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 .אישור ללא, שהיא מסגרת בכל, בשלמותו או בחלקו, פיו על ללמד ואין, מתוכו קטעים או זה לימוד חומר לצלם או, לשכפל, להעתיק אין. סקול! לוואלה שמורות הזכויות כל© 

  מספרים

 שברים פשוטים �

 השבר כמנת חילוק �

 שברים פשוטים על ישר המספרים �

 שברים עשרוניים �

 צפיפות השברים העשרוניים �

 סימון שברים עשרוניים על ישר המספרים �

 ולהיפך העשרוני אל הפשוט מהשבר �

 מהשבר הפשוט אל השבר העשרוני �

 השבר העשרוני האין סופי מחזורי �

 אחוזים �

  

  פעולות

 כפל וחילוק �

 חילוק עם שארית �

 המנה, מספר מעורב -חילוק  �

 כפל שלם בשבר פשוט �

 כפל שלם במספר מעורב �

 כפל שבר בשבר �

 כפל מספר מעורב במספר מעורב �

 מתי כפל מגדיל ומתי כפל מקטין �

 100- או ב 10-כפל שבר עשרוני ב �

 100-או ב 10-חילוק מספר שלם חד סיפרתי ב �

 100-או ב 10-חילוק שבר עשרוני ב �

 כפל שבר עשרוני בשבר עשרוני �

 חילוק בשברים עשרוניים �

 1-חילוק שלם בשבר פשוט קטן מ �

 חילוק שברים פשוטים �

 יחס מהו �
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 מספרים ופעולות הרחבה �

 הרחבה והעמקה - מספרים ופעולות  �

 סוג המספר בהקשר הנתון �

 מספרים על ישר מספרים �

  

  בעיות מילוליות

 בעיות מילוליות בשברים �

 חישוב חלק של כמות (תמורת החלק) �

 חישוב החלק �

 חישוב הכמות היסודית (תמורת השלם) �

 בעיות באחוזים �

 חישוב ערך האחוז �

 חישוב החלק באחוזים �

 בעיות רב שלביות באחוזים �

 חישוב האחוז �

 האחוזאומדן לערך  �

 אחוזים מתארים חלק של כמות �

 יחס �

 בעיות מילוליות ביחס �

 חלוקה לפי יחס �

 שונות מילוליות בעיות �

 בעיות מילוליות דו שלביות ורב שלביות �

 בעיות מילוליות של תנועה �

 בעיות הספק �

  

  גיאומטריה

 עשרוניות מידות -  מדידות �

 מידות אורך עשרוניות �

 מידות משקל עשרוניות �

 מידות שטח עשרוניות �

 מידות נפח עשרוניות �

 קנה מידה (קנ"מ) �

 גופים �
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 בניית גופים מפריסות �

 הכרת המנסרה הישרה ושמות המנסרות �

 פירמידות �

 הכרת הגליל, החרוט הישר ופריסותיהם �

 משוכללים גופים �

 שטח הפנים של גליל ושטח המעטפת �

  ועיגול מעגל �

 המעגל וקווים במעגל �

 היקף המעגל �

 שטח המעגל �

 נפחים �

 נפח תיבה �

 המימדים והשפעתם על הנפחהגדלת  �

 חישובי שטח פנים של התיבה �

 נפח מנסרה �

 ה בעלי בסיס וגובה זהיםררמידה ומנסינפח פ �

 נפח גליל וחרוט בעלי בסיס וגובה זהים �

 בעיות מילוליות בנפחים �

  ודיאגרמות נתונים חקר �

 השכיח �

 שכיחות ושכיחות יחסית �

 פחות על פי טבלת שכיחויות / שימוש בסביר יותר �

 

 

  

  


