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  מידות ומדידותמידות ומדידותמידות ומדידותמידות ומדידות        –  ד פרק

 בחוברתששימשו  את המשימות משימות אלו תואמות .לפניכם דוגמאות למשימות למבדק ברמות חשיבה שונות

  ."מידות ומדידות"הוראת הנושא ל

סרטוט של , אומדן של יחידות מידה :"גאומטריתחשיבה "במשימות המוצעות באים לידי ביטוי היבטים שונים של 

הן באמצעות מתווך והן באמצעות , השוואות בין משקלי חפצים הן בהשוואה ישירה, עלי אותו היקףמלבנים שונים ב

השוואה בין מידות משקל באמצעות המרתן ליחידה , התאמת המידה ויחידת המידה לנמדד, יחידות מידה מוסכמות

תוך בהסברים ונימוקים  מתן ,חישוב משכי זמן של פעילויות גם באזורי זמן שונים בהשוואה לשעון מקומי, אחידה

  .שימוש בשפה מתמטיתכדי 

התלמידים בחומר שנלמד הן מבחינת התכנים והן מבחינת ה של שליטהמטרת המבדק היא לבדוק את מידת 

  ."גאומטריתחשיבה "יש לבחור משימות הנותנות מענה להיבטים שונים של בהתאם לכך . המיומנויות

 . התלמידים ולמשך הזמן המיועד לביצוע המבדקלרמת  בהתאםת בבניית המבדק יש לבחור מספר משימו

 .חוברת הלימודשל ' ם שנלמדו בפרק דנושאיהפי -להלן תיאור המשימות על

  

  מדידות אורך  .א

 )'ב3 ,2-1 משימות(הפך לומ "מ למ"מ ומ"ובין סהפך לומ "מ למ"המרה בין ס •

 ) 14-13, 3ת משימו( מ בעזרת סרגל"מ ומ"מ או בס"מדידת אורכי קטעים בס •

 )6-4משימת (הפך לומ "מ לס"ובין מטרים וסהפך לומ "המרה בין מטרים לס •

 )9-7משימות (מ ומטרים "ת המידה קו יחיד,אומדן •

  )10משימה (הפך לוהמרה בין מטרים לקילומטרים  •

  ) 11, 9-7משימות (הפך לוהמרה בין מטרים לקילומטרים ומטרים  •

  ) 12משימה (ן ליחידה אחידה השוואה בין מידות אורך באמצעות המרת •

  )15-13משימות  (התמקדות במלבניםב ,חישוב היקף של מצולעים •

  ) 15משימה (סרטוט מלבן בעל היקף נתון  •

  

   מדידות משקל  .ב

  משימות( של חפצים שונים בהשוואה ישירה ובאמצעות מתווך בעזרת מאזני כפות יםמשקלה בין השווא •

18-16( 

  ) 19משימה (וסכמות בעזרת מאזני כפות מדידת משקל ביחידות מידה מ •

-22, 19 ,16-15 משימות (והמרה בין יחידות אלו, מקובלות משקל יחידותבאמצעות פתרון בעיות אותנטיות  •

21(   

 ) 20משימה (הפך לוהמרה בין קילוגרמים לגרמים  •

  ) 22-21משימות (הפך לוהמרה בין קילוגרמים וגרמים לגרמים  •

  )23משימה (והמרה בין יחידות אלו , מוסכמות יחידות משקלעות באמצפתרון בעיה אותנטית  •
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 ) 26, 24משימות (הפך לוהמרה בין קילוגרמים לטונות  •

 ) 26-25 משימות(הפך לוהמרה בין טונות וקילוגרמים לקילוגרמים  •

  )27משימה (התאמת המידה ויחידת המידה לנמדד  •

 )28משימה (השוואה בין מידות משקל באמצעות המרתן ליחידה אחידה  •

 

   מדידות נפח  .ג

  ) 30-29משימות  ("נפח"משמעות המושג  •

 )34-31משימות (נפחים ה בין השווא •

  

    קריאת שעון–מדידות זמן   .ד

  )35משימה (הפך לוהמרה בין שעות לדקות  •

  ) 40, 37-36משימות (חישוב משכי זמן של פעילות  •

 )38משימה ( ספרתישעון בים ודקות בשעון מחוגשל רבעי שעות ושל , חצאי שעותה של הצג •

 )39משימה (חישוב משכי זמן של פעילויות באזורי זמן שונים בהשוואה לשעון מקומי  •
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            ּוְמִדידֹותּוְמִדידֹותּוְמִדידֹותּוְמִדידֹות    ֹותֹותֹותֹותדדדדמִ מִ מִ מִ         –  גפרק 

            ))))11111111----17171717    נֹוְׂשִאיםנֹוְׂשִאיםנֹוְׂשִאיםנֹוְׂשִאים((((

  למבדק למשימות דוגמאות
ַהְצָלָחה   !ּבְ

  
   לגֵ ַסְר    :ּודיצִ     

    

 . תַהֲחֵסרוֹ  ָהֹאֶר ֹותדִמ  ֶאת ְתבּוּכִ   .1

  מ "מ______ = מ " ס105  מ "מ______  =   מ"ס 4

  מ" מ480= מ "ס______   מ"מ______ =   מ " ס13

  מ" מ1,200= מ "ס______   מ"מ______ =   מ " ס30

 

  .ַהֲחֵסרֹות ָהֹאֶר ֹותדִמ  ֶאת ְתבּוּכִ   .2

  מ" מ38= מ "מ______ -מ ּו"ס______   מ"מ______  =מ  " מ4-מ וְ " ס3

   מ" מ415= מ "מ______ -מ וַ "ס______   מ"מ______  =מ " מ2- מ ּו" ס20

  

  .ְרטּוטִס ּבַ  אֹוָתם ְוִכְתבּו ,ְפֵניֶכםלִ ׁשֶ  ְלֵּבןמַ הַ ַהְצָלעֹות ֶׁשל ָאְרֵכי ִמְדדּו ְּבֶעְזַרת ַסְרֵגל ֶאת   .א  .3
  

  מ "מ_______ מ  "ס_______ 

  

  

                  מ"מ_______ מ  "ס_______   

  

  

  

   .ְלֵּבןמַ הַ ִליֶמְטִרים ֶאת ָהֹאֶר ֶׁשל ָּכל ַאַחת ֵמַהְצָלעֹות ָהֲאֵחרֹות ֶׁשל ִּכְתבּו ְּבִמי  .ב  

    ________________________________________________________________ 

  

  _________________  : ֵׁשם

ַתֲאִרי :_______________  
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 . ַהֲחֵסרֹות ָהֹאֶר ֹותדִמ  ֶאת ְתבּוּכִ   .4

   מ"ס______   =ֶמְטִרים 8

  מ"ס______  = ֶמְטִרים 10

  מ"ס 6,000 = ֶמְטִרים______ 

  מ"ס 3,000 = ֶמְטִרים______ 

  מ" ס7,500=  ֶמְטִרים______ 

  

  .ַהֲחֵסרֹות ָהֹאֶר ֹותדִמ  ֶאת ְתבּוּכִ   .5

  מ"ס______   =מ"ס 80-ּו ֶמְטִרים 3

  מ"ס 352  =מ"ס______ -וַ  ֶמְטִרים______ 

  מ" ס2,030 =מ "ס______ - ּוֶמְטִרים______ 

  

 .ְרָחקמֶ לַ  התָ ַהּכִ  ְלִמיֵדיתַ  ָקְפצּו לּותְמ ִהְתעַ  ְּבִׁשעּור  . א  .6

  .ְבָלהטַ הַ  ֶאת ַהְׁשִלימּו. התָ ֵמַהּכִ  ְלִמיִדיםתַ  ְׁשלֹוָׁשה ֶׁשל ִפיָצהְק הַ  ַקיֶמְרחַ  ְפֵניֶכםלִ ׁשֶ  ְבָלהטַ ּבַ     

   ְּבֶסְנִטיֶמְטִרים ַפץָק ׁשֶ  ְרָחקמֶ הַ    ּוְבֶסְנִטיֶמְטִרים ְּבֶמְטִרים ַפץָק ׁשֶ  ְרָחקמֶ הַ    ֶלדיֶ הַ  םׁשֵ 

    מ"ס 72-וְ  ֶמֶטר 1  ִסיָון

  מ"ס 125    רֹוִעי

  מ"ס 150    ִנירוֹ 

  

   .ַהְסִּבירּו ֶאת ְתׁשּוַבְתֶכם? ִמי ִמְׁשלֹוֶׁשת ַהְיָלִדים ָקַפץ ַלֶמְרָחק ַהָגדֹול ְּביֹוֵתר  .ב   

________________________________________________________________  
  

    ? ַהְקִפיָצה ַלֶמְרָחק ַהָקָצר ְּביֹוֵתרֵבין לְ ָמה ַהֶהְפֵרׁש ֵּבין ַהְקִפיָצה ַלֶמְרָחק ַהָגדֹול ְּביֹוֵתר   .ג

________________________________________________________________  
  

  . ָעֶליהָ ַוֲענּו , ְבָלהטַ ֶׁשּבַ  ְּבֶעְזַרת ַהְנתּוִנים ָעֶליהָ ֶׁשֶאְפָׁשר ַלֲענֹות  ְׁשֵאָלהַחְּברּו   .ד

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
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 ְסלּולמַ ֵמהַ  ֶמֶטר 280 ָרץ ֵמָהָרִצים ֶאָחד ָּכל  . ָרִצים ְׁשלֹוָׁשה ְקבּוָצה ְּבָכל ִפיםְת תַ ִמְׁש  ְׁשִליִחים ְּבֵמרֹוץ  .7

  .בּוָצהְק הַ  ֶׁשל

  
 ?ילֹוֶמֶטרִק ִמ  ָקָטן אוֹ  דֹולגָ  ,בּוָצהְק ּבַ  ָהָרִצים ֶׁשתוֹ ְׁשל ֶׁשָרִצים ָהִריָצה ֶמְרָחק ַהִאם  .א  

________________________________________________________________  
  

  ? ְּבַיַחד ְקבּוָצה ְּבָכל ָהָרִצים ֶׁשתוֹ ְׁשל ֶׁשָרִצים ְרָחקמֶ הַ  ַמהּו  .ב  

________________________________________________________________  

 

  .ׁשּוגְ פְ נִ ׁשֶ  ַעד ,זוֹ  ִלְקַראת זוֹ  ָּבֶרֶגל ְוָהְלכּו ,הִמֵּביתָ  ַאַחת ָּכל ָיְצאּו ְוִסיָון ִׁשיִרי  .8

  . ֶמֶטר 675 ָהְלָכה ְוִסיָון, ֶמֶטר 540 ִׁשיִרי ָהְלָכה ׁשגָ פְ ִמ הַ  תַד ִלְנקֻ  ַעד
  

 אוֹ  ילֹוֶמֶטרִק ִמ  דֹולגָ  ,ׁשגָ פְ ִמ הַ  תדַ ִלְנקֻ  ַעד ַיַחד יֶהןתֵ ְׁש  ֶׁשָהְלכּו ְרָחקמֶ הַ  ַהִאם, קיָ ִּבְמדֻ  בׁשֵ ְלחַ  ְּבִלי  .א  

  .ׁשּוַבְתֶכםְת  ֶאת ַהְסִּבירּו? ילֹוֶמֶטרִק ִמ  ָקָטן

________________________________________________________________  
  

  .ׁשגָ פְ ִמ הַ  תַד ִלְנקֻ  ַעד ַיַחד יֶהןתֵ ְׁש  ֶׁשָהְלכּו ְרָחקמֶ הַ  ַמהּו, ּוְבֶמְטִרים ְּבִקילֹוֶמְטִרים ְתבּוּכִ   .ב  

  .ֶמֶטר ______-ו ִקילֹוֶמֶטר ______    

  

  . ְמגּוֵריֶהם ִלְׁשכּוַנת ִביבסָ ִמ  םָרִצי ֵהם ָּכ ְלֵׁשם. ִעירֹוִנית ִריָצה ֲחרּותתַ  ִלְקַראת ִניםְמ ִמְתַא ְורֹוִעי ןָד   .9

  .ֶמֶטר 2,950 ֶׁשָאְרּכוֹ  ְּבַמְסלּול ָרץ ְורֹוִעי ,ֶמֶטר 3,405 ֶׁשָאְרּכוֹ  ְּבַמְסלּול ָרץ ןָד 
   
   ?ָּפחֹות המָ ּוְבכַ , ִקילֹוֶמְטִרים לֹוָׁשהְׁש ִמ  ָּפחֹות ֶׁשָאְרּכוֹ  ְּבַמְסלּול ָרץ ֵמֶהם ִמי  .א  

________________________________________________________________  
  

 .ּוְבֶמְטִרים ְּבִקילֹוֶמְטִרים הזֶ הַ  ְרָחקמֶ הַ  ֶאת ִּכְתבּו  .ב  

  .ֶמֶטר______ -ו ִקילֹוֶמֶטר______     

  

 . ַהֲחֵסרֹות ָהֹאֶר ֹותדִמ  ֶאת ִּכְתבּו  .10

    ֶמֶטר 4,000=  מ"ק______    ֶמֶטר______  = מ"ק 8

  ֶמֶטר 7,500 = מ"ק______   ֶמֶטר______  = מ"ק 10
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  .ַהֲחֵסרֹות ָהֹאֶר ֹותדִמ  ֶאת ְתבּוּכִ   .11

  ֶמֶטר______ -ּו ִקילֹוֶמֶטר______  = ֶמֶטר 3,700

  ֶמֶטר______ -וְ  ִקילֹוֶמֶטר______  = ֶמֶטר 2,070

  ֶמֶטר______  = ֶמֶטר 750- ּו ִקילֹוֶמְטִרים ְׁשֵני

  ֶמֶטר______ =  ֶמֶטר 200-ּו ִקילֹוֶמְטִרים ְׁשלֹוָׁשה

  

  .ְּביֹוֵתר דֹוָלהגְ הַ  הדָ ִמ לַ  ְּביֹוֵתר הנָ טַ ְק הַ  הדָ ִמ ֵמהַ  רֶד סֵ הַ  ִּפי-ַעל ֹותדִמ הַ  ֶאת רּוְד סַ   .12

    ֶמֶטר 1,500, מ"ס 1,500, ֶמֶטר 1,005, ֶמֶטר 50- וַ  ִקילֹוֶמֶטר 1

        

  ְּביֹוֵתר הנָ טַ ְק הַ  הדָ ִמ הַ       ְּביֹוֵתר דֹוָלהגְ הַ  הדָ ִמ הַ 

  

  _________________ .ְפֵניֶכםלִ ׁשֶ  עלָ צֻ ְמ הַ  ֵׁשם ֶאת ְתבּוּכִ   . א  .13
 

  

  .ְרטּוטִס ּבַ  ֹותדִמ הַ  ֶאת ְוִכְתבּו, ָלעֹותצְ הַ  יכֵ ָאְר  ֶאת לגֵ ַסְר  ְּבֶעְזַרת ְדדּוִמ   .ב  
  

  __________________ .עלָ צֻ ְמ הַ  ֶׁשל ףֵק ַההֶ  ֶאת ְוִכְתבּו ְׁשבּוחַ   . ג  
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 .ם ִּבְגָדִלים ׁשֹוִני,ַמְלֵּבן ּוָרָתםצׁשֶ  ִטיםנֶ ַמגְ  ִריםצְ ְמיַ ְּבֵבית ְדפּוס   .14

     .ִטיםנֶ גְ מַ ֵמהַ  ֶאָחדֶׁשל ט ִלְפֵניֶכם ִסְרטּו  

    מ"ס_______

 

 

  

  מ"ס_______   מ"ס_______  

  

  

  

      מ"ס_______            

  
 .ְרטּוטִס ּבַ  אֹוָתם ְוִכְתבּו ,ְלֵּבןמַ הַ  ֶׁשלֶאת ָאְרֵכי ַהְצָלעֹות  ִמְדדּו  .א  

  
  ________________________________________________. ְלֵּבןמַ הַ  ףֵק הֶ ַחְׁשבּו ֶאת   .ב  

  

   . ִמְצאּו ְוִכְתבּו ֶאת ֶהֵקף ַהַמְלֵּבן.'א  ַמְלֵּבןִסְרטּוטִלְפֵניֶכם   .א  .15

  

________________________________________________________________  
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  .'ב ַמְלֵּבןּכְ  אֹותוֹ  נּוְמ סַ וְ , 'א ַסְרְטטּו ַמְלֵּבן ַאֵחר ֶׁשֶהֵקפֹו ָׁשֶוה ְלֶהֵקף ַמְלֵּבן  .ב  

  
  

  . ְנִטיֶמְטִרים ְּבַאְרָּבָעה סֶ 'א ַסְרְטטּו ַמְלֵּבן ַאֵחר ֶׁשֶהֵקפֹו ָקָטן ֵמֶהֵקף ַמְלֵּבן  •  .ג

 

     .ִמְצאּו ְוִכְתבּו ֶאת ֶהֵקף ַהַמְלֵּבן ֶהָחָדׁש  •  

_____________________________________________________________  
 

ָלעֹות ַהָׁשוֹות צְ ִצְבעּו ֶאת הַ , ִאם ֵּכן? ַהְמֻסְרָטִטים ֵיׁש ְצָלעֹות ָׁשוֹותִנים ּבְ ֵמַהַמלְ ַהִאם ְלָכל ֶאָחד   . ד  

  . ְּבאֹותֹו ֶצַבע
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 ַהֵחֶפץ ֶאל ְּביֹוֵתר לַק הַ  ֵמַהֵחֶפץ, ַהֲחָפִצים ְׁשמֹות ֶאת ְוִכְתבּו ,ְפֵניֶכםלִ ׁשֶ  אְזַנִיםמֹ הַ  ּוֵרייְּבצִ  ִהְתּבֹוְננּו  .16

  . ְּביֹוֵתר ַהָּכֵבד

    

 

 

 

  

  

  

  _____________________________________________________.ׁשּוַבְתֶכםְת  ֶאת קּוְמ נַ 

___________________________________________________________________  

  

  .ֵאלֹותְׁש הַ  ַעל ַוֲענּו, ְפֵניֶכםלִ ׁשֶ  אְזַנִיםמֹ הַ  ּוֵרייְּבצִ  ִהְתּבֹוְננּו  .17

  

  

  

  

 

   

  

  

  

    .ׁשּוַבְתֶכםְת  ֶאת קּוְמ נַ ? ָהִעָּפרֹון אוֹ  ּורדַהּכַ : יֹוֵתר ֵבדּכָ  ָמה   .א   

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

  

 .ׁשּוַבְתֶכםְת  ֶאת קּוְמ נַ ? ימֹוןלִ הַ  אוֹ  ּורדַהּכַ  :יֹוֵתר ָּכֵבד ָמה  .ב  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

  ְּביֹוֵתר ַהַקל  ֵַחֶפץה  ְּביֹוֵתר ַהָּכֵבד ַהֵחֶפץ
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   .ֵאָלהְׁש הַ  ַעל ַוֲענּו ,ְפֵניֶכםלִ ׁשֶ  ּוריצִ ּבַ  ִהְתּבֹוְננּו  .18

  _______? ִמְׁשָקָלםּבְ  ָׁשִוים ֶפרסֵ ְוהַ  ּוססהַ  ַהִאם  

  __________?ֶפרסֵ הַ  אוֹ  ּוססהַ  :ַקל יֹוֵתר ָמה ,א ִאם  

  .ׁשּוַבְתֶכםְת  ֶאת ַהְסִּבירּו  

  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

  

  .ֹמאְזַנִים ְּבָכל ֹותיָהַעְגָבנִ  לַק ִמְׁש  ֶאת ְוִכְתבּו ,ְפֵניֶכםלִ ׁשֶ  אְזַנִיםמֹ הַ  ּוֵרייְּבצִ  ִהְתּבֹוְננּו  .19

  

  

  

  ג"ק___ א  הּוֹותָהַעְגָבִני לַק ִמְׁש   

 

 

 

 

 

  

  ג"ק___ א  הּוָהַעְגָבִניֹות לַק ִמְׁש   
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  . ִּכְתבּו ִּבְגָרִמים ֶאת ִמדֹות ַהִמְׁשָקל ָהְרׁשּומֹות ְּבִקילֹוְגָרִמים  . א  .20

  ְגָרם_______   =ג"ק 9   ְגָרם_______   =ג"ק 4

  ְגָרם_______   =ג" ק10  ְגָרם_______   =ג"ק 1

  
   .ִּבְגָרִמים ָהְרׁשּומֹות ֶאת ִמדֹות ַהִמְׁשָקל ִקילֹוְגָרִמיםִּכְתבּו ּבְ   .ב  

    ְגָרם 1,000 = ג"ק _______

    ְגָרם 3,000  =ג"ק _______

    ְגָרם 9,000 = ג"ק _______

  

  .ְפֵניֶכםלִ ׁשֶ ִּכְתבּו ִּבְגָרִמים ֶאת ִמדֹות ַהִמְׁשָקל   .א  .21

  ְגָרם______   =ְגָרם 330-ּו ג"ק 4   ְגָרם______   =ְגָרם 600-וְ  ג"ק 2

  ְגָרם______  = ְגָרם 950-ג ּו"ק 9  ְגָרם______   =ְגָרם 750-ּו ג"ק 1

  

 .ְפֵניֶכםלִ ׁשֶ ֶאת ִמדֹות ַהִמְׁשָקל  ִּכְתבּו ְּבִקילֹוְגָרִמים ּוִבְגָרִמים  .ב  

   ְגָרם _______-ּו ג"ק  ____= ְגָרם 2,700

   ָרםגְ   _______-וַ  ג"ק  ____= ְגָרם 7,550

   ְגָרם  _______-וְ  ג"ק  ____ =ְגָרם 8,020

  

  .= אוֹ  < >, נּוְמ סַ   .22

  ְגָרם 250+ ְגָרם  750  _____    ג" ק1  .א

 ְגָרם 400_____    ג"ק 4  .ב

 ְגָרם 350 + ְגָרם 250_____    ג"ק 6  .ג

 ְגָרם 3,000_____    ג"ק 3  .ד
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  . ׁשֹוקֹוָלד  ְגָרם200-ּבְ  ֹצֶר ֵיׁש ׁשֹוקֹוָלד עּוַגת ֲהָכַנתלַ . םָר גְ  100 הּוא ׁשֹוקֹוָלד ֲחִפיַסת ֶׁשל הִמְׁשָקלָ   .א  .23

   .ׁשּוַבְתֶכםְת  ֶאת ַהְסִּבירּו? ָהעּוָגה ַלֲהָכַנת ׁשמֵ תַ ְלִהְׁש  ֵיׁש ׁשֹוקֹוָלד ֲחִבילֹות המָ ְּבכַ 

________________________________________________________________  

  
  .ׁשֹוקֹוָלד עּוגֹות ָחֵמׁש ָאְפָתה ִׁשיִרי ֶׁשל אמָ ִא   .ב  

  ? ג"ק 1-מֵ  ָקָטן אוֹ  ג"ק 1- לְ  הָׁשוֶ , ג"ק 1-מֵ  דֹולגָ  , ּבוֹ ָׁשהְמ תַ ֶׁשִהְׁש  ֹוקֹוָלדׁשהַ  לַק ִמְׁש  ַהִאם    

  .ׁשּוַבְתֶכםְת  ֶאת ַהְסִּבירּו    

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

  

 .ִּכְתבּו ְּבטֹונֹות ֶאת ִמדֹות ַהִמְׁשָקל ֶׁשִלְפֵניֶכם  .א  .24

     טֹונֹות_______ =    ִקילֹוְגָרם1,000  טֹונֹות  _______ =     ִקילֹוְגָרם5,000    

  טֹונֹות_______  =   ִקילֹוְגָרם10,000  טֹוָנה   _______  =    ִקילֹוְגָרם 500    

  
 .ִּכְתבּו ְּבִקילֹוְגָרִמים ֶאת ִמדֹות ַהִמְׁשָקל ֶׁשִלְפֵניֶכם  .ב  

   טֹונֹות1=  ִקילֹוְגָרם  _______    טֹונֹות5=    ִקילֹוְגָרם_______     

   טֹונֹות10 =   ִקילֹוְגָרם_______   טֹונֹות 7=  ִקילֹוְגָרם  _______     

  

 .ְפֵניֶכםלִ ׁשֶ  ְׁשָקלִמ הַ  ֹותדִמ  ֶאת ְּבִקילֹוְגָרִמים ְתבּוּכִ   . א  .25

  ִקילֹוְגָרִמים _______  =   ִקילֹוְגָרִמים570-וַ  טֹונֹות 3    

  ִקילֹוְגָרִמים _______  =   ִקילֹוְגָרִמים50- טֹונֹות וַ 4    

  
  .ְפֵניֶכםלִ ׁשֶ  ְׁשָקלִמ הַ  ֹותדִמ  ֶאת ִקילֹוְגָרִמיםּובְ  תנוֹ טוֹ ּבְ  ְתבּוּכִ   .ב  

   ִקילֹוְגָרִמים 5,270=  ִקילֹוְגָרִמים_______ -ּו תנוֹ טוֹ __ ___    

   ִקילֹוְגָרִמים 4,050=  ִקילֹוְגָרִמים_______ -וַ  תנוֹ טוֹ _ ____    
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  . =אוֹ >, <  נּוְמ סַ   .26

   תנוֹ טוֹ  3  _____  ג"ק 4,000  .א  

 תנוֹ טוֹ  2  _____  ג"ק 500  .ב  

 הנָ  טוֹ 1  _____    ג"ק 900  .ג  

 ג" ק1,500+ ג " ק6,500  _____   תנוֹ טוֹ  8  .ד  

  ג "ק 3,400 _____   ג" ק300- ּותנוֹ טוֹ  4  .ה  

   ג"ק 6,600 _____   ִקילֹוְגָרם 60- וְ תנוֹ טוֹ  6  .ו  

  

 ְּבַצד תּוִניםנְ הַ  ְׁשָקִליםִמ הַ  ֹותִמ  יֹוֵתרּבְ  לוֹ  ְתִאיָמהמַ הַ  ְׁשָקלִמ הַ  תַד ִמ  ֶאת ְּפִריט ְלָכל ַחתתַ ִמ  ִּכְתבּו  .27

 .ְׂשֹמאל

  .ִּבְלַבד ֶאָחד ִלְפִריט ַמְתִאיָמה ִמְׁשָקל תַד ִמ  ָּכל !ֵלב ִׂשימּו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ִמְטָען תנוֹ טוֹ  ָחֵמׁש ְלהֹוִביל רתָ מֻ  ּוריצִ ֶׁשּבַ  ִאיתׂשָ מַ לַ   .28

  .ֶמֶלט ג"ק 1,400-וְ  לחוֹ  ג"ק 2,080 ִאיתׂשָ מַ הַ  ַעל ֶהֱעִמיסּו  
  

  .ׁשּוַבְתֶכםְת  ֶאת ַהְסִּבירּו? ְלֵבִנים ג"ק 1,500 עֹוד ִאיתׂשָ מַ הַ  ַעל ְלַהֲעִמיס רתָ מֻ  ַהִאם  •   

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

   ִמְׁשָקל ִמדוֹת

  םָר גְ  1

  תנוֹ טוֹ  5

  םָר גְ  100

  ָרםִקילֹוגְ  3
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  .נֹותבָ לְ  ֻקִּביֹות ּבְ ֵלאֹותְמ הַ  ֻקְפָסאֹות ְׁשֵתי ֶׁשל ּוִריםיִא  ִלְפֵניֶכם  .29

   .נֹותבָ לְ  ֻקִּביֹותּבְ  הלָ ׁשֶ  ַפחנֶ הַ  ֶאת ֻקְפָסה ְלָכל ַחתתַ ִמ  ִּכְתבּו

  

  ֻקְפָסה הַ ֶנַפח  ֻקְפָסה הַ ֶנַפח  

  נֹותבָ לְ  ֻקִּביֹות____   נֹותבָ לְ  ֻקִּביֹות____   

  

 ְּכִלי ֶאת ְמַמְלאֹות, ְׂשָפָתן ַעד חֹול ּבְ ֵלאֹותְמ הַ  ֹותיַּפֲעִמ -ַחד ּכֹוסֹות ַּכָמה ְמֻצָין ִאְחסּון ְּכִלי ְלָכל ִמַתַחת  .30

  . תוֹ ְׂשפָ  ַעד ָהִאְחסּון

  ".יֹוֵתר ְקָצת"ּו" ָּפחֹות ְקָצת", "ְּבֵעֶר "יםִח נָ מֻ ּבַ  ְלֵהָעֵזר ֶאְפָׁשר. ִאְחסּון ִליּכְ  ָּכל ֶׁשל ַפחנֶ הַ  ַמהּו ִּכְתבּו  
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  . ִׁשיִרי ְוֶׁשל רֹוִעי ֶׁשל, דֹור ֶׁשל ָהִאְחסּון ילֵ ּכְ  ֶׁשל ּוִריםיִא  ִלְפֵניֶכם. 31

 ָהִאְחסּון ְּכִלי ֶאת ְמַמְלאֹות, ְׂשָפָתן ַעד חֹול ּבְ ֵלאֹותְמ הַ  ֹותיַּפֲעִמ -ַחד ּכֹוסֹות ַּכָמה ָיןְמצֻ  ְּכִלי ְלָכל ִמַתַחת  

  . תוֹ ְׂשפָ  ַעד

  

  

 ְתבּוּכִ . יֹוֵתרּבְ  דֹולגָ הַ  הּוא וֹ ְפחנִ ׁשֶ  ַלְּכִלי, יֹוֵתרּבְ  ַהָקָטןהּוא  וֹ ְפחנִ ׁשֶ  ֵמַהְּכִלי ָהִאְחסּון ְּכֵלי ֶאת ַסְדרּו  •  

  .לוֹ  יָ ׁשַ  ֶׁשַהְּכִלי ַהֶיֶלד םׁשֵ  ֶאת ַהַמְתִאים ַהַקו לֵמעַ 

   

_________    _________    _________  

  יֹוֵתרּבְ  ַהָקָטן ַהֶנַפח         יֹוֵתרּבְ  ַהָגדֹול ַהֶנַפח

  

  .ֶהםלָ ׁשֶ  ַהֵּכִלים ִנְפֵחי ֵּבין ְלַהְׁשוֹות ָרצּו ְודֹור ִסיָון, יּוַבל  .32
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  .ְוִסיָון יּוַבל יְבֵר ִד  ֶאת ִקְראּו  .א

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 חוֹ פְ ֶׁשנִ  ַלְּכִלי ,ְּביֹוֵתר ַהָקָטן הּוא וֹ ְפחֶׁשנִ  ֵמַהְּכִלי דֹור ְוֶׁשל ִסיָון ֶׁשל, יּוַבל ֶׁשל ַהֵּכִלים ֶאת ַסְדרּו  .ב

  .ְּביֹוֵתר ַהָגדֹולהּוא 

  .לוֹ  ָיׁשַ  ֶׁשַהְּכִלי ַהֶיֶלד םׁשֵ  ֶאת ַהַמְתִאים ַהַקו ֵמַעל ְתבּוּכִ     

  

_________    _________    _________  

  ְּביֹוֵתר ַהָקָטן ַהֶנַפח         ְּביֹוֵתר ַהָגדֹול ַהֶנַפח

  

  .ְּבַמִים ְׂשָפתוֹ  ַעד ֶׁשִלי ַהְּכִלי ֶאת ִמֵלאִתי •

 ֶׁשִלי ֶׁשַּבְּכִלי ַהַמִים ֶאת ֶהֱעַבְרִתי •

  .ִסיָון ֶׁשל ַלְּכִלי

  , ְׂשָפתוֹ  ַעד ָמֵלא ָהָיה ִסיָון ֶׁשל ַהְּכִלי •

  .ַמִים נֹוְתרּו ֶׁשִלי ּוַבְּכִלי

  

  .םְּבַמיִ  ְׂשָפתוֹ  ַעד ֶׁשִלי ַהְּכִלי ֶאת ִמֵלאִתי •

  .דֹור ֶׁשל ַלְּכִלי ֶׁשִלי ֵמַהְּכִלי ַהַמִים ֶאת ֶהֱעַבְרִתי •

  , ְׂשָפתוֹ  ַעד ָמֵלא ָהָיה דֹור ֶׁשל ַהְּכִלי •

  .ַמִים נֹוְתרּו ֶׁשִלי ּוַבְּכִלי
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  .ֻקְפָסאֹות ָׁשלֹוׁש ֶׁשל ִאיּוִרים ִלְפֵניֶכם  .33

  .ְּביֹוֵתר ָגדֹולהַ  הּוא ְפָחהֶׁשנִ  ַלֻקְפָסה ,ְּביֹוֵתר ַהָקָטן הּוא ְפָחהֶׁשנִ  ֵמַהֻקְפָסה ,ַהֻקְפָסאֹות ֶאת ַסְדרּו  

  

_________    _________    _________  
  ְּביֹוֵתר ַהָקָטן ַהֶנַפח         ְּביֹוֵתר ַהָגדֹול ַהֶנַפח

  

  .ָׁשֶוה ֶׁשָלֶהם ֶׁשַהֶנַפח ִמְבִנים ֵּבין ַקו ִמְתחּו  .34
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  ____________________________________________ ?ָׁשעֹות ְּבָׁשלֹוׁשַּכָמה ַדקֹות ֵיׁש   .א  .35
 

  . ַדקֹות 130ֶסֶרט ִנְמָׁש   .ב  

    .ְתׁשּוַבְתֶכם ֶאת ְסִּבירּוהַ ? ִיםתַ עָ ְׁש ִמ  ָּפחֹות אוֹ  יֹוֵתר ִנְמָׁש ַהֶסֶרט ַהִאם    

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

  

  .ֵחיָפה ּבְ ַהַּכְרֶמל חֹוף ְלַתֲחַנת ּוַמִגיעֹות ָאִביב-ְּבֵתל ַהָׁשלֹום ִמַתֲחַנת ַהיֹוְצאֹות ַרָּכבֹות ינֵ ְזמַ  ִלְפֵניֶכם  .36

  .8:08 ְּבָׁשָעה ַמִגיָעה 7:16 ְּבָׁשָעה ַהיֹוֵצאת ָהַרֶּכֶבת  

  .8:28 ְּבָׁשָעה ַמִגיָעה 7:21 ְּבָׁשָעה ַהיֹוֵצאת ָהַרֶּכֶבת  

    

   .ְתׁשּוַבְתֶכם ֶאת ַהְסִּבירּו? יֹוֵתר ָאֹר ַהְנִסיָעה ְזַמן ֵמָהַרָּכבֹות ְּבֵאיזוֹ   •  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

  

 ְּבָׁשָעה ינִ ׁשֵ  ְּביֹום ְוָחְזָרה 13:30 ְּבָׁשָעה ןוֹ אׁשִר  יֹוםּבְ  ֶׁשַטח ְלִטיּול ִמֵּביָתה ָיְצָאה ִיְׂשְרֵאִלי ִמְׁשַּפַחת  .37

20:30 .  

  
 ֶאת ַהְסִּבירּו? ִמיָמָמה ָּפחֹות אוֹ  יֹוֵתר ִנְמַׁש ַהִטיּול ַהִאם: ַהְׁשֵאָלה ַעל ֲענּו ,ָמֵלא ִחׁשּוב ְלַבֵצעַ  ְּבִלי  .א

 .ְתׁשּוַבְתֶכם

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 . לַהִטיּו ִנְמַׁש ָׁשעֹות ַּכָמה ְׁשבּוחַ   .ב

________________________________________________________________  
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  .ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהַטְבָלה  .38

  . ִּכְתבּו ֶאת ְׁשֵתי ָהֶאְפָׁשֻריֹות, ִאם ֵיׁש ְׁשֵתי ֶאְפָׁשֻריֹות ְלִיצּוג  

  ִסְפָרִתיְּבָׁשעֹון  ְתצּוָגה  ִּבְׁשעֹון ְמחֹוִגים ְתצּוָגה  ַהָׁשָעה  

   ַּבֹּבֶקר ָוֶרַבע ֵתַׁשעא

  
  

  ב
  

   ָּבֶעֶרב ָוֶרַבע ֵתַׁשע

 

  

  ג

  
   

  

  ד

  
  

  

  . 18:00 ִהיא ְּבלֹוְנדֹון ַהָׁשָעה, 20:00 ִהיא ִּבירּוָׁשַלִים ַהָׁשָעה ַּכֲאֶׁשר  .39

 ִלְפנֹות ָוֵחִצי ֵׁשׁשָאִביב ְּבָׁשָעה - ִמֵתל ִהְמִריא ְללֹוְנדֹוןַהָמטֹוס . ְּבלֹוְנדֹון ֻחְפָׁשהלְ  ָטסּו ּוִמְׁשַּפְחָתה ִׁשיֵרי  

  .לֹוְנדֹוןִּפי ְׁשעֹון - ַּבֹּבֶקר ַעלֶעֶׂשר ְּבָׁשָעה ְּבלֹוְנדֹוןה ַהְתעּוָפה  ִּבְׂשֵד ְוָנַחת ֹּבֶקר

  

  . ְתׁשּוַבְתֶכם ֶאת ַהְסִּבירּו? ְללֹוְנדֹון ָאִביב- ִמֵתל ַהִטיָסה ִנְמְׁשָכה ָׁשעֹות ַּכָמה  •   

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

  



   דפרק     מות למבדק דוגמאות למשי

© ‰.˘.·.Á.‰  201

  . ָוֵחִצי יֹותְׁשנִ  ְּכֶעֶׂשר הּוא ֶמֶטר 100 ְּבִריַצת ְלָנִׁשים ָהעֹוָלם ִׂשיא  .א  .40

  . ְׁשִניֹות ֶעְׂשֵרה ִּכְׁשֵתים הּוא ֶמֶטר 100 ְּבִריַצת ְלָנִׁשים ַהִיְׂשְרֵאִלי ַהִׂשיא    

  .ְלָנִׁשים ֶמֶטר 100 ְּבִריַצת ָהעֹוָלִמי ִׂשיא הַ ְלֵבין ַהִיְׂשְרֵאִלי ַהִׂשיא ֵּבין ַהֶהְפֵרׁש ֶאת ְׁשבּוחַ   •

_____________________________________________________________  

  
  . ָוֵחִצי ְׁשִניֹות ְּכֵתַׁשע הּוא ֶמֶטר 100 ִריַצתּבְ  ִלְגָבִרים ָהעֹוָלם ִׂשיא  .ב  

  . ָוֵחִצי ַדקֹות ִּכְׁשֵתי הּוא ִקילֹוֶמֶטר 1 ְּבִריַצת ִלְגָבִרים ָהעֹוָלם ִׂשיא  

   .ֵאלּו עֹוָלם ִׂשיֵאי ְׁשֵני ֵּבין ַהֶהְפֵרׁש ֶאת ְׁשבּוחַ   •

________________________________________________________________  

  


