
ֲעבֹוָדה ְמַסֶּכֶמת
ְּבעָיֹות ִחּבּוִריֹות 

ְׁשִמי: 

2. ַהְׁשִלימּו ַּבַתְבִניֹות ִמְסּפִָרים ְוֵׁשמֹות ְלִפי ַהִציּור. 

א

 צּורֹות
ְגדֹולֹות

  
  

 צּורֹות
ְקטָנֹות

ׁשֵָלם

ֵחֶלק ֵחֶלק

ב

  
 

צּורֹות

ְמרּוּבִָעים

ׁשֵָלם

ֵחֶלק ֵחֶלק

1. ַצְירּו ֶאת ַהְקבּוצֹות ַהֲחֵסרֹות ַּבַתְבִנית.
א

ׁשֵָלם

ֵחֶלק ֵחֶלק

ב

ׁשֵָלם

ֵחֶלק ֵחֶלק
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ְּבִמְגָרׁש ַהֲחנָיָה ָהיּו 20 ְּכֵלי ֶרֶכב.
ַּכָמה ְּכֵלי ֶרֶכב ִנְׁשֲארּו ִאם יְָצאּו ִמֶמנּו 6 ַמׁשִָאיֹות?

ב

ַתְרִגיל: 

ה:  ְתׁשּובָ

  
  

  
  

  
  

ׁשֵָלם

ֵחֶלק ֵחֶלק

 ַּכָמה ַמְדֵּבקֹות ִקֵּבל יֹואָב, 
 ִאם ִׁשיר נְָתנָה לֹו 10 ַמְדֵּבקֹות 

ְורֹום נַָתן לֹו 8 ַמְדֵּבקֹות?

א

ַתְרִגיל: 

ה:  ְתׁשּובָ

  
  

  
  

  
  

ׁשֵָלם

ֵחֶלק ֵחֶלק

ְתרּו ֶאת ַהְּבעָיֹות. ֶאְפׁשָר ְלֵהעֵָזר ַּבַתְבִנית. 3. ּפִ
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ַּבַתֲחנָה עְָמדּו 15 ֲאנִָׁשים.

אֹוטֹוּבּוס ִהִגיַע ַלַתֲחנָה ְו-4 ֲאנִָׁשים עָלּו עָלָיו.

ַעְכׁשָו עֹוְמִדים ַּבַתֲחנָה  ֲאנִָׁשים.

  
  

  
  

  
  

ׁשֵָלם

ֵחֶלק ֵחֶלק

ַהְׁשִלימּו ִמְסּפִָרים ַּבִסּפּור.  •  .4
ִּכְתבּו ֶאת ַהִמְסּפִָרים ְוֶאת ַהֵׁשמֹות ַּבַתְבִנית.   •  

ּבָאֹוטֹוּבּוס ָהיּו  ֲאנִָׁשים.

לּו לָאֹוטֹוּבּוס עֹוד  ֲאנִָׁשים. ְך עָ ַאַחר-ּכָ

ַעְכׁשָו ֵיׁש ּבָאֹוטֹוּבּוס  ֲאנִָׁשים.

  
  

  
  

  
  

ׁשֵָלם

ֵחֶלק ֵחֶלק

א

ב

15
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ִקְראּו ַוֲענּו:  .5

ְרִׁשיַמת ַהְקִניֹות ֶׁשל אִָביב:

8 יּוגֹוְרִטים

12 ֵּביִצים

2 ֻקְפסָאֹות ְגִבינָה

ַׂשִקית חָלָב

6 ַלְחָמִניֹות

4 ַּבנָנֹות

ַּכָמה מּוְצֵרי חָלָב ֵיׁש ִּבְרִׁשיַמת ַהְקִניֹות?  א.   

ִביב 7 ֵּביִצים.    ִלְפֵני ַהְקִניָה ָהיּו ַּבְמָקֵרר ֶׁשל אָ ב.   
ַּכָמה ֵּביִצים ִיְהיּו ַּבְמָקֵרר ַאֲחֵרי ַהְקִניָה?     

ר ׁשֶָוה ֶׁשל רֹות ִמִמְסּפָ אִָביב ֵמִכין סָלָט ּפֵ ג.    
ַּבנָנֹות ְוַתּפּוִחים. הּוא ִמְׁשַתֵמׁש ְּבכָל ַהַּבנָנֹות ֶׁשָקנָה.      

ַּכָמה ַתּפּוִחים ַּבסָלָט?     

ה  ַּבֲארּוַחת ָהֶעֶרב אְָכלּו ְּבֵני ַהִמְׁשּפָחָ ד.    
2 ַלְחָמִניֹות ֵמַהַלְחָמִניֹות ֶׁשָקנָה אִָביב.     

ַּכָמה ַלְחָמִניֹות ִנְׁשֲארּו?     

ִמיץ ַתּפּוִזים עֹוֶלה 3 ְׁשָקִלים.  .6
ה 4 ְׁשָקִלים.  ִלמֹונָָדה עֹולָ  

ֵאיֶזה ִמיץ זֹול יֹוֵתר?  א.   
ִמיַכל ָקְנָתה ִמיץ ַתּפּוִזים ְונְָתנָה ַלמֹוֵכר 20    ב.   

ְׁשָקִלים  .     
ַּכָמה ֹעֶדף ִקְּבלָה?     

ַתְרִגיל: 
ה:  ְתׁשּובָ

   

ִּכְתבּו ְּבעָיָה ַלַתְרִגיל ּוִפְתרּו.  .7

10 - 3 = 

ֶאְפׁשָר ְלֵהעֵָזר 
ַּבַּתְבִנית ַהְּמִחיָקה
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