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   / הנושא
 תכנים

 הזמן
 ומספר

 השעורים

 הערכה דרכי למידה וחומרי אמצעי נרכשות מיומנויות מושגים סטנדרטים ומטרות

  שברים עשרוניים

  משמעות
השבר 

  .העשרוני

 עשיריות  

 מאיות  

 אלפיות  

 עיגול מספרים 

 13עד 
 שעורים 

  הבנה של המבנה
 .העשרוני

  הבנה שהמבנה של
השבר העשרוני הוא 

המשך השיטה 
המשך של (העשרונית 

 ).המספרים השלמים
  שימוש במספרים

עשרוניים בחיי 
יחידות (היומיום 

, נפח, אורך: מידה
 ...).כסף, שטח

  הבנת השבר העשרוני  
  .בעזרת ציר המספרים

  שימוש בייצוגים
שונים של מספר 

ציר , שטח (עשרוני
 ).שבר פשוט, מספרים

 המחזורי השבר תהכר 
 .האינסופי

 ם  ראשונה עהכרות
 ".אחוז"המושג 

 

  ,מאיות, עשיריות
, אחדות, אלפיות
, מאות, עשרות

, נקודה עשרונית
, ספרה, שבר עשרוני
, ערך המקום

, מספרים עשרוניים
, מספרר מעורב
, כתיבה עשרונית

,  מונה, מכנה, אחוז
, מעריך, חזקה
, אנגסטרם, בסיס

, עיגול מספרים
צמצום ~, הסימן 

והרחבה של שברים 
 ,מ"מ, עשרוניים

, גרם, מ"ק', מ, מ"ס
  ,ציר מספרים, ג"ק
 

 קריאה וכתיבה של , זיהוי
 .שברים עשרוניים

  קישור בין השבר
השבר הפשוט , העשרוני

 .והמספרים השלמים
  שימוש בכלי מדידה

כלים , משקל, סרגל(
לקישור ...)  נפחהמודדים

השבר העשרוני לחיי 
 .היומיום

  בניית שברים עשרוניים
" מטבעות "בעזרת
 ... .אחדות, ותהעשירי

  כתיבת מכנה השבר
 .10העשרוני כחזקה של 

  כתיבת מכנה השבר
 .10העשרוני כחזקה של 

  השוואת מספרים
 .עשרוניים

  סדור מספרים עשרוניים
 .לפי גודל

  השלמת סדרות של
 . עשרונייםמספרים

  שימוש בחילוק ארוך כדי
 שבר פשוט לשבר להפוך
 .עשרוני

 מעורב /תרגום שבר פשוט
 .ני ולהפך עשרולשבר

 המספר העשרוני הצגת 
 .כשבר מעורב

 "של עשיריות" מטבעות ,
, אחדות, אלפיות, מאיות
, אלפים, מאות, עשרות

 .לוח המבנה העשרוני
 מטר, סרגל 
 ומטבעות כסף שטרות  
 משקל 
 כלי קיבולת עם שנתות 
 כתום חלק ראשון ' ה ספר

  .27-25, 22-6' עמ

  ראשוןכתום חלק ' הספר 
  '  עמ15-1 תרגילים
130-107. 

 

כתום ' ה ספר
חלק ראשון 
' עמ' תרגול ו א

 1תרגול  , 23
, 24' עמ' ב

' עמ' חזרה א
30-28. 
 כתום' הספר 

חלק ראשון 
'  עמ3-1חזרה 

139-131. 
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   / הנושא
 תכנים

 הזמן
 ומספר

 השעורים

 וחומרי אמצעי נרכשות מיומנויות מושגים סטנדרטים ומטרות
 למידה

 הערכה דרכי

 שברים עשרוניים
 )המשך(

    בין המספרים המעורבים אההשוו 
הכתובים בשיטה העשרונית לעומת 

המספרים המעורבים הכתובים 
 .בעזרת שבר פשוט

  כתיבת המספרים העשרוניים על ציר
 .המספרים

 סרגל [אורך ביחידות שימוש [
להבנת מושג ] סריג [שטח תוביחידו
 .המאיות

  שימוש במספרים עשרוניים ליחידות
 .אורך ושטח

  אורך עשרוניות יחידותתרגום 
מ "מ לס"ממ(מסוימות לאחרות 

 ).'וכד
  בדרכים שונות  מידהיחידותכתיבת. 
 בסימנים אוניברסאליים שימוש 

 . נפח ומשקל, לכתיבת יחידות אורך
  שימוש באותיות לטיניות לסימון

 . אורךקטעי
  עיגול מספרים עשרוניים למספרים

 .שלמים
 גול שימוש בציר המספרים לביסוס עי

 . העשרונייםהמספרים
 זמןחישובי .  

  בעיות מילוליות הכוללות פתרון
 .ם עשרונייםמספרי

  של השבר העשרוניוהרחבהצמצום . 
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   / הנושא
 תכנים

 הזמן
 ומספר

 השעורים

 וחומרי אמצעי נרכשות מיומנויות מושגים סטנדרטים ומטרות
 למידה

 הערכה דרכי

ארבע פעולות 
החשבון בשברים 

  :עשרוניים

 חיבור וחיסור  

  בעיות חיבור
  וחיסור

 

 10עד 
  שעורים

 שליטה בחיבור, 
 כפל וחילוק, חיסור
 .עשרוניים שברים

 החיבור  קישור 
 השברים של והחיסור

 לחישובים העשרוניים
 של עשרוניות ביחידות
, כסף, אורך, קיבולת
 .זמן, משקל, שטח

 של סכום  אומדן
 והפרש שברים

 .עשרוניים
 ויישום העמקה 

 החילוק של ונותהעקר
 במספרים הארוך

השלמים במספרים 
כולל חילוק (עשרוניים 
 ).עם שארית

 בחילוק הצורך יצירת 
 קישורו ידי על הארוך

 ביחידות לחישובים
, משקל: של שונות
, מרחק, זמן, מחיר

, אורך, נפח, קיבולת
 .משקל

 אפשר אי מדוע להבין 
 .באפס לחלק

 לאומדן יכולת לפתח 
 .מספרים

 

 המבנה לוח
השיטה , העשרוני
כתיבה , העשרונית
ערך , עשרונית
שברים , המקום

מספרים , עשרוניים
שבר , עשרוניים

, עשרוני אמיתי
, מספר מעורב

  , מאיות, עשיריות
 נקודה, אלפיות
, מחובר, עשרונית
, מחוסר, סכום
 חיבור, הפרש, מחסר
, השוואה לצורך
, גריעה של חיסור
, השוואה של חיסור
 השלמה של חיבור

 של חיסור, שלםל
 שבר, לשלם השלמה
, אינסופי מחזורי
, …ב קטן, …ב גדול
 יחס, לאחדות עיגול
הקבצה  ,הפוך

 ליחידות )קיבוץ(
 פריטה, יותר גדולות
 קטנות ליחידות

, עודף, אומדן, יותר
 הבאה, הפעולה כיוון

, כלי מכויל, ליחידה
, נפח, קיבולת
, ליטר, ֶשֶנת, שנתות

  ,ק"דצמ, מיליליטר
 .ק"סמ

 יבור וחיסור שברים עשרוניים ח
 .במאוזן ובמאונך, עם ובלי המרה

  השוואת קיבולות של נוזלים
 .בעזרת חיסור של השוואה

  ההמרה של בעקרונות שימוש 
 בחיבור) פריטה ,הקבצה(

 על העשרוני    השבר של יסורובח
המספרים    של בסיס החוקיות

 .השלמים
 אומדן וקירוב על שברים תהפעל 

  .עשרוניים

 מדן של סכום והפרש או
 .באמצעות עיגול מספרים

  השלמת סדרות חשבוניות בהן
שברים פשוטים ושברים 

 .עשרוניים
  הצגת מערכות יחסים בדרך

 ).סכמות(גראפית 
 משולבות שבהן בעיות  פתרון 

  וכפלחיסור  ,חיבור פעולות
 .עשרוניים שברים

  בדרכים שונותבעיותפתרון . 
  חשבוניות לתרגיל בעיותכתיבת 

 .נתון
 כסף, אורך, חישובי קיבולת ,

משקל וזמן ביחידות , שטח
 .עשרוניות

 להערכת באומדן שימוש 
 .התוצאה

 בדיקת סטית האומדן. 

 "של " מטבעות
, מאיות, עשיריות
, אחדות, אלפיות
, מאות, עשרות
לוח , אלפים

 .המבנה העשרוני
  כלי קיבולת עם

 .שנתות
  כתום חלק ' הספר

 .31-42' ראשון עמ
  תום חלק כ' הספר

ראשון תרגילים   
  '  עמ27-16

המדריך .149-140
 למורה

 

כתום ' הספר 
חלק ראשון 

',  א2תרגול 
' עמ'  ב2תרגול 
44-43. 
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   / הנושא
 תכנים

 הזמן
 ומספר

 השעורים

סטנדרטים 
 ומטרות

 הערכה דרכי למידה וחומרי אמצעי נרכשות מיומנויות מושגים

ארבע פעולות 
החשבון בשברים 

  עשרוניים

 חילוקו כפל  
 

   שעורים21
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 המשמעות נתהב 
 שבר כפל של

  , 10- ב עשרוני
  .1000- וב 100-ב

 של ההבנה סובס 
 על השלם מציאת

 .חלקו פי
  הכרת התשובה של

המחשבון כשיש 
שבר עשרוני 

  .אינסופי
 

 כפל, כפעמים כפל
, יחס כמתאר

 פי, …פי גדול
  ,יותר כמה
 סדר, כיחס חילוק
, הנחה, פעולות

 חילוק, יקר, זול
, גורמים לחלקים

, נכפל, כופל
,  מחלק,מכפלה
, מנה ,מחולק
חילוק , שארית
, מלבן שטח, ארוך
 רוחב, מלבן אורך
 היקף, מלבן
 צלע אורך, ריבוע
 מציאת, ריבוע
, מהשלם החלק
 החלק מציאת
, לשלם המשלים
, ממוצע, מהירות
, ממוצעת מהירות

 ש"קמ, מ"ק
, )הלשע קילומטר(

, תפוקה, מהירות
 קטן …פי גדול
 .פי

 חוקיות מתמטיתניסוח . 
 פרוק לגורמים. 
  חילוק של שבר עשרוני בשבר

 .עשרוני
 בחוק הפילוגשימוש  

  .   בכפל  מספרים עשרוניים

  10- מספר עשרוני בוחילוקכפל ,
 .' וכד1000, 100

 חילוק שבר עשרוני בשלם.  
 במספרים שלמים מספרים חילוק 

  .ספרתיים-דו

 עשרוניים שברים של ארוך חילוק 
 .שלמים במספרים

 עשרוניים וחילוק שברים כפל 
שלמים במאוזן  במספרים
 .ובמאונך

 ורישום במחלק השארית חילוק 
 כשבר או פשוט כשבר המנה
 .עשרוני

 התהליך בתוך השארית פריטת 
 להמשיך כדי הארוך החילוק של
 קטנות יחידות של החילוק את
 .יותר

 כמסייעים פריםמס ועיגול אומדן 
 כאשר הארוך החילוק לתהליך
 .סיפרתי-דו הוא המחלק

 חילוק של סוגים-תת בין הבחנה 
 .ארוך

 גדול: יחס במושגי מושכל שימוש 

 זול  ,…מ יקר, ..פי קטן, ..פי

 .…מ

 ק "קובייה של דצמ
 לקוביות של המתפרקת

 .ק"סמ
 חבל 
 כסף להדגמת מטבעות 

 .הפריטה בחילוק
 מטר 
 כתום חלק ' ה ספר

  , 51-45' שון  עמרא
61-53. 

 כתום חלק ' ה ספר
 41-28ראשון תרגילים 

המדריך  .162-150 'עמ
 למורה

 כתום' הספר 
חלק ראשון 

' עמ'  ג2תרגול 
,  ד2תרגול , 52

',  ו2',  ה2
' עמ'  חזרה ב

חזרה , 67-62
' חזרה ה', ד
, 167-163' עמ

' עמ' חזרה ג
85-80. 
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   / הנושא
 תכנים

 ומספר הזמן
 השעורים

 דרכי למידה וחומרי אמצעי נרכשות מיומנויות מושגים טנדרטים ומטרותס
 הערכה

  מידות

 וחילוק כפל 
מידות 
, אורך
, משקל
  .זמן, נפח

  
 

שימוש במידות    שעורים4
 לצורך שונות

,  חישובי אורך
, משקל, היקף, שטח
 .נפח

  יישום שימוש
 עשרונייםבשברים 

במידות שונות 
במידה ולמדו כפל (

ם וחילוק שברי
 ).עשרוניים

, ר"מ', מ, ר"סמ, מ"ס
, ג"ק, ר"דצמ, מ"דצ
 טון, גרם

 בין יחידות אורך הבחנה 
 .ליחידות שטח

 ביחידות אורך שימוש 
  .ושטח

 חישובי שטח והיקף. 
  חישוב שטח של מלבן

 . המתאימותביחידות

  עמכתום חלק ראשון' הספר  '
71-68. 

  כתום חלק ראשון' הספר 
 .162' עמ 41 תרגיל

' הספר 
תום כ

 חלק
 ראשון
 3תרגול 

' עמ' א
73-72. 

  סימטריה

 חזרה   
 

 ' עמכתום חלק ראשון' הספר      ם שעורי4 
79-74.  

 כתום חלק ראשון' ה ספר 
 .173-168 ' עמ44-42 יםתרגיל

 

  גופים הנדסיים

 על  חזרה
החומר של 

 ' ד

 תפיסה פתוח   שעורים6
-תלת מרחבית
 ההכרחית ממדית
 של נכונה להבנה
 .הנפח מושג

 הייצוג נייתב 
הנפח  של הפנימי

 .אצל התלמיד
  פיתוח יכולת תרגום

) דו מימדי(ציור 
 .לגוף תלת מימדי

 חוקי  הכרת
 .הפרספקטיבה

 המתמטיקה קישור 
 אחרים ידע לתחומי

 ,אמנות: כמו
 ,היסטוריה

 ארכיטקטורה 

 חוקי, ֶפְרְסֶּפְקִטיָבה
 רמזי, הפרספקטיבה

 ָמגֹוז נקודת, עומק
 של ההתכנסות נקודת(

 עם בציור הקווים
  ,)פרספקטיבה

יחידות  ,ראייה תעתועי
יחידות , אוניברסאליות

, )יחידות שטח(ריבועיות 
יחידת מידה של נפח 

, מימדי-דו ,)קובייה(
, אורך רוחב, מימדי-תלת
נקודת , עומק, גובה
  זווית, מוצא
 , מבט נקודת, ראייה
 מבט, צד-מבט, על- מבט
, פאה, דופן, על-צד

 ,מקצוע, קודקוד

  תלת גופים זיהוי 
- דו בציור מימדיים
  ;מימדי

  בניית גוף הנדסי
 .הוראות  על פימקוביות

  תלת (תרגום גוף הנדסי
המורכב ) מימדי

 -דו(מקוביות לציור 
 על רשת של) מימדי
 .נקודות

 שימוש  .ציור גוף הנדסי
הפרספקטיבה  בחוקי

 .תלת מימדי לציור גוף 
 חלק ממבנה השלמת 

" חסר"מרחבי ה
") מוסתר", "נעלם("

 .בציור
 

  עמכתום חלק ראשון' הספר ' 
89-86. 

 כתום חלק ראשון'ה רספ  
  '  עמ47-45 תרגילים
179-174.  

 בגדלים שוניםקוביות . 
 2 מקצוען שאורך קוביות 

   קוביות 20לפחות (מ "ס
 .)לכל ילד

 במשבצות משובצים דפים 
 ודפים שונים בגדלים

 ראה[בנקודות  מרושתים
חול המדריך למורה הכ בסוף

    ].)שני חלק' ד(
 משובצתמחברת . 
 סרגל 
  תמונות המראות

 .פרספקטיבה

 

  



  'ה לכיתה שנתית תלימודי תוכנית -) סינגפור שיטת ("יסודית מתמטיקה"
 

  .לכל המתמטי החינוך לקידום הישראלית העמותה
 .כל הזכויות שמורות© 

6

   / הנושא
 תכנים

 הזמן
 ומספר

 השעורים

 הערכה דרכי למידה וחומרי אמצעי נרכשות מיומנויות מושגים סטנדרטים ומטרות

  נפח

 חזרה 
 5עד 

 שעורים
 הבנה של מהות הנפח. 

 נפחים  של בחישוב
מניית  ידי על גופים
 .זהות קוביות

 חישובי על חזרה 
 צורות של שטחים
 .מורכבות

 נפחים שליטה בחישוב    
 ידי על גופים של

 זהות מניית קוביות
 .אותם המרכיבות

  שליטה בחישובי נפח
 קובייה ותיבה

 .באמצעות נוסחאות
 הנפח יחידות הכרת 

, מעוקב סנטימטר
 ק"ק ומ"דצ

 שבין הקשר הבנת 
 של לקיבולת ק"הדצמ
 .ליטר

, קיבולת, נפח
 ישרי גופים
 יחידת, זווית
, נפח של מידה
, קיבולת יחידת
, בסיס, מקצוע
, אורך, גובה
, עומק, רוחב
, גוף,  פאה, דופן
, קובייה, תיבה
 יחידות

, מעוקבות
 בחזקה העלאה
, ריבועית
 בחזקה העלאה
, ק"סמ, שלישית

, ק"מ, ק"דצמ
, היקף, צלע
 .שטח

 צורות של שטחים חישובי 
 .מורכבות

 על גופים של  נפחים חישוב 
 .זהות מניית קוביות ידי

  חישובי נפח של קוביות
 ותיבות באמצעות

 נוסחאות לחישובי נפח
 .קובייה ותיבה 
 הנפח ביחידות שימוש 

 דצימטר, מעוקב סנטימטר
מעוקב  ומטר מעוקב

  .לחישובי נפחים
 הקיבולת יחידות תרגום 

 .ולהיפך הנפח ליחידות

  עמכתום חלק ראשון' הספר  '
97-90.  

 כתום חלק ראשון' הפר ס 
  '  עמ51-48 יםתרגיל

185-180.  

 2 מקצוען שאורך קוביות 
 .) קוביות לילד20-כ(מ "ס
  סנטימטר שנפחן עץ קוביות 

 קוביות 10000(אחד  מעוקב
 ).לכיתה לפחות

 במשבצות משובצים דפים 
  ודפים שונים בגדלים

 ראה[בנקודות  מרושתים
 למורה בסוף המדריך

 ].תוםהכ
 ק "לה של דצמ גדוקובייה

) ק"המתפרקת ליחידות סמ
 .למורה

 של קיבולת עם ריקה קובייה 
 .ק"דצמ

כתום ' הספר 
 חלק ראשון

, ' א6תרגול 
 ' חזרה ה', ב6
   'עמ

104-98. 
 כתום' הספר 

 חלק ראשון
 'ז', וחזרה 
 .192-186' עמ

 )חקר (עיבוד
  נתונים 

  

  חזרה  

הבנה של ייצוגים     שעורים5
  . של נתוניםםגראפיי

  

, יחותשכ
, שכיחות יחסית

, ממוצע
 תדיאגרמ
, עמודות

דיאגרמת 
, עמודות כפולה

  .חציון

 וניתוח  , ארגון, איסוף
  .קבוצות של נתונים

  קריאה והבנה של ייצוגים
  . של נתוניםםגראפיי

  השוואה בין קבוצות
 .נתונים

  ייצוג נתונים בטבלאות
 . עמודותובדיאגרמת

 הממוצע ) חישוב(את מצי
 .והשכיח

 חציון  המציאת
  ).למתקדמים(

 עמ 'בספר הכחול של ד '  
106-99 
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   / הנושא
 תכנים

 הזמן
 ומספר

 השעורים

 הערכה דרכי למידה וחומרי אמצעי נרכשות מיומנויות מושגים סטנדרטים ומטרות

מספרים 
  שלמים

 חבור ,
, חיסור
חילוק 
  .וכפל

  אומדן
תוצאות של 

 .פעולות

פיתוח תחושה    שעורים12
 .למספרים גדולים

 זרה על ח
אלגוריתמים וכללי 

 .סדר הפעולות

ערך , מספרים שלמים
, ספרת האחדות, המקום
  ...העשרות
עיגול , אומדן, קירוב

 .ישר מספרים, מספרים

   אומדן תוצאות של
 .פעולות

 אומדן כמויות. 
 פתרון משוואות. 
  חישובי תרגילים במספרים

 .גדולים

  כתום כתה הספר '
  , 9-6 ' עמחלק שני

13-11. 
 תום כתה ה כספר '

 4-1 תרגילים חלק שני
 .123-115 'עמ

כתום ספר 
חלק ' כתה ה
 1 תרגול שני
, 10' עמ' א

' עמ'  ב1תרגול 
14. 

  כפל וחילוק 
, בעשרות
במאות 

ובאלפים 
  .שלמים

  .סדר הפעולות
כפל וחילוק 

במספר שלם 
 .ספרתי-דו

 העקרונות בסוס  ם שעורי6 
 הכפל בנוי שעליהם
 בשלמים והחילוק

  .יםספרתי רב

 בכפל שליטה 
 של ובחילוק
 שלמים מספרים

 המסתיימים
   .באפסים

 של מיומנויות פתוח 
 ושל מהיר חישוב
 לגבי דעת שיקול

  .התוצאה

 של מיומנויות פיתוח 
 ועיגול אומדן, קירוב

  .מספרים

 ביקורת פיתוח 
, עצמית

 של אוטומטיזציה
 .וגמישות חישובים

, אומדן, קירוב, גורמים
  ,שארית, מספרים עיגול
, מידי נמוך אומדן, בערך
, מחולק, מידי גבוה אומדן
  .מחלק

 

 ובחילוק בכפל מהיר חישוב 
 שלמים מספרים של

באפסים  המסתיימים
 לגבי דעת שיקול והפעלת
 .התוצאה

 עיגול, בין קירוב הבחנה 
 .ואומדן מספרים

 בעיגול, בקירוב שימוש 
ובאומדן בכפל  מספרים
-  במספרים דוובחילוק
 .ספרתיים

 שונות יטותשימוש בש 
תרגילי חילוק וכפל  לפתרון

  .ספרתיים-במספרים דו

 של חילוק  תהליך פירוק
 .השונים ארוך לשלבים

  כתום כתה הספר '
 ,20-15 ' עמחלק שני

31-26.  

  כתום כתה הספר '
 5-8ים  תרגילחלק שני

  133-124' עמ
    13-11תרגילים , 6
 138-143' עמ

 

כתום ספר 
חלק ' כתה ה
'  ג1תרגול  שני
תרגול , 21' מע
 .32' עמ'  א2

כתום ספר 
חלק ' כתה ה
 1 חזרה שני
 149-144' עמ
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   / הנושא
 תכנים

 הזמן
 ומספר

 השעורים

 הערכה דרכי למידה וחומרי אמצעי נרכשות מיומנויות מושגים סטנדרטים ומטרות

  ממוצע חשבוני

  ממוצעחישוב  
  

 .הבנת משמעות הממוצע    שעורים7
 הכרת תכונות הממוצע. 

  

, קבוצה, מוצעמ
, מדד, ערך ביניים

איברי , אומדן
  ועד בכלל, קבוצה

 הממוצעחישוב . 
 תכונות הממוצעהגדרת . 
 בעיות בנושא פתרון 

  .הממוצע

 חלק ' פר כתום כתה הס
 .37-33שני 

 חלק '  כתום כתה הספר
   19-14שני תרגילים 

158-150  

ספר כתום 
 חלק 'הכתה 

 א 3שני תרגול 
  .38' עמ

בעיות מילוליות 
  מורכבות

  
 

 בעיותשליטה בפתרון    שעורים9
מורכבות מסוגים 

 .שונים

, הפסד, רווח
, השקעה, פדיון
חילוק , מכירה
חילוק , להכלה
תיאור , לחלקים

, סדר פעולות, גרפי
, מערכת יחסים

יחסי , בעיית יחס
, השוואה, הכלה

, הבאה ליחידה
,  תיאור גרפי

, ממוצע, הפרש
, פי/קטן ב/גדול

, ייצוג, סכום כולל
, סוגריים עגולים

.סוגריים מרובעים

  בעיות מילוליות פתרון 
 .מורכבות בשלבים

 בתיאור גרפי לפתרון ששימו 
 .בעיות

  תרגום בעיה מילולית
לתרגיל ,  גרפילתיאור
 . ולהפך

 בסדר פעולות שימוש 
לפתרון בעיות מילוליות 

 .מורכבות

  חלק ' כתום כתה הספר
 .24-22 ' עמשני

 חלק ' כתום כתה ה ספר
'  עמ10-9שני תרגיל 

137-134 
 
 

' כתום כתה ה
 שני  חלק

' עמ'  ד1תרגול 
25 
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   / הנושא
 תכנים

 הזמן
 ומספר

 השעורים

 הערכה דרכי למידה וחומרי אמצעי נרכשות מיומנויות מושגים סטנדרטים ומטרות

   פשוטיםשברים

 משמעות 
השבר (השבר 

, כחלק משלם
, כחלק מכמות

, קחילוכמנת 
השבר על ישר 

  ).המספרים

 צמצום 
  .והרחבה

  חיבור וחיסור
  שברים בעלי 

 מכנים שונים.  

  השוואת
  ,שברים

  וחיסורחיבור 
מספרים 
  מעורבים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 של המשמעות הרחבת    שעורים27
 של פעולה לכל השבר
 מספר חילוק כולל, חילוק
 .קטן במספר גדול

  הבנת המשמעויות השונות
 .של השבר

 ת המספרהבנת משמעו 
 תוצאה   :שהוא, המעורב
 .שלמים  של מחילוק

 הבנה הקשר בין החילוק 
 למספר שארית עם

 .המעורב
 החוקים והפנמת הבנה 

החלים על מספרים 
 .מעורבים

 וחיסור הבנת חיבור   
    על מעורבים מספרים

      הפעולות אותן סמך
 .השלמים במספרים

 ההרחבה על חזרה 
 כאמצעי והצמצום
  .המשותף ההמכנ למציאת

 עם המושג הכרות 
  ".אלגברה"

שבר , שבר אמיתי
שבר , מדומה
, מונה, מעורב
, שלם, מכנה

, חלקים שווים
, חילוק עם שארית

, השבר כיחס
, השבר כחילוק
השבר כמונה 

 שבר קו, ומכנה
, גורם, כסוגריים
, צמצום, הרחבה

, מכנים זרים
, מכנים משותפים

מכנה שהוא 
, כפולה של האחר

  ,גורמים
גורמים , להמכפ

, כפולה, משותפים
  , כפולה משותפת

, אנכית כתיבה
, מאוזנת כתיבה
' כתיב, 'ארגון

, מתמטי
, מתמטיקה
 הנדסת, אלגברה
 ,המישור

 של גיאומטרייה
  ,המישור

 בין המשמעויות הבחנה 
 .השונות של השבר

 עם הקשר בין החילוק הצגת 
 המעורב למספר שארית

 השלם המספר היא המנה(
 חילוק, קמהחילו שמתקבל
 מספר חילוק הוא השארית

  ).ממנו בגדול קטן

 כמנה הפשוט השבר הצגת. 
 למספר מדומה שבר הפיכת 

 עם חילוק ידי על מעורב
  .ולהפך, שארית

 למספר מדומה שבר הפיכת 
 השלמים קיבוץ ידי על מעורב

 .האמיתי מהשבר והפרדתם
  מיקום שברים על ישר

 . המספרים
  חיבור וחיסור של שברים

 .נים שוויםבעלי מכ
 הרחבה וצמצום שברים. 
 השוואת שברים. 
 וחיסור של שברים  חיבור

שהמכנה של האחד הוא 
  .כפולה של השני

 שברים של וחיסור חיבור 
  .לזה זה זרים מכנים בעלי

  חלק '  כתה הכתוםספר
,  45-43, 41-39 ' עמשני

48-47.  

 חלק ' כתום כתה ה ספר
  ' עמ24-20ים  תרגילשני

168-159  

 כתום ספר
חלק ' כתה ה
 4 תרגול שני
, 42' עמ' א

' עמ' ב4תרגול 
'  ג4תרגול , 46
חזרה , 49' עמ
 'א
 .70-67' עמ
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   / הנושא
 תכנים

 הזמן
 ומספר

 השעורים

 וחומרי אמצעי נרכשות מיומנויות מושגים סטנדרטים ומטרות
 למידה

הערכה דרכי

  פשוטיםשברים
 )המשך(

   שונים של ענפיםהצגת 
 .המתמטיקה

 אסטרטגיות לפתרון הקניית 
 .תרגיל מורכב

 פעולת בין אנאלוגיה יצירת 
 השלמים במספרים החיסור

 בשברים  פעולה אותה לבין
  .הפשוטים

 שניקנו בעקרונות שימוש 
 לפתרון השלמים במספרים
 .פשוטים שברים

 שבמספרים העיקרון הבנת 
 וההמרה הפריטה השלמים

 היא בשברים,  לעשרות היא
 .המכנה לפי

, רייהטריגונומט
 = סטיריאומטרייה

 = המרחב הנדסת
, המרחב, גיאומטריית

, מעורבים מספרים
  חיסור
 חיסור, ממעורב שלם
 חיסור, משלם מעורב
 ללא ממעורב מעורב
 מעורב חיסור, פריטה
, פריטה עם ממעורב
, הקבצה, פריטה, המרה
 .ליחידה הבאה

 עם שברים של וחיסור חיבור 
 גורמים בעלי שונים מכנים

 .משותפים
  מציאת מכנה משותף הקטן

כפולה משותפת (ביותר 
בדרכים ) הקטנה ביותר

 .שונות
  חיבור וחיסור של שברים

 .מספרים מעורבים/פשוטים 

  

  שברים

 של שבר מכפלה 
  .במספר שלם

 של מכפלה 
  .שברים

 שבר חילוק 
 .במספר שלם

שליטה במיומנות של כפל שבר    שעורים12
 . בשלםפשוט

  בניית הקשר בין כפל שבר
 מציאת החלק לביןבשלם 
 .מהשלם

  פיתוח חשיבה דיברגנטית
על ידי שליטה ) מתבדרת(

במספר אסטרטגיות אפשריות 
 .לפתרון כפל שבר בשלם

 משקל,  על יחידות זמןחזרה ,
 .אורך וקיבולת

חוק , הבאה ליחידה
איזה , החילוף של הכפל

, חלק של?, …חלק מ
, מציאת חלק משלם

, גורם משותף, צמצום
, חידות מידההמרה של י
, קיבולת, נפח של נוזל

', גר, ג"ק, שנייה, דקה
, ליטר, מ"ס', מ, מ"ק
, שעה, חודש, שנה, ל"מ

, יממה, יום, שנה, דקה
 .שכר, אגורה, ח"ש

  על  מציאת החלק מהשלם
 .ידי הבאה ליחידה

  היפוך יחידות באמצעות
 .מציאת החלק מהשלם

 חישובים של יחידות זמן. 
 בעיות יחסוןפתר .  

 שבר פשוט בשלםחילוק .  

 חילוק שלם בשבר פשוט.  

 חילוק שבר בשבר.  
 

  כתום כתה ספר
 ' עמחלק שני' ה

53-50 ,57-55,  
60-59. 

 כתום כתה ספר 
 חלק שני' ה

 31-25תרגילים 
 182-169 'עמ

כתום ספר 
חלק ' כתה ה
 4 תרגול שני
, 54'  עמ'ד

' ה4תרגול 
, 58' עמ

' ו4תרגול 
 .61' עמ
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   / הנושא
 תכנים

 ןהזמ
 ומספר

 השעורים

 הערכה דרכי למידה וחומרי אמצעי נרכשות מיומנויות מושגים סטנדרטים ומטרות

 בעיות מילוליות
  בשברים

  בעיות כולל 
 מתקדמות

 בעיות על חזרה   שעורים5
 שונים מסוגים מילוליות

  שבר השלמת על חזרה 
 .לשלם

 של רגיליםת על חזרה 
 של וחיסור חיבור
  .שברים

 ונותהש בשיטות שליטה 
  .החישובים של

 שונות בדרכים שליטה 
 .בעיה אותה לפתרון

 בעיות בפתרון גמישות 
 .שונים מסוגים

 הצמצום ביסוס 
 .שברים של וההרחבה

  השונותשליטה בשיטות 
 .של החישובים

 שברים, פעולות סדר
, עולה סדר, ערך שווי
 שבר, יורד סדר

 מספר, מדומה
 של חיסור, מעורב

 הפרש ,השוואה
 .חלקים

 ון בעיות מילוליותפתר. 
 המילוליות הבעיות מיון. 
 להצגת בסקיצות שימוש 

 בין שונות יחסים מערכות
 .הבעיות מרכיבי

 שבר לשלםתהשלמ . 
 החלק מהשלםמציאת .  

 השלם על פי חלקומציאת .  

 איזה חלק( היחס מציאת(.  

 היחס בין מרכיבי מציאת 
  .השלם

  מציאת השלם על פי הפרש
  .החלקים

 באה  שונים של השימושים
  .ליחידה

 חיבור וחיסור של שברים. 
 וחילוק כפל בתרגילי שימוש 

, בשלם שבר כפל: שברים של
 שבר כפל, בשבר שלם כפל

 בשלם שבר וחילוק בשבר
 .בעיות בפתרון

 

  חלק ' כתום כתה הספר
, 54, 49, 46, 42 'עמשני 

58 ,61 ,65-62. 
  חלק '  כתה הכתוםספר

'     עמ35-32שני תרגילים 
190-183. 

כתום פר ס
חלק ' כתה ה

'  ז4שני תרגול 
חזרה , 66' עמ
 .70-69' עמ' א
 

  שטח של משולש
  

  

 הגדרת את להקנות    שעורים5
 סמך על במשולש הגובה
 מאונכים ישרים הכרת
  .לזה זה

 גבהים לבנות 
, זוויות חדי למשולשים

 זווית וקהי זווית ישרי
 סרגל באמצעות

 מרחק, נקודה, ישר
, מישר נקודה של

 זה מאונכים ישרים
, ישרה זווית, לזה
, משולש של גובה
, מקבילית של גובה
 צלע, משולש צלע

, ניצב, מקבילית
  חד משולש, יתר

  סרטוט ישרים מאונכים זה
 .לזה

  מדידת מרחק נקודה מישר
 .באמצעות אנך

  הגדרת תכונות המשולשים
) י זוויות"י צלעות ועפ"עפ(

 .י תכונות אלו"ומיונם עפ
 שווה השוואה בין משולש   

  חלק ' כתום כתה הספר
 .71-75' שני עמ

  חלק ' כתום כתה הספר
'      עמ39-36שני תרגילים 

200-191. 
 סרגל משולש ישר , סרגל

  .מחוגה, זווית

כתום ספר 
חלק ' כתה ה

 א 5שני תרגול 
  . 76' עמ
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   / הנושא
 תכנים

 הזמן
 ומספר

 השעורים

 וחומרי יאמצע נרכשות מיומנויות מושגים סטנדרטים ומטרות
 למידה

 הערכה דרכי

  שטח של משולש
 )המשך(

  .זווית ישר ומשולש    

 צלע שלכל להבין 
 .שלה גובה יש במשולש

 שהניצבים להבין 
 הם זווית ישר במשולש
 .גבהים

 ישר משולש, זוויות
 קהה משולש, זווית
 רשת, זווית

, מילימטר, ריבועים
  ,אלפית=מילי, מ"מ

 שווה משולש
 ,שוק, בסיס, שוקיים
, צלעות שווה משולש
, צלעות שונה משולש
 ,מחוג, קשת, מעגל
, יתר, ניצב ,מחוגה
 ישר משולש, בנייה
 קהה משולש, זווית
 נקודת, זווית

 של) המפגש (הפגישה
 .במשולש הגבהים

 .שוקיים למשולש שווה צלעות   
  הגדרת חלקי המשולשים השונים

 ).יתר, ניצב, צלע, שוק, בסיס(
 שוקיים  משולשים שווי בניית

 .ומשולשים שווי צלעות
 סרגל , סרגל:  בכלי סרטוטשימוש

 .מחוגה, "משולש ישר זווית"
 חדי למשולשים גבהים בניית 

 זווית וקהי זווית ישרי, זוויות
 ישר ומשולש סרגל באמצעות

באמצעות סרגל וסרגל , זווית
  ".משולש ישר זווית"

 גבהים של האפיונים השוואת 
  .השונים במשולשים

 חדי : בהים במשולשיםזיהוי ג
ישר זווית , קהה זווית, זווית

 ).הניצבים(
  השוואה בין שטחים והיקפים של

 .צורות
 שימוש ביחידות אורך ושטח. 
 שטח מלבןחישוב . 
 מ " אורכי גבהים בסמדידת

 .מ"ובמ
 בין אורך לשטחהבחנה . 
 בין יחידות אורך ליחידות הבחנה 

 .שטח
 בנוסחאות למציאת שטחי שימוש 

 .שולשיםממלבנים ו
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   / הנושא
 תכנים

 הזמן
 ומספר

 השעורים

סטנדרטים 
 ומטרות

 הערכה דרכי למידה וחומרי אמצעי נרכשות מיומנויות מושגים

  זוויות

 מדידת זוויות  

 חישובי זוויות  
  
 

 שליטה במדידת   שעות3
 .זוויות

 של גודל  לאמוד 
 .זווית

 זוויות  לחשב. 
 בידע  להשתמש 

 הזוויות על
 לש המבנה להבנת
  .הרוחות שושנת

 

, קדקוד, זווית מד, זווית
, ישרה זווית, חדה זווית
, 900, מעלות, שטוחה זווית
, נייח 3600 , 2700, 1800
, צירים, רוחות שושנת, נייד

 כיוונים, ראשית הצירים
, ביניים כיווני, ראשיים

, מזרח, מזרח-צפון, צפון
, מערב-דרום, מזרח-דרום
, סיבוב, מערב-צפון, מערב
 של 3/4, מעגל חצי, למעג
, קדקודיות זוויות, מעגל
 קדקוד בעלות זוויות
, צמודות זוויות, משותף
, צירים, מוצא נקודת
 כיוון עם, הצירים ראשית
, השעון כיוון נגד, השעון
 .זווית חוצה, זווית מחצית

 קהות, חדות:  זוויותמדידת ,
 .נישאות

 זוויותסימון . 
 גודל זוויותאומדן . 
 זוויותחישוב . 
 הגדרת סוגי הזוויות. 

 חלק ' כתום כתה ה ספר
 .77-82' שני עמ

  חלק ' כתום כתה הספר
'     עמ 42-40 תרגילים שני

208-201. 
 וויתז מד . 
 

  כתום ספר
חלק ' כתה ה

' שני חזרה ב
, 86-83' עמ

'  עמ2חזרה 
213-209. 

  מרובעים

 מקביליות ,
, מלבנים
, רבועים
, מעוינים
טרפזים 

חישובי , תכונות(
  )ותזווי

 סרטוט 
מקביליות 
  . ומעוינים

 הכרת תכונות     שעורים8
 .המרובעים

  בנייה וסרטוט 
 .מרובעים

   קשרי הכרת
 בין ההכלה

 .המרובעים
  הכרת תכונות

  .האלכסונים
  

, זווית, קדקוד, ישר, נקודה
זוויות , ישרים מקבילים

, זוויות סמוכות, נגדיות
, זווית חדה, זווית שטוחה
 ,אלכסונים, זווית ישרה
, מרובע קעור, מרובע קמור
, ריבוע, מלבן, מקבילית

, דלתון, טרפז, מעוין
, משולשים שווי שוקיים
, משולשים שווי צלעות

, צלעות סמוכות, צלעות
צלעות , צלעות מקבילות

זוויות חד צדדיות , נגדיות
 ,דלתון, בין מקבילים

  .אלכסוני מרובע

 צלע סמך על מקבילית תיבנ 
  .נקודות רשת על נתונה

 סמך על מרובעים תינב 
  .תכונותיהם

 כשנתונים מרובעים תיבנ 
  .אלכסוניהם

 סמך על מרובעים טוסרט 
  .םגראפיי נתונים

 סמך על מרובעים טוסרט 
 .מספריים נתונים

 חקירת תכונות המרובעים. 
  מרובעיםמיון. 
 במרובע על סמך זוויותב וחש 

  .זוויות נתונות

  חלק ' כתום כתה הספר
 .10-199, 94-87'  עמשני

 חלק ' כתום כתה ה ספר
'     עמ46-43שני תרגילים 

221-215. 
 זוויתמד  . 
 סרגל  
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   / הנושא
 תכנים

 הזמן
 ומספר

 השעורים

 וחומרי אמצעי נרכשות מיומנויות מושגים סטנדרטים ומטרות
 למידה

 דרכי
 הערכה

  מצולעים
  גבהים 

חישובי שטחים 
  של משולשים

חישובי שטחים 
, מרובעיםשל 

 מקביליות
ולעים ומצ

  שונים
 

 הגובה מושג את להקנות   שעורים8
  .במקבילית

 צלעות של גבהים להכיר 
 .במקבילית סמוכות

 ההבנה את להקנות 
 והריבוע המלבן שצלעות

 .שלהם הגבהים גם הם
 יש שלמקבילית להבין 

 .שונים גבהים שני
 הגובה שאורך להבין 

 במקבילית או במשולש
 קדקוד בין המרחק הוא

 הצלע לבין הצורה
 .שמולו

  והיקפיםחישובי שטחים 
של מרובעים ושל 
 .מצולעים שונים

 מקבילית, ריבוע, מלבן
, טרפז, מעוין, מלבן שאינה
 שוק, גדול בסיס, קטן בסיס
 ישרים בין מרחק, הטרפז

יחידות , מתלכד, מקבילים
, מ"ס, יחידות שטח, אורך
', מ, ר"דצמ, מ"דצ, ר"סמ
   .מ"ק, דונם, ר"מ
 

 ליותזיהוי הגבהים במקבי. 
 הגבהים במקביליות באמצעות סרטוט 

 ".משולש ישר זווית"סרגל וסרגל 
  הצלעות (זיהוי הגבהים במלבן ובריבוע

  ).הם גם גבהים

 צלעות וגבהים , סימון מצולעים
 בסימונים אוניברסאליים במצולעים

 ).אותיות לטיניות גדולות וקטנות(
 מ"מ ובמ" אורכי גבהים בסמדידת. 
 את שטחי  בנוסחאות למצישימוש

 .משולשים ומקביליות
 בין אורך לשטחהבחנה . 
 בין יחידות אורך ליחידות שטחהבחנה . 
 אורך ושטחאומדן . 
 בין שטחים והיקפים של השוואה 

 .צורות
 ביחידות אורך ושטחשימוש . 
 שטח מלבןחישוב . 
 י " מרובעים ומשולשים עפשרטוט

 . נתונים המוכתבים מראש
 שטח הפנים של תיבהחישוב . 

  כתום ספר
חלק ' כתה ה
  ' שני עמ

107-102. 
 מד זווית . 
 סרגל 

כתום ספר 
' כתה ה

חלק שני 
' חזרה  ב

  -' עמ
86-83 
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   / הנושא
 תכנים

 הזמן
 ומספר

 השעורים

 וחומרי אמצעי נרכשות מיומנויות מושגים סטנדרטים ומטרות
 למידה

 דרכי
 הערכה

  ריצוף שטחים

 במצולעים 
 משוכללים
 חופפים

ובצורות לא 
  .רותמוגד

  . את המושג ריצוףלהבין    שעורים6

 מורכבים ריצופים תהכר 
 משתי הבנויים יותר
 ריבועים : היסוד צורות

 .צלעות שווי ומשולשים
 במצולעים ריצוף תהכר 

  .משוכללים לא

 מצולע, קמור מצולע, ריצוף
 משולש, הצורה גבולות, קעור
, משוכלל מצולע, צלעות שווה

, משושה, משוכלל משולש
, מקבילית, עיגול, מתומן
 לעומת מצולע, ריבוע, מלבן
, מחומש, מצולע שאינה צורה
 יחידות, ריצוף יחידות, אריח
 צורות, נקודות רשת, מידה

, אסטרטגיה, הזזה, חופפות
  .עקום קו, אימות, השערה

 ריצוף המרכיבה הבסיס יחידת יהויז. 
 גבולות עם שטח של ריצוף בין נההבח 

 גבולות ללא שטח של לריצוף מוגדרים
 .מוגדרים

  במצולעים שריצוף מסקנההסקת 
 שווי במשולשים רק אפשרי חופפים
 ובמשושים ובריבועים צלעות

  .משוכללים

 כתום ר פס
חלק ' כתה ה
  ' שני עמ
98-95. 

  נייר שקוף
 .להעתקה

  כתום כתה ספר
חלק שני ' ה

 49-47תרגילים 
  230-222' עמ

  

  ספרות רומיות
 

הספרות  את להקנות   שעורים 2
רומיות כבסיס למבנה ה

 .העשרוני

, ספרה רומית, ספרה
  .מבנה עשרוני, מספרים

 

  רומיותבספרותשימוש . 
  תרגום ספרות רומיות לספרות רגילות

 .ולהפך
  כתיבת מספרים גדולים באמצעות

 .ספרות רומיות

  כתום כתה ספר
' חלק שני עמ' ה

111-108. 
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