
  100הכרות עם מספרים עד 

  1עמוד 

 .אישור ללא, שהיא מסגרת בכל, בשלמותו או בחלקו, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עשרות יחידות

הכרות עם מספרים עד  -1תרגול שעור 

  ענה על השאלות הבאות

 
 

, או בעזרתו פיו על ללמדואין , מיועד לשימוש עצמי בלבד זה לימוד חומר. סקול! לוואלה

 ? 13כמה עשרות יש במספר 

 ? 13כמה יחידות בודדות יש במספר 

 ? 13כמה יחידות יש בכל המספר 

 ? 13איזה בית מספרים מייצג נכון את המספר 

 עשרות יחידות עשרות

תרגול שעור 

ענה על השאלות הבאות. 1 :הוראות

  

לוואלה שמורות הזכויות כל© 

כמה עשרות יש במספר  .1

כמה יחידות בודדות יש במספר  .2

כמה יחידות יש בכל המספר  .3

איזה בית מספרים מייצג נכון את המספר  .4

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

עשרות יחידות



1000  

  1עמוד 

 .אישור ללא, שהיא מסגרת בכל, בשלמותו או בחלקו, 

  442) ד(  
 

 

  44) ד(  
 

 

 

 

1000המספרים עד  -2תרגול שעור 

  ענה על השאלות הבאות

 
 

, או בעזרתו פיו על ללמדואין , מיועד לשימוש עצמי בלבד זה לימוד חומר. סקול! לוואלה

 איזה מהמספרים הבאים הוא מספר דו ספרתי

  58  )ג(  2  )ב(  

 איזה מהמספרים הבאים הוא מספר תלת ספרתי

  3  )ג(  222  )ב(  

 . שנמצא בבית המספרים

  מאות____ עשרות   ____ יחידות   

 מאות עשרות

 המספריםבית  

תרגול שעור 

ענה על השאלות הבאות .2 :הוראות

  

לוואלה שמורות הזכויות כל© 

איזה מהמספרים הבאים הוא מספר דו ספרתי .1

  100  )א(  

איזה מהמספרים הבאים הוא מספר תלת ספרתי .2

  10  )א(  

שנמצא בבית המספרים כתבו את המספר .3

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

יחידות   ____ : תשובה

 יחידות



  השוואת מספרים

  1עמוד 

 .אישור ללא, שהיא מסגרת בכל, בשלמותו או בחלקו, 

השוואת מספרים – 3תרגול שעור 

  ענה על השאלות הבאות

 
 

, או בעזרתו פיו על ללמדואין , מיועד לשימוש עצמי בלבד זה לימוד חומר. סקול! לוואלה

 .הקף בעיגול? הגדול ביותרמהמספרים הבאים הוא 

  'מספר ב  'מספר א

182  496  

222  333  

380  830  

405  46  

808  908  

943  942  

901  109  

תרגול שעור 

ענה על השאלות הבאות. 3 :הוראות

  

לוואלה שמורות הזכויות כל© 

מהמספרים הבאים הוא  איזה

  שאלה מספר

1(  

2(  

3(  

4(  

5(  

6(  

7(  

  
 



סדרות עולות ויורדות בדילוגים 

  1עמוד 

 .אישור ללא, שהיא מסגרת בכל, בשלמותו או בחלקו, 

606, 607, 608, ____, 

122, 132, 142, ____, 

210, 310, 410, ____, 

459, 458, 457, ____, 

920, 910, 900, ____, 

444, 344, 244, ____, 

סדרות עולות ויורדות בדילוגים  – 4שעור 

100  
  ענה על השאלות הבאות

 
 

, או בעזרתו פיו על ללמדואין , מיועד לשימוש עצמי בלבד זה לימוד חומר. סקול! לוואלה

  מצא את החוקיות בסדרות הבאות

 ____ 

 ____ 

 ____ 

 ____ 

 ____ 

 ____ 

שעור  תרגול

100-ו 10, 1
ענה על השאלות הבאות. 4 :הוראות

  

לוואלה שמורות הזכויות כל© 

מצא את החוקיות בסדרות הבאות



  מספרים זוגיים ואי זוגיים

  1עמוד 

 .אישור ללא, שהיא מסגרת בכל, בשלמותו או בחלקו, 

 

מספרים זוגיים ואי זוגיים – 7תרגול שעור 

  ענה על השאלות הבאות

 
 

, או בעזרתו פיו על ללמדואין , מיועד לשימוש עצמי בלבד זה לימוד חומר. סקול! לוואלה

  ?הוא זוגי 87

  ?ניתן להרכיב מספר זוגי 7-ו 8האם מהספרות 

  ?הוא זוגי 700

  ?הוא אי זוגי 333

  ?ניתן להרכיב מספר זוגי 3-ו 3, 3האם מהספרות 

  ?ניתן להרכיב מספר זוגי 0-ו 1האם מהספרות 

תרגול שעור 

ענה על השאלות הבאות. 7 :הוראות

  

לוואלה שמורות הזכויות כל© 

87האם המספר . 1

האם מהספרות . 2

700האם המספר . 3

333האם המספר  .4

האם מהספרות . 5

האם מהספרות . 6

 



  זוגי-אימספרים זוגי ו

  1עמוד 

 .אישור ללא, שהיא מסגרת בכל, בשלמותו או בחלקו, 

 

 ?האם סכומם הוא זוגי 

 ? זוגי- הוא זוגי או אי גילם

מספרים זוגי ו סכום – 8תרגול שעור 

  ענה על השאלות הבאות

 
 

, או בעזרתו פיו על ללמדואין , מיועד לשימוש עצמי בלבד זה לימוד חומר. סקול! לוואלה

 ?זוגי  הואהאם סכומם , זוגייםשני המחוברים 

האם סכומם הוא זוגי , זוגיים-איכאשר שני המחוברים 

גילםהאם סכום . איילת ושחר הם תאומים, במשפחת כוכבי

תרגול שעור 

ענה על השאלות הבאות. 8 :הוראות

  

לוואלה שמורות הזכויות כל© 

  

שני המחוברים  כאשר .1

כאשר שני המחוברים  .2

במשפחת כוכבי .3

 



  המספרים עד מאה

  1עמוד 

 .אישור ללא, שהיא מסגרת בכל, בשלמותו או בחלקו, 

25 

  

21,25,28 

  

המספרים עד מאה ציר – 10תרגול שעור 

  ענה על השאלות הבאות

 
 

, או בעזרתו פיו על ללמדואין , מיועד לשימוש עצמי בלבד זה לימוד חומר. סקול! לוואלה

5,35,45על ישר המספרים הבאים את המספרים 

  

  

21,25,28שבץ על ישר המספרים הבאים את המספרים 

תרגול שעור 

ענה על השאלות הבאות. 10 :הוראות

  

לוואלה שמורות הזכויות כל© 

  

על ישר המספרים הבאים את המספרים  בץש .1

 

  

 

שבץ על ישר המספרים הבאים את המספרים  .2

 
  

 



  חיבור עם המרה – 11תרגול שעור 

  1עמוד   ענה על השאלות הבאות. 11 הוראות:

  

 
 

 .אישור ללא, שהיא מסגרת בכל, בשלמותו או בחלקו, או בעזרתו פיו על ללמדמיועד לשימוש עצמי בלבד, ואין  זה לימוד חומר. סקול! לוואלה שמורות הזכויות כל© 

 השלם את המספר המתאים ופתור את התרגיל .1

8 �א � 7 � 8 ���	

�

� 5 �  

9 �ב � 4 � 9 ���	

�

� 3 �  

9 �ג � 9 � 9 ���	

�

� 8 �  

 השלם את המספר המתאים ופתור את התרגיל .2

9 �א � 8 � 9 � 1��	

�

� �  

8 �ב � 3 � 8 � 2��	

�

� �  

 פלג את המספר המתאים ופתור את התרגיל .3

7 �א � 8 � � � �  

6 �ב � 8 � � � �  



  עם המרהור סחי – 12תרגול שיעור 

  1עמוד   ענה על השאלות הבאות. 12 הוראות:

  

 
 

 .אישור ללא, שהיא מסגרת בכל, בשלמותו או בחלקו, או בעזרתו פיו על ללמדמיועד לשימוש עצמי בלבד, ואין  זה לימוד חומר. סקול! לוואלה שמורות הזכויות כל© 

 השלם את המספר המתאים ופתור את התרגיל .1

15 �א � 6 � 15 ��	
	�
�

� 1 �  

18 �ב � 9 � 18 ��	
	�
�

� 1 �  

12 �ג � 7 � 12 ��	
	�
�

� 5 �  

 השלם את המספר המתאים ופתור את התרגיל .2

14 �א � 8 � 14 � 4�	
	�
�

� �  

13 �ב � 4 � 13 � 3�	
	�
�

� �  

 פלג את המספר המתאים ופתור את התרגיל .3

17 �א � 9 � � � �  

16 �ב � 7 � � � �  



  חיבור וחיסור במאוזן – 15תרגול שעור 
  1עמוד   . ענה על השאלות הבאות15 הוראות:

  

 
 

 .אישור ללא, שהיא מסגרת בכל, בשלמותו או בחלקו, או בעזרתו פיו על ללמדמיועד לשימוש עצמי בלבד, ואין  זה לימוד חומר. סקול! לוואלה שמורות הזכויות כל© 

  חיבור במאוזן 
 השלם את המספר המתאים ופתור את התרגיל .1

52 �א � 34 � 52 � 10 � 10 � 10 �������������
��

�  

32 �ב � 28 � 32 � 10 � 10 ���������
��

�  

34 �ג � 52 � 10 � 10 � 10 �������������
��

� 52 �  

21 �ד � 12 � 21 � 10 �����
��

�  

 פתור את התרגילו המספר המתאים פלג את .2

45 �א � 49 � 

82 �ב � 12 � 

12 �ג � 83 � 

77 �ד � 32 � 

  חיסור במאוזן
 אותוופתור  , רשום את התרגיל החדשהמספרים הבאים לעשרות וליחידותפרק את  .1

�59 �א
�� �

� 13�
�� �

� 50 � 9 � 10 � 3 � 50 � 10�����
��

� 9 � 3���
 

� 46 

�85 �ב � 64� � � � � � ������ � ������ �  

�99 �ג � 66� � � � � � ������ � ������ �  

�59 �ד � 13� � 

�68 �ה � 31� � 

 פרק את המספרים הבאים לעשרות וליחידות, רשום את התרגיל החדש ופתור אותו .2

�68 �א � 29� � 60 � 8 � 20 � 9 � 60 � 20 � 8 � 9 � 50 � 20�����
��

� 18 � 9���
�

� 39 

�51 �ב � 14� � 

�31 �ג � 29� � 



  חיבור וחיסור במאוזן – 15תרגול שעור 
  2עמוד   . ענה על השאלות הבאות15 הוראות:

  

 
 

 .אישור ללא, שהיא מסגרת בכל, בשלמותו או בחלקו, או בעזרתו פיו על ללמדמיועד לשימוש עצמי בלבד, ואין  זה לימוד חומר. סקול! לוואלה שמורות הזכויות כל© 

  חיבור וחיסור במאוזן
 השלם את המספר המתאים ופתור את התרגיל .1

32 �א � 28 � 32 � 30 �����
��

�  

45 �ב � 39 � 45 � 40 �����
��

�  

28 �ג � 59 � 28 � 60 �����
��

�  

28 �ד � 59 � 59 � 10 � 10 ���������
��

�  

 השלם את המספר המתאים ופתור את התרגיל .2

655 �א � 422 � 655 � 100 � 100 � 100 � 100 � 20 � 2����������������������
���

�  

401 �ב � 196 � 401 � 100 � ���������
�� 

�  

180 �ג � 400 � 400 � 100 �������
���

�  

117 �ד � 333 �  

77 �ה � 618 �  

  



  במאונךחיבור  – 21תרגול שעור 
  1עמוד   ענה על השאלות הבאות. 21 הוראות:

  

 
 

 .אישור ללא, שהיא מסגרת בכל, בשלמותו או בחלקו, או בעזרתו פיו על ללמדמיועד לשימוש עצמי בלבד, ואין  זה לימוד חומר. סקול! לוואלה שמורות הזכויות כל© 

העתק כל תרגיל לתרגיל חיבור במאוך ופתור אותו. הקפד על רישום כון: כתיבת  .1
 היחידות מתחת ליחידות, העשרות מתחת לעשרות וקו תחתון במקום סימן השווה.

62 �א � 11 57 �ב � � 42 56 �ג  � � 21 40 �ד � � 41 20 �ה � � 47 � 

 ⇓ 

  62

�         
   11

   73

 

  

  

 

לתרגיל חיבור במאוך ופתור אותו. הקפד על רישום כון: כתיבת העתק כל תרגיל  .2
 היחידות מתחת ליחידות, העשרות מתחת לעשרות וקו תחתון במקום סימן השווה.

17 �א � 18 49 �ב � � 48 31 �ג  � � 29 26 �ד � � 46 49 �ה � � 33 � 

 ⇓ 

  17

�         
   18

   

  15  

�         
   20

   35
   

 



  במאונך סורחי – 22תרגול שעור 
  1עמוד   ענה על השאלות הבאות. 22 הוראות:

  

 
 

 .אישור ללא, שהיא מסגרת בכל, בשלמותו או בחלקו, או בעזרתו פיו על ללמדמיועד לשימוש עצמי בלבד, ואין  זה לימוד חומר. סקול! לוואלה שמורות הזכויות כל© 

במאונך ופתור אותו. הקפד על רישום נכון: כתיבת היחידות  סורהעתק כל תרגיל לתרגיל חי .1

 מתחת ליחידות, העשרות מתחת לעשרות וקו תחתון במקום סימן השווה.

87 �א � 40 69 �ב � � 20 83 �ג  � � 80 88 �ד � � 67 68 �ה � � 14 � 

 ⇓ 

  87
�         

   40
   47

 

רישום נכון: כתיבת היחידות ור במאונך ופתור אותו. הקפד על סהעתק כל תרגיל לתרגיל חי .2

 מתחת ליחידות, העשרות מתחת לעשרות וקו תחתון במקום סימן השווה.

90 �א � 11 26 �ב � � 18 71 �ג  � � 19 100 �ד � � 52 92 �ה � � 88 � 

 ⇓ 

  9⏞
�

0⏞
��

�         
   11
   89

 



בעיות מילוליות עם יותר 

  1עמוד 

 .אישור ללא, שהיא מסגרת בכל, בשלמותו או בחלקו, 

לכן היא רכשה גזר בעלות של 

 .₪ 8ומלפפון חמוץ בעלות של 

  ?קיבלה

 25הוא קנה כדור ב איתם ₪ 

בדרך חזרה . שי קטף תפוזים בפרדס ומצא שטר כסף תלוי על אחד הענפים

קנה , ₪ 30תיקן את אופניו בעלות של 

בעיות מילוליות עם יותר  – 25תרגול שעור 

  )עם עודף(  מפעולה אחת
  ענה על השאלות הבאות

 
 

, או בעזרתו פיו על ללמדואין , מיועד לשימוש עצמי בלבד זה לימוד חומר. סקול! לוואלה

לכן היא רכשה גזר בעלות של . דלעת ומלפפון חמוץ, טל החליטה לבשל מרק גזר

ומלפפון חמוץ בעלות של ₪  60דלעת בעלות של 

  ?כמה עלו כל הרכיבים למרק

קיבלה כמה עודף היא. ₪ 100טל שילמה בשטר של 

₪  50מאמן הקבוצה נתן לו . דור ארגן משחק כדורגל

 .₪ 12- ומשרוקית ב

  ?כמה עלה לדור כל ציוד הספורט

  ?כמה עודף דור יחזיר למאמן

שי קטף תפוזים בפרדס ומצא שטר כסף תלוי על אחד הענפים

תיקן את אופניו בעלות של  הוא. בחנות האופניים השתמש בשטר זה

 .₪ 20וקיבל עודף של ₪  50- מנעול מתוחכם ב

?מה היה ערכו של השטר שמצא שי על העץ 

תרגול שעור 

מפעולה אחת
ענה על השאלות הבאות. 25 :הוראות

  

לוואלה שמורות הזכויות כל© 

  

טל החליטה לבשל מרק גזר .1

דלעת בעלות של , ₪ 24

כמה עלו כל הרכיבים למרק. א

טל שילמה בשטר של . ב

 

דור ארגן משחק כדורגל .2

ומשרוקית ב₪ 

כמה עלה לדור כל ציוד הספורט. א

כמה עודף דור יחזיר למאמן. ב

 

שי קטף תפוזים בפרדס ומצא שטר כסף תלוי על אחד הענפים .3

השתמש בשטר זה

מנעול מתוחכם ב

מה היה ערכו של השטר שמצא שי על העץ 



מספר בעיות מילוליות עם 

  1עמוד 

 .אישור ללא, שהיא מסגרת בכל, בשלמותו או בחלקו, 

מספר הפרחים . כל הפרחים לבלבו

  ?פרחים שחורים

 .מספר המטבעות שווה למספר השטרות

בעיות מילוליות עם  – 26תרגול שעור 

  אפשרויות לפתרון
  ענה על השאלות הבאות

 
 

, או בעזרתו פיו על ללמדואין , מיועד לשימוש עצמי בלבד זה לימוד חומר. סקול! לוואלה

כל הפרחים לבלבו. לבן- זרעי פרחים בצבעי שחור 50

  .הלבנים  שצמחו גדול ממספר הפרחים השחורים

פרחים שחורים 20-פרחים לבנים ו 30האם ייתכן שישנם 

  ?פרחים לבנים 20האם ייתכן שישנם 

מספר המטבעות שווה למספר השטרות. ₪ 82לאיתמר יש בארנק 

  ?כמה מטבעות יש לאיתמר ומה ערכם

  ?איתמר ומה ערכםכמה שטרות יש ל

תרגול שעור 

אפשרויות לפתרון
ענה על השאלות הבאות. 26 :הוראות

  

לוואלה שמורות הזכויות כל© 

  

50חגית שתלה  .1

הלבנים  שצמחו גדול ממספר הפרחים השחורים

האם ייתכן שישנם . א

האם ייתכן שישנם . ב

  

לאיתמר יש בארנק  .2

כמה מטבעות יש לאיתמר ומה ערכם. א

כמה שטרות יש ל. ב



חישוב מכפלה כתרגיל חיבור 

  1עמוד 

 .אישור ללא, שהיא מסגרת בכל, בשלמותו או בחלקו, 
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חישוב מכפלה כתרגיל חיבור  – 28תרגול שעור 

  ענה על השאלות הבאות

 
 

, או בעזרתו פיו על ללמדואין , מיועד לשימוש עצמי בלבד זה לימוד חומר. סקול! לוואלה

 .העתק כל תרגיל מכפלה לתרגיל חיבור ופתור אותו

� � 21  

אין צורך לפתור .כתרגילי כפל) בלבד(הצג את תרגילי החיבור החוזר 

 

 

�  

� 10 �  

תרגול שעור 

  חוזר

ענה על השאלות הבאות. 28 :הוראות

  

לוואלה שמורות הזכויות כל© 

העתק כל תרגיל מכפלה לתרגיל חיבור ופתור אותו .1

הצג את תרגילי החיבור החוזר  .2


