
 מספרים ופעולות
 

 'ו 'ה 'ד נושאים

מספרים 
 טבעיים

 עד מיליון: התחום 
 .קריאת מספרים גדולים:פעולות

כמה זמן ייקח :המחשת המיליון
 ..אומדן,המחשה חזותית... לספור
הרחבת :ישר המספרים:מודל

תחום המספרים על ישר 
 המספרים כולל מספרים שליליים

 :פעולות החשבון
-ם רבחיבור וחיסור של מספרי

 .ספרתיים
כפל עם כופל רב ספרתי בטור:כפל

 .פ חוק הפילוג "כפל ע
חילוק ארוך שהמחלק חד : חילוק 

 .ספרתי או עשרת שלמה
 .אומדן של תרגילים וכמויות

  1- וה0- תכונות ה
 מספרים פריקים וראשוניים

 3,6,9 -סימני התחלקות ב
 .חזקות על קצה המזלג

פעילויות המעודדות תובנה 
.     והבנת מהות הפעולותמספרית 

 בעיות מילוליות

 מעבר למיליון:התחום
חזרה על  האלגוריתמים של 

ארבעת פעולות החשבון 
 .במספרים גדולים

 חזרה על סדר פעולות החשבון
יינתן דגש מיוחד על פעילויות 
 .המפתחות תובנה מספרית
, אומדן של תוצאות פעולות

תחושה למספרים , אומדן כמויות
 .גדולים

 .בעיות מילוליות 
 
 

הרחבה והעמקה של מספרים 
 .ופעולות

יטופל הקשר בין המספרים 
 .רים והעשרונייםהשלמים השב

 .ישר המספרים: מודל
, סיכום סדר פעולות החשבון

תוך פתרון . וחוקי הפעולות
משימות המעודדות תובנה 

 .מספרית
 .תנועה והספקבעיות 

שלביות ורב -בעיות מילוליות  דו
 שלביות אינטגרטיביות 

 הבנה ושימוש בחוקי הפעולות

שברים 
 פשוטים

 הכרת השבר הפשוט
כחלק : שלובשתי המשמעויות 

 .מהשלם וכחלק מכמות
 ,מלבנים,עיגולים:מודלים

 'ישר המספרים וכו,קבוצות 
שמות שונים לשבר בצורה 
 .מוחשית ולא באופן פורמאלי

השוואת שברים באופן 
 .אינטואיטיבי ומוחשי

חיבור :פעולות חשבון
 ).היכרות ראשונית(וחיסור

עם מכנים קרובים ומספרים 
 .מעורבים פשוטים

 .וליות בשבריםבעיות מיל
 

 
 

 

   המשך עיסוק במשמעות 
השבר כחלק מכמות וכחלק 

 .משלם
ציר המספרים בנוסף :מודל

 .'למודלים שהכירו בכיתה ד
השוואת שברים וסימן : פעולות
הרחבה וצמצום ,ויוןוהאי ש

 .שברים מציאת מכנה משותף
חיבור וחיסור של שברים גם  

 .בעלי מכנים זרים זה לזה
פרים חיבור וחיסור מס

 .מעורבים
אומדן :אומדן בשברים

מיקום שבר על ציר ,תרגילים
 .המספרים בקירוב

פעילויות בשברים המעודדות 
 .פיתוח תובנה מספרית

 בעיות מילוליות

חזרה על החומר שנלמד בכיתה 
כמו מעבר בין ייצוגים שונים :  'ה

 .של שברים
 שבר כמנת חילוקה

שברים פשוטים ושברים 
 .ניים על ישר המספריםעשרו

כפל שלם בשבר פשוט ובמספר 
 .מעורב

כולל מספרים ,כפל שבר בשבר
 .מעורבים

מציאת ערך : חלק של כמות
 . החלק

חישוב החלק : חלק של כמות
 .ומציאת הכמות היסודית

 מתוך 4איזה חלק מהווה : 'דוג
20. 
 תלמידים שהם חמישית 6

מתלמידי הכיתה נעדרו הים 
 .הכמה תלמידים בכית

 .חילוק שברים פשוטים
 .בעיות מילוליות
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שברים 
 עשרוניים

 
 

  

משמעות השבר העשרוני כשבר 
 1000- ו10,100שמכנהו 

 
לימוד שיטת כתיבת השבר 
 .העשרוני במילים ובספרות

 
מעבר משבר עשרוני לשבר 

 .פשוט ולהיפך
 חיבור וחיסור שברים עשרוניים

 השוואת שברים עשרוניים
 אומדן של סכום והפרש

 .יגול מספרים עשרונייםע
 סדרות

פעילויות המעודדות תובנה 
השלימו ספרות  :מספרית כגון

  _24.9_ : חסרות בתרגיל
                       3_ ._ 

________                      
                        15.12 

-כפל וחילוק שברים עשרוניים ב
10,100,1000. 

 
שברים פשוטים ושברים 

 .ניים על ישר המספריםעשרו
 

 .כפל שברים עשרוניים
 

העריכו ללא : 'אומדן תוצאות דוג
חישוב איזו מכפלה גדולה יותר 

0.33X9.1 0.99 אוX1 
 .חילוק שברים עשרוניים
י חילוק "ע.(שבר עשרוני מחזורי

 )ארוך
 

 מידות עשרוניות
 .מעבר בין יחידות אורך שונות
 .מעבר בין יחידות משקל שונות

 .ן יחידות כסף שונותמעבר בי
 .מעבר בין יחידות שטח שונות

) ל"מ(ק"מעבר בין סמ
 .ק"ולמ)ליטר(ק"לדצמ

 אחוזים
 
 
 
 
 
 
 
 

 מהות האחוז   
 .שימושי האחוז ביומיום

חישוב ערך האחוז וחישוב 
 .האחוז

פ את הערכים "חשוב לדעת בע
 ,12 1/2 %, 50%בשברים של 

שאלות באחוזים הקשורות 
עליית , .במציאת אחוז מכמות

 .הנחהמחירים ו
 יחס

 
 .הגדרת היחס ותכונותיו  

חלוקת כמות לפי יחס 
 )חילוק לחלקים לא שווים(נתון

 
 מידה-קנה

 
יחס קבוע בין אורך קטע במפה   

או בתרשים לבין אורך הקטע 
 .המתאים במציאות

 הסכמים ותכונות הקנה מידה
 

עיבוד 
 נתונים

 

 ארגון וייצוג,  איסוף-עיבוד נתונים
 ,של נתונים בדרכים שונות

יצירת דיאגרמת עמודות כפולות 
 ).השוואות(ואף משולשות

הכנת פרוייקטים בהם הצגת 
 .נתונים מתחומים שונים

 זיהוי מצבים וודאיים ואי וודאיים
שימוש במושגים אפשרי ובלתי 

 אפשרי

ארגון , איסוף�עיבוד נתונים 
 וניתוח קבוצות של נתונים
 ,וניםהשוואה בין קבוצות נת

קריאה והבנה של ייצוגים 
קריאה , ניתוח טבלאות. גרפים

 וניתוח של דיאגרמות 
תכונות ,  חישוב הממוצע-ממוצע
 הממוצע

 'חזרה על חומר שנלמד בה
שכיח לעומת הממוצע בכיתות 

 .מתקדמות חציון
 .שימוש בנתונים סטטיסטיים

תוך " יותר סביר"שימוש במונח 
השענות על חישובי שכיחות  

 .תיחסי

 


