
פרק א - מבנה המבדק      

  

ייצוגים שונים של מספרים טבעיים )משימות 1, 2 ג-ד, 11(. א. 

ייצוג בספרות ובמילים )משימות 1, 2 ד(.  •  

ייצוג  בטבלת המבנה העשרוני ועל-פי המבנה העשרוני )משימות 1, 2 ד(.  •  

ייצוג על ישר המספרים )משימות 1, 2 ה(.  •  

ייצוג באופנים מילוליים שונים של אותו מספר על-פי עקרונות המבנה העשרוני   •  

)משימה 11(.

הערך שספרה מייצגת במספר )משימות 2 א-ב,4, 8, 11(. ב. 

השוואה בין מספרים )משימות 3, 10(. ג. 

עקרונות המבנה העשרוני- תובנה וחוש למספרים גדולים )משימות 5-4, 8, 12(. ד. 

יחס הסדר בין מספרים )משימות 6-7(. ה. 

חוקיות בסדרה )משימה 12(. ו. 

כתיבת מספר עוקב ומספר קודם )משימה 10(. ז. 

עיגול מספרים )משימות 13-14(. ח. 
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- ייצוגים של מספרים פרק א
בתחום המיליון   ____________________ שם: 

כיתה: ___________________ 

תאריך: __________________ 

בהצלחה!

דוגמאות למשימות למבדק

מספר תלמידי בתי הספר היסודיים בישראל לשנת הלימודים תש"ע  עמד על שמונה מאות   .1

שמונים וארבעה אלף, שש מאות שמונים וחמישה תלמידים. 

)שנתון סטטיסטי לישראל 2011(  

כתבו מספר זה:  

 ___________________________________ בספרות, הוסיפו פסיקים כנדרש.  •  

 __________________________________________ על-פי המבנה העשרוני.  •  

סרטטו ישר מספרים מתאים וסמנו על הישר, בקירוב את מספר התלמידים.   •  

המספרים שלפניכם רשומים על-פי המבנה העשרוני שלהם.    .2
  

900,000 + 80,000 + 7,000 + 600 + 50 + 4

6 × 10,000 + 4 × 1,000 + 2 × 100 + 5 × 10 + 3 × 1

המספר הראשון:   

המספר השני:  

כתבו את ספרת העשרות-אלפים בכל אחד מהמספרים. א.   

 ________________ במספר השני:    _______________ במספר הראשון:    

כתבו את ספרת היחידות בכל אחד מהמספרים. ב.   

 ________________ במספר השני:    _______________ במספר הראשון:    
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פרק אדוגמאות למשימות למבדק

סרטטו טבלת מבנה עשרוני וכתבו בה את המספרים.    ג.   

ד.  כתבו את כל אחד מהמספרים.  

 _________________________________________________ בספרות   •   

 _________________________________________________ במילים   •   

סמנו את  המספרים, בקירוב, בישר המספרים שלפניכם.   ה.   

0 1,000,000100,000 300,000 500,000 700,000 900,000
...

, כך שהמספר הכתוב  9,843 < 9, 43 כתבו את הספרה החסרה בביטוי  א.   .3

משמאל יהיה גדול מהמספר הכתוב מימין ב-300.   

איזו ספרה יש להחליף במספר 54,321, כך שהמספר יגדל ב-3,000?_________   • ב.   

 _________________________________________ נמקו את תשובתכם.    

 _______________________________________________________    

 ____________________________________ כתבו את המספר המתקבל.  •   
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פרק אדוגמאות למשימות למבדק

כתבו את המספר שיתקבל אם נכתוב את הספרה 4 משמאל לספרות של המספר  א.   .4

 .75,123

 __________________________________________________________   

כיצד ישתנה הערך שמייצגות כל אחת מהספרות 5 ו-1 במספר שיתקבל? ב.   

 __________________________________________________________   

כתבו את המספר שיתקבל אם נכתוב את הספרה 4 במספר 75,123 בין ספרת המאות  ג.   

 ______________________________________________ לספרת העשרות. 

כיצד ישתנה הערך שמייצגות כל אחת מהספרות 3 ו-2 במספר שיתקבל. ד.   

  __________________________________________________________   

                      

כתבו מספר בין:  .5

 ________________________________________ עשרת אלפים למאה אלף  א.   

מאה אלף למיליון______________________________________________  ב.   

חברו בקו כל מכונית לחנייה המתאימה לה. א.   .6

שימו ♥! ייתכן שלא לכל מכונית יש מקום חנייה מתאים.   

חניה 1: 
בין אלף 

לעשרת אלפים 

חניה 2:
בין עשרת אלפים 

למאה אלף   

חניה 3:
בין מאה אלף 

למיליון

900,000 69,999 1,010

100,99999,099999
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פרק אדוגמאות למשימות למבדק

האם הצלחתם להכניס את כל  המכוניות לחניות? נמקו את תשובתכם. ב.   

 __________________________________________________________   

 __________________________________________________________   

סדרו את המספרים שלפניכם מהמספר הקטן ביותר למספר הגדול ביותר.    .7

470,999  , 471,002  , 472,000  , 471,200  , 471,020  , 471,019  , 471,219

_______ , _______ , _______  , _______  , _______  , _______  , _______  

המספר הקטן  המספר הגדול   
ביותר ביותר   

. 3  , 9  , 4  , 7  , 5 נתונות הספרות   .8

הרכיבו בעזרת הספרות הנתונות את המספר הגדול ביותר שאפשר להרכיב.  • א.   

 _______________________________________________________    

רשמו את המספר במילים.  •   

 _______________________________________________________    

הרכיבו בעזרת הספרות הנתונות את המספר הקטן ביותר שאפשר להרכיב.  •            ב. 

 _______________________________________________________    

רשמו את המספר במילים.  •   

 _______________________________________________________    

האם אפשר להרכיב מהספרות הנתונות מספר זוגי? אם כן רשמו אותו, אם לא,   •             ג. 

 ________________________________________ נמקו מדוע אי אפשר.

האם אפשר להרכיב מהספרות הנתונות מספר שמתחלק ב-5? אם כן רשמו אותו,   •   

אם לא, נמקו מדוע אי אפשר.___________________________________ 
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פרק אדוגמאות למשימות למבדק

השלימו ספרה חסרה בביטוי שלפניכם כך שיתקבל ביטוי נכון.  א.   .9

אם יש יותר מאפשרות אחת לתשובה נכונה, כתבו שתי אפשרויות.      

156, 29 > 156,129 156, 29 > 156,129

השלימו ספרות חסרות בביטוי שלפניכם כך שיתקבל ביטוי נכון.   ב.   

אם יש יותר מאפשרות אחת לתשובה נכונה, כתבו שתי אפשרויות.   

4 ,173 > 4 ,170 4 ,173 > 4 ,170

מתחו קו מכל מספר למספר העוקב לו: א.   .10

מספר עוקב מספר    

79,010

79,100

79,910

79,909

79,009

79,099

  

מתחו קו מכל מספר למספר הקודם לו: ב.   

מספר קודם מספר    

 
300,000

300,100

300,010

300,099

300,009

299,999
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פרק אדוגמאות למשימות למבדק

  __________ רשמו את המספר העוקב למספר בעל חמש ספרות הגדול ביותר.  • ג.   

 ______________________________________ •  כמה ספרות למספר זה?   

  __________ רשמו את המספר הקודם למספר בעל חמש ספרות הקטן ביותר.  • ד.   

 ______________________________________ •  כמה ספרות למספר זה?   

סמנו > ,< או =, כך שיתקבלו ביטויים נכונים.  .11

5 רבבות ו-6 מאות  5 רבבות ו-60 עשרות א.   

8 עשרות אלפים, 4 אלפים ו-2 עשרות   84,200 יחידות ב.   

1,200 עשרות  12 מאות ג.   

2 עשרות אלפים ו-32 יחידות  20 אלפים 30 עשרות ו-2 יחידות ד.   

7,050 עשרות  7 עשרות אלפים ו-5 מאות ה.   

כתבו סדרה של חמישה מספרים על-פי ההוראות שלפניכם.   .12

כל המספרים בסדרה מתחלקים ב-5.   •  

כל מספר בסדרה גדול מקודמו ב-5.  •  

בסדרה יש בדיוק שני מספרים בעלי ארבע ספרות.  •  

________, ________ , ________ , ________ , ________   
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פרק אדוגמאות למשימות למבדק

עגלו כל אחד מהמספרים שלפניכם לעשרות.  • א.   .13

92 ≈ _____
1

874 ≈ _____
2

527 ≈ _____
3

2,342 ≈ _____
4

9,871 ≈ _____
5

7,039 ≈ _____
6

3,498 ≈ _____
7

1,604 ≈ _____
8

. 8 7 ו- הסבירו כיצד עיגלתם את המספרים במסגרות   •   

 _______________________________________________________    

 _______________________________________________________    

עגלו כל אחד מהמספרים שלפניכם למאות ולאלפים. ב.   

9,319 ≈ _________
עיגול למאות  

9,319 ≈ _________
עיגול לאלפים  

3
12,981 ≈ ________

עיגול למאות  

12,981 ≈ ________
עיגול לאלפים  

4
30,088 ≈ ________

עיגול למאות  

30,088 ≈ ________
עיגול לאלפים  

5

3,480 ≈ _________
עיגול למאות  

3,480 ≈ _________
עיגול לאלפים  

1
5,832 ≈ _________

עיגול למאות  

5,832 ≈ _________
עיגול לאלפים  

2
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פרק אדוגמאות למשימות למבדק

כתבו במסגרות השונות מספרים שונים, כך שבעיגולם לעשרות הם מתאימים לאומדן  א.   .14

הרשום.

_____ ≈ 7,480 _____ ≈ 7,480 _____ ≈ 7,480

כתבו במסגרות השונות מספרים שונים, כך שבעיגולם למאות הם מתאימים לאומדן  ב.   

הרשום.

_____ ≈ 6,300 _____ ≈ 6,300 _____ ≈ 6,300

כתבו במסגרות השונות מספרים שונים, כך שבעיגולם לאלפים הם מתאימים לאומדן  ג.   

הרשום.

_____ ≈ 11,000 _____ ≈ 11,000 _____ ≈ 11,000


