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פרק ג –  תכונות נוספות של חיבור ושל חיסור

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

ששימשו בספר הלימוד להוראת הנושא "תכונות נוספות של חיבור ושל חיסור".

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

בין תרגילים,  ושל קשר  חוקיות  וגילוי של  חיפוש  לפתרון,  שונות  בחינת אפשרויות  אומדן, 

כדי שימוש  ונימוקים בתוך  בעיות מילוליות, מתן הסברים  שימוש בחשיבה הפוכה, פתרון 

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.

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

לביצוע המבדק. 

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

הקשר בין פעולות החיבור והחיסור כפעולות הפוכות א. 

כתיבת תרגיל חיבור ותרגילי חיסור לשלשת מספרים )משימה 1(   	

	פתרון תרגילי חיבור שחסר בהם אחד המחוברים )משימות 2 - 3(  

	פתרון תרגילי חיסור שחסר בהם המחוסר )משימות 4 - 5(  

	פתרון תרגילי חיבור וחיסור שחסרים בהם אחד המחוברים או המחוסר או המחסר   

)משימה 6(

השפעת השינוי במרכיבים של תרגילי חיבור וחיסור על תוצאותיהם ב. 

	יישום ההבנה כיצד שינוי מחובר משפיע על הסכום )משימות 7 - 8, 11(  

	יישום ההבנה כיצד משפיעים שינויי המחוסר או המחסר על ההפרש )משימות 9 -   

)11 ,10

סדר הפעולות בתרגילי חיבור וחיסור ושימוש בסוגריים )משימה 12( ג. 

האחר  הגודל  את  למצוא  ויש  אחד  גודל  נתון  בהן  ובחיסור  בחיבור  השוואה  בעיות  ד. 

)משימות 13 - 15(
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 ____________________ שם:_

 ___________________ כיתה:_

 __________________ תאריך:_

בהצלחה!

- ְתכּונֹות נֹוָספֹות ֶׁשל ִחּבּורּפֶֶרק ג
ְוֶׁשל ִחסּור  

)נושאים 14 - 17(  

דוגמאות_למשימות_למבדק

ִּכְתבּו ִלְׁשָלַׁשת ַהִמְסָּפִרים ַתְרִגיל ִחּבּור, ַתְרִגיל ִחסּור ְוֶאת ַהתֹוָצאֹות ֶׁשל ְׁשֵניֶהם. 	 א.   .1

6,000  |  9,000   |   3,000

  +  = 

 _  = 

 _  = 

ִּכְתבּו ַתְרִגיל ִחסּור נֹוָסף ְּבֶעְזַרת אֹוָתם ַהִמְסָּפִרים ֶׁשַּבְׁשָלָׁשה, ּוִמְצאּו ֶאת ַהֶהְפֵרׁש ְּבִלי  	   

ִחׁשּוב נֹוָסף.
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ֶּפֶרק גדוגמאות למשימות למבדק

ָלַׁשת ִמְסָּפִרים ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְכתֹב ְּבֶעְזָרָתה  ר, ָּכְך ֶׁשִתְתִקֵּבל ְשׁ ָכל ִמְסֶגֶרת הֹוִסיפּו ִמְסָפּ ְבּ 	 ב.   

ֵניֶהם.  ל ְשׁ ַתְרִגיל ִחּבּור, ַתְרִגיל ִחסּור ְוֶאת ַהתֹוָצאֹות ֶשׁ

ֻריֹות ׁשֹונֹות. ֵתי ֶאְפָשׁ ַהִציגּו ְשׁ    

ָלֶהם.  ֵני ַתְרִגיֵלי ִחסּור ְוֶאת ַהתֹוָצאֹות ֶשׁ ֵני ַתְרִגיֵלי ִחּבּור ּוְשׁ ה ְשׁ ָלָשׁ ְתבּו ְלָכל ְשׁ ִכּ 	   

ֶאְפָׁשרּות ב׳

  |  7,500   |   1,500

  +  = 

  +  = 

 _  = 

 _  = 

ֶאְפָׁשרּות א׳

  |  7,500   |   1,500

  +  = 

  +  = 

 _  = 

 _  = 

ְתבּו ַתְרִגיל ִחסּור ַמְתִאים, ּוִפְתרּו אֹותֹו. 	ְלַתְרִגיל הִחּבּור ִכּ  .2

ַתְרִגיל ַהִחּבּור. 	ַאַחר-ָּכְך ִמְצאּו ֶאת ַהִמְסָּפר ֶהָחֵסר ְבּ  

2,318 +  = 5,479

 -  = 

ִמְצאּו ֶאת ַהִמְסָּפִרים ַהֲחֵסִרים.  .3

1,205 +  = 4,536

 

1

 + 4,230= 8,540

 

2
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ֶּפֶרק גדוגמאות למשימות למבדק

	ְלַתְרִגיל ַהִחסּור ִּכְתבּו ַתְרִגיל ִחּבּור ַמְתִאים, ּוִפְתרּו אֹותֹו.  .4

ַתְרִגיל ַהִחסּור. 	ַאַחר-ָּכְך ִמְצאּו ֶאת ַהִמְסָּפר ֶהָחֵסר ְבּ  

 - 1,367 = 2,500

 +  = 

ִמְצאּו ֶאת ַהִמְסָּפִרים ַהֲחֵסִרים.  .5

 - 4,500 = 3,156

 

1

 - 537= 2,341

 

2

ִמְצאּו ֶאת ַהִמְסָּפִרים ַהֲחֵסִרים ְּבָכל ֶאָחד ֵמַהַתְרִגיִלים ֶׁשִלְפֵניֶכם.  .6

4,230 +  = 7,106
1

 + 572 = 2,791
2

5,746 -  = 1,324
3

 - 780 = 3,000
4
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ֶּפֶרק גדוגמאות למשימות למבדק

טּוי ְנכֹון. ָכל ִמְסֶגֶרת <, > אֹו =, ָּכְך ֶׁשִיְתַקֵּבל ִבּ ב, ַסְמנּו ְבּ ִלי ְלַחֵשׁ ְבּ א.   .7

560 + 289      560 + 302
1

1,030 + 360      1,060 + 360
2

2,049 + 890      890 + 2,049
3

1,099 + 399      399 + 1,100
4

3,400 + 509      399 + 3,400
5

2,400 + 900      2,500 + 700
6

ַּבֲחרּו ְּבַאַחד ַהְסִעיִפים, ְוַהְסִּבירּו ֵּכיַצד ְּפַעְלֶתם ּבֹו. ב.   

 __________________________________________________________   

 __________________________________________________________   

ִּפְתרּו ֶאת ַהַתְרִגיל ָהִראׁשֹון ֶׁשַּבִמְסֶגֶרת.  .8

ָכל ֶאָחד ֵמַהַתְרִגיִלים ֶׁשַּבִמְסֶגֶרת. ַתְרִגיל ָהִראׁשֹון, ְוִכְתבּו ֶאת ַהְסכּום ְבּ ֵהָעְזרּו ַבּ  

235 + 400 =  

235 + 399 = 

235 + 2,400 = 

236 + 399 = 
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ֶּפֶרק גדוגמאות למשימות למבדק

טּוי ְנכֹון. ָכל ִמְסֶגֶרת <, > אֹו =, ָּכְך ֶׁשִיְתַקֵּבל ִבּ ב, ַסמנּו ְבּ ִלי ְלַחֵשׁ ְבּ א.   .9

405 - 186      405 - 168
1

1,003 - 540      899 - 540
2

2,500 - 999      2,500 - 1,001
3

3,500 - 700      3,700 - 900
4

ַּבֲחרּו ְּבַאַחד ַהְסִעיִפים, ְוַהְסִּבירּו ֵּכיַצד ְּפַעְלֶתם ּבֹו. ב.   

 __________________________________________________________   

 __________________________________________________________   

ִּפְתרּו ֶאת ַהַתְרִגיל ָהִראׁשֹון ֶׁשַּבִמְסֶגֶרת.  .10

ָכל ֶאָחד ֵמַהַתְרִגיִלים ֶׁשַּבִמְסֶגֶרת. ַתְרִגיל ָהִראׁשֹון, ְוִכְתבּו ֶאת ַהֶהְפֵרׁש ְבּ ֵהָעְזרּו ַבּ  

5,423 - 1,300 =  

5,423 - 1,298 =  

5,421 - 1,300 =  

5,424 - 1,301 =  

5,422 - 1,299 = 
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ֶּפֶרק גדוגמאות למשימות למבדק

טּוי ְנכֹון. ָכל ִמְסֶגֶרת <, > אֹו =, ָּכְך ֶׁשִיְתַקֵּבל ִבּ ב, ַסְמנּו ְבּ ִלי ְלַחֵשׁ ְבּ א.   .11

900 + 400 + 2,300      900 + )400 + 2,300(
1

650 - 350 - 300      650 - )350 - 300(
2

7,000 - 2,400 + 300      7,000 - )2,400 + 300(
3

ַּבֲחרּו ְּבַאַחד ַהְסִעיִפים, ְוַהְסִּבירּו ֵּכיַצד ְּפַעְלֶתם ּבֹו. ב.   

 __________________________________________________________   

 __________________________________________________________   

ְתרּו ֶאת ַהַתְרִגיל. ְּבָכל ִמְסֶגֶרת ִפּ  .12

	ַׁשנּו ֶאת ֵסֶדר ַהְמֻחָּבִרים ְלִפי ַהצֶֹרְך, ָּכְך ֶׁשִיְתַקְּבלּו ַתְרִגיִלים ֶׁשַקל יֹוֵתר ְלַחֵׁשב.  

ת. ֻעָלה ֵמַעל ַהֶקֶשׁ ֻעַלת ַהִחּבּור ֶׁשְתַבְצעּו ְתִחָלה, ְוִכְתבּו ֶאת תֹוְצַאת ַהְפּ 	ַסְמנּו ֶקֶׁשת ֵמַעל ְפּ  

3,190 + 2,075 + 1,025 = 
1

1,300 + 895 + 2,700 = 
2

2,960 + 1,700 + 1,040 = 
3

1,453 + 2,900 + 3,100 = 
4
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ֶּפֶרק גדוגמאות למשימות למבדק

ְּבִׁשְכַבת ִּכתֹות ג' ֵיׁש 114 ַתְלִמיִדים.

ִמְסָּפר ֶזה ָגדֹול ְּב-9 ִמִמְסַּפר ַהַתְלִמיִדים ְּבִׁשְכַבת ד'.

 .13

 _______________________ ְּבֵאיזֹו ִמְׁשֵתי ַהִּכתֹות ִמסַּפר ַהַתְלִמיִדים ָגדֹול יֹוֵתר?  א.   

ַּכָמה ַתְלִמיִדים ֵיׁש ְּבִׁשְכָבה ד'? ב.   

 _____________________________________________________ ִּפְתרֹון:    

 ______________________________________________ ְתׁשּוָבה ִמלּוִלית:    

ַהֹגַבה ֶׁשל ִׁשיִרי 132 ס"מ.

ִׁשיִרי ְנמּוָכה ִמִסיָון ְּבַאְרָּבָעה ֶסְנִטיֶמְטִרים.

ָמה ַהֹגַבה ֶׁשל ִסיָון?

 .14

 ________________________________________________________ ִּפְתרֹון:   

 _________________________________________________ ְתׁשּוָבה ִמלּוִלית:   

ַגְיא, רֹוִעי ְויּוַבל ָקְראּו ֵסֶפר ְקִריָאה.

ַגְיא ָקָרא 150 ַעמּוִדים.

ִמְסַּפר ָהַעמּוִדים ֶׁשָקָרא ַגְיא, ָגדֹול ִּב-30 ִמִמְסַּפר ָהַעמּוִדים ֶׁשָקָרא רֹוִעי.

ִמְסַּפר ָהַעמּוִדים ֶׁשָקָרא יּוַבל, ָגדֹול ִּב-30 ִמִמְסַּפר ָהַעמּוִדים ֶׁשָקָרא ַגְיא.

 .15

ְּבִלי ְלַחֵׁשב, ַסְדרּו ֶאת ְׁשמֹות ַהְיָלִדים, ֵמַהֶיֶלד ֶׁשָקָרא ֶאת ִמְסַּפר ָהַעמּוִדים ַהָגדֹול ְּביֹוֵתר,  א.   

ַלֶיֶלד ֶׁשָקָרא ֶאת ִמְסַּפר ָהַעמּוִדים ַהָקָטן ְּביֹוֵתר.

 ,  , 
ִמְסַּפר ָהַעמּוִדים ַהָקָטן ְּביֹוֵתר ִמְסַּפר ָהַעמּוִדים ַהָגדֹול ְּביֹוֵתר   

ַחְׁשבּו ַּכָמה ַעמּוִדים ָקְראּו רֹוִעי ְויּוַבל. ב.   

ִמְסַּפר ָהַעמּוִדים ֶׁשָקָרא רֹוִעי: ______________________________________    

ִמְסַּפר ָהַעמּוִדים ֶׁשָקָרא יּוַבל: ______________________________________    

בהצלחה!


