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ישראלמדינת

החינוךמשרד

עּור  ב-מתמטיקה לכיתות אשִׁ

א  יעּורנֹושֵׂ ְשָחק: ַהשִׁ ּיֹות מִׁ ים ְבֻקבִׁ ְקָסמִׁ

ם ַהמֹוָרה ית: עִׁ שתיויָרוִׁ

ְצַטְידּוָנא ְשָחק3ְב הִׁ ּיֹות מִׁ ָפרֹון, בֻקבִׁ ַדף ְועִׁ
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יא  עּורָמה ְלָהבִׁ ?ַלשִׁ

ְשָחק3 ּיֹות מִׁ ֻקבִׁ ָפרֹוןַדף עִׁ
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ְלַמדָמה ?ַהיֹוםנִׁ

ָּיה• יר ֶאת ְתכּונֹות ַהֻקבִׁ .ַנכִׁ

ְלַמד • ְשָחקנִׁ ּיֹות מִׁ ם ֻקבִׁ ים עִׁ ּיִׁ ים ֶחְשבֹונִׁ ַע ְקָסמִׁ יְך ְלַבצֵׂ .אֵׂ

יםַנֲחֹקר • ְסָפרִׁ ים ֶשל מִׁ .ְסכּומִׁ



4

ָּיה יר ֶאת ַהֻקבִׁ ַנכִׁ
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ָּיה ים ְבֻקבִׁ ל ֻמָשגִׁ ְנַתְרגֵׂ
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ַנֲחֹקר ּוְנַגֶלה

ָאה ַהַתְחתֹוָנה ָאה ָהֶעְליֹוָנה ְוַהפֵׂ ?ָמה ְסכּום ַהפֵׂ

אשֹוָנה  ?ָמה ַהְסכּום–ֲהָטָלה רִׁ

ָּיה  ?ָמה ַהְסכּום–ֲהָטָלה ְשנִׁ

ית  ישִׁ ?ָמה ַהְסכּום–ֲהָטָלה ְשלִׁ
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ְצַלְחֶתם ְלַגלֹות ַמהּו ַהֶקֶסם ם הִׁ ?ַהאִׁ
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ים ֶאת ַהֶקֶסם בֹוְדקִׁ

לּו ּיֹות ָהאֵׂ ית ַהֻקבִׁ יעּו ְבַתְחתִׁ ים יֹופִׁ ְסָפרִׁ ילּו מִׁ ש אֵׂ :ָנסּו ְלַנחֵׂ

ָאה ָהֶעְליֹוָנה ְוַהַתְחתֹוָנה   ְסכּום ַהפֵׂ

יד ל ָשֶוה 7-ָתמִׁ
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ים ְבֶעְזַרת ֶקֶסם ְמַחְשבִׁ

ָּיהַהְנֻקדֹותָמה ְסכּום ָכל  ?ֶשַעל ַהֻקבִׁ

י ?תּוְכלּו ַלֲעֹזר לִׁ
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ְתרֹון נֹוָסף פִׁ
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ָּיהַהְנֻקדֹותָמה ְסכּום ָכל  ?ֶשַעל ַהֻקבִׁ

י ?תּוְכלּו ַלֲעֹזר לִׁ
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ָּיה ים ַבֻקבִׁ ְסָפרִׁ ים מִׁ חֹוְקרִׁ

אֹות  2ָסְדרּו  ים ַעל ַהפֵׂ ְסָפרִׁ ּיֹות ָכְך ֶשְסכּום ַהמִׁ ֻקבִׁ

יָהֶעְליֹונֹות ֶשָלֶהן  ְהֶיה זּוגִׁ .יִׁ

+ = מספר זוגי
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ְרגּול תִׁ

+ = מספר זוגי

+ = מספר זוגי

+ = מספר זוגי
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ְתרֹון פִׁ

+ = מספר זוגי

+ = מספר זוגי
זוגי זוגי

זוגי-אי זוגי-אי
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ים ְתַקְדמִׁ ים מִׁ ְרגּול ְלקֹוְסמִׁ תִׁ

ר  ת ְלַסדֵׂ ּיֹות ָכְך ֶשְסכּום 3ָנסּו ָכעֵׂ יַהְנֻקדֹותֻקבִׁ ְסָפר זּוגִׁ ְהֶיה מִׁ אֹות ָהֶעְליֹונֹות יִׁ .ַעל ַהפֵׂ

ּיֹות  ַהֻקבִׁ יַחָּיבַעל ַאַחת מֵׂ ְסָפר אִׁ ְהיֹות מִׁ י-לִׁ .זּוגִׁ

+ = +מספר זוגי
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ְתרֹון פִׁ

+ = +מספר זוגי

+ = +מספר זוגי
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ים יםְמַסְימִׁ ּוְמַסְכמִׁ

ָּיה▪ ָחַזְרנּו ַעל ְתכּונֹות ַהֻקבִׁ

י▪ ָמטִׁ ָלַמְדנּו ֶקֶסם ָמתֵׂ

ַשְבנּו ֶאת ְסכּום ▪ ְבֶעְזַרת ַהֶקֶסםַהְנֻקדֹותחִׁ

י▪ ים ְואִׁ ּיִׁ ים זּוגִׁ ְסָפרִׁ ים ֶשל מִׁ ים-ָחַקְרנּו ְסכּומִׁ ּיִׁ זּוגִׁ

▪


