַּסְרֵּגל ְמֻחָּלק ַעל ְיֵדי ַקִּוים ֶׁשִּנְקָרִאים ְׁשָנתֹות. ְּבֶדֶרְך ְּכָלל, ַהֶּמְרָחק ֵּבין     

ִמְסָּפר ְלִמְסָּפר הּוא 1 ֶסְנִטיֶמֶטר. )אֹו ְּבִקּצּור 1 ס״מ(.   
ֵּבין 0 ְל־1 ֶזה 1 ס״מ. ֵּבין 4 ְל־5 ֶזה 1 ס״מ.  

ָּכל 1 ֶסְנִטיֶמֶטר ְמֻחָּלק ע״י ַקִּוים )ְׁשָנתֹות( ַל־10ֲחָלִקים ָׁשִוים. ָהאֶֹרְך   
ֶׁשל ָּכל ֵחֶלק ִנְקָרא ִמיִליֶמֶטר )אֹו ְּבִקּצּור מ״מ(. ְּב־1 ס״מ ֵיׁש 10 מ״מ.   

 
ֶיְׁשָנם ַסְרֵּגִלים ֶׁשְּמֻסָּמִנים ִּבְׁשֵּתי צּורֹות. ְּבנֹוָסף ַלֲחֻלָּקה    

ְלס״מ ֵיׁש ֲחֻלָּקה ִלְגָדִלים יֹוֵתר ְּגדֹוִלים - ִאיְנִצ׳ים.  
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  ֶהֵּקף ְמֻצָּלע׃  ְּכֵדי ִלְמצֹא ֶהֵּקף ְמֻצָּלע ֵיׁש ְלַחֵּבר ֶאת ָאְרֵכי ָּכל ַהְּצָלעֹות׃
ִנְמָצא ֶאת ֶהֵּקף ַהַּמְלֵּבן. ְנתּוִנים ָהֳאָרִכים ֶׁשל 2 ְצָלעֹות.   .2

ִרְׁשמּו ֶאת ָהֳאָרִכים ֶׁשל 2 ַהְּצָלעֹות ָהֲאֵחרֹות.  א.   
ִמְצאּו ֶאת ַהֶהֵּקף. ב.   

5 ס״מ

3 ס״מ         

  

ס״מ =  +  + 5 + 3  ֶהֵּקף ַהַּמְלֵּבן 

ָּדִני ָאַמר ֶׁשאֶֹרְך ָהִעָּפרֹון הּוא 5 ס״מ.   .3

ָּתָמר ָאְמָרה ֶׁשאֶֹרְך ָהִעָּפרֹון הּוא 6 ס״מ.   

ִמי צֹוֵדק?  ֶהְסֵּבר׃   
 

ִלְפֵניֶכם 2 ְמֻצָּלִעים. ִמְדדּו ְוִרְׁשמּו ָמה אֶֹרְך ַהְּצָלעֹות ֶׁשָּלֶהם.  .4
ַחְּׁשבּו ֶאת ֶהֶּקף ַהְּמֻצָּלִעים׃  

 ס״מ ס״מ

 ס״מ ס״מ
 ס״מ

 ס״מ

 ס״מ ס״מ

ֶהֶּקף ֶהֶּקף 
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ַחְּׁשבּו ֶאת ֶהֵּקף ַהְּמֻצָּלִעים׃   .5
ְמֻחָּמׁש ְׁשֵוה ְצָלעֹות         

       5 ס״מ
      3 ס״מ                 

ֶהֵּקף     3 ס״מ ֶהֵּקף       

4 ס״מ     
                  ְמֻׁשָּלׁש ְׁשֵוה ְצָלעֹות   

               3 ס״מ   3 ס״מ  2 ס״מ

6 ס״מ    
ֶהֵּקף  ֶהֵּקף     ֶהֵּקף      

ִלְפָעִמים ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשאֶֹרְך ָהִעָּפרֹון    
הּוא ״ְּבֵעֶרְך״ 7 ס״מ אֹו ״ְקָצת יֹוֵתר״ ִמ־7 ס״מ.  

ּגַֹבּה ַהִּכֵּסא  ס״מ. ִמְדדּו ְּבֶעְזַרת ַהַּסְרֵּגל )ְּבֵעֶרְך(׃   .6
ּגַֹבּה   ס״מ. אֶֹרְך ַהַּקְלָמר  ס״מ.   
ּגַֹבּה   ס״מ. אֶֹרְך ָהִעָּפרֹון  ס״מ.   

   ֶהָעָרה׃ ַּכֲאֶׁשר ָאנּו מֹוְדִדים, ַהְּמִדיָדה ֹלא ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ַאף ַּפַעם ְמֻדֶּיֶקת 
ְּבאֶֹפן ָמֵלא. ֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַמְכִׁשיִרים ְמֻׁשְכָלִלים יֹוֵתר ּוְלַדֵּיק יֹוֵתר.

ִּפְתרּו ַּבַּמְחֶּבֶרת. ַּתֲעדּו ֶאת ֶּדֶרְך ַהִּפְתרֹון׃  .7
ְלַיד ַהַּבִית ֶׁשל ּדֹוִרית ְוָחָנן ָצַמח ֵעץ ֶׁשָּגְבהֹו 10 מ׳.   

ַּבִּבְנָין ֶׁשָּלֶהם ֵיׁש 8 קֹומֹות. ּגַֹבּה ָּכל קֹוָמה הּוא 3 מ׳.  
ַעד ֵאיֶזה קֹוָמה ִהִּגיַע ּגַֹבּה ָהֵעץ?   
ָמה ּגַֹבּה ַהִּבְנָין ֶׁשל ּדֹוִרית ְוָחָנן?   

ַמְלֵּבן
ִרּבּוַע

ְמֻׁשָּלׁש
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ָאְרּכֹו ֶׁשל ַהֵחץ ַהְּמֻצָּיר הּוא )ַהִּקיפּו ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ַהְּנכֹונֹות(׃  .8

ג.   ָּגדֹול ִמ־8 ס״מ א.   ֵּבין 7 ְל־8 ס״מ    
ד.   ְּבֵעֶרְך 8 ס״מ ב.   ָקָטן ִמ־7 ס״מ    

ְנַׁשֵער ְוִנְמּדֹד 
 9.  ַׁשֲערּו )ַנֲחׁשּו( ָמה אֶֹרְך ַהֶּקַטע ְּבֵעֶרְך ְוִרְׁשמּו. 

ִמְדדּו ֶאת ַהֶּקַטע ַּבַּסְרֵּגל ְוִרְׁשמּו ֶאת ָאְרּכֹו׃ 
ִׁשַעְרִּתי  ס״מ. א.   
ָמַדְדִּתי  ס״מ.    

ִׁשַעְרִּתי  ס״מ. ב.   
ָמַדְדִּתי  ס״מ.   

ִׁשַעְרִּתי  ס״מ. ג.   
ָמַדְדִּתי  ס״מ.   

10. ַנֲחׁשּו ַמהּו ְּבֵעֶרְך אֶֹרְך ַהִּמְסָּפַרִים ַהְּמֻׂשְרָטִטים?
   ַּבֲחרּו, ֵאיזֹו ְּתׁשּוָבה ִנְרֵאית ָלֶכם ֲהִכי ַמְתִאיָמה ְלאֶֹרְך ַהִּמְסָּפַרִים )ַׁשֲערּו(׃ 

   א.  5 ס״מ
   ב.  1 ס״מ

   ג.  12 ס״מ
   ד.  20 ס״מ

 
ִמְדדּו ְּבֶעְזַרת ַסְרֵּגל ּוִבְדקּו ַהִאם ְצַדְקֶּתם?   
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1 ֶמֶטר )ְּבִקּצּור 1 מ׳( = 100 ס״מ  
  ְּכֶׁשּמֹוְדִדים אֶֹרְך ֶׁשהּוא יֹוֵתר ֵמ־100 ס״מ ֶאְפָׁשר ִלְכּתֹב ָּכְך׃

  125 ס״מ אֹו 1.25 ֶמֶטר.
1 ְמַצֵּין ֶאת ַה־100 ס״מ ֶׁשֵהם 1 ֶמֶטר ְוַה־25 ֶאת ַהֶּסְנִטיֶמְטִרים   

  ַהּנֹוָסִפים.

ְקִפיָצה ָלרַֹחק
ְּבִׁשעּור ְסּפֹוְרט ָקְפצּו ַהְּיָלִדים ֶׁשל ִּכָּתה ה׳ ָלרַֹחק.   .1

ִלְפֵניֶכם ַהּתֹוָצאֹות ֶׁשִהִּׂשיגּו ַהְּיָלִדים׃  
ּדֹורֹון ָקַפץ 2 ֶמֶטר ְו־75 ס״מ.   

 ֵׁשם ַהַּתְלִמיד      אֶֹרְך ַהְּקִפיָצה

2.75 מ׳ ּדֹורֹון 

2.45 מ׳ ָּדָנה 

אֶֹרן             3.15 מ׳

2.34 מ׳ רֹוִני  

2.90 מ׳ ַמאי 

2.50 מ׳ רֶֹתם 

2.20 מ׳ ָיִאיר 

ַטל             3.30 מ׳

ַסְּדרּו ֶאת ּתֹוְצאֹות ַהְּקִפיָצה ֵמָהאֶֹרְך ַהָּקָצר ֶאל ָהָארְֹך. א.   
ָארְֹך         ָקָצר  

ִמי ָקַפץ ְקִפיָצה ֲאֻרָּכה ְּביֹוֵתר  ב.   
ִמי ָקַפץ ְקִפיָצה ְקָצָרה ְּביֹוֵתר  ג.   

ָמה ַהֶהְפֵרׁש ֵּבין ַהְּקִפיָצה ָהֲאֻרָּכה ַלְּקָצָרה?  ד.   

http://www.pashut-heshbon.co.il/146549/%d7%921-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%94-31  
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ַהְׁשִלימּו ְּבֶמְטִרים ְוֶסְנִטיֶמְטִרים׃   .2

 ֶמְטִרים )מ׳(  ֶסְנִטיֶמְטִרים )ס״מ(  ֶמְטִרים )מ׳(       ֶסְנִטיֶמְטִרים )ס״מ(

3            1.20  
325           1         

4.76         2.75  

187         200          
265           150          

ְּדָבִרים ְקַטִּנים מֹוְדִדים ְּבִמיִליֶמְטִרים )מ״מ(.  
1 ס״מ = 10 מ״מ.  

ְּדָבִרים ֶׁשָּנהּוג ִלְמּדֹד ְּבִמיִליֶמְטִרים׃
עִֹבי ַמְסְמִרים, עִֹבי חֹד ְּבִעָּפרֹון ֵמָכִני. ְלֻדְגָמה, ִעָּפרֹון ִעם חֹד ְּבעִֹבי 0.7 מ״מ ֶזה 
ִעָּפרֹון ֶׁשעִֹבי ַהחֹד ֶׁשּלֹו ָקָטן ֵמ־1 מ״מ. מֹוְדִדים עִֹבי ְזכּוִכית אֹו עִֹבי ֶׁשל ַמָּתכֹות 

ְּבִמיִליֶמְטִרים. 

ַהְׁשִלימּו ְּבִמיִליֶמְטִרים׃  .3
15 ס״מ =  מ״מ = 100 מ״מ   10 ס״מ   
21 ס״מ =  מ״מ. =  מ״מ   5 ס״מ   

מ״מ. 1 מטר =  ס״מ =  =  מ״מ   20 ס״מ   

8        7        6        5        4        3        2        1        
0
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ַהְׁשִלימּו ְּבֶסְנִטיֶמְטִרים׃  .4
300 מ״מ =  ס״מ  
250 מ״מ =  ס״מ  
320 מ״מ =  ס״מ  

ַמְסְמִרים 
ְּבַמְחֶלֶקת ְּכֵלי ֲעבֹוָדה ַּבֲחנּות ֵיׁש ַמְסְמִרים. ַהִּמְסָּפר ֶׁשַעל ַּגֵּבי ַהֻּקְפָסה 

ַמְרֶאה ֶאת עִֹבי ַהַּמְסֵמר ְּבמ״מ. 
 

ָמה ָּכתּוב ַעל ַהֻּקְפָסה ִעם ַהַּמְסְמִרים ַהַּדִּקים ְּביֹוֵתר?    .5

   ֵמיַדע ְּבִחיָרה: 

ְּגָדִלים ְזִעיִרים מֹוְדִדים ִּביִחיָדה ֲאִפּלּו ְקַטָּנה ִמִּמיִליֶמֶטר -    
ִמיְקרֹוִנים. ֵיׁש 1,000 ִמיְקרֹוִנים ְּבִמיִליֶמֶטר. ֹלא ִנָּתן ִלְראֹות    

ְּגָדִלים ֶׁשִּנְמָּדִדים ְּבִמיְקרֹוִנים ְּבַעִין ְרִגיָלה, ָצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּמׁש     
ְּבִמיְקרֹוְסקֹוּפ ְּכֵדי ִלְראֹוָתם. ָּתִאים ִּביֹולֹוִגִּיים מֹוְדִדים ְּבִמיְקרֹוִנים.   

ְּגָדִלים ְזִעיִרים ְמאֹוד מֹוְדִדים ְּבָנאנֹו־ֶמֶטר. ֵיׁש 1,000 ָנאנֹו־ֶמֶטר     
ְּבִמיְקרֹון.  

ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה ָנאנֹו ִּביָוִנית ִהיא ״ַּגָּמד״ - ְלַהְראֹות ֶׁשעֹוְסִקים    
ָּבֳחָמִרים ְמאֹוד ְקַטִּנים. ְּגָדִלים ֶׁשּמֹוְדִדים ְּבָנאנֹו־ֶמֶטר מֹוְדִדים    

ְּבֶעְזַרת ִמיְקרֹוְסקֹוּפ ֵאֶלְקְטרֹוִני. ֶזהּו ַמְכִׁשיר ָיָקר ְּביֹוֵתר )ֶׁשעֹוֶלה     
ְּכִמיְליֹון ּדֹוָלר(. ָהִעּסּוק ָּבֳחָמִרים ָּכל ָּכְך ְקַטִּנים ֵמִביא ְלִכּוּוִנים    

ֲחָדִׁשים ְּבֶמְחָקר ּוְבִפּתּוַח ֶטְכנֹולֹוְגיֹות ֲחָדׁשֹות. ֵּגִנים ְלֻדְגָמה    
מֹוְדִדים ְּבָנאנֹו־ֶמֶטר.  
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ִהְתּבֹוְננּו ַּבִּדיַאְגָרָמה ְוַהְׁשִלימּו׃  .1 
            ַּכָּמה ָּגַדל אֶֹרן ְּב־6 ֳחָדִׁשים?  

ַהּגַֹבּה ֶׁשל אֶֹרן ִּבְזַמן ַהֵּלָדה ָהָיה  ס״מ. )0 ֳחָדִׁשים(  א.   
ְּבסֹוף ַהחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ָהָיה ָּגְבהֹו  ס״מ. ב.   

ְּבסֹוף ַהחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ָהָיה ָּגְבהֹו  ס״מ. ג.   
ְּבסֹוף ַהחֶֹדׁש ַהִּׁשִּׁשי ָהָיה ָּגְבהֹו  ס״מ. ד.   

ה.  ְּבַכָּמה ֶסְנִטיֶמְטִרים ָּגַדל אֶֹרן ִמּיֹום ֶׁשּנֹוַלד ַעד ְלסֹוף ַהחֶֹדׁש ַהִּׁשִּׁשי?   
.

ַּבַּטְבָלה ֻמָּצִגים ְנתּוֵני ּגַֹבּה ֶׁשל ְיָלִדים ִּבְזַמן ַהֵּלָדה ּוְלַאַחר ָׁשָנה׃  .2

    ְׁשמֹות ַהְּיָלִדים   אֶֹרְך )ּגַֹבּה(     ּגַֹבּה          ַהּׁשִֹני 
         ַּבֵּלָדה          ְלַאַחר ָׁשָנה       ַּבּגַֹבּה

 

ס״מ

ֳחָדִׁשים

527422ָּדִני
5376רֹון
5175ַׁשי
5478ַּגל
4974ַטל
4771אֹור
4874ּדֹור



107

רך
או

ת 
דו

די
מ

ְּבַכָּמה ֶסְנִטיֶמְטִרים ָּגַדל ּדֹור?  א.   
ְּבַכָּמה ֶסְנִטיֶמְטִרים ָּגַדל ַׁשי?  ב.   

ִמי ֵמַהְּיָלִדים ָּגַדל ֲהִכי ַהְרֵּבה ֵמַהּיֹום ֶׁשּבֹו נֹוַלד?  ג.   
ְּבַכָּמה ֶסְנִטיֶמְטִרים הּוא ָּגַדל?    

ד.  ְיָלִדים ֲאָחִדים ָּגְדלּו ְּבאֹותֹו ִמְסַּפר ֶסְנִטיֶמְטִרים ְּבֶמֶׁשְך ַהָּׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה.   
ִמי ֵהם?    

ְּבַכָּמה ֶסְנִטיֶמְטִרים ָּגַדל ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם?    

3.  ְּבִכָּתה ג׳ ָמְדדּו ַּכָּמה ַּתְלִמיִדים ֶאת ָּגְבָהם. 
ִּדיַאגְָרַמת ַהּגְָבִהים ֶׁשל ַהַּתלְִמיִדים     

1.40 מ׳  
1.20 מ׳  
1.00 מ׳  
0.80 מ׳  
0.60 מ׳  
0.40 מ׳  
0.20 מ׳  
0 מ׳   

נָֹגה  ֵאהּוד   רֹון  ַּגל     ֵחן    ִׁשיר    ַטל     
 

ִמיהּו ַהַּתְלִמיד ַהָּגבֹוַּה ְּביֹוֵתר?  ָמה ָּגְבהֹו?   א.   
ִמיהּו ַהַּתְלִמיד ַהָּנמּוְך ְּביֹוֵתר?  ָמה ָּגְבהֹו?  ב.   

ַמהּו ֶהְפֵרׁש ַהּגַֹבּה ֵּבין ְׁשֵני ַהַּתְלִמיִדים?  ג.   
ָמה ַהּגַֹבּה ֶׁשֵּיׁש ַלֲהִכי ַהְרֵּבה ְיָלִדים ַּבְּקבּוָצה?  ד.   

מ׳

ְׁשמֹות ַהַּתלְִמיִדים
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עֹוְקִבים ַאֲחֵרי ַהּגַֹבּה ֶׁשל ִׁשיִרי

4.  ְּבַכְרִטיס ַמֲעַקב ַהְּגִדיָלה ֶׁשל ִׁשיִרי ִנְרְׁשמּו ְמִדידֹות ַהּגַֹבּה ַהָּבאֹות.
ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהְּנתּוִנים ַּבַּטְבָלה ְּבֶעְזַרת ַהְּגָרף.   

ִּבְדקּו ַּבַּטְבָלה ּוַבְּגָרף ׃  

ָמה ָהָיה ַהּגַֹבּה ֶׁשל ִׁשיִרי ְּכֶׁשָהְיָתה ַּבת 9?  מ׳. א.   

ָמה ָהָיה ַהּגַֹבּה ֶׁשל ִׁשיִרי ְּכֶׁשָהְיָתה ַּבת 14?  מ׳. ב.   

ַּבת ַּכָּמה ָהְיָתה ִׁשיִרי ְּכֶׁשָּגְבָהּה ָהָיה 1.34 מ׳?  ָׁשִנים. ג.   

ְּבַכָּמה ָּגְבָהה ִׁשיִרי ֵּבין ִּגיל 9 ְל־10? ְּב־ ס״מ. ד.   

ְּבֵאיזֹו ָׁשָנה ָּגְבָהה ִׁשיִרי ֲהִכי ַהְרֵּבה? ֵּבין  ְל  ָׁשִנים. ה.   

ו.  ַחְּברּו ַּבַּמְחֶּבֶרת ְׁשֵאָלה נֹוֶסֶפת ֶׁשַהְּתׁשּוָבה ָלּה ִנְמֵצאת ַּבְּנתּוִנים  

ֶׁשהּוְבאּו, ַוֲענּו ָעֶליָה.   

ְּגַרף ַהְּגִדיָלה ֶׁשל ִׁשיִרי 
  ַהּגַֹבּה

1.60 מ׳

1.50 מ׳

1.40 מ׳

1.30 מ׳

1.20 מ׳

1.10 מ׳

1.00 מ׳

ַהִּגיל     15  14  13 12  11  10  9

ַהּגַֹבּה ַהִּגיל    

9 ָׁשִנים    1.20 מ׳  

10 ָׁשִנים    1.25 מ׳  

11 ָׁשִנים    

12 ָׁשִנים   1.34 מ׳  

13 ָׁשִנים    

14 ָׁשִנים   1.52 מ׳  
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ַהְּבֵרָכה

5.  אֶֹרְך ְּבֵרַכת ְׂשִחָּיה אֹוִליְמִּפית הּוא 50 מ׳. ַּכָּמה ֶמְטִרים ָׂשָחה ַהַּׂשְחָין?
א.  ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון הּוא ָׂשָחה 10 ״ְּבֵרכֹות״    

)10 ְּפָעִמים ֶאת אֶֹרְך ַהְּבֵרָכה.( 
 X  =   ַּתְרִּגיל׃   

ַהַּׂשְחָין ָׂשָחה  מ׳    
ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני הּוא ָׂשָחה 5 ״ְּבֵרכֹות״.  ב.   

 X  =   ַּתְרִּגיל׃   
ַהַּׂשְחָין ָׂשָחה  מ׳    

ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי הּוא ָׂשָחה 8 ״ְּבֵרכֹות״. ג.   
 X  =   ַּתְרִּגיל׃   

ַהַּׂשְחָין ָׂשָחה  מ׳    

ַּכָּמה ״ְּבֵרכֹות״ ָׂשֲחָתה ַהַּׂשְחָיִנית?  .6
ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ִהיא ָׂשֲחָתה 200 מ׳. א.   

 X  =   ַּתְרִּגיל׃   
ַהַּׂשְחָיִנית ָׂשֲחָתה  ְּבֵרכֹות.    

ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ִהיא ָׂשֲחָתה 350 מ׳. ב.   
 X  =   ַּתְרִּגיל׃   

ַהַּׂשְחָיִנית ָׂשֲחָתה  ְּבֵרכֹות.    
ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִהיא ָׂשֲחָתה 1,000 מ׳. ג.   

 X  =   ַּתְרִּגיל׃   
ַהַּׂשְחָיִנית ָׂשֲחָתה  ְּבֵרכֹות.   
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ִּתְכנּון ֶחֶדר
ְכְננּו ְּבזּוגֹות ֵאיְך ְּכַדאי ְלַסֵּדר ֶאת ָהָרִהיִטים  1.  ִלְפֵניֶכם ַּתְרִׁשים ֶׁשל ֶחֶדר. ַתּ

ַּבֶחֶדר. ִּגְזרּו ִמַּדף ַהְּגִזיָרה ְּבַעּמּוד 143 ֶאת ַהְּפִריִטים ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַסֵּדר ַּבֶחֶדר.

 3 מ׳ 

 

 
 

 
 

ָמה אֶֹרְך ָהָארֹון ְוַהִּמָּטה ַיַחד?  א.   
ַהִאם ֶאְפָׁשר ְלָהִניַח ֶאת ְׁשֵניֶהם ְלאֶֹרְך אֹותֹו ִקיר?     

ַהְסִּבירּו    
ַהִאם ֵיׁש ִקיר ֶׁשָעִדיף ָלִׂשים ְלָאְרּכֹו ֶאת ַהִּמָּטה ְוֶאת ַהִּׁשָּדה?  ב.   

  

2.70 מ׳
ַחּלֹון

80 ס״מ

ֶּדֶלת 80 ס״מ

ַחּלֹון
80 ס״מ

50 ס״מ
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ג.  ַהִאם ֶאְפָׁשר ְלַהֲעִמיד ֲארֹון ְלַיד ִקיר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַחּלֹון? ֶאת ָהֲארֹון ֹלא   
ָׂשִמים ִלְפֵני ַהַחּלֹון ְּכֵדי ֹלא ַלְחסֹם ֶאת ָהאֹור ְוֶאת ָהֲאִויר. 

ַהְסִּבירּו׃    
  

ד.  ַמהּו אֶֹרְך ֻׁשְלַחן ַהְּכִתיָבה ְוַהִּׁשָּדה ַיַחד. ַהִאם ֶאְפָׁשר ְלַהִּציב ֶאת   
ְׁשֵניֶהם ְלַיד אֹותֹו ִקיר? 

ַהְסִּבירּו    

ַהְׁשוּו ֶאת ַהִּתְכנּון ֶׁשָּלֶכם ַלִּתְכנּון ֶׁשל ַחְבֵריֶכם.  

ַּבֶחֶדר ֶׁשִּלי
2.  ִמְדדּו ֶאת אֶֹרְך ַהֶחֶדר ְוֶאת ָרְחּבֹו ְּבֶעְזַרת ַּפס ַהְּמִדיָדה ֶׁשֵהַכְנֶּתם אֹו 

 ִּבְגִליָלה אֹו ְּבֶסֶרט ְמִדיָדה. ַנּסּו ְלַׂשְרֵטט ֶאת צּוַרת ַהֶחֶדר ְּבָיד ָחְפִׁשית 
 ַעל ַּדף ִמְׁשְּבצֹות, ְוִלְרׁשֹם ְלַיד ִׂשְרטּוט ַהִּקירֹות ֶאת ָאְרָּכם. ִּבְדקּו ָמה 

ֵיׁש ַּבֶחֶדר ֶׁשָּלֶכם. ֵהיָכן עֹוֵמד ָּכל ָרִהיט. 
   ִמְדדּו ֶאת ָהאֶֹרְך ְוָהרַֹחב ֶׁשל ָרִהיִטים ְּגדֹוִלים ְּכגֹון ִמָּטה, ָארֹון, ֻׁשְלָחן 

ְוַכּדֹוֶמה, ּוַמְּקמּו אֹוָתם ַּבִּׂשְרטּוט.

     ְּפִעילּות ְּבִחיָרה )ֶאְתָּגר(

   ִאם רֹוִצים ְלַנּסֹות ְלַׂשְרֵטט ִּבְמֻדָּיק יֹוֵתר, ֶאְפָׁשר ְלַצֵּיר ְּבַמְחֶּבֶרת 
 ֶחְׁשּבֹון אֹו ַעל ַּדף ְמֻׁשָּבץ. ָּכל 10 ס״מ ַּבְּמִציאּות ְנַצֵּיר ַעל ַהַּדף

ְּכִמְׁשֶּבֶצת ַאַחת.
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ֵּבית ַהֵּסֶפר
2 ק״מ

ַהִּסְפִרָּיה ָהִעירֹוִנית
ֶאָחד ָוֵחִצי ק״מ

חּוג ְסּפֹוְרט 
3 ק״מ

ְמקֹום ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל 
ִאָּמא 10 ק״מ

ַהַּבִית ֶׁשל ָּדִני
1 ק״מ

ַהִּקילֹוֶמֶטר

 ֵיׁש ְמכֹוִנּיֹות ֶׁשָּבֶהן ֶאְפָׁשר ִלְלחֹץ ַעל ַּכְפּתֹור ְוִלְמּדֹד ַּכָּמה ִקילֹוֶמְטִרים 
נֹוְסִעים ֵמֶרַגע ַהְּלִחיָצה ַעל ַהַּכְפּתֹור. ַׁשי ָנַסע ִעם ַאָּבא ִמֵּביתֹו ְלֵבית ַסָּבא. 

הּוא ָרָאה ְּבַמד ַהֶּמְרָחק ֶׁשַהֶּמְרָחק הּוא   8     0    0    0
ַׁשי ָׁשַאל׃ ַהִאם ָעַבְרנּו ַרק 8 ֶמְטִרים? 
ַאָּבא ֵהִׁשיב׃ ֹלא, ַהֶּמְרָחק הּוא 8 ק״מ.

ַׁשי ָׁשַאל׃ ַּכָּמה ֶמְטִרים ֶזה? 
ַאָּבא׃ ְּבִקילֹוֶמֶטר ֶאָחד ֵיׁש 1,000 ֶמְטִרים׃   1,000 מ׳ = X 1,000 1 ק״מ
ָלֵכן ִּב־8 ק״מ ֵיׁש 8,000 מ׳.                      8,000 מ׳ = X 1,000 8 ק״מ.

ֶמְרַחִּקים ֵמַהַּבִית ֶׁשל ַׁשי׃ 

ַהַּבִית ֶׁשל ַׁשי

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ַהָּבִאים ְלִפי ַהִּצּיּור ֶׁשִּלְפֵניֶכם׃

ֵּבין ַהַּבִית ֶׁשל ַׁשי ְלֵבית ַהֵּסֶפר - 2 ק״מ ֶׁשֵהם 2,000 מ׳. א. 

ֵּבין ַהַּבִית ֶׁשל ַׁשי ַלַּבִית ֶׁשל ָּדִני -  ק״מ ֶׁשֵהם  מ׳. ב. 

ֵּבין ַהַּבִית ֶׁשל ַׁשי ְלאּוַלם ַהְּסּפֹוְרט -  ק״מ ֶׁשֵהם  מ׳. ג. 

ֵּבין ַהַּבִית ֶׁשל ַׁשי ַלִּסְפִרָּיה -  ק״מ ֶׁשֵהם  מ׳. ד. 

ֵּבין ַהַּבִית ֶׁשל ַׁשי ִלְמקֹום ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ִאָּמא -  ק״מ ֶׁשֵהם  מ׳. ה. 
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רֹוִני ָנַסע ִמֵּביתֹו ֶׁשְּבֵתל ָאִביב 95 ק״מ ְוִהִּגיַע ְלֵחיָפה.  .4
ְלַאַחר ִמֵּכן הּוא ִהְמִׁשיְך ְלַנֲהִרָּיה ְוָעַבר עֹוד 47 ק״מ.  

ְּכֶׁשִּסֵּים ֶאת ָּכל ִעְנָיָניו ָחַזר ְלֵביתֹו ֶׁשְּבֵתל ָאִביב ְּבאֹוָתּה ֶּדֶרְך.  
ַּכָּמה ק״מ ָנַסע רֹוִני ְּבאֹותֹו יֹום?   

ֶמְרַחִּקים ָּבָאֶרץ

ַטְבַלת ֶמְרַחִּקים  
ִמֵּתל ָאִביב ִלְבֵאר ֶׁשַבע - 113 ק״מ

ִמֵּתל ָאִביב ְלֵחיָפה - 95 ק״מ
ִמֵּתל ָאִביב ְלֵאיַלת - 354 ק״מ

ִמֵּתל ָאִביב ִלירּוָׁשַלִים - 62 ק״מ
ִמֵּתל ָאִביב ִלְמטּוָלה - 196 ק״מ
ִמֵּתל ָאִביב ִלְטֶבְרָיה - 132 ק״מ

ִמֵאיַלת ִלְמטּוָלה - 467 ק״מ 
ִמירּוָׁשַלִים ְלֵאיַלת - 312 ק״מ
ִמירּוָׁשַלִים ְלֵחיָפה - 151 ק״מ

ִמירּוָׁשַלִים ִלְמטּוָלה - 221 ק״מ
ִמירּוָׁשַלִים ִלְטֶבְרָיה - 157 ק״מ

ֲענּו ַּבַּמְחֶּבֶרת׃  .5
סֹוֵכן ְסָפִרים ָנַסע ְלַׁשֵּוק ְסָפִרים ְּבָכל ָהָאֶרץ.  

ְּביֹום א׳ הּוא ָיָצא ִמֵּתל ָאִביב ְוָעַבר  
ֵּבין 100 ק״מ ְל־150 ק״מ.  

ְלֵאילּו ְמקֹומֹות הּוא ָהָיה ָיכֹול ְלַהִּגיַע?  

 ,  

ַמַּפת ִיְׂשָרֵאל
                ְמטּוָלה

           ֵחיָפה

    ְטֶבְרָיה

                    ֵּתל ָאִביב

       ְירּוָׁשַלִים

     ְּבֵאר ֶׁשַבע

     ֵאיַלת
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ְּביֹום ַאֵחר ָיָצא ַהּסֹוֵכן ִמְּירּוָׁשַלִים ִלְטֶבְרָיה.  ב.   
ַאַחר ָּכְך הּוא ִהְמִׁשיְך עֹוד 64 ק״מ ִלְמטּוָלה.    

ַּכָּמה ק״מ ָעַבר ַהּסֹוֵכן ְּבאֹותֹו יֹום?   
סֹוֵכן ַאֵחר ָנַסע ִמֵּתל ָאִביב ִלְבֵאר ֶׁשַבע. ג.   

ִמָּׁשם הּוא ִהְמִׁשיְך עֹוד 241 ק״מ ְלֵאיַלת.   
ַּכָּמה ִקילֹוֶמְטִרים הּוא ָנַסע?   

ְּפִעיֻלּיֹות ְּבִחיָרה           1 ס"מ = 10 מ"מ
          1 מ׳ = 100 ס״מ

ַהְׁשִלימּו׃ ָמה יֹוֵתר ָארְֹך?      
)ִׂשימּו ֵלב ִליִחיַדת ַהְּמִדיָדה( ַהִּקיפּו ֶאת ַהֶּמְרָחק ָהָארְֹך יֹוֵתר    

 מטר      25 מ״מ <  ס״מ
1
2 45 ס״מ      אֹו      

50 מ״מ      או    5 ס״מ      4 ס״מ >  מ״מ  
=  ס״מ 10 מ׳         או    100 ס״מ          4 מ׳   
>  ס״מ 30 מ״מ      או    4 ס״מ      2 מ׳   
=  ס״מ 1,000 מ׳  או   10 ק״מ       3 מ׳   

 ְׁשֵאָלה 1
   ְּכֵדי ְלָהִכין ֲחגֹוָרה ַלֲחָצִאית ֶׁשל ֶוֶרד, ִהְׁשַּתְּמָׁשה ַהּתֹוֶפֶרת ְּב־6 ְסָרִטים 

 ֶׁשאֹוָתם ִחְּבָרה ֶזה ָלֶזה. אֶֹרְך ָּכל ֶאָחד ֵמַהְּסָרִטים ָהָיה 25 ס״מ.
ָמה אֶֹרְך ַהֲחגֹוָרה?

 ְׁשֵאָלה 2
  רַֹחב ִוילֹון הּוא 150 ס״מ. ַּכָּמה ַּבד ָצִריְך ִלְקנֹות ְּכֵדי ִלְתּפֹר 3 ִוילֹונֹות?
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 שאלה מילולית בקבוצה קטנה העובדת עם המורה׃  

ִהְׁשַּתְּמׁשּו ַּבַּמְדֵּבקֹות ְוַהְדִּביקּו ֶאת ַהְּבָעָיה ַּבַּמְחֶּבֶרת. ַּתֲעדּו ֶאת ַהִּפְתרֹון.

רּוִתי ָקְנָתה 7 ֲחִבילֹות ְקָלִפים.     
ְּבָכל ֲחִביָלה ָהיּו 8 ְקָלִפים.     

ַּכָּמה ְקָלִפים ֵיׁש ְלרּוִתי?     

ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְּכפּולֹות 2 ִלְכפּולֹות 4
ָלאֹוַפּנֹוַע 2 ַּגְלַּגִּלים. ַלְּמכֹוִנית 4 ַּגְלַּגִּלים.  .1

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּמְסָּפִרים ַּבַּטְבָלה׃  )ֶאְפַׁשר ְלֵהָעֵזר ַּבִּציּור( א.   

   ִמְסַּפר ְּכֵלי ָהֶרֶכב       ַּגְלַּגִּלים ָלאֹוַפּנֹוִעים           ַּגְלַּגִּלים ַלְּמכֹוִנּיֹות

12             4                    
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ִצְבעּו ֶאת ְּכפּולֹות ַה־2 ְּבָאדֹם, ְוֶאת ְּכפּולֹות ָה־4 ְּבָכחֹל. ב.   
ָמה ִּגִּליֶתם?    

ַהְׁשִלימּו׃ ְּכפּולֹות ָה־4  ִּפי 2 ִמְּכפּולֹות ַה־2 ג.   
                              ְּגדֹולֹות / ְקַטּנֹות

ֶּכֶפל

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_156_g_1_t_1.html?open=activities  
http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/tabletrees.html  
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ִסיָמן ִהְתַחְּלקּות ְּב־2

  ִמְסָּפר זּוִגי הּוא ִמְסָּפר ֶׁשִּמְתַחֵּלק ְּב־2. ִסְפַרת ַהְּיִחידֹות ֶׁשל ָּכל ִמְסָּפר
  זּוִגי ִהיא זּוִגית. ִסְפַרת ַהְּיִחידֹות ְיכֹוָלה ִלְהיֹות׃ 0, 2, 4, 6, 8
  ִמְסָּפר ֶׁשִּסְפַרת ַהְּיִחידֹות ֶׁשּלֹו ִהיא זּוִגית, הּוא ִמְסָּפר זּוִגי.

  ּדּוְגָמה׃ 134, 6, 28, 30
  127 הּוא ִמְסָּפר ִאי־זּוִגי ִּכי ִסְפַרת ַהְּיִחידֹות ֶׁשּלֹו 7 ִהיא ִאי־זּוִגית.

5  6  7  8    56 = 7 X 8      
1  2  3  4    12 = 3 X 4      

 ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְּכפּולֹות 3 ִלְכפּולֹות 6
ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהַּמְכֵּפלֹות ַּבּלּוַח. א.   .2

ֵאיֶזה יִֹפי! ַקל ִלְזּכֹר. 
ַהְּסָפרֹות ְמֻסָּדרֹות זֹו 

ַאַחר זֹו׃ 

63x
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
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ִצְבעּו ֶאת ְּכפּולֹות ַה־3 ְּבָאדֹם, ְוֶאת ְּכפּולֹות ַה־6 ְּבָכחֹל. ב.   
ָמה ִּגִּליֶתם?    

ַהְׁשִלימּו׃ ְּכפּולֹות ַה־6  ִּפי 2 ִמְּכפּולֹות 3. ג.   
   ְּגדֹולֹות / ְקַטּנֹות

ִּפְתרּו׃  .3
.א  5 X 3 =  ד.  3 X 3  =  

 5 X 6 =   3 X 6  =  

.ב  6 X 3 =  ה.  8 X 3 =  
 6 X 6 =   8 X 6 =  

.ג  4 X 3 =  ו.  7 X 3 =  
 4 X 6 =   7 X 6 =  

ַהְׁשִלימּו ֶאת לּוַח ַהֶּכֶפל ַהֶחְלִקי׃  .4

6432x
1
2
3
4
5
6

http://www.zolo.co.il/games/edu/multireslevelb.asp  
http://illuminations.nctm.org/activity.aspx?id=4196  
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ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְּכפּולֹות 4 ִלְכפּולֹות 8

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהַּמְכֵּפלֹות ַּבּלּוַח.  .5

ִצְבעּו ֶאת ְּכפּולֹות ָה־4 ְּבָאדֹם, ְוֶאת ְּכפּולֹות ַה־8 ְּבָכחֹל.  
ָמה ִּגִּליֶתם?   

ַהְׁשִלימּו׃ ְּכפּולֹות ַה־8  ִּפי 2 ִמְּכפּולֹות 4.  
                        ְּגדֹולֹות / ְקַטּנֹות

ִּפְתרּו׃   .6
  = X 4 8 .ה          = X 4 4 .ג              = X 4 5 .א

 5 X 8 =              4 X 8 =            8 X 8 =  

  = X 4 7 .ו           = X 4 3 .ד              = X 3 6 .ב

 6 X 6 =              3 X 8 =        7 X 8 =  

84x
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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ַּפְּצחּו ֶאת ַהִּסיְסָמה
ְּכֵדי ְלִהָּכֵנס ַלַּבִית ָצִריְך ִסיְסָמה ַלַּמְנעּול. ַּגּלּו אֹוָתּה׃  .1

ֹלא ִנְכְנסּו׃ ַלַּבִית ִנְכְנסּו׃     

,10 ,18 ,14 ,70                  ,0 , 60 ,12 ,4     
34 ,6 ,22 ,2       100 ,48 , 24 ,32  

ָמה ְמֻׁשָּתף ְלָכל ַהִּמְסָּפִרים ֶׁשִּנְכְנסּו ַלַּבִית?  א.   

ָמה ְמֻׁשָּתף ְלָכל ַהִּמְסָּפִרים ֶׁשֹּלא ִנְכְנסּו ַלַּבִית?  ב.   

ִּדּיּון׃   
ג.  ַהִאם ָּכל ִמְסָּפר ֶׁשהּוא ְּכפּוָלה ֶׁשל 4 הּוא ַּגם ְּכפּוָלה ֶׁשל 2   

)ִמְסָּפר זּוִגי(? 

ד.  ַהִאם ָּכל ִמְסָּפר ֶׁשהּוא ְּכפּוָלה ֶׁשל 2 )ִמְסָּפר זּוִגי( הּוא ַּגם  
ְּכפּוָלה ֶׁשל 4?   

ַהִּקיפּו ֶאת ַהִּמְסָּפִרים ֶׁשֵהם ְּכפּולֹות ֶׁשל 4׃  .2
28  36  12  48  6  40  2  14  

ֹלא ָּכל ִמְסָּפר זּוִגי )ְּכפּוָלה ֶׁשל 2( הּוא ַּגם ְּכפּוָלה ֶׁשל 4.
ָּכל ִמְסָּפר ֶׁשהּוא ְּכפּוָלה ֶׁשל 4 הּוא ַּגם ְּכפּוָלה ֶׁשל 2 )ִמְסָּפר זּוִגי(.
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ֶקֶׁשר ֵּבין ְּכפּולֹות 3 ְל־6

ְלֵאיֶזה ַּבִית ִיָּכְנסּו ַהִּמְסָּפִרים ַהָּבִאים?  .3
6  27  9  36  30  3  12  15  21  33 )ֶאְתָּגר׃ 300(  

ְּכפּולֹות 6            ְּכפּולֹות 3    

ֵאילּו ִמְסָּפִרים ִנְכְנסּו ִלְׁשֵני ַהָּבִּתים?  א.   
ַמּדּוַע?    

ַהִאם ָּכל ְּכפּולֹות ַה־3 ֶׁשָרִאינּו ָּכאן זּוִגּיֹות?  ב.   
ְּתנּו ֻּדְגָמאֹות    

ַהִאם ָּכל ְּכפּולֹות ַה־6 ֶׁשָרִאינּו ָּכאן זּוִגּיֹות?  ג.   
ְּתנּו ֻּדְגָמאֹות    

ִהְתַקְּדמּו ַעל ַהִּציר ִּבְקִפיצֹות ֶׁשל 3. ַהִּקיפּו ְּבֶצַבע ָּכחֹל ֶאת  א.   .4
ְּכפּולֹות ַה־3 ֶׁשִהַּגְעֶּתם ֲאֵליֶהן.    

ִהְתַקְּדמּו ַעל ַהִּציר ִּבְקִפיצֹות ֶׁשל 6. ִצְבעּו ֶאת ַהְּכפּולֹות  ב.   
ֶׁשִהַּגְעֶּתם ֲאֵליֶהן ְּבֶצַבע ָאדֹם. )צֹוְבִעים ֶאת ְּכפּולֹות 6 ַעל ַהִּציר(.   

ַהִאם ֵיׁש ִמְסָּפִרים ֶׁשִּנְצְּבעּו ִּבְׁשֵני ַהְּצָבִעים? ִמי ֵהם? ג.   
.    ֵאּלּו ְּכפּולֹות ֶׁשל  ְוַגם ֶׁשל 

ַהִאם ֵיׁש ִמְסָּפִרים ֶׁשִּנְצְּבעּו ַרק ְּבֶצַבע ֶאָחד? ִמי ֵהם?  ד.   
ֵאּלּו ְּכפּולֹות ֶׁשל  )ְוֹלא ְּכפּולֹות ֶׁשל 6(.   

ַהִאם ָּכל ְּכפּוָלה ֶׁשל 3 ִהיא ַּגם ְּכפּוָלה ֶׁשל 6?  ה.   
ַהִאם ָּכל ְּכפּוָלה ֶׁשל 6 ִהיא ַּגם ְּכפּוָלה ֶׁשל 3?  ו.   
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         ֹלא ָּכל ְּכפּוָלה ֶׁשל 3 ִהיא ַּגם ְּכפּוָלה ֶׁשל 6.
         ָּכל ְּכפּוָלה ֶׁשל 6 ִהיא ַּגם ְּכפּוָלה ֶׁשל 3. 

         ְּכפּולֹות ַה־6 ֵהן ְּכפּולֹות זּוִגּיֹות.
        ְּכפּולֹות ַה־3 ֶחְלָקן זּוִגּיֹות ְוֶחְלָקן ִאי־זּוִגּיֹות

ִהְסַּתְּכלּו ַעל ִציר ַהִּמְסָּפִרים ַעל ְּכפּולֹות ַה־3 ֶׁשִהַּקְפֶּתם ְּבָכחֹל.   .5

ַהִאם ִהַּגְעֶּתם ִל־18?  א.   

ַאֲחֵרי ַּכָּמה ִּדּלּוִגים?    

ַהִאם ִהַּגְעֶּתם ְל־26?  ב.   

ָלָּמה?    

ַהִאם ִהַּגְעֶּתם ְל־27?  ִּדַּלְגִּתי  ִּדּלּוִגים ֶׁשל 3. ג.   

ִהַּגְעִּתי ְל־24. ִּדַּלְגִּתי  ִּדּלּוִגים ֶׁשל 3. ד.   

ִהַּגְעִּתי ַל־15. ִּדַּלְגִּתי  ִּדּלּוִגים ֶׁשל 3. ה.   

ִּפְתרּו. ֶאְפָׁשר ְלֵהָעֵזר ְּבִדּלּוִגים ַעל ִציר ַהִּמְסָּפִרים׃   .6

.א  1 X 3 =   8    .ו X 3 =  

.ב  3 X 3 =   2    .ז X 3 =  

.ג  5 X 3 =   6    .ח X 3 =  

.ד  9 X 3 =   10 .ט X 3 =  

.ה  7 X 3 =   4    .י X 3 =  
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ֶקֶׁשר ֵּבין ְּכפּולֹות 5 ִלְכפּולֹות 10
ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהַּמְכֵּפלֹות ַּבּלּוַח׃  .1

x  5                   10    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

ִצְבעּו ֶאת ְּכפּולֹות ֶה־5 ְּבָאדֹם, ְוֶאת ְּכפּולֹות ָה־10 ְּבָכחֹל.

ָמה ִּגִּליֶתם?  

ַהְׁשִלימּו׃ ְּכפּולֹות ַה־10  ִּפי 2 ִמְּכפּולֹות 5.
                                             ְּגדֹולֹות / ְקַטּנֹות
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2.  ִׂשימּו ֵלב ְלִסְפַרת ַהְּיִחידֹות ִּבְכפּולֹות 5. ִסְפַרת ַהְּיִחידֹות ִהיא  
 . אֹו 

ִסיָמן ְלִהְתַחְּלקּות ְּב־5  

ִמְסָּפר ָׁשֵלם ַהִּמְתַחֵּלק ְּב־5 ִמְסַּתֵּים ַּבִּסְפָרה 0 אֹו 5.    
ֶאְפָׁשר ַּגם לֹוַמר׃    

ִמְסָּפר ָׁשֵלם ֶׁשִּסְפַרת ַהְּיִחידֹות ֶׁשּלֹו ִהיא 5 אֹו 0, ִמְתַחֵּלק ְּב־5.    

ַּדְּלגּו ַעל ִציר ַהִּמְסָּפִרים ְּבִדּלּוִגים ֶׁשל 4 ִמְסָּפִרים.   .3

ַהִאם ִהַּגְעֶּתם ְל־16?  ַאֲחֵרי ַּכָּמה ִּדּלּוִגים?  א.   

ַהִאם ִהַּגְעֶּתם ְל־25?  ָלָּמה?  ב.   

ַהִאם ִהַּגְעֶּתם ִל־2?  ָלָּמה?  ג.   

ִהַּגְעֶּתם ִל־32, ַאֲחֵרי  ִּדּלּוִגים. ד.   

ִהַּגְעֶּתם ְל־28 ַאֲחֵרי  ִּדּלּוִגים. ה.   
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ִמְפָעל ְלַגְלַּגִּלים

ִּפְתרּו ַּבַּמְחֶּבֶרת. ַהְסִּבירּו ֵאיְך ְּפַתְרֶּתם. ִרְׁשמּו ַּגם ַּתְרִּגיל ַמְתִאים ּוְתׁשּוָבה   .4
  ְּבִמִּלים׃ ַּבִּמְפָעל ַהְרִּכיבּו ַּגְלַּגִּלים ְלַמָּׂשִאּיֹות ֶׁשֵּיׁש ָלֶהן 4 ַּגְלַּגִּלים אֹו 6 ַּגְלַּגִּלים. 

ּפֹוֵעל ִהְרִּכיב ַּגְלַּגִּלים ְל־6 ַמָּׂשִאּיֹות. ְלָכל ַמָּׂשִאית ִהְרִּכיב 4 ַּגְלַּגִּלים. א.   
ַּכָּמה ַּגְלַּגִּלים ִהְרִּכיב?   

ּפֹוֵעל ִהְרִּכיב ַּגְלַּגִּלים ִל־8 ַמָּׂשִאּיֹות. ְלָכל ַמָּׂשִאית ִהְרִּכיב 4 ַּגְלַּגִּלים. ב.   
ַּכָּמה ַּגְלַּגִּלים ִהְרִּכיב?   

ַהּפֹוֵעל ִהְרִּכיב ַּגְלַּגִּלים ְל־5 ַמָּׂשִאּיֹות. ְלָכל ַמָּׂשִאית ִהְרִּכיב 6 ַּגְלַּגִּלים. ג.   
ַּכָּמה ַּגְלַּגִּלים ִהְרִּכיב?   

ַהּפֹוֵעל ִהְרִּכיב ַּגְלַּגִּלים ְל־7 ַמָּׂשִאּיֹות. ְלָכל ַמָּׂשִאית ִהְרִּכיב 6 ַּגְלַּגִּלים. ד.   
ַּכָּמה ַּגְלַּגִּלים ִהְרִּכיב?   

ַהּפֹוֵעל ִהְרִּכיב ַּגְלַּגִּלים ְל־3 ַמָּׂשִאּיֹות, ְלָכל ַאַחת 6 ַּגְלַּגִּלים. ה.   
ְל־5 ַמָּׂשִאּיֹות נֹוָספֹות הּוא ִהְרִּכיב ְלָכל ַאַחת 4 ַּגְלַּגִּלים.   

ַּכָּמה ַּגְלַּגִּלים ִהְרִּכיב ְלָכל ַהַּמָּׂשִאּיֹות?   

ו.  יֹום ֶאָחד ִיְּצרּו ַּבִּמְפָעל 24 ַּגְלַּגִּלים. ִהְרִּכיבּו אֹוָתם ַּגם ַעל ַמָּׂשִאּיֹות   
ִעם 4 ַּגְלַּגִּלים ְוַגם ַעל ַמָּׂשִאּיֹות ִעם 6 ַּגְלַּגִּלים. ַעל ַּכָּמה ַמָּׂשִאּיֹות ִמָּכל 

סּוג ֶאְפָׁשר ְלַהְרִּכיב ֶאת ַהַּגְלַּגִּלים? ַהִאם ֵיׁש יֹוֵתר ֵמֶאְפָׁשרּות ַאַחת? 

ִּפְתרּו׃   .5

  = X 3 8    .ז     = X 9 3   .ד     = X 3 4   .א
  = X 9 2   .ח     = X 6 5   .ה     = X 3 7   .ב
  = X 2 8   .ט     = X 7 4   .ו      = X 6 4   .ג

http://www.crickweb.co.uk/ks2numeracy-tools.html#toolkit-index2a  
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ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ֶּכֶפל ְלִחּלּוק 
ַהְתִאימּו ַּתְרִּגיל ְלָכל ְׁשֵאָלה ּוִפְתרּו׃  .1

א.  ַלֲחנּות ״ַצֲעצּועֹון״ ִהִּגיעּו 4 ַאְרְּגֵזי ַצֲעצּוִעים. ְּבָכל ַאְרָּגז ָהיּו 8 ַצֲעצּוִעים.  
ַּכָּמה ַצֲעצּוִעים ָהיּו ְּבָכל ָהַאְרָּגִזים?   

ַּתְרִּגיל׃    
ַלֲחנּות ״ַצֲעצּועֹון״ ִהִּגיעּו 32 ַצֲעצּוִעים. ְּבָכל ַאְרָּגז ָהיּו 8 ַצֲעצּוִעים. ב.   

ַּכָּמה ַאְרָּגִזים ִהִּגיעּו ַלֲחנּות?   
ַּתְרִּגיל׃    

ג.  ַלֲחנּות ״ַצֲעצּועֹון״ ִהִּגיעּו 32 ַצֲעצּוִעים ְּב־4 ַאְרָּגִזים. ְּבָכל ַאְרָּגז ִמְסָּפר ָׁשֶוה   
ֶׁשל ַצֲעצּוִעים. ַּכָּמה ַצֲעצּוִעים ָהיּו ְּבָכל ַאְרָּגז?

ַּתְרִּגיל׃    

 2.  ַּבּׁשּוָרה ָהִראׁשֹוָנה ְרׁשּוִמים ִמְסַּפר ַהְּמֻׁשָּלִׁשים. 
ַּכָּמה ְצָלעֹות ֵיׁש ְּבָכל ְקבּוַצת ְמֻׁשָּלִׁשים? 

 

 1       2        3        4       5        6       7        8       9       10

    3        6                
          

 4 X 3 = 12   12  : 3 =  12 : 4 =   .3

 

ַהְׁשִלימּו׃   .4

 7X3 = 21   .ד

21:3 = 

21:7 = 

 5X3 = 15   .ג

15:3 = 

15:5 = 

 6X3 = 18   .ב

18:3 = 

18:6 = 

 8X3 = 24   .א

24:3 = 

24:8 = 

ִמְסַּפר
ַהְּצָלעֹות

http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks1/maths/division/play/popup.shtml  
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.ד  7 X 4 = 28 

28 : 4 =  

28 :  = 4 

.ג   5 X 4 = 20

20 : 4 = 

20 :  = 4

X 4 = 24 6   .ב

24 :  = 6

24 : 6 = 

X 4 = 32 8   .א

32 : 4 = 

32 :  = 4

5. ְרׁשּוִמים ִמְסַּפר ַהְּמֻרָּבִעים. ַּכָּמה ְצָלעֹות ֵיׁש ְּבָכל ְקבּוַצת ְמֻרָּבִעים? 
 

 1       2        3        4       5        6       7        8       9       10

4        8                

ַהְׁשִלימּו ֶאת ֶהָחֵסר ְּבָכל ְׁשִליִׁשַּית ַּתְרִּגיִלים׃  .6

ַהְתִאימּו ַּתְרִּגיל ְלָכל ְׁשֵאָלה ּוִפְתרּו.  .7
ַהִּקיפּו ֶאת ַהַּתְרִּגיל/ים ַהַּמְתִאיִמים ַלְּבָעָיה׃  

א. ַלֲחנּות ״ַצֲעצּועֹון״ ִהִּגיעּו 3 ַאְרְּגֵזי ַצֲעצּוִעים. ְּבָכל ַאְרָּגז ָהיּו 6 ַצֲעצּוִעים.  
     ַּכָּמה ַצֲעצּוִעים ָהיּו ְּבָכל ָהַאְרָּגִזים? )ַהִּקיפּו ְׁשֵני ַּתְרִּגיִלים ַמְתִאיִמים(.

     א. X 6 3     ב. 6 + 3     ג. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3     ד. 6 + 6 + 6

ב. ַלֲחנּות ״ַצֲעצּועֹון״ ִהִּגיעּו 36 ַצֲעצּוִעים ְּב־6 ַאְרָּגִזים. ְּבָכל ַאְרַּגז ִמְסָּפר   
     ָׁשֶוה ֶׁשל ַצֲעצּוִעים. ַּכָּמה ַצֲעצּוִעים ָהיּו ְּבָכל ַאְרָּגז?

     א. 6 - 36      ב. X 6 36      ג. 6 + 36      ד. 6 ׃ 36
 

ג. ַלֲחנּות ״ַצֲעצּועֹון״ ִהִּגיעּו 24 ַצֲעצּוִעים. ְּבָכל ַאְרָּגז ָהיּו 4 ַצֲעצּוִעים.  
     ְּבַכָּמה ַאְרָּגִזים ִהִּגיעּו ַהַּצֲעצּוִעים? 

     א. 4 + 24      ב. 4 ׃ 24      ג. X 4 24      ד. 4 - 24

ִמְסַּפר
ַהְּצָלעֹות
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   7 = 6 : 42 .ד

42 :  = 6

7 X 6 =  

    5 = 6 : 30 .ג

30 : 5 = 

5 X 6 =  

   4 = 6 : 24 .ב

24 :  = 6

4 X 6 = 

    4 = 8 : 32  .א

32 :  = 

8 X 4 =  

ַהְׁשִלימּו ֶאת ֶהָחֵסר ְּבָכל ְׁשִליִׁשַּית ִמְסָּפִרים׃   .8
 

9. ַּכָּמה ְצָלעֹות ֵיׁש ְּבָכל ְקבּוַצת ְמֻחָּמִׁשים?

 1        2        3       4        5       6       7       8        9   10

5      10               

10. ְנַתְרֵּגל ֶאת ְּכפּולֹות ֶה־5. ֵהָעְזרּו ַּבַּטְבָלה ֶׁשִהְׁשַלְמֶּתם׃
 4 X 5 =   1 X 5 =   3 X 5 =  

 10 X 5 =   7 X 5 =   5 X 5 =  

 11 X 5 =   9 X 5 =   8 X 5 =  

 12 X 5 =   6 X 5 =   2 X 5 =  

11. ַהְׁשִלימּו. ֶאְפָׁשר ְלֵהָעֵזר ַּבִּמְסָּפִרים ֶׁשְּבַטְבַלת ַהְּמֻחָּמִׁשים ְלַמְעָלה׃

  X 5 = 10    X 5 = 30   X 5 = 20  

  X 5 = 25    X 5 =    5   X 5 = 45  

  X 5 = 40    X 5 = 15   X 5 = 35  

ִמְסַּפר
ַהְּצָלעֹות

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/dividermachine.html  
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ַמאי ָּפְתָרה׃

ָּדָנה ָּפְתָרה ָּכְך׃

ִּדּוּוַח ַעל ַּדְרֵכי ַהִּפְתרֹון ֶׁשל ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשִּנְּתָנה ִּביִחיָדה 34. 
ִמְסָּפר ְיָלִדים ְיַסְּפרּו ֵאיְך ָּפְתרּו.

        רּוִתי ָקְנָתה 7 ֲחִבילֹות ְקָלִפים.
        ְּבָכל ֲחִביָלה ָהיּו 8 ְקָלִפים.

        ַּכָּמה ְקָלִפים ֵיׁש ְלרּוִתי?

ְיָלִדים ֲאֵחִרים ָּפְתרּו ָּכְך׃

16    24  32   40   48  56       

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 56

3 + 4 = 7  
3 X 8 = 24
4 X 8 = 32

24 + 32 = 56
 
 

 7 X 8 =         

5  2         
ְוָלֵכן׃    

ָחֵמׁש ְּפָעִמים 8     5 X 8 =  40      
ְועֹוד ְׁשֵּתי ְּפָעִמים ְׁשמֹוֶנה    2 X 8 =   16      

 
56 = 16 + 40       ַיַחד 56

ָרִמי ָּפַתר׃

http://www.pashut-heshbon.co.il/146549/%d7%921-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%94-38  
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ַנּסּו ִלְפּתֹר ְּבֶדֶרְך ַהִּפּלּוג ְּבֶעְזַרת ְּכפּולֹות ֶה־5.  .1

ַּכָּמה ְצָלעֹות ֵיׁש ְּבָכל ְקבּוַצת ְמֻׁשִּׁשים?   .2

 1        2       5      10      3        6        9       8        7      4

6     12               

ִּפְתרּו. ֵהָעְזרּו ַּבַּטְבָלה׃  .3
 4 X 6 =       1 X 6 =        3 X 6 =  

10 X 6 =       7 X 6 =        5 X 6 =  

11 X 6 =       9 X 6 =        8 X 6 =  

12 X 6 =       6 X 6 =        2 X 6 =  

7 X 6 =       
5  2       

5 X 6 = 30
2 X 6 = 12

30 + 12 = 42

6 X 9 =       
      

 X  = 
 X  = 
 +  = 

7 X 8 =       
      

 X  = 
 X  = 
 +  = 

7 X 7 =       
      

 X  = 
 X  = 
 +  = 

8 X 8 =       
      

 X  = 
 X  = 
 +  = 

7 X 9 =       
      

 X  = 
 X  = 
 +  = 

ִמְסַּפר
ַהְּצָלעֹות

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_203_g_1_t_1.html  
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x  1  2  3  4  5  6    

1         

2         

3         

4         

5         

6         
 

ַהְׁשִלימּו. ֶאְפָׁשר ְלֵהָעֵזר ַּבִּמְסָּפִרים ֶׁשְּבַטְבַלת ַהְּמֻׁשִּׁשים ָּבַעּמּוד ַהּקֶֹדם׃  .5

 X 6 = 36        X 6 = 30         X 6 = 42  

 X 6 = 24        X 6 = 12         X 6 = 54  

 X 6 = 60        X 6 = 18         X 6 = 48  

4. ִמְׂשַחק ַהֻּקִּבּיֹות

ֲחָמִרים׃ ְׁשֵּתי ֻקִּבּיֹות )ְרִגילֹות(.

2 ֶעְפרֹונֹות ִצְבעֹוִנִּיים. )ָּכל ֶיֶלד ּבֹוֵחר ֶצַבע(.

ַמֲהַלְך ַהִּמְׂשָחק׃

ָּכל ֶאָחד ְּבתֹורֹו ֵמִטיל ֶאת ְׁשֵּתי ַהֻּקִּבּיֹות, ּכֹוֵפל ֶאת ַהִּמְסָּפִרים ַהּמֹוִפיִעים ֲעֵליֶהן 

ְוכֹוֵתב ֶאת ַהַּמְכֵּפָלה ְּבָמקֹום ַמְתִאים ַּבּלּוַח. ִאם ֵאין ְלִמְׁשַּתֵּתף ָמקֹום ִלְרׁשֹם ֶאת 

ַהַּמְכֵּפָלה ֶׁשִּקֵּבל, הּוא ַמְפִסיד ּתֹור. ְלֻדְגָמה, ִאם הֹוִפיעּו 3, 4 ֶאְפָׁשר ִלְכּתֹב 12 

ְּבַאַחת ִמְׁשֵּתי ַהִּמְׁשְּבצֹות ָהֲאֻדּמֹות ֶׁשַּבּלּוַח. 

ִמי ֶׁשִהְצִליַח ִלְכּתֹב ֲהִכי ַהְרֵּבה ַמְכֵּפלֹות.  ְמַנֵּצַח׃

http://phet.colorado.edu/sims/arithmetic/arithmetic_iw.html  
http://www.zooloo.co.il/games/edu/multireslevelb.asp  
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ְמִדידֹות ִמְׁשָקל
 ַהִּצּיּוד ַהִּנְדָרׁש ַלֶּפֶרק ָהִביאּו ַלִּכָּתה סּוִגים ׁשֹוִנים ֶׁשל מֹאְזַנִים ְוסּוִגים 

ׁשֹוִנים ֶׁשל מּוָצִרים )ְּכגֹון ַׂשִּקית ֻסָּכר, ַׂשִּקית אֶֹרז, ֻקְפַסת ִׁשּמּוִרים, ַׂשִּקית 
ִאְטִרּיֹות(.

ַהּמֹאְזַנִים
ַהַּמְכִׁשיר ֶׁשּבֹו ָאנּו ׁשֹוְקִלים ִנְקָרא מֹאְזַנִים. ֵיׁש סּוִגים ׁשֹוִנים ֶׁשל מֹאְזַנִים׃ 

מֹאְזַנִים ֵאֶלְקְטרֹוִנִּיים       מֹאְזֵני ָאָדם   

          מֹאְזֵני ְקִפיץ     מֹאְזֵני ַּכּפֹות

נֹות, ֵּפרּוׁש ַהָּדָבר  מֹאְזֵני ַּכּפֹות׃ ַּכֲאֶׁשר ְׁשֵּתי ַּכּפֹות ַהּמֹאְזַנִים ְמֻאּזֶָ
ֶׁשִּמְׁשָקל ְׁשֵני ַהֲחָפִצים ָׁשֶוה. 

 ַּכֲאֶׁשר ַּכף ַאַחת ֶׁשל ַהּמֹאְזַנִים נֹוָטה ְּכַלֵּפי ַמָּטה, ֵּפרּוׁש ַהָּדָבר 
ֶׁשַהֵחֶפץ ֶׁשָעֶליָה הּוא ַהָּכֵבד יֹוֵתר. 
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ְּכֵדי ִלְקּבַֹע ִמְׁשָקל ֶׁשל ֲחָפִצים ִמְׁשַּתְּמִׁשים ִּביִחידֹות ִמְׁשָקל ֶׁשל ְּגָרם )גר׳( ְוֶׁשל 
ִקילֹוְגָרם )ק״ג(. ַהִּקילֹוְגָרם ִנְקַּבע ִּכיִחיַדת ִמָּדה עֹוָלִמית. ְיִחיַדת ַהִּמָּדה ַהְּמקֹוִרית 

ֶׁשל ַהִּקילֹוְגָרם, ֶׁשַעל ִּפיָה ָקְבעּו ֶאת ּגֶֹדל ַהִּקילֹוְגָרם ָּבעֹוָלם, ִנְמֵצאת ְּבָמכֹון ְלַיד 
ָּפִריז, ִּביַרת ָצְרַפת. ְּכֶׁשִהְמִציאּו ֶאת ְיִחיַדת ַהִּמָּדה ֶׁשל ַהִּקילֹוְגָרם ִהְתַּכְּונּו ֶׁשִהיא 

ִּתְהֶיה ָׁשָוה ְלִמְׁשָקל ֶׁשל ִליֶטר ַמִים. 

ְּב־1 ק״ג ֵיׁש 1,000 ְּגָרם. 

ַּכָּמה ְּגָרם ֵיׁש ַּבֲחִצי ק״ג? 
ַּכָּמה ְּגָרם ֵיׁש ְּבֶרַבע ק״ג? 

ִעְבדּו ְּבזּוגֹות.   .1
ָהִביאּו מּוָצִרים ׁשֹוִנים ְּכגֹון׃ ֻקְפְסאֹות ִׁשּמּוִרים, ֻסָּכר, אֶֹרז, ֶקַמח, קֹוְרְנְפֶלְקס.   

ִּבְדקּו ֶאת ַהִּמְׁשָקל ָהָרׁשּום ַעל ָּכל ֲאִריָזה.  
ִרְׁשמּו ַּבַּטְבָלה ֶאת ֵׁשם ַהּמּוָצר ְוֶאת ַהִּמְׁשָקל ֶׁשּלֹו.   

ִמְׁשָקלֹו ַהּמּוָצר       

1 ִקילֹוְגָרם  ַׂשִּקית ֻסָּכר       

ַסְּדרּו ֶאת ַהּמּוָצִרים ֵמַהַּקל ֶאל ַהָּכֵבד. ִרְׁשמּו׃  .2

,  ָּכֵבד  ,  ,  ,  , ַקל   
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ֶקַמח 300 ְּגָרם

ַּפְסָטה 200 ְּגָרם

3.  ֲעבֹוָדה ְּבזּוגֹות׃ ְקחּו ֶאת ַהְּפִריִטים ַהּׁשֹוִנים ֶׁשֵהֵבאֶתם, ַּבֲחרּו ְּבָכל ַּפַעם 
ְׁשֵני ְּפִריִטים ְוִרְׁשמּו ֶאת ֵׁשם ַהּמּוָצר ְוֶאת ִמְׁשָקלֹו ְּבַאַחד ַהּמֹאְזַנִים 

ַהְּמֻצָּיִרים.
ֻּדְגָמה׃  

 

ִרְׁשמּו ַּבּמֹאְזַנִים ַּבָּמקֹום ַהַּמְתִאים ֶאת ְׁשמֹות ַהְּפִריִטים׃  .4
ָּדִני ָּבַדק ּוָמָצא׃  

ַׂשִּקית ַהֻּסָּכר ְּכֵבָדה יֹוֵתר ִמַּׂשִּקית ָהִאְטִרּיֹות. א. 

ַׂשִּקית ָהִאְטִרּיֹות ַקָּלה ִמֻּקְפַסת ַהְּמָלְפפֹוִנים. ב. 

ֻקְפַסת ַהְּמָלְפפֹוִנים ַקָּלה ִמַּׂשִּקית ַהֻּסָּכר. ג. 

ֻקְפַסת ַהְּמָלְפפֹוִנים ָׁשָוה ְלִמְׁשַקל ֻקְפַסת ַהִּתיָרס. ד. 
ַמהּו ַהּמּוָצר ַהָּכֵבד ְּביֹוֵתר?   
ַמהּו ַהּמּוָצר ַהַּקל ְּביֹוֵתר?   
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ִּפַּנת ְׁשִקיָלה

1.  ִעְבדּו ְּבזּוגֹות אֹו ִּבְׁשָלׁשֹות ְּבִפַּנת ַהְּׁשִקיָלה. ִׁשְקלּו ֲחָפִצים ׁשֹוִנים ְוִרְׁשמּו 
ַּבַּמְחֶּבֶרת ֶאת ִמְׁשָקָלם. 

  ַּבְּתמּוָנה ְּגִליֵלי ַמֶּתֶכת ֶׁשִּׁשְּמׁשּו ֶּבָעָבר ְּכִמְׁשקֹולֹות ְּכֵדי ְלַאֵּזן ֲחָפִצים 
ַהּמּוָנִחים ַעל ַאַחת ִמַּכּפֹות ַהּמֹאְזַנִים. 

ִלְפֵניֶכם ִמְׁשקֹולֹות ׁשֹוִנים׃

ָמה ַהִּמְׁשָקל ִּבְגָרִמים ֶׁשל ַהִּמְׁשקֹולֹות?  .2

 ְּגָרם

 ְּגָרם

 ְּגָרם

 ְּגָרם

 ְּגָרם
2 ק״ג

200 
גרם

200 
גרם

200 
גרם

200 
גרם

200 
גרם

1 ק״ג

2 ק״ג

1 ק״ג

1 ק״ג

1 ק״ג
2

200 
גרם

1 ק״ג 1 ק״ג
2

100 
גרם

100 
גרם

200 
גרם

200 
גרם

1 ק״ג
2 1 ק״ג

2
200 
גרם

200 
גרם

2 ק״ג 1 ק״ג 1 ק״ג
2

200 
גרם

100 
גרם
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ן ֶאת ַהּמֹאְזַנִים  ְנַאּזֵֵ  .3
ַּבֲחנּות ְלִפּצּוִחים ָאְרזּו ַׂשִּקּיֹות ַּגְרִעיִנים ְקַטּנֹות ֶׁשִּמְׁשָקָלן ָׁשֶוה.   

ָאְרזּו ַּגם ַׂשִּקּיֹות ַּגְרִעיִנים ְּגדֹולֹות ֶׁשִּמְׁשָקָלן ָׁשֶוה.  

ִּפְתרּו ַּבַּמְחֶּבֶרת ְוַהְׁשִלימּו׃  
6 ַׂשִּקּיֹות ַּגְרִעיִנים ְקַטּנֹות ְמַאְּזנֹות 2 ַׂשִּקּיֹות ַּגְרִעיִנים ְּגדֹולֹות.  

א.   ַׂשִּקּיֹות ַּגְרִעיִנים ְקַטּנֹות ְמַאְּזנֹות 1 ַׂשִּקית ַּגְרִעיִנים ְּגדֹוָלה.   

ב.  9 ַׂשִּקּיֹות ַּגְרִעיִנים ְקַטּנֹות ְמַאְּזנֹות  ַׂשִּקּיֹות ַּגְרִעיִנים ְּגדֹולֹות.   

ג.   ַׂשִּקּיֹות ַּגְרִעיִנים ְקַטּנֹות ְמַאְּזנֹות 8 ַׂשִּקּיֹות ַּגְרִעיִנים ְּגדֹולֹות.   

ד.   ַׂשִּקּיֹות ַּגְרִעיִנים ְקַטּנֹות ְמַאְּזנֹות 5 ַׂשִּקּיֹות ַּגְרִעיִנים ְּגדֹולֹות.  

ה.  ַּכָּמה ַׂשִּקּיֹות ַּגְרִעיִנים ְקַטּנֹות ָצִריְך ָלִׂשים ְּבַצד ָיִמין ְּכֵדי ְלַאֵּזן ֶאת ַצד   

ְׂשמֹאל?  

http://illuminations.nctm.org/activity.aspx?id=3531  
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800 גרם2 ק״ג

 1 ק״ג 
ו־200 גרם 1 ק״ג ָוֵחִצי

 2 ק״ג 
ו־800 גרם

 4 ק״ג 
ו־600 גרם

ַצְּירּו ֶאת ַהִּמְׁשקֹולֹות ֶׁשְּבֶעְזָרָתן ְנַאֵּזן ֶאת ַהּמֹאְזַנִים ַהָּבִאים׃   .4
)ֵהָעְזרּו ַּבִּמְׁשקֹולֹות ֶׁשְּלַמְעָלה. ֶאְפָׁשר ָלַקַחת יֹוֵתר ִמִּמְׁשקֶֹלת ַאַחת    

ִמָּכל סּוג(.   

 1,000 ק״ג ֵהם 1 טֹון )טֹוָנה(

          ַהְיַדְעֶּתם?

ַמָּׂשִאּיֹות ְּגדֹולֹות ׁשֹוְקלֹות 4-3 טֹונֹות.     
ִּפיל ַאְפִריָקִני ּבֹוֵגר ׁשֹוֵקל ְּכ־7 טֹונֹות.    

2 ק״ג 1 ק״ג 1 ק״ג
2

 200
גרם  100

גרם
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6.    ָמה ָּכֵבד יֹוֵתר? ִּכְתבּו׃ < , = , >  ַּכָּמה ק״ג?     .5

1 טֹוָנה   =  ק״ג        1,000 ק״ג   1 טֹוָנה  
3 טֹונֹות   =  ק״ג        4,000 ק״ג   3 טֹונֹות   
5 טֹונֹות   =  ק״ג        500 ק״ג       2 טֹונֹות   
 טֹוָנה   =  ק״ג        4,000 ק״ג   4 טֹונֹות 

1
2  

8 טֹונֹות   =  ק״ג        900 ק״ג      1 טֹוָנה   

ַאְּזנּו ֶאת ַהּמֹאְזַנִים׃  .7

8 
ק״ג

2 
ק״ג

10 
ק״ג

100 
ק״ג

120 
ק״ג

50 
ק״ג

70 
ק״ג

40 
ק״ג

60 
ק״ג

25 
ק״ג

http://teams.lacoe.edu/documentation/classrooms/linda/algebra/activities/balance/balance.html  
http://www.mathplayground.com/balance_scales.html  
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ִּגיַמְטִרָּיה ַּבֲחֻנָּכה

ַעל ַהְּסִביבֹון מֹוִפיעֹות ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות׃   .1

ֶׁשֵהן ָראֵׁשי ֵּתבֹות ֶׁשל ״ֵנס ָּגדֹול ָהָיה ּפֹה״.

ִרְׁשמּו ֶאת ָהֵעֶרְך ַהִּמְסָּפִרי ֶׁשל ָּכל ַאַחת ֵמָהאֹוִתּיֹות׃

ִמְצאּו ֶאת ִסּכּום ָהאֹוִתּיֹות  א. 

אֹוִרית ְוָעִמית ִׂשֲחקּו ַּבְּסִביבֹון. ב. 

ְלאֹוִרית ָנַפל ַהְּסִביבֹון׃  ג. 

2 ְּפָעִמים ַעל ָהאֹות    

2 ְּפָעִמים ַעל ָהאֹות    

1 ַּפַעם ַעל ָהאֹות    

ְלָעִמית ָנַפל ַהְּסִביבֹון׃  

2 ְּפָעִמים ַעל ָהאֹות     

2 ְּפָעִמים ַעל ָהאֹות     

1 ַּפַעם ַעל ָהאֹות     

ִמי ִנֵּצַח ַּבִּמְׂשָחק?   

    



139

ים
חג

״ְסִביבֹון סֹוב סֹוב סֹוב״

ַׁשְּבצּו ֶאת ַהִּמְסָּפִרים 1,2,3,4,5 ַּבְּסִביבֹון ַּבּׁשּוָרה ָהֶעְליֹוָנה.  א. 
ְסכּום ָּכל 2 ִמְׁשְּבצֹות ִיְהֶיה ָרׁשּום ַּבִּמְׁשֶּבֶצת ֶׁשִּמַּתְחָּתן.   

ַהְמִׁשיכּו ְוַהְׁשִלימּו ֶאת ִמְׁשְּבצֹות ַהְּסִביבֹון.  

ַׁשּנּו ֶאת ֵסֶדר ַהִּמְסָּפִרים ַּבּׁשּוָרה ָהִראׁשֹוָנה, ְוַהְׁשִלימּו ֶאת ַהְּסִביבֹון. ב. 
ַהִאם ִקַּבְלֶּתם אֹותֹו ְסכּום? ַנּסּו עֹוד ֶאְפָׁשרּות.  

ַנּסּו ְלַהִּגיַע ֶאל ַהְּסכּום ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר. ַהְסִּבירּו ֵּכיַצד? ג. 
ַנּסּו ְלַהִּגיַע ֶאל ַהְּסכּום ַהָּקָטן ְּביֹוֵתר. ַהְסִּבירּו ֵּכיַצד? ד. 

http://www.crickweb.co.uk/ks2numeracy-properties-and-ordering.html#pyramid3  
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ִּגיַמְטִרָּיה

ַלֲחֻנָּכה ֵׁשמֹות ׁשֹוִנים׃

ַחג ַהֲחֻנָּכה

ֲחֻנָּכה ַחג ָהאֹור

ַחג ַהַּמַּכִּבים

ַחג ָהאּוִרים

ִמְצאּו ְוַחְּׁשבּו ַּבַּמְחֶּבֶרת ֶאת ָהֵעֶרְך ַהִּמְסָּפִרי ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ִמְּׁשמֹות ַהַחג. א. 

ְלֵאיֶזה ֵׁשם ֵיׁש ָהֵעֶרְך ַהִּמְסָּפִרי ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר? ב. 
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״סֹוב ָנסֹוב סֹוב ָנסֹוב...״

ִמְסַּפר ַהִּמְׁשַּתְּתִפים׃  3-2 

ֳחָמִרים ְּדרּוִׁשים׃  2 ְסִביבֹוִנים. ַעל ְסִביבֹון ֶאָחד ַהְדִּביקּו ֶאת ַהִּמְסָּפִרים׃ 

2, 3, 4, 5 ְוַעל ַהְּסִביבֹון ַהֵּׁשִני ֶאת ַהִּמְסָּפִרים׃ 6, 7, 8, 9.
לּוַח ֵמַהֵּסֶפר ְלָכל ִמְׁשַּתֵּתף.

20 ְּפָקִקים אֹו ִּדְסִקּיֹות.

ַמֲהַלְך ַהִּמְׂשָחק׃

סֹוְבבּו ֶאת ְׁשֵני ַהְּסִביבֹוִנים ַיַחד. ֶאת 2 ַהִּמְסָּפִרים ֶׁשִּקַּבְלֶּתם ֶאְפָׁשר 

ְלַחֵּבר, ְלַחֵּסר, ִלְכּפֹל אֹו ְלַחֵּלק. ַנּסּו ְלַקֵּבל ּתֹוָצָאה ַהּמֹוִפיָעה ַעל ַהּלּוַח 

ֶׁשִּלְפֵניֶכם.

ִאם ִהְצַלְחֶּתם ְלַהִּגיַע ַלּתֹוָצָאה ֶׁשַעל ַהּלּוַח, ָהִניחּו ָעֶליָה ֵחֶפץ. 

ְמַנֵּצַח׃ ָהִראׁשֹון ֶׁשִהְצִליַח ְלַקֵּבל ֶאת ָּכל ַהּתֹוָצאֹות ָהְרׁשּומֹות ַּבּלּוַח ֶׁשּלֹו 

אֹו ָהִראׁשֹון ֶׁשִּכָּסה ׁשּוָרה אֹו טּור ַּבֲחָפִצים.

ֻּדְגָמה׃ ָּדִני סֹוֵבב ֶאת 2 ַהְּסִביבֹוִנים ְוִקֵּבל 3 ְו־9. הּוא ָּכַפל אֹוָתם ְוִקֵּבל 

27. הּוא ָׂשם ֵחֶפץ ַעל 27. ִאם יֹוָאב ָהָיה ְמַקֵּבל 3 ְו־9 הּוא ָהָיה ָיכֹול 

ְלַחֵּסר אֹוָתם ּוְלַקֵּבל 6 - ִמְסָּפר ַהּמֹוִפיַע ַעל ַהּלּוַח. 

ִמי ֶׁשֹּלא ַמְצִליַח ִלְמצֹא ּתֹוָצָאה ֶׁשֶּיְׁשָנּה ְּבלּוַח, ַהּתֹור עֹוֵבר ַלֶּיֶלד ַהֵּׁשִני. 

6      3      12     14  
18        11     4      24  

45     5      2      10  
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אֶֹרְך 1.50 מ׳ ָארֹון׃  
רַֹחב 50 ס״מ    
ּגַֹבּה 1.80 מ׳    

מ׳
אֶֹרְך 1.10 

ֻׁשְלָחן׃ 

מ
   רַֹחב 70 ס״

 
 

מ
   ּגַֹבּה 80  ס״

 
 

מ
אֶֹרְך 80 ס״

 
ִׁשּדה׃

מ
רַֹחב 70 ס״

 
מ׳

ּגַֹבּה 1.20 
 

מ׳
אֶֹרְך 1.90 

 
 

ִמּטה׃

מ
   רַֹחב 80 ס״
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