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 שם המספר

 מספר סודר.לבין מספר מונה אנו מבדילים בעברית בין 

 כמות של דברים )ילדים, תפוחים, שנים...(. לספוראנו משתמשים במספר המונה כאשר אנו רוצים : מספר מונה

 מה נעשה?

 . נבדוק מה אנחנו סופרים.1

 נעביר את שם העצם לצורת היחיד ונוסיף לו שם תואר. זכר או נקבה: . נבדוק אם מה שאנחנו סופרים הוא 2

  = נקבה טובהשנה  –שנים      = זכר מבריקחלון  –לדוגמה: חלונות 

 

 

 לדוגמה: תלמידים ותלמידות = גם וגם = זכר הזכר.*כאשר סופרים גם זכר וגם נקבה, נלך לפי 

 מועמדים ומועמדות = גם וגם = זכר                                                                                              

. מיודע= יש לפניו ה' הידיעה לא מיודעאו  מיודעדברים, נבדוק אם מה שאנחנו סופרים  10-1כשסופרים רק . 3
        )ספרי(.)הספר( או שיש בו כינוי שייכות 

 שימו לב! נקבה זכר המספר
 לא מיודע 

 
 מיודע

 
 לא מיודעת

 
 מיודעת

 
 

 ילד ֶאָחד ַאַחת ַאַחת ַאַחד ֶאָחד 1
 ַאַחד הילדים

  ְשֵתי ְשַתִים ְשֵני ְשַנִים 2

3 
 

 בניםְשֹלֶשת ה ְשֹלש ָשֹלש תְשֹלשֶ  הְשֹלשָ 
 ְשֹלש הבנות

4 
 

 ארבעת הבנים ַאְרַבע ַאְרַבע תַאְרַבעַ  הַאְרָבעָ 
 ארבע הבנות

 חמשת הבנים ֲחֵמש ָחֵמש תֲחֵמשֶ  הֲחִמשָ  5
 חמש הבנות 



 כל הזכויות שמורות לרותם ביבי ©

 

 

 שימו לב! נקבה זכר המספר
 ַאַחד עשר כוכביא )כוכבים( ַאַחת ֶעְשֵרה ַאַחד ָעָשר 11

 
 בשנה יש ְשֵנים ָעָשר חודשים ְשֵתים ֶעְשֵרה ְשֵנים ָעָשר 12

 
13 
 

  ְשֹלש ֶעְשֵרה ְשֹלָשה ָעָשר

14 
 

  ֶעְשֵרהַאְרַבע  ַאְרָבָעה ָעָשר

15 
 

  ֲחֵמש ֶעְשֵרה ֲחִמָשה ָעָשר

16 
 

  ֵשש ֶעְשֵרה ִשָשה ָעָשר

17 
 

  ְשַבע ֶעְשֵרה ִשְבָעה ָעָשר

 זוכרים: ְשמֹוֶנה ֶעְשֵרה ְשמֹוָנה ָעָשר  18
 AAAָאה -ָאה-בזכר: ָאה

 ֶאה-ֶאה-בנקבה: ֶאה
 

 ְשמֹוֶנה מאות!! 
 אין כזה דבר שמוָנה מאות

 
  ְתַשע ֶעְשֵרה ִתְשָעה ָעָשר 19

 

 ששת הבנים ֵשש ֵשש תֵששֶ  הִששָ  6
 שש הבנות 

 
 

 שבעת הבנים ֶשַבע ֶשַבע תִשְבעַ  הִשְבעָ  7
 ֶשַבע הבנות
 ְשַבע מאות

 ְשמֹוָנה בנים ְשמֹוֶנה ְשמֹוֶנה תְשמֹונַ  הְשמֹונָ  8
 ְשמוֶנה בנות

 בנות אוהבות סגול!
  ֶתַשע ֵתַשע תִתְשעַ  הִתְשעָ  9
 עשרת ימי תשובה ֶעֶשר ֶעֶשר תֲעֶשֶר  הֲעָשָר  10
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 שמוֶנה ֶעְשֵרהדני בן                      ארבע עשרהדן בן 

 שמוֶנה ֶעְשֵרהדנית בת                  ארבע עשרהדנה בת 

 כללים שמוכרחים לזכור!

משום שאנו סופרים את ְשמֹוֶנה מאות : ְשֹלש מאות, ְתַשע מאות, תנקבה מיודעהמספרים יהיו ב מאות. לפני 1
 ומאה היא נקבה. מאותה
 
אלפים ששת אלפים, שנים עשר אלף משום שאנו סופרים את ה :מיודעבזכר המספרים יהיו  לפיםאאלף/ . לפני 2

 ואלף הוא זכר.
 .צורת רבים –"אלפים" משתמשים ב 10,000-3000

  –אבל 

 .צורת יחיד –אלף" משתמשים ב" 11,000 ַאַחד עשר אלףאבל מ
 
ומיליון הוא  מיליוניםחמישה מיליונים משום שאנו סופרים את ה מיודע: לאבזכר המספרים יהיו  מיליון. לפני 3

 זכר.
 

 

 :לדרך פתרון דוגמה

 :  ושם העצם אותו סופרים רושמים במילים את "מאות" ו"אלף"/ "אלפים" שלב א': חדרים: 39154

 חדרים 39מאות  4אלף  15

 עוברים מספר מספר ובודקים מה סופרים:  שלב ב:

 )ולא אלפים(  אלףולכן זה  11,000; זה מעל חמישה עשר –סופרים אלפים = זכר  – 15

  ארבע מאות –סופרים מאות = נקבה  – 4

 שלושים ותשעה –= זכר  גדול סופרים חדרים, חדר – 39

 שלושים ותשעה חדריםמאות חמישה עשר אלף ארבע 

 

 שמוכרחים לזכור:המשך כללים 

  .ְשלֹוָשהפי ֲעָשָרה, פי  בזכר לא מיודע:המספרים יהיו  אחרי פי. 4

      באפריל )ולא שני!!!(שניים בטבת,  עשרהבאפריל,  ֶאָחדבאב,  תשעה זכר לא מיודע:תמיד יהיה ב תאריך. 5

 _____תאריך הלידה שלי הוא: __________
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 ציחֵ צי          זוכרים: צעד וחֵ  א.  שברים:. 7

 ִצי שעה      ֲחִצי                חיכיתי לך ֲח                              

  .ב
𝟏

𝟑
 -ו  

𝟏

𝟒
 לכן:  בזכר.הם  

 הסנדוויץ. מרבעים שלושה התפוח,  שלשלישים  שני : "של"או  "מ/"מןאם כתוב לאחר השבר 

 הסנדוויץ. רבעיהתפוח, שלושת  שלישיאם לא כתוב מן/של לפני שם העצם: שני 

 -מ)= בכל שאר השברים ג.
𝟏

𝟓
 שמיניות. שבעחמישיות,  ארבע נקבה:המונה והמכנה יבואו ב ומעלה( 

 
מספר סעיף, מספר  מספר טלפון,מספר שמשתמשים בו כדי לציין מספר עמוד, מספר שאלה,  מספר סתמי:. 8

 אוטובוס, מספר תעודת זהות.
 

 איך נזהה מספר סתמי?

 בכל מקום שאפשר להוסיף את המילה "מספר", זהו מספר סתמי!

 מספר סתמי תמיד יבוא בנקבה לא מיודעת!

 .ַאַחתלדוגמה: שיר )מספר( ַאְרַבע, קומה )מספר( ְשמֹוֶנה, אוטובוס )מספר( 
 

הילדה התשיעית, הכבש  לדוגמה: הילד הראשון, ביחס לפרטים אחרים. סודר משמש לציון מיקומו של פרטר מספ
 השישה עשר, המאה השלוש עשרה.

 זכר 
 

 נקבה

 ראשון 1
 

 ראשונה

2 
 

 שנייה שני

3 
 

 שלישית שלישי

4 
 

 רביעית רביעי

5 
 

 חמישית חמישי

6 
 

 שישית שישי

7 
 

 שביעית שביעי

 שמינית שמיני 8
9 

 
 תשיעית תשיעי

10 
 

 עשירית עשירי
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  נקבה זכר המספר
  ַאַחת ֶעְשֵרה ַאַחד ָעָשר 11
  ְשֵתים ֶעְשֵרה ְשֵנים ָעָשר 12
13 
 

  ְשֹלש ֶעְשֵרה ְשֹלָשה ָעָשר

14 
 

  ֶעְשֵרהַאְרַבע  ַאְרָבָעה ָעָשר

15 
 

  ֲחֵמש ֶעְשֵרה ֲחִמָשה ָעָשר

16 
 

 הששה עשרהכבש  ֵשש ֶעְשֵרה ִשָשה ָעָשר

17 
 

  ְשַבע ֶעְשֵרה ִשְבָעה ָעָשר

 זוכרים: ְשמֹוֶנה ֶעְשֵרה ְשמֹוָנה ָעָשר  18
 AAAָאה -ָאה-בזכר: ָאה

 ֶאה-ֶאה-בנקבה: ֶאה
 

  ְתַשע ֶעְשֵרה ִתְשָעה ָעָשר 19
 

 

 

 לב: מספר סתמי לעומת מספר סודרשימו 

 

 סעיף חמש עשרה
 

 תרגיל ארבע
 

 ֶעְשֶרה ֶנהשיר שמו
 

 

 הסעיף החמישה עשר 
 

 התרגיל הרביעי
 

 ָנה ָעָשרהשיר השמו
 

 

 
 

 


