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 ____________________ ֵׁשם:_

 ___________________ ִּכָּתה:_

 __________________ ַּתֲאִריְך:_

בהצלחה!

ָבִריםּפֶֶרק ב - ְשׁ
)נֹוְׂשִאים 8 - 9(  

ֻדְגָמאֹות_ִלְמִׂשימֹות_ְלִמְבָדק

ָּכל ִסְרטּוט ְמַיֵצג ָׁשֵלם ַהְמֻחָלק ַלֲחָלִקים ָׁשִוים.  .1

ָכל ָׁשֵלם? ֵאיְך ִנְקָרא ַהֵחֶלק ַהָצבּוַע ְבּ  

צּוָרה ָמֵתָמִטית ּוְבִמִלים. ִמְתחּו ַקו ִמָּכל ָׁשֵלם ֶאל ַהֶׁשֶבר ְבּ  

1
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1
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1
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1
8

ֵחִצי ְׁשִמיִנית ֲחִמיִׁשית  ֶרַבע

__________ __________ __________ __________
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ֶּפֶרק בדוגמאות למשימות למבדק

( ֵמַהָׁשֵלם.
1
6 ַהִקיפּו ֶאת ַהצּורֹות ֶׁשַהֵחֶלק ַהָצבּוַע ָּבֶהן ְמַיֵצג ִׁשִׁשית ) א.   .2

5 6 7

1 2 3 4

ַּבצּורֹות ֶׁשלֹא ִהַקְפֶתם, ִּכְתבּו ֵאיְך ִנְקָרא ַהֵחֶלק ַהָצבּוַע ְּבִמִלים ּוְבצּוָרה ָמֵתָמִטית. ב. 

ְּבִמְסֶגֶרת ____:  ְּבִמִלים _____________  ְּבצּוָרה ָמֵתָמִטית:    

ְּבִמְסֶגֶרת ____:  ְּבִמִלים _____________  ְּבצּוָרה ָמֵתָמִטית:    

ְּבִמְסֶגֶרת ____:  ְּבִמִלים _____________  ְּבצּוָרה ָמֵתָמִטית:    

ָהִרּבּוַע ֶׁשִלְפֵניֶכם ְמַיֵצג ָׁשֵלם.  .3

ַחְלקּו ֶאת ָהִרּבּוַע ַלֲחָלִקים ָׁשִוים ִּכְרצֹוְנֶכם. א.   

ִצְבעּו ֵחֶלק ֶאָחד, ְוִכְתבּו ֵאיְך ִנְקָרא ַהֵחֶלק  ב.   

ַהָצבּוַע ְּבִמִלים ּוְבצּוָרה ָמֵתָמִטית.   

  

ַהֵחֶלק ַהָצבּוַע ִנְקָרא ְּבִמִלים: ___________,    

 . ּוְבצּוָרה ָמֵתָמִטית:    
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ֶּפֶרק בדוגמאות למשימות למבדק

ָּכל ִסְרטּוט ְמַיֵצג ָׁשֵלם ַהְמֻחָלק ַלֲחָלִקים ָׁשִוים.  .4

( ֵמַהָׁשֵלם.
1
2 ַהִקיפּו ְׁשֵלִמים ֶׁשַהֵחֶלק ַהָצבּוַע ָּבֶהם ְמַיֵצג ֵחִצי )  

1 2 3

4 5 6

ִלְפֵניֶכם ִסְרטּוִטים ֶׁשל ְׁשֵלִמים ָׁשִוים ְּבָגְדָלם. ָּכל ָׁשֵלם ְמֻחָלק ַלֲחָלִקים ָׁשִוים.  .5

ִצְבעּו ֵחִצי ִמָּכל ָׁשֵלם. ִׂשימּו ♥! ֵיׁש ַּכָמה ֶאְפָׁשֻריֹות ִלְתׁשּוָבה ְנכֹוָנה. א.   

1 2

 _________________________ ַּכָמה ֲחָלִקים ֵהם ֵחִצי ִמִׁשָׁשה ֲחָלִקים ָׁשִוים?  _ ב.   

 ________________________ ַּכָמה ֲחָלִקים ֵהם ֵחִצי ֵמֲעָׂשָרה ֲחָלִקים ָׁשִוים?  _   
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ֶּפֶרק בדוגמאות למשימות למבדק

( ֵמַהְּפִריִטים.
1
2 ַהִקיפּו ִמְסְגרֹות ֶׁשְצבּוִעים ָּבֶהן ֵחִצי ) א.   .6

1 2

3 4

( ֵמַהְּפִריִטים.
1
3 ַהִקיפּו ִמְסְגרֹות ֶׁשְצבּוִעים ָּבֶהן ְׁשִליׁש ) ב.   

1 2

3 4
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ֶּפֶרק בדוגמאות למשימות למבדק

ְּבָכל ִמְסֶגֶרת ִּכְתבּו ַּכָמה ְּפִריִטים ֵיׁש, ּוַפֲעלּו ַעל-ִּפי ַההֹוָראֹות.  .7

ַּבִמְסֶגֶרת ֵיׁש ___ ִעגּוִלים.

 _____________ ִצְבעּו ֶרַבע ֵמָהִעגּוִלים. ַּכָמה ִעגּוִלים ְצַבְעֶתם?

_______________  ִעגּוִלים. ַהַמְסָקָנה: ֶרַבע ִמ-8 ִעגּוִלים ֵהם 

1

ַּבִמְסֶגֶרת ֵיׁש ___ ִעגּוִלים.

 _____________ ִצְבעּו ֶרַבע ֵמָהִעגּוִלים. ַּכָמה ִעגּוִלים ְצַבְעֶתם?

______________  ִעגּוִלים. ַהַמְסָקָנה: ֶרַבע ִמ-12 ִעגּוִלים ֵהם 

2

ַּבִמְסֶגֶרת ֵיׁש ___ ִעגּוִלים.

ִצְבעּו ִׁשִׁשית ֵמָהִעגּוִלים. ַּכָמה ִעגּוִלים ְצַבְעֶתם?____________ 

_____________  ִעגּוִלים. ַהַמְסָקָנה: ִׁשִׁשית ִמ-12 ִעגּוִלים ֵהם 

3

ַּבִמְסֶגֶרת ֵיׁש ___ ִעגּוִלים.

ִצְבעּו ִׁשִׁשית ֵמָהִעגּוִלים. ַּכָמה ִעגּוִלים ְצַבְעֶתם?____________ 

_____________  ִעגּוִלים. ַהַמְסָקָנה: ִׁשִׁשית ִמ-18 ִעגּוִלים ֵהם 

4
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ֶּפֶרק בדוגמאות למשימות למבדק

ָּכל ִסְרטּוט ְמַיֵצג ָׁשֵלם ַהְמֻחָלק ַלֲחָלִקים ָׁשִוים.  .8

ָגְדָלם. ֵלִמים ָׁשִוים ְבּ ָּכל ַהְשׁ  

ַּפֲעלּו ְּבָכל ִמְסֶגֶרת ַעל-ִּפי ַההֹוָראֹות.  

צּוָרה ָמֵתָמִטית ַעל-ַגֵּבי ָּכל ֶאָחד ֵמַהֲחָלִקים, ֵאיְך ִנְקָרא ָּכל  ָכל ֶאָחד ֵמַהִסְרטּוִטים ִּכְתבּו ְבּ ְבּ א.   

ֵחֶלק. 

ָבִרים ַהַמְתִאיִמים, ְוַסְמנּו > אֹו <.  ְתבּו ֶאת ַהְשׁ ִכּ ב.   

     

ַהֵחֶלק ַהָצבּוַע ְּבָלָבן ַהֵחֶלק ַהָצבּוַע ְּבָאפֹר   

1

     

ַהֵחֶלק ַהָצבּוַע ְּבָלָבן ַהֵחֶלק ַהָצבּוַע ְּבָאפֹר   

2
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ֶּפֶרק בדוגמאות למשימות למבדק

ֵהָעְזרּו ִּב"ְרצּועֹות ְׁשָבִרים", ְוַסְמנּו > אֹו < , ָּכְך ֶׁשִיְתַקְּבלּו ִּבטּוִיים ְנכֹוִנים.  .9
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ָּכל ִעגּול ֶׁשִלְפֵניֶכם ְמַיֵצג ָׁשֵלם ַהְמֻחָלק ַלֲחָלִקים ָׁשִוים.  .10

 __________________________ ְלַכָמה ֲחָלִקים ָׁשִוים ְמֻחָלק ָּכל ֶאָחד ֵמָהִעגּוִלים? א.   

1 2 3

( ֵמָהִעגּול ְּבָׁשלֹוׁש ְדָרִכים ׁשֹונֹות.
1
2 ִצְבעּו ֵחִצי ) ב.   

ַּכָמה ְרָבִעים ֵיׁש ַּבֲחִצי ִעגּול? __________________ ג.   
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ֶּפֶרק בדוגמאות למשימות למבדק

ָּכל ַמְלֵּבן ֶׁשִלְפֵניֶכם  ְמַיֵצג ָׁשֵלם ַהְמֻחָלק ַלֲחָלִקים ָׁשִוים.  .11

 _________________________ ְלַכָמה ֲחָלִקים ָׁשִוים ְמֻחָלק ָּכל ֶאָחד ֵמַהַמְלְּבִנים? א.   

( ֵמַהְמַלֵּבן ְּבָׁשלֹוׁש ְדָרִכים ׁשֹונֹות.
1
2 ִצְבעּו ֵחִצי ) ב.   

 _____________________________________ ַּכָמה ְׁשִמיִניֹות ֵיׁש ַּבֲחִצי ַמְלֵּבן?  ג.   

1 2 3




