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 חיבור וחיסור עד מאה :הנושא
 

 
 .אוניברסיטת חיפה, ך היסודימרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינו: י"הוכן ע

 

בפעילות זו חוקרים סכומים המתקבלים מקודקודים נגדיים של מלבנים המונחים על לוח : תקציר 

 .מצורף דף עם הערות מתודיות. ומנסים להגיע להכללות, המאה

 

 .לוח המאה, הפרש, סכום, מקבילית, מלבן, הנדסה, חשבון: מילות מפתח 

 

 . עמודים2:  הפתיחההחומר מכיל בנוסף לעמוד 
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 חיבור וחיסור עד מאה
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 ?מה קיבלתם. הניחו מלבנים שונים על הלוח וחברו את הפינות הנגדיות .א

 .כתבו דוגמאות אחדות של תרגילים .ב

 

 ?100יבור עד האם יש להשתמש בכל הלוח או רק בחלק ממנו כדי לתרגל ח

 ?באיזה חלק תשתמשו 

התוכלו ? 100האם החלק שבחרתם מקיף את כל האפשרויות של חיבור עד  

אך יחד עם זאת לא , 100לבחור בחלק מהלוח שיקיף את כל האפשרויות עד 

 ?100 -יאפשר חיבור מעבר ל

 .100הכינו מלבנים שונים שבעזרתם תוכלו לתרגל חיבור עד  
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 הערות מתודיות

 
 :שקיבלתם הואהכלל  

 ומחברים את המספרים שבפינות הנגדיות 100 -כאשר מניחים מלבן על לוח ה

 .מתקבלות תוצאות שוות

 ?התוכלו להסביר את התופעה

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 ?וח המאה להבנת החיבור של עשרות ואחדותבמה תורם התרגול על ל 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

האם כאשר כותבים שני תרגילי חיבור (? האם גם הכלל ההפוך נכון תמיד 

 )?שהתוצאה שלהם שווה מקבלים תמיד מלבן

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ?התוכלו לנסח את התופעה באופן כללי

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 ?נה התופעה גם במקביליותמדוע נכו 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 ?התוכלו להשתמש במקביליות על לוח המאה לתרגול החיסור 

______________________________________________________ 

 

 .100 - לכיתתכם לתרגול החיסור על לוח ההכינו פעילויות 

 

 .100התשובות תהיינה עד , 50אם נבחר לוח מספרים עד : הערה   


