הל ְמ ָדה לבין המיומנות בכיתה ג'
התאמה בין ָ

מספר משימה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

שם המשימה

מיומנות

חץ וקשת
הסבא והנכדים
הדרך לקקטוס
בית החרושת
חלוקי הנחל
קוסם הצורות
גלגל המזל
חציית המדבר
טבלת הקסם
הלול
השדות
הסחרחרת
מה השאלה?
עיר לוויינים
סוכנות הנסיעות
צורות בחלל
המחול
חציית המדבר
הסחרחרת
בחנות הצעצועים
בדרך אל החופש
התמנון
אומנות אפריקאית
בדרך אל החופש
התרופות
התותח
הסופר הקדמון
הפרופסור המפוזר
התעלומה
נופש בהרים
הלוח המכושף
מרכיבים תצרף
מה יש על המדף של זיגי?
מארגנים נתונים
הסקר
הדיאגרמה
המזוודות
הארוחה
שובר הלבנים
המבחנות

השלמת חיבור 0 :עד 18
גימטריה של מילים :עד 30
כיוונים -קריאת מסלול
מניה עם עשרות ויחידות :עד 100
פירוק לעשרות וליחידות :עד 100
משולש ,מלבן ,ריבוע ,משושה ומחומש
חיבור עם כתיבת הסכום ב 2 -ספרות
חיבור אופקי – יחידות ועשרות
טבלאות חיבור עד 18
מכונות חיסור 0 :עד 20
לוח חיבור וחיסור 0 :עד 20
עובדות יסוד בחיבור 3 :או  4איברי עד 20
הבנת הנקרא
משוואות עד 100
מכונה כפולה חיסור :עד 20
ציור שיקוף של צורה
השוואת תבניות חיבור
חיבור אופקי  -יחידות ועשרות
עובדות יסוד בחיבור 3 ,או  4איברים :עד 30
חיבור בטור עד 99
חיבור על ציר המספרים
בניית שיקוף של צורה
שיקוף  -זיהוי 2
חיבור על ציר המספרים
מכונות חיבור 0 :עד 20
חיסור 0 :עד 18
חיסור כפעולה הפוכה לחיבור :עד 20
שרשרת חיבור :עד 20
בעיות חיבור עם נתונים מיותרים 0 :עד 10
שאלות מילוליות עם  3אברים או עם נתון מיותר :עד 20
בניית ציר שיקוף
עובדות יסוד בחיסור  -זמן מוגבל עד  - 18מהיר
בניית דיאגרמה
בניית גרף מתוך טבלה
קריאת דיאגרמה
בניית דיאגרמה במאות
חיבור עם פריטת העשרת
חיבור  3איברים בטור עם פריטת עשרת :עד 30
כתיבת חיבור בטור ופתרונו :עד 99
חיסור דו-ספרתי בטור :עד 50
ב

מספר משימה
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

שם המשימה

מיומנות

המבחנות
בחר צעצוע
צבעים וצורות
בכיתת הדינאזורים
בכיתת הדינאזורים
הכר את המשפחה
עץ הפרי
אבני התבל
המשאית
איזה חיוך
סוגרים מעגל
כתובת על הקיר
מכרה הזהב
הממוטות
אבני התבל
מנורת לילה
המספר הזוכה
ההגרלה
בספרייה
ה ֵשק
כפר הצעצועים
סדר במספרים הזזה
תיחום של מספר עד 999
ציר המספרים  -סדר עד 999
בניית מספר על-פי ספרות
מכרה הזהב
מדף הספרים
מסכות פורים
עיר לוויינים
חציית המדבר
במסעדה
הפיל הגאון
שובר הלבנים
הפיל הגאון
החשב
המורה היווני
המהנדס
נחיתה על כוכב
הבובות הרוסיות
בית הספר
המטמון
מוכר האבנים
הגולשים

חיסור דו-ספרתי :בטור עד 50
חיסור בטור עם פריטת העשרת
טבלה חסרה
סקיצה :השלמת תוכן הבעיה
סקיצה :השלמת נתונים
בעיות שונות  -שלב אחד
פתרון בעיה  -תרגום המילה "יותר"
ציר המספרים במאות שלמות :עד 999
חיבור שתי מאות שלמות
ערכה של ספרה במספר
פילוג מספר עד 1,000
כתיבות בצורה של עשרות ויחידות :עד 999
ציר המספרים ,לפני ואחרי :עד 999
השוואה עד 999
ציר המספרים עד  999בקפיצות של  ,1של  10ושל 100
השוואה עד  - 999השלמה
השוואה במאות ,בעשרות וביחידות
קריאת מספר הכתוב באותיות עד 999
קריאת מספר כתוב עד 999
קריאת מספר הכתוב באותיות עד 999
תיחום מספרים ,הזזה
סדר במספרים ,הזזה
תיחום של מספר עד 999
ציר המספרים  -סדר עד 999
בניית מספר על-פי ספרות
ציר המספרים :השלמה עד 999
תיחום עד 999
עיגול למאות
דרכי חישוב בחיבור וחיסור
חיבור אופקי  -עד  999עם המרה אחת
חיבור עד 999
חיסור עד  999עם פריטה
כתיבת חיבור בטור ופתרונו :עד 999
חיסור עד  999עם פריטה של ה0 -
בעיות חשיבה בפעולות חשבון
קווים מאונכים בשיפוע כלשהו
ציור קו מקביל כאשר קצה אחד נתון
לוח הכפל בזמן מוגבל מאוד  -עד 81
מה בלוח הכפל
לוח הכפל בטבלה :עד 7
מכונת כפל עד 7
בעיות כפל פשוטות
כפל  -עד 20
ג

שם המשימה

מיומנות

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

הדינוזאורים
החרקים
הפרופסור חוזר
החניתות
איזה כלב!
יוצאים לקניות
קוסם הצורות
הטורניר
מטפס הרים
הפרופסור המטורף
מחנה האינדיאנים
המספר הזוכה
תצרף סקי
נחיתה על כוכב
לונה פרק
נחיתה על כוכב
הסופר הקדמון
המבחנות
הבנקאי
סוכנות הנסיעות
שובו של הפרופסור
המרוץ
הכר את המשפחה
תמרור בג'ונגל
סוכנות הנסיעות
מוכר גדרות
הפרופסור
תצרף סקי
החניתות
המרוץ
המרצפות
האסטרונאוטית
אבני התבל
נחיתה על כוכב
צורות בטבע
נופש בהרים

120

נופש בהרים

121
122
123
124
125

בחצר המשחקים
האסטרונאוטית
התותח המסתובב
הלונה פארק
יוצאים לקניות

חיבור ,חיסור וכפל  -השוואה
זיהוי מצולע  -שם ומספר צלעות
לוח הכפל עם חורים עד 100
שרשרת חיבור וחיסור עד 100
סדר פעולות חשבון ,השלמת גורם :עד 30
בעיות דו-שלביות
משולש ,מלבן ,ריבוע ,מחומש ,משושה ,מקבילית ומעוין
השלמה עם חיבור -עד 20
חיבור על ציר המספרים 0 :עד 100
טבלת חיבור חסרה 100 :בעשרות
תיחום מספר :עד 100
השוואה בעשרות וביחידות
חוק ה 0 -מעל חיבור ומעל חיסור
לוח הכפל  -זמן מוגבל  -עד 21
כפל  -נתונים מתוך טבלה
לוח הכפל  -זמן מוגבל מאוד -עד 70
חילוק כפעולה הפוכה של הכפל :עד 36
חילוק עד 36
מכונת חילוק ב ,1 -ב ,2 -ב ,3 -ב ,4 -ב 5 -וב6 -
מכונה כפולה :כפל ב ,1 -ב ,2 -ב ,3 -ב 4 -וב5 -
טבלת חילוק חסרה
שרשרת חיבור וחיסור וכפל עם סוגריים :עד 50
בעיות שונות  -רב-שלבי
בעיות חילוק
מכונה כפולה חילוק ב ,1 -ב ,2 -ב ,3 -ב 4 -וב5 -
חישוב היקף של מצולעים
ציור מלבן בעל שטח נתון  -עד  9יחידות שטח
חוק ה 1 -וה 0 -מעל חיבור ,מעל חיסור ומעל כפל
שרשרת כפל וחילוק :עד 100
שרשרת כפל וחילוק עם סוגריים :עד 100
חישוב שטח מורכב  -עד  81יחידות
השלמת כפל ב6 -
ציר המספרים עד  999בעשרות שלמות :קפיצות של 50
לוח הכפל  -זמן מוגבל מאוד -עד 81
ציור אלכסון אחד לפחות
בעיות מילוליות עם  3אברים או עם נתון מיותר :במאות
בעיות מילוליות עם  3אברים או עם נתון מיותר :במאות
ובחמישים
מציאת מספר גדול או קטן ב ,1 -ב 10 -וב 100 -ממספר אחר
השלמת כפל של 9
זוויות :מד-זווית
בעיה מסוג axb+c
בעיות דו-שלביות

מספר משימה

ד

מספר משימה
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

שם המשימה

מיומנות

מרוץ המכוניות
מכרה הזהב
מנורת לילה
מדף הספרים
מצא את הספר
מחנה האינדיאנים
מצא את הספר
מכרה הזהב
הצנצנות
על שפת הים
תחנת הרכבת
קלס
הקוסם
איזה חיוך
הבנקאי
הקוסם
ה ֵשק
הקוסם
הקוסם
הדינוזאורים
החשב
התחרות
התחרות
איזה כלב!
קפיצה לרוחק
החניתות
הצייר
הצייר
התחרות
שרשרת הייצור
הכרוז
הקוסם
הדינוזאורים
שרשרת הייצור
הפרופסור חוזר
מסכות פורים
האסטרונאוטית
נחיתה על כוכב
שרשרת הייצור
קוסם הצורות
שרשרת הייצור
התנין הקוסם
למי חסר בורג

ציר המספרים  -סדר עד 9,999
ציר המספרים ,לפני אחרי עד 9,999
השוואה עד  - 9,999השלמה
תיחום עד 9,999
ציר המספרים  -עד  9,999בקפיצות של  10ושל 100
תיחום של מספר עד 9,999
ציר המספרים -עד  9,999בקפיצות של  100ושל 1,000
ציר המספרים :השלמה עד 9,999
לוח הכפל של ) 10מוחשי(
כפל מספרים דו-ספרתיים
כפל על ציר המספרים עד 100
כפולות של …
כפל ב 10
ערכה של ספרה במספר :עד 9,999
מכונת כפל וחילוק ב10 -
חילוק ב10 -
קריאת מספר כתוב באותיות עד 9,999
כפל ב 10 -ב 100 -וב1,000 -
חילוק ב ,10 -ב 100 -וב1,000 -
השוואת פעולות חשבון :חיבור חיסור וכפל עד 50
בעיות חשיבה בפעולות חשבון
המרת מ'  -ס"מ שלמים
המרת ק"מ  -מ' שלמים
סדר פעולות חשבון :עד 100
המרת מ'  -ס"מ :השוואה
שרשרת כפל עד 7 × 7
כפל עשרות שלמות במספר חד-ספרתי
כפל מספר דו-ספרתי במספר חד-ספרתי
הפיכת מ'  -ק"מ
כפל אנכי של מספר דו-ספרתי במספר חד-ספרתי ללא המרה
חיסור עם חורים עד 999
כפל וחילוק ב 10 -ב 100 -וב1000 -
השוואת פעולות חשבון :חיבור חיסור וכפל עד 100
כפל אנכי של מספר תלת-ספרתי במספר חד-ספרתי ללא המרה
טבלת כפל חסרה :בעשרות ובמאות שלמות
עיגול לאלפים
השלמת חילוק ב8 -
לוח הכפל  -זמן מוגבל מאוד -עד 81
כפל אנכי של מספר דו-ספרתי במספר חד-ספרתי עם המרה
שרטוט משולשים שונים
כפל אנכי של מספר תלת-ספרתי במספר חד-ספרתי עם המרה
חלוקה עם שארית – לחלקים
חילוק עם שארית בתחום לוח הכפל
ה

מספר משימה
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

שם המשימה

מיומנות

האסטרונאוטית
סוכנות הנסיעות
קלאס
במחסן הגבינות
חנות "אלקטרוניקס"
מי נשאר בתחנה
מי נשאר בתחנה
הפיקניק
כדור הבדולח
יוצאים לקניות
כלניות
איש המחשבים
צורות בחלל
שכרון צבעים
סוגרים מעגל
הממוטות
הצייר
ההגרלה
מצא את הספר
בגן המשחקים
הסבא והנכדים
תחנת הרדאר
קילו בשקל
מסך התמונות
התחרות
כדור הבדולח
קראטה  -קי
קילו בשקל
חנות היהלומים
שובר הלבנים
מוני החשמל
יוצאים לקניות
הפאקיר
גופים במרחב
מסך התמונות
מרוץ העכברים
יוצאים לחופשה
איש השרירים
הרכבת נוסעת
שדה התעופה
הפיצות
הפיצות
הפיצות

השלמת חילוק ב9 -
מכונה כפולה :חילוק ב ,4 -ב ,5 -ב ,6-ב ,7-ב 8-וב9 -
כפולות של …
חלוקה עם שארית – לחלקים
מחלקים של מספר עד 20
חילוק ארוך  -חילוק מספר דו-ספרתי במספר חד-ספרתי
חילוק ארוך  -חילוק מספר דו-ספרתי במספר חד-ספרתי
חילוק ב  30 -כחילוק ב 10 -ואחר-כך חילוק ב3 -
חישוב מקורב עד 1,000
בעיות דו-שלביות
חילוק להכלה :עם שארית
הזזה אנכית או אופקית של צורה פשוטה
ציור שיקוף של צורה
סיבוב
פילוג מספר עד 10,000
השוואה עד 9,999
כפל מאות שלמות במספר חד-ספרתי
קריאת מספר הכתוב באותיות עד 9,999
ציר המספרים עד  9,999בקפיצות של  ,10של  100ושל 1,000
השלמת חיבור וחיסור ביחידות ,בעשרות ,במאות ובאלפים
גימטריה של מילים עד 100
מספר או ספרה  -יחידות ועשרות
שקילה במאזניים )ק"ג(
התאמת יחידה למדידה נתונה
הפיכת ג' – ק"ג
חישוב מקורב עד 10,000
חיבור להעמקת המבנה העשרוני עד 10,000
שקילה במאזניים )ק"ג וג'(
חיבור עד 9,999
כתיבת חיבור בטור ופתרונו עד 9,999
חיסור עד 9,999
שאלות דו-שלביות
הכרת צורות וגופים
פריסה של צורות
התאמת מדידה למדידה נתונה
הפיכת שניות לשניות ודקות
זיהוי חצי ,רבע ,שלושה רבעים ושלם
בניית חצי ,רבע ,שלושה רבעים ושלם
השעון האנלוגי  -שעות עגולות ,חצאי שעה ורבעי שעה
השעון  -שעות עגולות ,חצאי שעה ורבעי שעה
שברים בעיגול -זיהוי )אותו מכנה(
שברים בעיגול -זיהוי )אותו מונה(
שברים בעיגול -זיהוי
ו

מספר משימה
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

שם המשימה

מיומנות

מחסלי השוקולד
על שפת האגם
מסך התמונות
אוהדי הכדורגל
התמונה המושלמת
תחת מיקרוסקופ
בית-ספר לצורות
בסלון של מאטי
מקרן השקפים של מאטי
על המשקל
תפריט בוקר
מי נשאר בתחנה
קוסם הצורות
הסופר הקדמון
חנות "אלקטרוניקס"
כלי הנדסה
שלט מוזר
מדפיס השטרות
כלי הנדסה
על אי בודד
בסלון של מאטי
מקרן השקפים של מאטי
התחרות
תחת מיקרוסקופ
התחרות
איש המחשבים
הדפס
כפר הצעצועים
בסלון החללית
טיול בין הגורמים
מזג האוויר
הגרף

שברים במלבן
מספרים ראשוניים עד 30
שברים ככמות
סדר במספרים הזזה
הכרת השבר כחלק מכמות )חצי(
זיהוי והשלמת תמונה סימטרית
הכרת "חצי" מצורה
אומדן ארכים
אומדן ארכים
קריאת משקל ושימוש במושגי קירוב
שאלות כפל  -שימוש בכסף
חילוק ארוך  -חילוק מספר תלת-ספרתי במספר חד-ספרתי
טרפז ודלתון
חילוק כפעולה הפוכה של הכפל :עד 56
מחלקים של מספר :עד 30
מציאת צורה על-פי תכונותיה
סימני התחלקות ב ,2 -ב 5 -וב :10 -השלמת ספרות
סימני התחלקות ב ,2 -ב 5 -וב10 -
מציאת צורה על פי תכונותיה
דרכי חישוב בחילוק ב2 -
אומדן משקל
אומדן משקל
המרת מ"מ  -ס"מ
זיהוי והשלמת תמונה סימטרית
המרת טון – ק"ג
הזזה אנכית או אופקית של צורה פשוטה
השוואה בין שברים
תיחום מספרי הזזה
סיבוב לפי ציר מחוץ לצורה
חידות מתמטיות
קריאת עקומת גרף
בניית עקומת גרף
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