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 ƒÓ˜„· 2  
  

 ≈Á ˜Ï·  -  aÈÁeeÒÈÁÂ ¯ƒa ¯eÁ˙ Ì‰··¯‰  

  

    

  )'נק 18(   .ע�רות שלמותלַ אי� ה� ִמס�רי�את הַעגל�   .א  .1
  

 ______≈  5,624   )3  ______≈  58 )2  ______≈ 251  )1 

  
   .שלמותְלמאות אי� ה� ִמס�רי�את הַעגל�   .ב  

  

 ______≈  2,906   )3  ______≈  7,635 )2 _ _____≈ 489  )1 

  
     .י�שלמְלאלפי� אי� ה� ִמס�רי�את הַעגל�   .ג  

  

 ______≈  6,445   )3  ______≈  5,900 )2  ______≈ 2,597  )1 

  

  )'נק 4(   .ְ�ט�ר �ִפתר� אה� העתיק� את התרגיל  .2
  

     =3,946  +3,057    

 

  

  )'נק 15(.   ַהשלימ� את הטבלה  .3
  

  :הִמס�ר מע�גל ל  עיג�ל הִמס�ר לאחר  הִמס�ר  

  שלמותע�רות   2,390  2,387  :ד�גמה

  מאות שלמות    2,387  .א

    2,000  2,387  .ב

    6,300  6,285  .ג

  ע�רות שלמות    6,285  .ד

  _________________  : ש�

  _____: כיתה

  ___________: תארי1
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    9,300  9,288  .ה

  .ִפתר� את התרגילי�  .4

  )'נק 12(   .ְמד�יקִ� ואחר 14 ַחשב� , התרגיל ְ�א�מד2 ִ�ְתר�23תחילה את  ַחשב�  

  
  ?53,475 וְ  4,526 ִמס�רי�הַמה� הסכ�� של   .א  

  ______      ______  ≈ ______  :חיש�ב �א�מד2    
  

  ______      ______  = ______  :חיש�ב ִ�ְמד�יק    

  

  ?52,258 ו 5,435 ִמס�רי�ה ֵ�י2 ההפרשַמה�   .ב  

  ______      ______  ≈ ______  :חיש�ב �א�מד2    
  

  ______      ______  = ______  :חיש�ב ִ�ְמד�יק    

  

  )'נק 12(   .וזי�ת� 5,758� עבודה יו� ינ�ירי הדר ִמ ית אריזה ל��בֵ   .5

  .51,269 זי� ��ר הת�ס�אותו יו� היה קט2 מִמ � יינ�וליות שִמ ר האש4ס�ִמ   

  :ִמצא�  

  ?אותו יו�� יינ�וליות ִמ 4מה אש4  •  

  :חיש�ב ִ�ְמד�יק  :א�מד2חיש�ב �    

    

  

  
    _________________________________________  :מיל�לית תש�בה    

  
  ?יינ� �אותו יו�4מה אש4וליות ות��זי� ִמ   •  

  :חיש�ב ִ�ְמד�יק  :חיש�ב �א�מד2    
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    _________________________________________  :מיל�ליתתש�בה     

  )'נק 18(   .ה�אי� ִפתר� את התרגילי�  .6

  
7 , 5 0 6  ג.  _ 8 , 3 4 4  ב.  _ 5 , 7 5   א.  _ 3

4 3 5,4  1 6 7,2    83 2,2    

  
  

9 , 0 0 8  ו.  _ 0 , 4 5 4  ה.  _ 1 , 0 0   ד.  _ 3

3 5 6,4  7 9 8,3    0 2 7,1    

  

  

  .�ק��קי� 2,700צר� יפעל י�ִמ   .א  .7

  פעל לייצר4מה �ק��קי� נוספי� צרי1 הִמ     

  __________  ?�ק��קי� 3,250ה4ול 5 4ֵדי שִיהי� בס1    

  )'נק 8(    

  
  ח "ש 5,200מחיר אוהד רכש מחשב ִ�   .ב  

  .מי�י תשל�שנֵ ִ�  עבורוושיל�     

   ,אשו2� הִר תשל��ַ אוהד מה שיל� 4    

  __________  ?ח"ש 2,700לשל� עוד א� עליו     

  )'נק 8(    

  

  )'נק 8(   ".שוקולד חלב"חפיסות  �3,570יו� עבודה  פעל לשוקולד ייצר��ִמ   .8

של ייצ�ר ה4ל  1� סִא  ,�אותו יו� פעלִמ �ַ ייצר� " שוקולד מריר"מה חפיסות 4  

  ?5,495חפיסות השוקולד �יו� זה היה 

  _________: תרו�2ִ    

  

  

  

    _____________________________________________ :תש�בה מיל�לית  
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  רש�ת  שאלת   

  )'נק 8(.   ִלפֵניכ� ל�ח חי��ר  .  9

     .שלימ� את החסרהַ   

  

323    123  +  

600        

  432    250  

 

 

  

‰ÁÏˆ‰·!  


