


שם המספר

כאשר אנו  -מספר מונה
.ע"סופרים ש/ מונים

כאשר אנו מציינים  -מספר סודר
.ע"את המיקום של ש

?מה הסדר ?כמה יש לי

שלישי, שני, ראשון...שלושה, שניים, אחד
..שנייה, ראשונה



מספר מונה–הגדרה 

.עצמיםשל ( ספירה)מספר מונה משמש למנייה 

-איך אומרים
שלוש מכוניות או 

שלושה  
??????מכוניות



שלבי העבודה
?בודקים מה סופרים. 1

.אנחנו סופרים תלמידים-תלמידים35:לדוגמה

?נקבהאו זכרהאם הוא -בודקים את המין של השם הנספר. 2
.מעברים את השם לצורת היחיד ומוסיפים לו שם תואר

זכר-גדולקירקירות       קיר            4: לדוגמה

ארבעהקירות או ארבע איך אומרים... אז
?קירות



נקבהזכר

תאחדאח

ייםתשייםנש

שלושהשלוש

ארבעהארבע

חמשהחמיש

ששהשיש

שבעהשבע

שמוֶנההשמונ  

תשע התשע

עשרהעשר

-המספרים בזכר ונקבה
נפרד

צליל הזכר הוא  
A  וצליל הנקבה

.  Eהוא 

!!!שימו לב
בשמות עצם בזכר 
המספר המונה  

אה  -מסתיים ב
(.  נעריםשלוָשה)

בשמות עצם בנקבה  
בלי  –
נערותשלוש:סופית

.



:שלבי העבודהבוא נספור ביחד עצמים
?בודקים מה סופרים1.
בודקים האם הוא זכר 2.

?או נקבה
.מסתכלים בטבלה3.



בוא נספור ביחד עצמים



11-19כאשר סופרים 
 הסיומת לנקבה עשרה, עשר–הסיומת לזכר : 19–11בין המספרים.

נקבהזכר

עשרהת אחעשרד אח

עשרהיים תשעשריים נש

עשרהשלוש עשרהשלוש

עשרהארבע עשרארבעה

עשרהחמש עשרחמישה

עשרהשש עשרשישה

עשרהשבע עשרשבעה

עשרהשמוֶנה עשרשמונ ה

עשרהתשע עשרתשעה



:לדוגמה

.זכר-נרות       נר        גדול13

.נרותעשר שלושה

נקבה-גדולהכוסכוסות          כוס            19

.כוסותעשרה תשע 



חוקים נוספים–מספר מונה 

.זכרהמספר יבוא ב, חדכאשר מונים זכר ונקבה י

:ולכןזכרתמיד יהיה -ילדים וילדות12: לדוגמה

ילדים וילדותשניים עשר 



תרגול בדף העבודה
 שנים______ 10שיתוף הפעולה בין בתי הספר מתקיים כבר.

16_________חוקרים יציגו את מחקריהם בכנס השנתי.

 תמונות ודיווחים______ 12ממקום האירוע הגיעו למערכת העיתון.

 מרכזים______ 3במסגרת המיזמים הוקמו .

ערים נוספות_______ 15גני החיות ממוקמים ב.

 קומות משופצות_______11לבניין זה .



תרגול
 שניםעשרשיתוף הפעולה בין בתי הספר מתקיים כבר.

 חוקרים יציגו את מחקריהם בכנס השנתישישה עשר.

 תמונות ודיווחיםשניים עשר ממקום האירוע הגיעו למערכת העיתון.

 מרכזיםשלושה עשר במסגרת המיזמים הוקמו .

 ערים נוספותבחמישה עשר גני החיות ממוקמים.

 קומות משופצותאחת עשרה לבניין זה .



נסמך

הדובים ולא זהבה תשלושלמה אומרים זהבה ו

?הדוביםשלושהו

א הידיעה  "לפני שם עצם עם ה1-10-רק במספרים מ

(  יחמשת ילד)שם עצם עם כינוי שייכותאו(דובים ה)

.בצורות הנסמךיבוא שם המספר 



טבלת הנסמך
נקבה נסמךזכר נסמך

אחתאחד

שתישני

שלשתשלש

ארבעתארבע

חמשתחמש

ששתשש

שבעתשבע

שמונהתשמונ

תשעתתשע

עשרתעשר

כל ההבדל  
הוא שבזכר  

'  יש ת
.  'במקום ה



תרגול בדף העבודה
הרחובות המרכזיים______4עברתי ב.

 גני חיות_______ 6בישראל יש.

 בורות מים עבור הקופים לשתייה ולמשחק______ 11בכל חצר יש.

 איזורי זמן_______18ברוסיה יש .

 דירותיה________ 9האישה מכרה את כל.

 כלביו______ 2הבחור הגבוה טייל לאורך החוף עם .



-תרגול
הרחובות המרכזייםארבעתעברתי ב.

 גני חיותשישהבישראל יש.

 בורות מים עבור הקופים לשתייה ולמשחקאחד עשר בכל חצר יש.

 זמןאיזורישמונה עשר  ברוסיה יש .

 דירותיהתשעהאישה מכרה את כל.

 כלביושניהבחור הגבוה טייל לאורך החוף עם  .



20-100מספרים בין 

.ארבעים, שלושים, עשרים-זהות בזכר ונקבה-עשרות

בנות  עשרים-בנות20,בנים עשרים –בנים 20

:תמיד סיפרת האחדות תבוא בהתאם לשם העצם! שימו לב

בנים  ושניםעשרים -בנים22

בנות שתייםעשרים ו–בנות 22



תרגול בדף העבודה

 מטרים__________________ 36גלי הצונאמי הגיעו לגובה של.

פלחים___________________________ 24העולם מחולק ל.

 שבועות________________________________52בשנה יש  .

 שורות____________ 72דף  חשבון כוללת .



תרגול

 מטריםשלושים ושישה גלי הצונאמי הגיעו לגובה של.

פלחיםעשרים וארבעה העולם מחולק ל.

 שבועותחמישים ושניים בשנה יש .

 שורותשבעים ושתיים דף חשבון כוללת .



חוקים נוספים

מאותארבע , מאותשלוש:  בנקבההמספר יבוא תמיד -לפני מאה.

בנים  שלוש מאות 300

בנות  שלוש מאות 300

:תמיד סיפרת האחדות תבוא בהתאם לשם העצם! שימו לב

.וחמשה  שלוש מאותבנים 305

.בנותוחמששלוש מאות בנות 305



שנים  , אלפיםששת : בצורת הנסמך בזכר המספרים יבואו תמיד-לפני אלף 

.  אלףעשר 

אלף בניםחמשה עשר -בנים15,000אלף בנים                       –בנים 1,000

.אלף בנותחמישה עשר -בנות15,000.                       אלף בנות-בנות1000

-שימו לב

בניםארבעהבנים אלף ו1004

.בנותארבעאלף ו-בנות1004



מיליון

בזכרהמספרים יבואו תמיד -לפני מיליון.

מיליוןשישה :  לדוגמה  .

:תמיד סיפרת האחדות תבוא בהתאם לשם העצם! שימו לב

בניםשישהארבעה מיליון ו-בנים4,000,006

בנותששארבעה מיליון ו-בנות4,000,006



תרגול בדף העבודה
 אנשים________ 35,000בשבוע אחד עוברים במסדרונות בתי החולים.

 תלמידים ותלמידות_____________15000בבתי הספר ברחבי העיר ישנם.

 עלוני מידע על המוצר החדש________25,700השבוע יופצו.

 דגים_____ 400באקווריום החדש יש.

 תלמידים________837בבית ספרנו יש.

 תושבים_________ 7,000,003מדינת ישראל מונה  .

 שקלים בלוטו_________4,000,000האיש הרוויח  .



תרגול
 אנשיםשלושים וחמישה אלף בשבוע אחד עוברים במסדרונות בתי החולים.

 תלמידים ותלמידותחמשה עשר אלף בבתי הספר ברחבי העיר ישנם.

 עלוני מידע על המוצר החדשעשרים וחמשה אלף ושבע מאות 25,700השבוע יופצו.

 דגיםארבע מאות באקווריום החדש יש.

 תלמידיםשמונה מאות שלושים ושבעה בבית ספרנו יש.

 תושביםשבעה מיליון ושלושה  מדינת ישראל מונה  .

 שקלים בלוטוארבעה מיליון האיש הרוויח  .



לסיכום
לפי הטבלה:1-10במספרים מ

עשרה-עשר  נקבה-זכר: 11-19במספרים מ

עשרות זהים בזכר ונקבה

מאות תמיד נקבה

 (צורות נסמך1-10)אלפים תמיד זכר

מיליון תמיד זכר

כשיש זכר ונקבה יחד הולכים לפי הזכר .



מספר סודר–הגדרה 

.ע כלשהו בשורת עצמים"של שמקומומספר המציין את 

הילדה השלישית

השורה השנייה



המספר הסודר

לפי מינו  מונה מיודע משתמשים במספר 11במספרים מעל 

.שבע עשרהההאורחת , שבעה עשרההאורח :ע"של ש



תרגול בדף העבודה

העשרים  / העשרים וחמישית/ העשרים וחמשהגיעה האורחת 1.
.וחמישה

.השלושים ושניים/ השלושים ושתייםזהו יום הולדתי 2.

.דח  בשורה א  / דח  בשורה ֶא / בשורה הראשונהישבתי 3.

.בשורה השניים/ בשורה השתיים/ בשורה השנייהחברי ישב 4.



אל תפיל את המליון שם המספר 10 שאלות.pptx


כללים נוספים



ציון גיל

. בנקבהמשתמשים במספר מונה ( גם זכר וגם נקבה)לציון גיל 

: 5דינה בת 

:15יוסי בן 

:  15ענת בת 

חמש

חמש עשרה

חמש עשרה



הכפלה

.בזכריבוא המספר " פי"אחרי 

_______  ( 4)התכנית החדשה של גל פרידמן טובה פי 

.  מתכניותיו הקודמות

ארבעה



תאריכים

.בזכרתאריכים יש לציין  במספר מונה  

עשרים ושמונה בפברואר .יתקיים יום שדה________________ ( 28.2)היום 

תשעה באב



תאריכים מציינים במספר מונה בזכר

באב9

בשבט15

בחודש31

במאי1

תשעהתשע

חמש  
עשרה

חמישה  
עשר

שלושים  
ואחת

שלושים  
ואחד

אחד אחת

לטבלה

תאריכים בחודש  
לא)במאיתשעה:בזכרמונהמספר
עשרים,(למאיתשעהולאבמאיתשעי
,(ליוניואחדעשריםולא)ביוניואחד

ולאלינוארארבעהלא)בינוארארבעה
.(בינואררביעי

בחרו את התשובה הנכונה, תרגול תאריכים


