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 מידה-וקנה עשרוניות מידות  –  א פרק

 (5-1)נושאים 

 

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

  ."מידות עשרוניות וקנה מידה"הוראת הנושא ל הלימוד

אפשרויות בחינת  ,ואות, אומדןהשו :במשימות המוצעות באים לידי ביטוי היבטים שונים של "חשיבה מתמטית"

מתן חשיבה הפוכה, פתרון בעיות מילוליות, שימוש בקשר בין תרגילים,  ושל שונות לפתרון, חיפוש וגילוי של חוקיות

 שימוש בשפה מתמטית.כדי  תוךבהסברים ונימוקים 

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

ולא רק משימות  ,יש לבחור משימות הנותנות מענה להיבטים שונים של "חשיבה מתמטית"בהתאם לכך המיומנויות. 

 ים.יהבודקות ידע ועובדות בפריטים אלגוריתמ

 התלמידים ולמשך הזמן המיועד לביצוע המבדק. לרמת  המתאימותבבניית המבדק יש לבחור מספר משימות 

 . חוברת הלימודם שנלמדו בפרק א' של נושאיהפי -עללהלן תיאור המשימות 

 

 (6-1 משימות) אורך יחידות .1

 (1 משימה) ולהפך למילימטרים סנטימטרים היחידות בין המרה 

 (4-1 תרגילים 2 משימה) וסנטימטרים דצימטרים היחידות בין המרה 

 (8-5 תרגילים 2 משימה) ומילימטרים דצימטרים היחידות בין המרה 

 (3 משימה) ומילימטרים סנטימטרים, דצימטרים חידותהי בין המרה 

 (4 משימה) וסנטימטרים מטרים היחידות בין המרה 

 (5 משימה) ומטרים קילומטרים היחידות בין המרה 

 (6 משימה) וסנטימטרים מטרים, קילומטרים היחידות בין המרה 

 

 (11-7 משימות) שטח יחידות .2

 (9-7 משימות) ר"וסמ ר"מ היחידות בין המרה 

 (8 משימה) שטח אותו למדידת יותר רבות ביחידות צורך יש, יותר קטנה השטח שיחידת ככל כי הבנה 

 (11-10 משימות) ר"וסמ ר"דצמ היחידות בין המרה 

  

 (15-12 משימות) כסף יחידות .3

 (12 משימה) בשקלים חישובים 

 (15-13 משימות) ליםושק אירו היחידות בין והמרה, ושקלים ב"ארה של דולר היחידות בין המרה 

 (14 משימה) ושקלים ב"ארה של דולר היחידות בין המרה 

 



 (19-16 משימות) משקל יחידות .4

 (16 משימה) יותר קטן נתון משקל למדידת היחידות מספר כך, יותר גדולה המשקל שיחידת ככל כי הבנה 

 (17-16 משימות) וגרם קילוגרם היחידות בין המרה 

 (19-18 משימות) וקילוגרם טונה היחידות בין המרה 

 

 (27-20 משימות) מידה-קנה .5

 (ג-'א 21, 20 משימות) ובמפה בצילום ואורכים מידה-קנה פי-על במציאות ומרחקים אורכים חישוב' 

 (23-22 משימות) הגדלה המציין מידה-קנה 

 (26-24 משימות) במציאות ומרחקים מידה-קנה פי-על ובמפה בתרשים מרחקים חישוב 

 (. 28-27 משימות) במציאות לנתונים שימיםתר סרטוט 

 (ג-'ב 27', ד 21 משימות) ובתרשים במציאות שטח ממדי בין ויחס ובתרשים במציאות אורך ממדי בין יחס' 
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 עשרוניות מידות –  א פרק

 מידה-וקנה

 למבדק למשימות דוגמאות
 

 ,מחשבון : ציוד 
 גלסר  

 

  .ותהנדרש האורך ליחידותאת היחידות  המירו  .א .1

 

 

 

 .מ"מ 20 האחר ואורכו מ"ס 7.2 האחד שאורכו מלבן במחברתו סרטט גיא . ב

  ___________________________________________  ?בסנטימטרים המלבן של היקפו מהו

  ___________________________________________________________  ?במילימטרים

 
 .נכונה לתשובה אחת מאפשרות יותר יש. נכונים ביטויים שיתקבלו כך מספרים כתבו . ג

 

 

 

  

 . נכונים ביטויים שיתקבלו כך=,  או>, <  סמנו .2

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ"מ 60=  מ"ס_____ 

 מ"מ 107=  מ"ס_____ 

 מ"מ ______ =    מ"ס 3

 מ"מ= ______  מ"ס 9.5

 מ"מ 27>  מ"ס_____ 

 מ"מ 10>  מ"ס_____ 

 מ"מ 120<  מ"ס_____ 

 

 מ"מ______  <    מ"ס 6

 מ"מ______  <   מ"ס 0.4

 מ"מ______  >    מ"ס 12

 

 ___________________: שם 

 : _________________תאריך 

 

ס"מ 31דצמ'         3  

 

1 

 

מ"מ 35דצמ'         3.5  

 

5 

 

ס"מ 16דצמ'         5  

 

 

מ"מ 100דצמ'       15  

 

2 

6 

 

ס"מ 70דצמ'        7  

 

3 

 

מ"מ 520דצמ'         4  

 

7 

 

ס"מ 20דצמ'         2.5  

 

 

מ"מ 20 דצמ'        0.2  

 

4 

8 
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 . שונות אורך ביחידות אורכים לפניכם .3

 .ביותר הגדול לאורך ביותר הקטן מהאורך האורכים את סדרו
 
 
 
 
 
 
 

 

 האורך הקטן ביותר האורך הגדול ביותר

 

  .הנדרשות האורך ליחידותאת היחידות  המירו . א .4

 

 

 

 

 . ספורט תחרויות שתי של תוצאות לפניכם . ב

 .מהספורטאים שניים של תוצאות תונותנ תחרות בכל

 .ובכמה ,יותר טובה מי של קפיצתו ,ספורטאים זוג כל לגבי קבעו
 

 למרחק קפיצה לגובה קפיצה 

 

 

  ___________________________   __________________________  

  ___________________________   __________________________  

 

 . נכונים ביטויים שיתקבלו כך מספרים כתבו .5

 . נכונה לתשובה אחת מאפשרות יותר יש מהסעיפים בחלק

 

 

 

 מ"ס 700' = מ______ 

 מ"ס 150' = מ______ 

 מ"ס 25' = מ______ 

 מ"ס'   = ______ מ 12

 מ"ס'  = ______ מ 5.8

 מ"ס'  = ______ מ 0.9

 

 מ"ק 6' = מ_____ 

 מ"ק 0.8' < מ_____ 

  מ"ק 0.15' >  מ_____ 

 

 מ"ק= ______  'מ 10,000

 מ"ק< ______  ' מ  500

 מ"ק> ______  ' מ 7,500

 

 .מ"ס 506 למרחק קפץ 'א ספורטאי

 .'מ 5.26 למרחק קפץ 'ב ספורטאי

 .'מ 1.83 לגובה קפץ' א ספורטאי

 .מ"ס 174 לגובה קפץ' ב ספורטאי

ס"מ 27  

 

מ"מ 30  

 

דצמ' 0.4  

 

ס"מ 2 דצמ' 2   
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 .שטיח יש אלה של מיטתה ליד

 '.מ 0.6 האחר ואורכו ,'מ 1 השטיח של האחד אורכו

 

  . לזה זה השווים יםאורכשל  זוגות חברו בקווים בין .6

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

 

  ____________________________________________________ ? ר"במ השטיח שטח מהו . א
 
  __________________________________________________  ?ר"בסמ השטיח שטח מהו . ב
 
 המבטאות היחידות מספר לבין ,ר"בסמ השטיח שטח את המבטאות היחידות מספר בין היחס מהו . ג

  ____________________________________________________  ?ר"במ השטיח שטח את

 

 היחידות ממספר גדול יהיה סגרתמ בכל ר"הסמ יחידות מספר האם: השאלה על ענו, לחשב בלי . א .8

 . תשובתכם את נמקו? ממנו קטן או ר"במ

 _________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________ 

 

 .הנדרשות השטח ליחידותאת היחידות  המירו . ב
 

 

 
 
 
 
 

 

 ר"סמ 60,000=  ר"מ ____

 ר"סמ 15,000=  ר"מ ____

 ר"סמ 2,000=  ר"מ ____

 

 ר"סמ= ___   ר"מ 2

 ר"סמ= ___   ר"מ 0.8

 ר"סמ = ___  ר"מ 1.3

מ' 5,000  

 

'מ 50  

 

מ' 5  

 

ס"מ 50,000  

ק"מ 0.005  

 

ק"מ 5  

 

ק"מ 0.5  

 

ס"מ 5,000  
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 '.מ 2 האחר ואורכה' מ 1.5 האחד כהשאור, מלבן בצורת טלאים שמיכת מכינה גהונ

 .מ"ס 10 שלהם הצלע שאורך בד ריבועי בעזרת נגה מכינה השמיכה את

9.   

 

 

  ? נוגה תשתמש בד ריבועי בכמה

 ______________________________________________תרון: ___________________פ

 תשובה מילולית: ___________________________________________________________

 

 . מ"דצ 1 צלעו שאורך ריבוע סרטטו . א .10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ___________________________________________________  ?ר"בדצמ שטחו מהו   .  ב

  ר"בסמ שטחו מהו?  ____________________________________________________  
 

  .ביותר הגדול לשטח ביותר הקטן מהשטח שלפניכם השטחים את סדרו .11

 

 

 

 

 
 האורך הקטן ביותר האורך הגדול ביותר 

דצמ"ר 0.7 דצמ"ר 4  סמ"ר 60  דצמ"ר 2.5  סמ"ר 190   

     



 אפרק      מבדקדוגמאות למשימות ל

 7 ה.ש.ב.ח.ה ©

, בהם לבקר שכדאי מוזאונים על מידע דוד חיפש ב"שבארה יורק-לניו נסיעתו לקראת

 .מוזאון לכל הכניסה מחיר מהו ובדק

 של דולר 19 הוא יורק-בניו הטבע של ההיסטוריה למוזאון כניסה מחיר כי מצא הוא

 .ב"ארה

12.   

 

 ?אחת מחברת של מחירה מהו

 פתרון: _________________________________________________________________

 ______תשובה מילולית: _____________________________________________________

 

 השערים פי-על, אחר למטבע אחד ממטבע שלפניכם הכסף סכומי את והמירו ,במחשבון היעזרו א. .13

  .באיםה היציגים

  

 

 

 

 
 .שלפניכם הכסף סכומי את אמדו . ב

 '. א מסעיף היציגים בשערים היעזרו 

 

 

 

 א. .14

 

 

 
 בשקלים זה למוזאון הכניסה מחיר מהו ? 

 פתרון: _________________________________________________________________

 תשובה מילולית: ___________________________________________________________

 

 

 

 

 .ח"ש 62 תמורתם ושילם, וספר מחברותשתי  קנה יובל

 . ח"ש 52.20 הספר מחיר

 ב"ארה של דולר 1=  ח"ש 3.577

 7/8/13 לתאריך נכון

 

אירו 1=  ח"ש 4.728  

7/8/13 לתאריך נכון  

 
 ב"ארה של דולר 10=  ח"ש_ ____

 ב"ארה של דולר 6=   ח"ש_ ____

 אירו 100=    ח"ש_ ____

 אירו 40=    ח"ש_ ____

 ב"ארה של דולר____   ≈  ח"ש 100

 ב"ארה של דולר____   ≈    ח"ש 70

 

 אירו____   ≈ ₪ 500

 אירו____   ≈   ח"ש 39
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 . ב

 

 

 
 

 המופיע היציג הדולר שער לפי, דוד של משפחתו ששילמה הכניסה מחיר מהו בשקלים חשבו 

 . 13 במשימה

 _______________________________________________________________ון: פתר 

 תשובה מילולית: _________________________________________________________

 

15.   

   

 

 היציג והשער ,4.781 האמריקאי הדולר של היציג השערהיה  ,ינטהקלר במחיר רועי התבונן כאשר . א

  .5.653 היה ט"ליש של

 המדינות משתי באיזו: על השאלה ענו, המקומות משני אחד בכל ינטהקלר מחירי את לחשב בלי 

 .תשובתכם את הסבירו? בשקלים יותר זול ינטהקלר מחיר

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

 
 .רועיבדק ש המקומות משני אחד בכל בשקלים ינטהקלר מחיר את חשבו . ב

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

 

 גדול יהיה מסגרת בכל בקילוגרמים המשקל תא המבטא המספר האם: השאלה על ענו, לחשב בלי . א .16

 . תשובתכם את נמקו? בגרמים המשקל את המבטא מהמספר קטן או

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

 

 

 . ב"ארה של דולר 25 אהו  ןטהמטרופולי למוזאון הכניסה מחיר

 .בחינם נכנסים 12 גיל עד ילדים זה למוזאון

 .זה במוזאון 17-וה 15-ה בני אחיו שניעם ו הוריו עם ביקר הוא. 11 בן דוד

 'גר 3,000=   ג"ק____
 'גר 500=   ג"ק____ 
 'גר 250=   ג"ק____ 

 

 'גר= ___  ג"ק 8       
 'גר= ___  ג"ק 2.5    

 'גר= ___  ג"ק 0.300

 .בעולם שונים במקומות ינטקלרשל  מחירה מה לדעת סקרן היה, טניבקלר המנגן רועי

 ומחיר(, שטרלינג לירות) ט"ליש 458 הוא בבריטניה ינטקלר מחיר כי ומצא במרשתת חיפש הוא

 .ב"ארה של דולר 460 הוא ב"בארה ינטקלר
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 .הנדרשות המשקל ליחידותאת היחידות  המירו . ב

 

 . נעמהקנתה ש ירקותשל ו רותפ   של משקלם לפניכם .17

 

 .שלפניכם מהתיאורים אחד לכל מתאימים מהמשקלים אילו אמדו

    ______________________________________  .ג"ק מחצי קטן המשקל .א

  ______________________________________  '.גר 1,000-מ וקטן ג"ק מחצי גדול המשקל .ב

  ______________________________________  .ג"ק 3-מ וקטן ג"ק 2-מ גדול המשקל .ג

  ______________________________________  '.גר 3,000-מ גדול המשקל .ד

 

 .מתאימות משקל יחידות כתבו .18

  . נכונה לתשובה אחת מאפשרות יותר יש מהסעיפים בחלק

 

 

 

 .ביותר הגדול למשקל ביותר הקטן מהמשקל שלפניכם המשקלים את סדרו .19

 

 

 

 

 נה ביותרהקט המשקליחידת  ה ביותרהגדול המשקליחידת  

 

 

 

 נותטו 4=  ג"ק_____ 

 נותטו 3.5<  ג"ק_____ 

 נהטו 0.6>  ג"ק_____ 

 

 נותטו= ______   ג"ק 7,500

 נהטו< ______   ג"ק 830

 נותטו> ______   ג"ק 2,900

 

ק"ג 99 טונות 1.6  ק"ג 720  ק"ג 1,800  טונה 0.95  טונה 0.2   
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 .שונים חפצים של מוקטנים צילומים לפניכם .20

 .צולם הוא מידה-קנהבאיזה  ובכת חפץ כל ליד

  .במציאות חפץ כל של המסומן האורך מהו חשבו

 

  __________________________________________________________  אורך העיפרון: 

  __________________________________________________________  אורך המספריים: 

  __________________________________________________________  אורך הכפית: 

  __________________________________________________________  אורך המפתח: 

 

 . במרכזו העומד השולחן ואת ספרו בבית האמנות חדר את סרטט רועי .21

  .1 : 100 הוא רועי של בסרטוט המידה-קנה

 

 

 

 

 שולחן
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   ________________________________  ?במטרים? בסנטימטרים האמנות חדר ממדי הם מה . א
  _____________________________________________________  ?השולחן ממדי הם מה . ב
 
  ___________________________ ? ימטריםבסנט? במטרים במציאות האמנות חדר היקף מהו . ג
 

  __________________________________  ?ר"בסמ? ר"במ במציאות האמנות חדר שטח מהו . ד

 

 .אחד שקל של צילום לפניכם .22

 

 

 

 

 

 .תשובתכם את הסבירו? השקל צולם שלפניכם המידה-מקני איזה פי-על

 

 

 _________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________   

 

 "( רבנו משה פרת" המכונה) השבע מושית של צילום לפניכם .23

 . 10 : 1 של מידה-בקנה 
 
 ?בצילום תהחיפושי אורך מהו . א

   _______________________________________  

 

 .תשובתכם את הסבירו? במציאות החיפושית אורך מהו . ב

   _______________________________________  

   _______________________________________  

 "ויקיפדיה"מתוך  

 

2 : 1  1 : 2  
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 לפניכם חלק ממפת ארץ ישראל.  א.  .24

 המידה במפה זו?-מהו קנה  ______________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ס"מ במפה?  1קילומטרים במציאות מייצג קטע באורך  כמה ______________________  
 

 בין אבן יהודה. הסבירו כיצד פעלתם.לרוב בין פרדס חנה בקיהמרחק חשבו מהו  ב. 

 ______________________________________________________________________   
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 ______________________________________________________________________   

 בחרו שני יישובים המופיעים במפה. ג. 

 ?מהו המרחק ביניהם במפה  ______________________________________________  

  במציאות מהו המרחק בין שני היישובים?  ____________________________________  

 

 .1 : 50 מידה-בקנה בביתה השביל את לסרטט רוצה רוני .25

 . מ"ס 400 רוני של בביתה השביל אורך

 .פעלתם כיצד הסבירו? המוקטן בסרטוט השביל ורךא יהיה מה

 פתרון: ________________________________________________________________

 תשובה מילולית: _________________________________________________________

 

 .מ"ק 5-כ הוא רזיאל רמת ליישוב צובה קיבוץ בין המרחק .26

 .1 : 100,000 שלה המידה-שקנה במפה אלו יישובים שני בין המרחק מהו חשבו

 פתרון: _______________________________________________________________

 תשובה מילולית: _________________________________________________________

  

 ,מ"ס 60 הוא הראשונה קומהה אורך. מלבן צורת הראשונה לקומה. בובות בית סיון של לאחותה .27

 .מ"ס 30 האחר והאורך

 

  .1 : 5 מידה-בקנה הראשונה הקומה את סרטטו  .א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   אורכה את צלע כל ליד כתבו. 

 



 אפרק      דוגמאות למשימות למבדק

 14 ה.ש.ב.ח.ה ©

 '.מ 200 הוא ,נמצא בו דור של הספר ביתש הרחוב אורך

 . ילדים גן ישנו הרחוב של האחד בקצהו

 .הביניים חטיבת נמצאת האחר בקצהו

 .הביניים לחטיבת מהכניסה' מ 80 במרחק ממוקמת דור של הספר לבית הכניסה

 .במציאות הראשונה הקומה היקף ביןל בסרטוט הראשונה הקומה היקף בין היחס מהו חשבו . ב

 ______________________________________________________________________   

  ___________________________  ?במציאות בותהבו בית של הראשונה הקומה שטח מהו  . ג

  בסרטוט הבובות בית של הראשונה הקומה שטח מהו?  ____________________________  

  במציאות הראשונה הקומה שטח ביןל בסרטוט הראשונה הקומה שטח בין היחס מהו? 

 __________________________________________________________________  

  

28.  

 

 

  

 
  .שתבחרו מידה-קנה פי-על דור של הרחוב את סרטטו . א

 

 

 

 חטיבת מיקום ואת דור של ספרו בית מיקום את, הילדים גן מיקום את הרחוב בסרטוט סמנו . ב

 .הביניים

 
  ___________________________  ?הילדים גן לבין דור של ספרו בית בין בסרטוט המרחק מהו . ג

 

 


