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  לתכנית הלימודים החדשה' כתה ב" פשוט חשבון"התאמת נושאי הלימוד בספר 
 

  
  נושא

  
  'ספר א

  
  'ספר ב

  
  ' ספר ג

  
  הערות

  המספרים הטבעיים 
  1000-בתחום ה

  
  

    
  

  

  ספירה ומניה ביחידות
  עשרות ומאות שלמות

6 ,19 ,29 ,
84 ,128   

פ "בעהרבה   97, 65   123, 103
בפתיחות 
  שעורים 

ה של מספרים קריאה וכתיב
   ספרתיים תדו ספרתיים ותל

28 ,25 ,27 ,  
62 -  72   

67-72, 106, 

109-114, ,   
    

  
  ערך המקום במבנה המספר

  והאפס כשומר מקום

20, 21, 24, 

27, 30,  

68-70, 

135-137  

  135-139    

הבנת משמעות של הוספת 
  עשרות ומאות שלמות
  חבור בעשרות שלמות

11-13, 56, 

131-133, 

135 - 137 

122 -  124 ,  
131  

    

  שימוש במספרים דו ספרתיים
  ותלת ספרתיים

  112 ,113  
125   

135 -  139     

  
  חקר לוחות מספרים

19, 75-82,   
106-118,     
131-137       

      

 ,100 ,14  זוגיים-מספרים זוגיים ואי

138-141  
  

פ "הרבה בע  91  95 ,49
בתחילת 
  שעורים

  לוח שנה 
  'ב עד ל"שיטת הא

33 - 44   
151-152 

      

  פעולות החשבון בתחום 
   100-ה

        

  חיבור וחיסור בשורה
  ידע מיידי של לוח החיבור     
   ) 9 + 9(   עד   

26 ,30 ,31 ,  
85 -  96 ,  

120 – 121   
129 -  130   
142 -  146  

5  -  14,   
23 -  24   
26 -  31   
58 -  61 , 
66 ,76,77  

פ "תרגול בע  
בתחילת 
שעורים 

יסי וכרט
  תרגול

  תכונות של חיבור וחיסור 
  כפעולותחיבור וחיסור   

   בחיבור וחיסור0-ה, פוכות  ה

  
123 -  124  

  
63 ,79   

  
109  

  

פ של "בע) וחיסור(חיבור 
מספרים תלת ספרתיים לפי 

  יכולת התלמידים 

    19  
96-97 ,119  

136-139  

  

) ושאלות(פתרון תרגילים 
   בדרכים שונות

.  הספר כל      
קבוצת גם ב

מורה ודיווח 
  במליאה
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  פעולות החשבון בתחום 
  )המשך( 100-ה

    'ספר א
  ' ספר ב

  
  ' ספר ג

  

  
  משוואות פשוטות

    
65 ,76 ,78 ,  

65, 81, 

120 - 121 

  137  

  

  
  חיבור וחיסור בטור    

    14-32, 

59-64, 

66-67       
70-71, 

 74-75    
122, 132  

  

  בחיבור וחיסורשאלות    
          שאלות איסוף

          שאלות השוואה
          יותר מפעולה אחת       

  
133 ,144  

7 ,14 ,31 ,
60 ,80  
61 ,78 ,

104 ,107 ,
108,  

  
18 ,19 ,22  

ובמדבקות 
בקבוצת 

  מורה

   60  - 46  משמעות הכפל והחילוק
97 -  105   

15 – 22 ,  
84 – 95   
97 -  100 ,    

    

  
   X 10 10לוח הכפל עד 

  כולל לימוד בעל פה

    
49 ,54 - 57  
69 -  73,   
74 ,75  

120 ,121  

  
33-41  

86 – 88 ,  
90 ,94 ,95 ,  

כרטיסי 
  תרגול
ללימוד 
עצמי 

ובתחילת 
  יםשעור

  סימני התחלקות 
        2, 5, 10-       ב

  
141   

  
72 69-  

78-81  

פ "בע  36-37
בפתיחות 

  שעור

, 67, 65    פתרון משוואות פשוטות 
117   

    

  ,57 ,54  פל וחילוק כפעולות הפוכות   כ

97-100  
34-39, 

78-85      
  

, 22, 21, 64     )קיבוץ, חילוף(חוקי פעולות 
50 ,  

    

   בכפל1- וה0-תכונות ה
         וחילוק

    109,  
 112  -  118  

  

  + סדר פעולות חשבון 
         שימוש בסוגריים 

    53 -  58   
  

  

  + בכפל וחילוק שאלות   
   מכירה   של שאלות קנייהשילוב 

  שאלות משקל וזמן ,ועודף 

133  ,  34 ,51, 62, 
75 , 121 ,

125 ,  

43 ,78 ,79 ,
80 ,  
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 הרחבת תחום המספרים

  
        

   ישר המספרים      

  

8-17        

      140      מספרים שליליים 

 98-102       הכרת השברים חצי ורבע 

   
  

        עיבוד נתונים 
  

  

  צוג של יון ויארג, איסוף
  דיון, נתונים בדרכים שונות

  דיאגרמת עמודות , בנתונים

  
82 -  83  

  
115 -  119  

  
  )ב"ש (46

  

 הימדידות וגיאומטרי

  

        

          מדידות אורך 
141-142   

  

   140-146   48  - 36    שטח והיקף,  מדידת שטח
   

  

   מצולעים וגופים
  זווית ישרה   

    4-13  
 7    

  

   הזזה
  

    103-108    

   מדידת זמן 
  

    123-129    

  מדידת משקל 
  

    45-52     

 


