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 מבנה המבדק -פרק א

 ייצוגים של מספרים טבעיים .א

 (1פי המבנה העשרוני )משימה -ייצוג על 

 (2פי הוראות נתונות )משימה -כתיבה והתאמה של מספרים לתחום נתון על 

  (5-3יחס הסדר בין מספרים )משימות 

 

 חיבור וחיסור .ב

  (7-6פתרון תרגילי חיבור ותרגילי חיסור )משימות 

 (8 אומדן בחיבור )משימה 

  (9תובנה מספרית בחיבור ובחיסור )משימה 

 

 כפל וחילוק .ג

  (10פתרון תרגילי כפל )משימה 

  (12-11פתרון תרגילי חילוק )משימות 

  (13תובנה מספרית בכפל ובחילוק )משימה 

 (14)משימה  1-וה 0-סדר פעולות החשבון, שימוש בסוגריים ותכונות ה 
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 פעולות החשבון – פרק א

 למבדקדוגמאות למשימות 

 בהצלחה! 

 פי המבנה העשרוני.-בכל אחד מהסעיפים מיוצג מספר הכתוב על .1
 

 1,000,000+  200,000+  30,000+  4,000+  500+  80 .א
 
 2×  10,000+  3×  1,000+  4×  100+  5×  10+  6×  1 .ב

 

   אלפים בכל אחד מהמספרים.-כתבו את ספרת העשרות 

  ________     ב.________      א.   

   .כתבו את ספרת היחידות בכל אחד מהמספרים 

 ________      ב.________      א.   

    .מהם המספרים? כתבו אותם 

 ________      ב.________      א.   

 

 חברו בקו כל מספר למסגרת המתאימה. א. .2

 ! ייתכן שלא לכל מספר יש מסגרת מתאימה.שימו   

 

9,010 999,999 900,000 999 1,000,999 99,099 
 
 
 
 

 
 האם הצלחתם לחבר את כל המספרים למסגרות? נמקו. ב. 

   _____________________________________________________________  

   _____________________________________________________________  

 

 _________________ שם: 

 כיתה: _____

 תאריך: ___________

 בין אלף לעשרת אלפים

ן
 

א
ל
ף
 
ל
ע
ש
ר
ת
 

א
ל
פ
י

 ם

 למאה אלף בין עשרת אלפים

ן
 

א
ל
ף
 
ל
ע
ש
ר
ת
 

א
ל
פ
י

 ם

 מאה אלף למיליוןבין 

ן
 

א
ל
ף
 
ל
ע
ש
ר
ת
 

א
ל
פ
י

 ם
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 .9, 5, 0 , 7, 3 הספרות נתונות .3
 

 הספרות: כלבלי לחזור על אותה ספרה, בנו בעזרת  א. 

    .את המספר הגדול ביותר ________________________________________  

 כתבו את המספר במילים.   

    __________________________________________________________  

    ביותר.  הקטןאת המספר ________________________________________  

 כתבו את המספר במילים.   

    __________________________________________________________  

 
 חשבו את ההפרש בין המספר הגדול ביותר ובין המספר הקטן ביותר. ב. 

   _____________________________________________________________  

     

 כתבו את המספרים מהמספר הקטן ביותר למספר הגדול ביותר. .4

999,490 989,000 1,171,020 1,171,200 990,999 1,171,002 

  ______    ________    ________    ________    ________    ________    __ 

 המספר המספר 

 ביותר הקטן הגדול ביותר 
 

  .מתחו קו מכל מספר למספר העוקב לו .5

 המספר עוקבהמספר ה       

 99,010 99,909  

 99,100 99,009   

 99,910 99,099  
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 פתרו את התרגילים שלפניכם. .6

 
 .א 4,452+  378+  5,254=    ______  

 
 .ב 7,531 – 3,256=       ______  

 
 
 
 
 

 הוסיפו את המספר החסר בכל אחד מהתרגילים, כך שיתקבלו ביטויים נכונים.  א.  .7
 

 כתבו את הדרך לחישוב המספר החסר. ב. 
 

  4,658  + ______ =3,574 (1 

  _____________________________________________________________  
 

  2,538  + ______ =5,729 (2 

  _____________________________________________________________  
 

  3,456  =1,234 ______ + (3 

  _____________________________________________________________  

 

8.  לאלפים. המספרים שבתרגיל עגלו את סעיף, בכל 

  התוצאה.את המספר שהוא אומדן בכל סעיף  הקיפו ,לאחר העיגול 

 .א  3,879+ 8,123 =_________    11,000 12,000 10,000 13,000

 
 ב.  60,099 – 9,976 =_________    50,000 51,000 61,000 69,000

 

9.  לים שלפניכם, כך שיתקבלו ביטויים מזוגות התרגי בכל אחד סמנו > , < או = לחשב, בלי

 נכונים.

 .א 5,384 + 290 ______      5,284 + 390 
 

 .ב 7,082 – 3,623 ______      7,032 – 3,673 
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   .'הסבירו כיצד הגעתם לתשובה בסעיף א 

   _____________________________________________________________  

   _____________________________________________________________  

 

 פתרו את התרגילים. .10

 .א 248×  56=    _________   
 

 .ב 60×  120=    _________  
 

 .ג 248×  56=    _________  
 

 

 
 
 

 .הנוחה לכם בדרך התרגילים את פתרו .11

 .א 672 : 8=   _________    
 
 .ב 1,854 : 18=   _________    

 
 .ג 4,752 : 48=   _________    

 
 

12.  ארוך חילוק של בדרך התרגילים את פתרו. 

    
 

 .א     6,171 : 9=      _______       
 
 .ב 7,236 : 12=   ________    

 
 .ג 5,643 : 14=   ________    

 
 
 
 
 

  ל מתאים. בדקו את התרגיל בסעיף ג' על ידי תרגי 

  ____________________________________________________________  
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13.  < מזוגות התרגילים שלפניכם, כך שיתקבלו ביטויים  , < או = בכל אחד  בלי לחשב, סמנו

 נכונים.

 .א 12 × 70              6 × 53 
  

 ב. 24 × 30            48 × 15 
 

 ג. 3,172  :  12          3,172 : 36 
 

   ,> פי כמה גדולה או קטנה  ,חשב במדויקבלי לכתבו, בזוגות התרגילים שסימנתם > או

 את תשובותיכם. נמקו התוצאה של התרגיל הימני מהתוצאה של התרגיל השמאלי.

   _____________________________________________________________  

   _____________________________________________________________  

   _____________________________________________________________  

 

 פתרו את התרגילים שלפניכם. א.  .14

 

  __________________________   =28 ( ×9  ×111  +1 + )435 : (9  ×20 – 6  ×30 ) (1 
 

  
  __________________________  ( =53 – 7  ×9 ): 400 ( +31  ×4 – 25  ×5 ): 2,543  (2 

 
 

 .2הסבירו כיצד הגעתם לתשובה בתרגיל  ב. 

   _____________________________________________________________  

   _____________________________________________________________  

 


