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פרק א –  ייצוגים של מספרים טבעיים בתחום הרבבה 
)10,000(

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

ששימשו בספר הלימוד להוראת הנושא "ייצוגים של מספרים טבעיים בתחום הרבבה )10,000(".

במשימות המוצעות באים לידי ביטוי היבטים שונים של "חשיבה מתמטית": השוואות, אומדן, 

בחינת אפשרויות שונות לפתרון, חיפוש וגילוי של חוקיות, שימוש בחשיבה הפוכה, פתרון בעיות 

מילוליות, מתן הסברים ונימוקים בתוך כדי שימוש בשפה מתמטית.

מטרת המבדק היא לבדוק את מידת השליטה של התלמידים בחומר שנלמד הן מבחינת התכנים 

והן מבחינת המיומנויות. בהתאם לכך יש לבחור משימות הנותנות מענה להיבטים שונים של 

"חשיבה מתמטית", ולא רק משימות הבודקות ידע ועובדות בפריטים אלגוריתמיים.

המיועד  הזמן  ולמשך  התלמידים  לרמת  בהתאם  משימות  מספר  לבחור  יש  המבדק  בבניית 

לביצוע המבדק. 

להלן תיאור המשימות על-פי הנושאים שנלמדו בפרק א' של ספר הלימוד. 

ייצוגים של מספרים טבעיים  א. 

 ייצוג של מספרים טבעיים בתחום האלף )משימות 1 - 4(  

 ייצוג של מספרים טבעיים בתחום הרבבה )משימות 5 - 9(  

הערך שספרה מייצגת במספר )משימות 9 - 12( ב. 

השוואה בין מספרים )משימות 13 - 18( ג. 

ד.  סדר ורצף בין מספרים )משימות 19 - 22(

עיגול מספרים )משימות 23 - 24( ה. 
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 ____________________ שם:_

 ___________________ כיתה:_

 __________________ תאריך:_

בהצלחה!

- ִיצּוִגים ֶׁשל ִמְסָּפִרים ּפֶֶרק א
ְתחּום ָהְרָבָבה ִטְבִעִיים ִבּ  

)נושאים 1 - 7(  

דוגמאות_למשימות_למבדק

ְוֶאת  ִמְסָּפר,  ָּכל  ְלַהְמִחיׁש  ְּכֵדי  ִמְׁשַתְמִׁשים  ַהְמָחָׁשה  ֶאְמָצֵעי  ְּבַכָמה  ִּכְתבּו  ִמְסֶגֶרת  ְּבָכל  א.   .1

ַהִמְסָּפר ַהַמְתִאים. 

ִּכְתבּו ֶאת ַהִמְסָּפר ְּבִמִלים ּוְבַטְבַלת ַהִמְבֶנה ָהֶעְׂשרֹוִני.  ב.   

ַהִמְסָּפר 520

ֶאְמָצֵעי ַהַהְמָחָׁשה

לּוִחיֹות ֵמָאה 

ְרצּועֹות ֲעֶׂשֶרת 

ְיִחידֹות  

ַהִמְסָּפר ְּבִמִלים: 
ֵמאֹותֲעָׂשרֹותְיִחידֹות

1

ַהִמְסָּפר 234

ֶאְמָצֵעי ַהַהְמָחָׁשה

לּוִחיֹות ֵמָאה 

ְרצּועֹות ֲעֶׂשֶרת 

ְיִחידֹות  

ַהִמְסָּפר ְּבִמִלים: 
ֵמאֹותֲעָׂשרֹותְיִחידֹות

2
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ֶּפֶרק אדוגמאות למשימות למבדק

ִלְפֵניֶכם ַהְמָחׁשֹות ֶׁשל ִמְסָּפִרים.   .2

ְּבָכל ִמְסֶגֶרת ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהְנתּוִנים.   

ֵמאֹותֲעָׂשרֹותְיִחידֹות

ַהִמְסָּפר ְּבַטְבַלת ַהִמְבֶנה ָהֶעְׂשרֹוִני:   

ַהִמְסָּפר ִּבְסָפרֹות:   

ַהִמְסָּפר ְּבִמִלים:   

ֶהְרֵּכב ַהִמְסָּפר ַעל-ִּפי ַהִמְבֶנה ָהֶעְׂשרֹוִני:   +  +  = 

1

ֲאָלִפיםֵמאֹותֲעָׂשרֹותְיִחידֹות

ֵמאֹותֲעָׂשרֹותְיִחידֹות

ַהִמְסָּפר ְּבַטְבַלת ַהִמְבֶנה ָהֶעְׂשרֹוִני:   

ַהִמְסָּפר ִּבְסָפרֹות:   

ַהִמְסָּפר ְּבִמִלים:   

ֶהְרֵּכב ַהִמְסָּפר ַעל-ִּפי ַהִמְבֶנה ָהֶעְׂשרֹוִני:   = 

2

ֲאָלִפיםֵמאֹותֲעָׂשרֹותְיִחידֹות
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ֶּפֶרק אדוגמאות למשימות למבדק

ֵמאֹותֲעָׂשרֹותְיִחידֹות

ַהִמְסָּפר ְּבַטְבַלת ַהִמְבֶנה ָהֶעְׂשרֹוִני:   

ַהִמְסָּפר ִּבְסָפרֹות:   

ַהִמְסָּפר ְּבִמִלים:   

ֶהְרֵּכב ַהִמְסָּפר ַעל-ִּפי ַהִמְבֶנה ָהֶעְׂשרֹוִני:   = 

3

ֲאָלִפיםֵמאֹותֲעָׂשרֹותְיִחידֹות

ֵמאֹותֲעָׂשרֹותְיִחידֹות

ַהִמְסָּפר ְּבַטְבַלת ַהִמְבֶנה ָהֶעְׂשרֹוִני:   

ַהִמְסָּפר ִּבְסָפרֹות:   

ַהִמְסָּפר ְּבִמִלים:   

ֶהְרֵּכב ַהִמְסָּפר ַעל-ִּפי ַהִמְבֶנה ָהֶעְׂשרֹוִני:   = 

4

ֲאָלִפיםֵמאֹותֲעָׂשרֹותְיִחידֹות
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ֵמאֹותֲעָׂשרֹותְיִחידֹות

ַהִמְסָּפר ְּבַטְבַלת ַהִמְבֶנה ָהֶעְׂשרֹוִני:   

ַהִמְסָּפר ִּבְסָפרֹות:   

ַהִמְסָּפר ְּבִמִלים:   

ֶהְרֵּכב ַהִמְסָּפר ַעל-ִּפי ַהִמְבֶנה ָהֶעְׂשרֹוִני:   = 

5

ֲאָלִפיםֵמאֹותֲעָׂשרֹותְיִחידֹות

ִּכְתבּו ְּבִמִלים ֶאת ַהִמְסָּפִרים ֶׁשִלְפֵניֶכם.  .3

 ______________________________________________________   169

 ______________________________________________________   582

 ______________________________________________________   701

 ______________________________________________________   430

ִּכְתבּו ִּבְסָפרֹות ֶאת ַהִמְסָּפִרים ֶׁשִלְפֵניֶכם.  .4

 __________________________________________ ָמאַתִים ַאְרָּבִעים ָוֶׁשַבע 

 _______________________________________ ְׁשלֹוׁש ֵמאֹות ּוְׁשֵתים ֶעְׂשֵרה 

ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוִתְׁשִעים ____________________________________________ 

 ___________________________________________ ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ְוָׁשלֹוׁש 



ה. ח. ב. ש. © ה. 82

ֶּפֶרק אדוגמאות למשימות למבדק

ִלְפֵניֶכם ַהְמָחׁשֹות ֶׁשל ִמְסָּפִרים.   .5

ְּבָכל ִמְסֶגֶרת ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהְנתּוִנים.  

ֲאָלִפיםֵמאֹותֲעָׂשרֹותְיִחידֹות

ַהִמְסָּפר ְּבַטְבַלת ַהִמְבֶנה ָהֶעְׂשרֹוִני:   

ַהִמְסָּפר ִּבְסָפרֹות:   

ַהִמְסָּפר ְּבִמִלים:   

 =  +  + ֶהְרֵּכב ַהִמְסָּפר ַעל-ִּפי ַהִמְבֶנה ָהֶעְׂשרֹוִני:  + 

1

ֲאָלִפיםֵמאֹותֲעָׂשרֹותְיִחידֹות

ֲאָלִפיםֵמאֹותֲעָׂשרֹותְיִחידֹות

ַהִמְסָּפר ְּבַטְבַלת ַהִמְבֶנה ָהֶעְׂשרֹוִני:   

ַהִמְסָּפר ִּבְסָפרֹות:   

ַהִמְסָּפר ְּבִמִלים:   

ֶהְרֵּכב ַהִמְסָּפר ַעל-ִּפי ַהִמְבֶנה ָהֶעְׂשרֹוִני:   = 

2

ֲאָלִפיםֵמאֹותֲעָׂשרֹותְיִחידֹות
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ֲאָלִפיםֵמאֹותֲעָׂשרֹותְיִחידֹות

ַהִמְסָּפר ְּבַטְבַלת ַהִמְבֶנה ָהֶעְׂשרֹוִני:   

ַהִמְסָּפר ִּבְסָפרֹות:   

ַהִמְסָּפר ְּבִמִלים:   

ֶהְרֵּכב ַהִמְסָּפר ַעל-ִּפי ַהִמְבֶנה ָהֶעְׂשרֹוִני:   = 

4

ֲאָלִפיםֵמאֹותֲעָׂשרֹותְיִחידֹות

ֲאָלִפיםֵמאֹותֲעָׂשרֹותְיִחידֹות

ַהִמְסָּפר ְּבַטְבַלת ַהִמְבֶנה ָהֶעְׂשרֹוִני:   

ַהִמְסָּפר ִּבְסָפרֹות:   

ַהִמְסָּפר ְּבִמִלים:   

ֶהְרֵּכב ַהִמְסָּפר ַעל-ִּפי ַהִמְבֶנה ָהֶעְׂשרֹוִני:   = 

3

ֲאָלִפיםֵמאֹותֲעָׂשרֹותְיִחידֹות
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ֶּפֶרק אדוגמאות למשימות למבדק

ֲאָלִפיםֵמאֹותֲעָׂשרֹותְיִחידֹות

ַהִמְסָּפר ְּבַטְבַלת ַהִמְבֶנה ָהֶעְׂשרֹוִני:   

ַהִמְסָּפר ִּבְסָפרֹות:   

ַהִמְסָּפר ְּבִמִלים:   

ֶהְרֵּכב ַהִמְסָּפר ַעל-ִּפי ַהִמְבֶנה ָהֶעְׂשרֹוִני:   = 

5

ֲאָלִפיםֵמאֹותֲעָׂשרֹותְיִחידֹות

ִּכְתבּו ְּבִמִלים ֶאת ַהִמְסָּפִרים ֶׁשִלְפֵניֶכם.  .6

 ______________________________________________________ 7,136

 ______________________________________________________ 2,945

 ______________________________________________________ 6,720

 ______________________________________________________ 1,208

 ______________________________________________________ 9,037
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ִּכְתבּו ִּבְסָפרֹות ֶאת ַהִמְסָּפִרים ֶׁשִלְפֵניֶכם.  .7

 ________________________________ ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ָמאַתִים ְׁשלֹוִׁשים ָוֶׁשַבע 

ַאְלַּפִים ְׁשַבע ֵמאֹות ַוֲחִמִׁשים _______________________________________ 

 ____________________________________ ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָוֵתַׁשע 

 _____________________________________ ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ִתְׁשִעים ְוַאַחת 

 ______________________________________ ְׁשלֹוֶׁשת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה 

ִּכְתבּו ַמהּו ַהִמְסָּפר ַהִמְתַקֵּבל ְּבָכל ְסִעיף.  .8

5,000 + 200 + 80 + 3 = 
1

7,000 + 300 + 4 = 
2

600 + 9 = 
3

800 + 50 = 
4

8,000 + 500 + 60 = 
5

2,000 + 400 + 1 = 
6

3,000 + 2 = 
7
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ְּבָכל ִמְסֶגֶרת ִּכְתבּו ַמהּו ָהֵעֶרְך ֶׁשַהִסְפָרה 9 ְמַיֶצֶגת ַּבִמְסָּפר.  .9

ַהִמְסָּפר: 3,912

ָהֵעֶרְך ֶׁשַהִסְפָרה 9 ְמַיֶצֶגת:

1
ַהִמְסָּפר: 4,890

ָהֵעֶרְך ֶׁשַהִסְפָרה 9 ְמַיֶצֶגת:

2

ַהִמְסָּפר: 2,009

ָהֵעֶרְך ֶׁשַהִסְפָרה 9 ְמַיֶצֶגת:

3
ַהִמְסָּפר: 9,003

ָהֵעֶרְך ֶׁשַהִסְפָרה 9 ְמַיֶצֶגת:

4

ְּבָכל ִמְסֶגֶרת ַהְׁשִלימּו ֶאת ֶהְרֵּכב ַהִמְסָּפר ַעל-ִּפי ַהִמְבֶנה ָהֶעְׂשרֹוִני ֶׁשלֹו.  .10

5,183 = 5,000 +  + 80 + 
1

6,420 =  +  + 20
2

7,803 = 7,000 +  + 3 
3

9,425 =   +  +  + 
4

1,025 =   +  +  
5



ה. ח. ב. ש. 87© ה.

ֶּפֶרק אדוגמאות למשימות למבדק

ִּכְתבּו ְׁשֵני ִמְסָּפִרים ׁשֹוִנים ַּבֲעֵלי ַאְרַּבע ְסָפרֹות, ֶׁשַהִסְפָרה 2 ְמַיֶצֶגת ָּבֶהם ֲעָׂשרֹות. א.   .11

_______________   ,   _______________

ִּכְתבּו ְׁשֵני ִמְסָּפִרים ׁשֹוִנים ַּבֲעֵלי ַאְרַּבע ְסָפרֹות, ֶׁשַהִסְפָרה 7 ְמַיֶצֶגת ָּבֶהם ֲאָלִפים. ב.   

_______________   ,   _______________

ְּבָכל ִמְסֶגֶרת ֲענּו ַעל ַהְׁשֵאלֹות.  .12

ַּבִמְסָּפר 352 ֶהֱחִליפּו ֶאת ַהִסְפָרה 3 ַּבִסְפָרה 7.

 ַמהּו ַהִמְסָּפר ֶׁשִהְתַקֵּבל? 

ַהִאם ַהִמְסָּפר ֶׁשִהְתַקֵּבל ָגדֹול אֹו ָקָטן ֵמַהִמְסָּפר ַהָנתּון?  ְּבַכָמה? 

1

ַּבִמְסָּפר 4,912 ֶהֱחִליפּו ֶאת ַהִסְפָרה 4 ַּבִסְפָרה 6. 

ַמהּו ַהִמְסָּפר ֶׁשִהְתַקֵּבל? 

ַהִאם ַהִמְסָּפר ֶׁשִהְתַקֵּבל ָגדֹול אֹו ָקָטן ֵמַהִמְסָּפר ַהָנתּון?  ְּבַכָמה? 

2

ַּבִמְסָּפר 785 ֶהֱחִליפּו ֶאת ַהִסְפָרה 8 ַּבִסְפָרה 3. 

ַמהּו ַהִמְסָּפר ֶׁשִהְתַקֵּבל? 

ַהִאם ַהִמְסָּפר ֶׁשִהְתַקֵּבל ָגדֹול אֹו ָקָטן ֵמַהִמְסָּפר ַהָנתּון?  ְּבַכָמה? 

3

ַּבִמְסָּפר 6,830 ֶהֱחִליפּו ֶאת ַהִסְפָרה 6 ַּבִסְפָרה 2. 

ַמהּו ַהִמְסָּפר ֶׁשִהְתַקֵּבל? 

ַהִאם ַהִמְסָּפר ֶׁשִהְתַקֵּבל ָגדֹול אֹו ָקָטן ֵמַהִמְסָּפר ַהָנתּון?  ְּבַכָמה? 

4
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טּוִיים ְנכֹוִנים. לּו ִבּ ַסְמנּו > אֹו <, ָּכְך ֶׁשִיְתַקְבּ  .13

4,879      6,201

3,002      2,999

5,700      5,698

7,918       7,819

3,437       3,451

9,546       9,542

ַסְדרּו ֶאת ַהִמְסָּפִרים ֶׁשִלְפֵניֶכם ֵמַהִמְסָּפר ַהָקָטן ְּביֹוֵתר ַלִמְסָּפר ַהָגדֹול ְּביֹוֵתר.  .14

6,103 1,402 1,297   6,086   4,240 4,217

________ , ________ , ________ , ________ , ________ , ________
ַהִמְסָּפר ַהִמְסָּפר   

ַהָקָטן ְּביֹוֵתר ַהָגדֹול ְּביֹוֵתר   

ְתבּו ִמְסָּפִרים ַמְתִאיִמים. ִׂשימּו ♥! ֵיׁש ַּכָמה ֶאְפָׁשֻריֹות ִלְתׁשּוָבה ְנכֹוָנה. ִכּ  .15

320  <  

4,072  <  

979  >  

9,569  >  



ה. ח. ב. ש. 89© ה.

ֶּפֶרק אדוגמאות למשימות למבדק

טּוי ָנכֹון.  ִסְפָרה ַמְתִאיָמה, ָּכְך ֶׁשִיְתַקֵּבל ִבּ ָכל ִמְסֶגֶרת ַהְׁשִלימּו  ֶאת ַהִמְסָּפר ְבּ ְבּ  .16

ִׂשימּו ♥! ְּבֵחֶלק ֵמַהִמְסְגרֹות ֵיׁש ַּכָמה ֶאְפָׁשֻריֹות ִלְתׁשּוָבה ְנכֹוָנה.  

6 2   >  6 2 1

7 6 2  <  7  4

2 ,4 7 2  <  2 ,4  2

9 ,8 0 5  <  9 ,  9 8

 ,5 7 3   >  4 ,1 7 3

3 ,2 6 4  >  3 ,  6 4

טּוי ָנכֹון. ְתבּו ִמְסָּפר, ָּכְך ֶׁשִיְתַקֵּבל ִבּ ָכל ִמְסֶגֶרת ִכּ ְבּ  .17

ִׂשימּו ♥! ֵיׁש ַּכָמה ֶאְפָׁשֻריֹות ִלְתׁשּוָבה ְנכֹוָנה.  

500 >  > 600

4,000 >  > 5,000

2,300 >  > 2,400

 900 >  > 10,000

790 >  > 800

5,670 >  > 5,680
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טּוי ָנכֹון. ְתבּו ְׁשֵני ִמְסָּפִרים, ָּכְך ֶׁשִיְתַקֵּבל ִבּ ָכל ִמְסֶגֶרת ִכּ ְבּ  .18

ִׂשימּו ֵלב! ֵיׁש ַּכָמה ֶאְפָׁשֻריֹות ִלְתׁשּוָבה ְנכֹוָנה.  

 > 3,640 > 

 > 7,000 > 

 > 2,800 > 

 > 4,010 > 

 > 1,099 > 

 > 8,009 > 

ַהְׁשִלימּו ָּכל ִסְדָרה ַעל-ִּפי ַההֹוָראֹות.  .19

ָּכל ִמְסָּפר ַּבִסְדָרה ָגדֹול ִמקֹוְדמֹו ְּב-10. א.   

4,680 ,  ,  ,  , 

ָּכל ִמְסָּפר ַּבִסְדָרה ָגדֹול ִמקֹוְדמֹו ְּב-100. ב.   

2,708 ,  ,  ,  , 

ָּכל ִמְסָּפר ַּבִסְדָרה ָגדֹול ִמקֹוְדמֹו ְּב-1,000. ג.   

3,607 ,  ,  ,  , 
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ַהְׁשִלימּו ָּכל ִסְדָרה ַעל-ִּפי ַההֹוָראֹות.  .20

ָּכל ִמְסָּפר ַּבִסְדָרה ָקָטן ִמקֹוְדמֹו ְּב-1. א.   

1,991 ,  ,  ,  , 

ָּכל ִמְסָּפר ַּבִסְדָרה ָקָטן ִמקֹוְדמֹו ְּב-100. ב.   

6,400 ,  ,  ,  , 

ג.  ָּכל ִמְסָּפר ַּבִסְדָרה ָקָטן ִמקֹוְדמֹו ְּב-1,000.  

5,246 ,  ,  ,  , 

ַסְמנּו ְּבֵקרּוב ֶאת ִמקּום ַהִמְסָּפִרים ֶׁשִלְפֵניֶכם ַעל ְיַׁשר ַהִמְסָּפִרים.  .21

800 7,100 2,500 3,490 5,900

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
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ִּכְתבּו ֶאת ַהִמְסָּפר ַהקֹוֵדם ְוֶאת ַהִמְסָּפר ָהעֹוֵקב ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ֵמַהִמְסָּפִרים ֶׁשִלְפֵניֶכם.   .22

קֹוֵדםעֹוֵקב 

8,035

4,000

7,839

5,100

3,099

 ַעְגלּו ָּכל ֶאָחד ֵמַהִמְסָּפִרים ֶׁשִלְפֵניֶכם ַלֲעָׂשרֹות ְׁשֵלמֹות. א.   .23

 87 ≈ 
1

  564 ≈ 
2

 4,532 ≈ 
3

  609 ≈ 
4

  898 ≈ 
5

 1,403 ≈ 
6

 . 5 3 ְו-  ַהְסִּבירּו ֵּכיַצד ִעַגְלֶתם ֶאת ַהִמְסָּפִרים ְּבִמְסְגרֹות    

 _______________________________________________________    

 _______________________________________________________    

ַעְגלּו ָּכל ֶאָחד ֵמַהִמְסָּפִרים ֶׁשִלְפֵניֶכם ְלֵמאֹות ְׁשֵלמֹות. ב.   

  716 ≈ 
1

  362 ≈ 
2

2,880 ≈ 
3

  3,645 ≈ 
4

  5,187 ≈ 
5

 2,028 ≈ 
6



ה. ח. ב. ש. 93© ה.

ֶּפֶרק אדוגמאות למשימות למבדק

ַעְגלּו ָּכל ֶאָחד ֵמַהִמְסָּפִרים ֶׁשִלְפֵניֶכם ַלֲאָלִפים ְׁשֵלִמים. ג.   

 8,974 ≈ 
1

  2,123 ≈ 
2

 5,689 ≈ 
3

  1,200 ≈ 
4

  7,850 ≈ 
5

6,028 ≈ 
6

ַהִקיפּו ֶאת ַהִמְסָּפִרים ֶׁשְּבִעגּוָלם ַלֲעָׂשרֹות ְׁשֵלמֹות ְנַקֵּבל 820. א.   .24

ַהִקיפּו ֶאת ַהִמְסָּפִרים ֶׁשְּבִעגּוָלם ְלֵמאֹות ְׁשֵלמֹות ְנַקֵּבל 2,400. ב.   

2,349 2,362 2,480 2,420 2,472 2,439

809 816 814 818 827 824

בהצלחה!


