
 

01-בעיות מילוליות חיבור בתחום ה  
 

 

 ים.ְלְ קְ שְ 2ְלְעודְיבְ ים.ְהואְקְ לְ קְ שְ 6ְיוְןְהְ רֹולְ  .1

ְרון?שְלְ יםְיְ לְ קְ הְשְ מְ כְ       

 _________________________________________________________ְתרגיל:

ְ:ְ________________________________________________________תשובה

 

ְהְלְ תְ נְ אְקְ מְ אְ  .2 ְיקְ טְ סְ מְ 8ְתְינְ ר   יה.ְתְ רֹובְ חְ יםְמְ יקְ טְ סְ מְ 2ְדְהְעֹולְ יבְ תְקְ ינְ ים.ְר 

ְשְלְ יםְיְ יקְ טְ סְ הְמְ מְ כְ        ְְת?ינְ ר 

 _________________________________________________________ְתרגיל:

 ________________________________________________________ְתשובה:

 

ְאְהְ ים.ְהּופְ לְ קְ 5ְשְְיְיְ נְ דְ לְ  .3  ים.ְפְ לְ קְ 4ְקְחְ שְ מְ בְ ְויחְ וְ ר 

ְי?נְ דְ שְלְ יםְיְ פְ לְ הְקְ מְ כְ ְְְְְְ

 _________________________________________________________ְתרגיל:

 ________________________________________________________ְתשובה:

 
ְְ.התְ דְ לְ םְהּויֹותְלְ ֹובּוב5ְדְהְעֹולְ יבְ יאְקְ ת.ְהְ ֹובּוב3ְשְְיְיְ לְ שְ לְ  .4

ְי?לְ שְ שְלְ תְיְ ֹובהְבְ מְ כְ ְְְְְְ

 _________________________________________________________ְתרגיל:

 ________________________________________________________ְתשובה:

 

 

 

ְת.רֹובְ חְ מְ 3ְשְלְיְ יְ אְ ת.ְלְ רֹובְ חְ מְ 6ְשְלְיְ כְ ימְ לְ  .5

ְְד?חְ יְ םְבְ יהְ נְ שְ שְלְ תְיְ רֹובְ חְ הְמְ מְ כְ ְְְְְ

 _________________________________________________________ְתרגיל:

 ________________________________________________________ְתשובה:

 

 



01-ם הבעיות מילוליות חיבור בתחו  

 
 

ְד.ְחְ לְאְ קְ דְשְ אְעֹובְ אְ לְמְ יבְ אְקְ ים.ְהּולְ קְ שְ 2ְְיּוןְהְ רֹולְ  .6

ְל?כְ הְ ְְךסְ רוןְבְ שְלְ יםְיְ לְ קְ הְשְ מְ כְ ְְְְְְ

 _________________________________________________________ְתרגיל:

 :ְ________________________________________________________תשובה

 

ְהְלְ תְ נְ אְקְ מְ אְ  .7 ְהְלְ נְ אְקְ בְ ים.ְאְ יקְ טְ סְ מְ 3ְתְינְ ר   ים.ְיקְ טְ סְ מְ 5ְתְינְ ר 

ְשְלְ יםְיְ יקְ טְ סְ הְמְ מְ כְ ְְְְְְ ְְת?ינְ ר 

 _________________________________________________________ְתרגיל:

 ________________________________________________________ְתשובה:

 

ְאְהְ ים.ְהּופְ לְ קְ 3ְשְְיְיְ נְ דְ לְ  .8  ים.ְפְ לְ קְ 4ְדְקְעֹוחְ שְ מְ בְ ְויחְ ר 

ְל?כךְהְ סְ יְבְ נְ דְ שְלְ יםְיְ פְ לְ הְקְ מְ כְ ְְְְְְ

 _________________________________________________________ְתרגיל:

ְ________________________________________________________ְתשובה:

 

ְכְ סּו4ְשְְירְיְ אְ מְ לְ  .9 ְכְ סּו5ְשְיְיְ יתְ אְ ת.ְלְ יֹור   ת.ְיֹור 

ְכְ הְסּומְ כְ ְְְְְְ ְד?חְ יְ יְבְ יתְ אְ לְ ירְוְ אְ מְ שְְלְ תְיְ יֹור 

 _________________________________________________________ְתרגיל:

 ________________________________________________________ְתשובה:

ְ

ְ

 

 ד.ְלְ קֹותְשֹויסֹופְ חְ 7ְהְנְ לְקְ יְ יהְאְ חְ ת.ְאְ חְ דְאְ קולְ תְשֹויסְ פְ הְחְ תְ נְ לְקְ יכְ מְ  .11

ְְד?חְ יְ םְבְ יהְ נְ שְ שְלְ יְ ְדלְ קֹותְשֹויסֹופְ הְחְ מְ כְ ְְְְְְ

 _________________________________________________________ְתרגיל:

 ________________________________________________________ְתשובה:

ְ

 



 

01-ות מילוליות חיבור בתחום הבעי  
ְ

 

 ת.ְֹובּוב4ְדְהְעֹולְ יבְ הְקְ לְ תְשְ דְ לְ הּוםְהְ יֹות.ְבְ ֹוובב6ְשְיןְיְ יְ עְ מְ לְ  .11

ְין?יְ עְ מְ שְלְ תְיְ ֹובּוהְבמְ כְ ְְְְְְ

 _________________________________________________________ְתרגיל:

ְ________________________________________________________ְתשובה:

 

 ל.ְגְ יְרְ ר ְדּוכְ 2ְדְיוְעֹובְ אְ לְמְ יבְ אְקְ ל.ְהּוגְ יְרְ ר ְדּוכְ 6ְשְְבְיְ אְ יֹולְ  .12

ְדּוהְכְ מְ כְ ְְְְְְ ְב?אְ יֹושְלְ יםְְיְ ר 

 _________________________________________________________ְתרגיל:

ְ________________________________________________________ְתשובה:

 

ְכְ סּו7ְהְְלְ כְ יְאְ מְ רֹו .13 ְכְ סּו2ְלְכְ ירְאְ מְ ת.ְאְ יֹור   ת.ְיֹור 

ְכְ הְסּומְ כְ ְְְְְְ ְד?חְ יְ ירְבְ מְ אְ יְוְ מְ רֹוְְלּוכְ תְאְ יֹור 

 _________________________________________________________ְתרגיל:

 ________________________________________________________ְתשובה:

 

 ים.ְחְ אְ 2ְְשְלְיְ טְ לְ  .14

ְְל?לְטְ הְשְ חְ פְ שְ מְ שְבְ יםְיְ דְ לְ הְיְ מְ כְ ְְְְְ

 _________________________________________________________ְתרגיל:

 ________________________________________________________ְתשובה:

ְ

 

ְ

 לות.ְחּותְכְ לֹוגּו4ְדְעֹוְרֹובְ חְ לְמְ יבְ אְקְ .ְְהּותמֹודּואְ ְתְ לֹוגּו4ְאְצְ יְְמְ נְ ר ְ .15

ְי?נְ ר ְשְלְ תְיְ לֹוהְגּומְ כְ ְְְ

 _________________________________________________________ְתרגיל:

 ________________________________________________________ְתשובה:
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ְכְ הְסְ נְ אְקְ ים.ְהּולְ קְ שְ 6ְְיּוןְהְ רֹולְ  .1  ים.ְלְ קְ שְ 2ְְ-הְבְ יְ ר 

ְן?רֹולְ ְרּואְ שְ יםְנְ לְ קְ הְשְ מְ כְ ְְְְְְ

 _________________________________________________________ְתרגיל:

ְ:ְ________________________________________________________תשובה

ְ

 

ְהְלְ תְ נְ אְקְ מְ אְ  .2 ְיקְ טְ סְ מְ 11ְתְינְ ר   .ְיהְ תְ רֹובְ חְ יםְלְ יקְ טְ סְ מְ 5ְהְנְ תְ תְנְ ינְ ים.ְר 

ְלְ ְרּואְ שְ יםְנְ יקְ טְ סְ הְמְ מְ כְ ְְְְְְ ְְת?ינְ ר 

 _________________________________________________________ְתרגיל:

 ________________________________________________________ְתשובה:

ְ

 

 ים.ְפְ לְ קְ 4ְקְחְ שְ מְ ידְבְ סְ פְ אְהְ ים.ְהּופְ לְ קְ 8ְשְְיְיְ נְ דְ לְ  .3

ְי?נְ דְ לְ ְרּואְ שְ יםְנְ פְ לְ הְקְ מְ כְ ְְְְְְ

 _________________________________________________________ְתרגיל:

ְ________________________________________________________ְתשובה:

ְ

ְ

ְכְ סּו9ְשְְירְיְ אְ מְ לְ  .4 ְכְ סּו5ְלְכְ אְאְ ת.ְהּויֹור   ת.ְיֹור 

ְכהְסּומְ כְ ְְְְְְ ְיר?אְ מְ לְ ְרּואְ שְ תְנְ יֹור 

 _________________________________________________________ְתרגיל:

 ________________________________________________________ְתשובה:

ְ

 

 

 ת.ְחְ דְאְ לְ קֹותְשֹויסְ פְ חְ ְְליְ אְ הְלְ נְ תְ יאְנְ ד.ְהְ לְ קֹותְשֹויסֹופְ חְ 7ְהְתְ נְ לְקְ יכְ מְ  .5

ְְל?יכְ מְ לְ ְרּואְ שְ דְנְ לְ קֹותְשֹויסֹופְ הְחְ מְ כְ ְְְְְְ

 _________________________________________________________ְתרגיל:

 ________________________________________________________ְתשובה:



ְ
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ְכְ הְסְ נְ אְקְ ים.ְהּולְ קְ שְ 9ְְיּוהְ ְידֹועְ לְ  .6  ים.ְלְ קְ שְ 4ְְ-הְבְ יְ ר 

ְ?ידֹועְ לְ ְרּואְ שְ יםְנְ לְ קְ הְשְ מְ כְ ְְְְְְ

 _________________________________________________________ְתרגיל:

 :ְ________________________________________________________תשובה

 

 .ְיהְ רותְ בְ חְ יםְלְ יקְ טְ סְ מְ 3ְהְנְ תְ יְנְ לְ ים.ְשְ יקְ טְ סְ מְ 11ְיְלְ שְ הְלְ תְ נְ אְקְ מְ אְ  .7

ְְי?לְ שְ לְ ְרּואְ שְ יםְנְ יקְ טְ סְ הְמְ מְ כְ ְְְְְְ

 _________________________________________________________ְתרגיל:

 ________________________________________________________ְתשובה:

ְ

ְ

 

 .יםפְ לְ קְ 4ְקְחְ שְ מְ ידְבְ סְ פְ אְהְ ים.ְהּופְ לְ קְ 6ְשְְיְיְ טְ מֹולְ  .8

ְי?טְ מֹולְ ְרּואְ שְ יםְנְ פְ לְ הְקְ מְ כְ ְְְְְְ

 _________________________________________________________ְתרגיל:

ְ________________________________________________________ְתשובה:

ְ

ְ

ְכְ סּו2ְהְלְ כְ יאְאְ ת.ְהְ ריֹוכְ סּו8ְשְְהְיְ עְ נְ לְ  .9  יות.ְר 

ְכְ הְסּומְ כְ ְְְְְְ ְה?עְ נְ לְ ְרּואְ שְ תְנְ יֹור 

 _________________________________________________________ְתרגיל:

 ________________________________________________________ְתשובה:

ְ

 

ְיםְפְ דְ לְ יְ 6ְים.ְדְ לְ יְ 11ְְיּוטְהְ מְ חְ שְ גְלְ חּובְ  .11  .שּור 

ְְג?חּובְ ְרּואְ שְ יםְנְ דְ לְ הְיְ מְ כְ ְְְְְְ

 _________________________________________________________ְתרגיל:

 ________________________________________________________ְתשובה:

 



ְ
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ְכְ הְסְ תְ נְ יאְקְ ים.ְהְ לְ קְ שְ 7ְְיּויתְְהְ נְ רֹולְ  .1  ים.לְ קְ שְ 3ְְ-הְבְ יְ ר 

ְית?נְ רֹולְ ְרּואְ שְ יםְנְ לְ קְ הְשְ מְ כְ ְְְְְְ

 _________________________________________________________ְתרגיל:

ְ:ְ________________________________________________________תשובה

 

 .ְיהְ תְ רֹובְ חְ יםְלְ יקְ טְ סְ מְ 2ְהְנְ תְ תְנְ ינְ ים.ְעְ יקְ טְ סְ מְ 3ְתְינְ עְ הְלְ תְ נְ אְקְ מְ אְ  .2

ְְת?ינְ עְ לְ ְרּואְ שְ יםְנְ יקְ טְ סְ הְמְ מְ כְ ְְְְְ

 _________________________________________________________ְתרגיל:

 ________________________________________________________ְתשובה:

ְ

 

ְאְהְ ים.ְהּופְ לְ קְ 8ְשְְיְיְ נְ דְ לְ  .3  ים.ְפְ לְ קְ 2ְקְחְ שְ מְ בְ ְיחְ וְ ר 

ְי?נְ דְ שְלְ יםְיְ פְ לְ הְקְ מְ כְ ְְְְְְ

 _________________________________________________________ְתרגיל:

 ________________________________________________________ְתשובה:

ְ

ְים.ְלונְ בְ 5ְדְהְעֹולְ יבְ יאְקְ ים.ְהְ נְ לֹובְ 2ְשְְהְיְ יר ְשְ .ְלְ 4

ְה?יר ְשְ שְלְ יםְיְ נְ לֹוהְבְ מְ כְ ְְְְ

 _________________________________________________________ְתרגיל:

 ________________________________________________________ְתשובה:

 

 

ְת.ְחְ דְאְ לְ קֹותְשֹויסְ פְ לְְחְ יְ אְ הְלְ נְ תְ יאְנְ ד.ְהְ לְ קֹויסותְשֹופְ חְ 6ְהְתְ נְ רְקְ .ְבְ 5

ְְר?בְ לְ ְרּואְ שְ דְנְ לְ קֹותְשֹויסֹופְ הְחְ מְ כְ ְְְְְְְְְ

 _________________________________________________________ְתרגיל:

 ________________________________________________________ְתשובה:
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ְים.ְלְ קְ שְ 2ְדְאְעֹובְ אְ הְמְ לְ יבְ יאְקְ ים.ְהְ לְ קְ שְ 6ְְיּוירְהְ שְ .ְלְ 6

ְל?כְ הְ ְְךסְ ירְבְ שְ שְלְ יםְיְ לְ קְ הְשְ מְ כְ ְְְְְְְְְְ

 _________________________________________________________ְתרגיל:

ְ:ְ________________________________________________________תשובה

 

ְהְלְ תְ נְ אְקְ מְ אְ  .7 ְהְלְ תְ נְ אְקְ תְ בְ ת.ְסְ צֹולְ חּו4ְתְינְ ר   ה.ְצְ לְ חּודְתְעֹוינְ ר 

ְשְלְ תְיְ צֹולְ הְחּומְ כְ       ְְת?ינְ ר 

 _________________________________________________________ְתרגיל:

 ________________________________________________________ְתשובה:

ְ

 

ְבְ גְ לְ  .8 ְגּו4ְןְְתְ אְנְ ים.ְהּולְ תּויְחְ ר ְגּו6ְשְְלְיְ יאְ ר   ים.ְר 

ְהְגּומְ כְ       ְ?רּואְ שְ יםְנְ ר 

 _________________________________________________________ְתרגיל:

ְ________________________________________________________ְתשובה:

ְ

 ת.ְֹובּוב6ְדְהְעֹותְ דְ לְ םְהּויֹוהְלְ לְ יבְ יאְקְ ת.ְהְ ֹובּוב3ְשְְלְיְ יטְ לְ לְ  .9

ְל?יטְ לְ שְלְ תְיְ ֹובּוהְבמְ כְ       

 _________________________________________________________ְתרגיל:

 ________________________________________________________ְתשובה:

 

 

 ת.ְנֹורֹופְ עְ 7ְהְנְ ןְקְ תְ נְ הֹוהְיְ לְ חְְשְ ת.ְאְ נֹורֹופְ עְ 2ְְהְתְ נְ לְקְ יכְ מְ  .11

ְְד?חְ יְ םְבְ יהְ נְ שְ שְלְ תְיְ נֹורֹופְ הְעְ מְ כְ    

 _________________________________________________________ְתרגיל:

 ________________________________________________________ְתשובה:

ְ

 

 


