תכנית לימודים – חשבון כיתה ב'

עמ' 1

המספרים הטבעיים
הכרות המספרים עד 100
המספרים עד 1000
השוואת מספרים
סדרות עולות ויורדות בדילוגים של  10 ,1ו100-
הכרות העשרות השלמות
מספרים עד  - 100המחשה במטבעות
לוח המאה
מספרים זוגיים ואי זוגיים
הסכום  -זוגי/אי זוגי
שיטת הא"ב עד האות ל'
ישר המספרים עד 100

פעולות במספרים טבעיים
חיבור
חיבור עם המרה
חיבור במאוזן עד סכום 100
חיבור במאונך
חיבור וחיסור
חיבור וחיסור במאוזן
אומדן לתוצאה ואימות האומדן
אומדן לתרגילי חיבור וחיסור
הקשר בין החיבור והחיסור
האפס בחיבור ובחיסור
משוואות
כפל
משמעות פעולת הכפל
חישוב מכפלה כתרגיל חיבור חוזר
גורמים ומכפלה
חוק החילוף בכפל
ה 1-בכפל
ה 0-בכפל
מכפלות של 5
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עמ' 2

מכפלות של 10
חוק הקיבוץ בכפל
חילוק
משמעות החילוק
ה 1-בחילוק
ה 0-וה 1-בפעולות חשבון
כפל וחילוק
שלשת מספרים הקשורים בכפל וחילוק
לוח הכפל
בעיות בכפל וחילוק

בעיות מילוליות
בעיות של השוואה
בעיות מילוליות עם יותר מפעולה אחת
בעיות מילוליות עם יותר מפעולה אחת )עם עודף(
בעיות מילוליות עם מספר אפשרויות לפתרון

שברים
הכרת החצי בכמויות
זיהוי הרבע

גיאומטריה
מדידות אורך ושטחים
מדידת אורך בס"מ ובמטר
מדידת שטח  -השוואה ישירה
מדידת שטח  -פירוק צורות והרכבתן
מדידת שטח עם משולש
מדידת שטח עם סריג של  1סמ"ר
חישובי שטח מלבן וריבוע
מדידת היקפים של מצולעים )תזכורת(
מלבנים שווי שטח אינם בהכרח שווי היקף
מדידת זמן
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עמ' 3

קריאת שעון מחוגים בשעות ובחצאי שעות
קריאת שעון מחוגים ברבעי שעות
חישובי שעות
מדידת משקל
מדידת משקל השוואה ישירה
מדידת משקל ביחידות שרירותיות
גופים
זיהוי ושמות
תיבה ,קובייה ופירמידה
כדור ,גליל וחרוט

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

