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 בעיות מילוליות  –  ב פרק

 (8-6)נושאים 

 

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

  ."בעיות מילוליות"הוראת הנושא ל הלימוד

אפשרויות בחינת  ,השוואות, אומדן :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 הסברים ונימוקים תוך 

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

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

 ם.יהבודקות ידע ועובדות בפריטים אלגוריתמי

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

 . חוברת הלימוד' של בבפרק  ם שנלמדונושאיהפי -להלן תיאור המשימות על

 

 (7-1 משימות) שלביות-רב בעיות .1

 (1 משימה) הבעיה פתרון את מאפשר שאינו ונתון מדויק חישוב, אומדן 

 (4-2 משימות) נתון יחס פי-על שווים לא לחלקים חלוקה של בעיות 

 (4 משימה) לפתרון אפשרויות מספר 

 (7-5 משימות) באחוזים חישובים של שילוב 

 

 (13-8 משימות) ועהתנ בעיות .2

 (9-8 משימות) מהירויות חישובי 

 (11-10 משימות) מרחקים חישובי 

 (13-12 משימות) נסיעה זמני חישובי 

 

 (16-14 משימות) הספק בעיות .3
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 מילוליות בעיות  –  ב פרק

 למבדק למשימות דוגמאות

 . א .1

 

 

 

 

 תשובתכם את והסביר. ח"ש 1,000-מ פחות או ח"ש 1,000-מ יותר קיבלה נעמה אם אמדו. 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 בקייטנה ההדרכה תמורת נעמה קיבלה כסף כמה חשבו. 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

 . ב

 

 

 בקייטנה עבודתו תמורת רועי קיבל כסף כמה וחשבו, נעמה שקיבלה הכסף בסכום היעזרו .

 .פעלתם כיצד הסבירו

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

 . ג

 

 

 

 מורתת ח"ש 100-מ פחות או ח"ש 100-מ יותר קיבל גיא האם: השאלה על ענו, לחשב בלי 

 .כםבתתשו את נמקו ?עבודתו

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

  ,בקייטנה כמדריכה שבועיים במשך עבדה נעמה

 . ח"ש 20.5 קיבלה היא עבודה שעת כל תמורת

 ,שעות 27 נעמה עבדה אשוןהר בשבוע

 .שעות 25 עבדה היא השני ובשבוע

 .בקייטנה מדריך כעוזר עבד, נעמה של אחיה, רועי

 .ח"ש 19.5 עבודה שעת כל תמורת וקיבל, נעמה שעבדה שעות מספר אותו עבד הוא

 

 .שונות פעילויות בהעברת ועזר יומיים, יטנהיבק עבד גיא

  גיא עבד מהימים אחד בכל
1

2
2

 .ח"ש 18.5 עבודה שעת כל תמורת וקיבל שעות 

 

 ____________ :התלמיד שם   

 ________________ :תאריך   



 'ב פרק     דוגמאות למשימות למבדק

 3 ה.ש.ב.ח.ה ©

 . ד

 

 שקיבלה הכסף מסכום גדול סיון שקיבלה הכסף סכום אם לדעת אפשר הנתונים פי-על האם 

 .תשובתכם את נמקו? ממנו קטן או נעמה

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 

 הבנות שקיבלו הכסף סכומי בין ההפרש מהו חשבו, כן אם. 

 הכסף סכומי בין ההפרש מהו וחשבו, שלפניכם לתיאורים שיתאימו כך נתונים הוסיפו, לא אם

  .הבנות שקיבלו

  .סיון של מזה יותר גדול כסף סכום תקבל נעמה –

  _______________________________________________________________  

  .נעמה של מזה יותר גדול כסף סכום תקבל סיון –

  _______________________________________________________________  

 

2.   

    

 
  ________________________________________________  ?המלבן צלעות אורכי מהם. א

  ____________________________________________  ?בסנטימטרים המלבן היקף מהוב. 

 

 . א .3

 

 

 מהבנות אחת כל שקטפה התפוחים כמות מהי?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 .ח"ש 19.5 עבודה שעת כל תמורת וקיבלה בקייטנה עבדה סיון

 

 .מ"מ 200 הוא במלבן סמוכות צלעות סכום

  .שלושה פי האחרת מהצלע ארוכה במלבן אחת צלע

 .ג"ק 90 ביחד אספו הן. תפוחים בקטיף השתתפו וסיון רוני

 .סיון שקטפה התפוחים מכמות שניים פי גדולה רוני שקטפה פוחיםהת כמות
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 .צעדה התקיימה בו מתגורר שגיא ביישוב

 .3 : 2 הוא הבצעד שהשתתפו המבוגרים למספר הילדים מספר בין היחס

 .משתתפים 1,500 השתתפו בצעדה

 .ספרים 110-ל 100 בין יש אלה של בספרייה

 .5 : 1 הוא באנגלית םהספרי למספר בעברית הספרים מספר בין היחס

 

 . ב

 

 

 

 

 

 קבוצה כל שקטפה התפוחים כמות מהי?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________  

 

 . א .4

 

 

 

 בצעדה השתתפו מבוגרים וכמה ילדים כמה ? __________________________________  

_________________________________________________________________ 

 
 .ב

 

 

 תשובתכם את הסבירו? ובאנגלית בעברית הספרים של הכמויות להיות יכולות מה.  

  __________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________  

 להיות שיכולים, באנגלית הספרים ולמספר בעברית הספרים למספר אפשרויות שתי הציגו 

 .פעלתם כיצד הסבירו. אלה של בספרייה

   __________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________  

 .תפוחים ג"ק 1,400 ביחד קטפו. הן תפוחים בקטיף השתתפו קבוצות שלוש

 שקטפה התפוחים מכמות שניים פי גדולה הראשונה הקבוצה שקטפה התפוחים כמות

 .השנייה הקבוצה

 הקבוצה שקטפה התפוחים מכמות שניים פי גדולה השנייה הקבוצה שקטפה התפוחים כמות

 .השלישית
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 .שחמט בחוג משתתפים תלמידים 60

 ',ב-'א כיתות בשכבת מהם %20
1
4

 ', ד-'ג כיתות בשכבת 

 '.  ו-'ה כיתות בשכבת והיתר
 

5.  

 

 

 

 מהתשלומים אחד בכל דוד ששילם הכסף סכום מהו חשבו.  ___________________________  

_____________________________________________________________________ 

 

6.   

  

 

 

 

 הגדול הוא המשתתפים מספר שכבה מאיזו: השאלה על ענו ,התלמידים מספר את לחשב בלי .א

 ? ביותר

  _____________________________________________________  .תשובתכם את הסבירו 

  ______________________________________________________________________  

 

 .מהשכבות אחת בכל שחמט בחוג משתתפים תלמידים כמה חשבו .ב

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

 

7.   

 

 

 

 
  _____________________________________  ?הספר בית למשחקיית קנו משחקים כמהא. 

  _________________________________________  ?מחשב משחקי הם מהמשחקים מהכב. 

  _________________________________________  ?חשיבה שחקימ הם מהמשחקים כמהג. 

 

 

 

 .ח"ש 4,000 ירחבמ גיטרה קנה דוד

 .במזומן הגיטרה ממחיר 30% שילם הוא

 .שווים תשלומים בארבעה שילם הוא הנותר הכסף סכום את

 .משחקים מספר רכשו הספר בבית המשחקייה להעשרת

3
5

 ,חשיבה משחקי הם מהמשחקים %20, מחשב משחקי הם מהמשחקים 

 .קלפים משחקי הם מהמשחקים וארבעה 
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 .שעתיים במשך קילומטרים עשרה צעדה רוני

 

 

 .וחצי שעה במשך קילומטרים תשעה צעד יובל

 

 .לשעה מ"ק 300-ל המגיעות מהירות רכבות מערכת יש ביפן

 

 .לכינרת מביתה הוריה עם נסעה סיון

 .לשעה מ"ק 90 הייתה הנסיעה מהירות

 .וחצי שעתיים כעבור רתלכינ הגיעו והוריה סיון

 

 .מייםיו שנמשך אופניים עלמס בקבוצה כחבר יצא דור

 .שעתיים במשך מ"ק 30 הקבוצה רכבה הראשון ביום

 .שעות שלוש במשך מ"ק 60 הקבוצה רכבה השני ביום

 

 . א .8

 

 רוני של הצעידה מהירות מהי?  ____________________________________________  

 
 . ב

 

 יובל של הצעידה מהירות מהי?  ____________________________________________  

 

9.  

   

 

 

 הרוכבים מהירות הייתה הימים משני באיזה: השאלה על ענו, הרכיבה מהירות את לחשב בלי . א

 .תשובתכם את נמקו? יותר גדולה

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

 
  ______________________________________  ?הראשון ביום הקבוצה רכבה מהירות באיזו . ב
 
  ________________________________________  ?השני ביום הקבוצה רכבה מהירות באיזו . ג

 

10.   

 

  __________________________________  ?דקות 30-ב כזו מהירה רכבת תעבור מרחק איזה . א
 
  __________________________________  ?דקות 20-ב כזו מהירה רכבת תעבור מרחק איזה . ב

 

11.   

 

 

 

 לכינרת סיון של הבית בין המרחק מהו?  _________________________________________  

  ______________________________________________________________________  
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 .מ"ק 45-כ הוא לקדומים אביב-תל בין המרחק

 .9:30 בשעה לקדומים אביב-מתל יצאו והוריו גיא

 .לשעה מ"ק 90 של במהירות נסעו הם

 

 

 במבנה הנוסף החדר קירות את רועי עם דור צבע שבוע כעבור

 . ר"מ 30 הוא שצבעו השטח. הנוער תנועת

 .דור של להספק שווה היה רועי של ספקהה

 

 

12.  

  

 

 

 לקדומים הגיעו שעה באיזו?  _________________________________________________  

 

 . א .13

 

 

 אופניו על דוד רכב זמן כמה?  ______________________________________________  

 

 . ב

 

 

 

 הרכיבה את סיון של אביה סיים שעה באיזו ? __________________________________  

  __________________________________________________________________   

 

 . א .14

 

 
 (בשעה דור צבע ר"מ כמה? )דור של ההספק מהו?  _______________________________  

 
 ב.

 

 

 

 היה ביחד ורועי דור ידי-על הנוסף החדר קירות צביעת זמן האם: השאלה על ענו, לחשב בלי 

 .תשובתכם את הסבירו? זה מזמן קטן או ,החדר את לבדו דור שצבע ןמהזמ גדול

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________   

 

 ,מ"ק 30 אופניו על רכב דוד

 .בשעה מ"ק 20 של במהירות

 

 .אופניו על רכיבה לאימון 11:00 בשעה מביתו יצא סיון של אביה

 ,מ"ק 55 של מרחק רכב הוא

 .בשעה מ"ק 25 של במהירות

 

 .החדרים אחד קירות את דור צבע ובהם, שיפוצים נערכו הנוער תנועת במבנה

 .שעות 5-ב זה שטח צבע והוא, ר"מ 30 הוא שצבע השטח

 



 'ב פרק     דוגמאות למשימות למבדק

 8 ה.ש.ב.ח.ה ©

 שעות 5-ב אדמה חלקת מעבדים הספק אותו שלהם טרקטורים שלושה

 .ביחד עובדים כשהם

 

 

. צמיד הנוער בתנועת שכבתם מבני אחד לכל להכין החליטו ושיר סיון

 .צמידים 30 להכין מהן אחת כל על כך לשם

 .בשעתיים הצמידים הכנת את סיימה סיון

 .שעות בשלוש הצמידים הכנת את מהסיי שיר

 

 הנוסף החדר קירות את ביחד ורועי דור צבעו זמן בכמה? 

 __________________________________________________________________   

15.  

 

 

 אחד טרקטור האדמה חלקת את יעבד זמן בכמה?  __________________________________  

 

16.  

  

 

 

 

 .תשובתכם את הסבירו? בשעה צמידים יותר הכינה הבנות משתי מי: השאלה על ענו, לחשב בלי . א

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

 

  __________________________________  ?בשעה בנותמה אחת כל הכינה צמידים כמה   .ב

    תשובתכם את הסבירו? שיר או סיון: יותר מהיר בקצב עבדה מי. 

 __________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________  

 

 


