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 ƒÓ˜„· 1  
  

 ≈Á‡ ˜Ï  - Í¯Â‡ ˙Â„È„Ó  
  

  סרגל   :דצי�

  

  ·  )'נק 6(   .קטעי�ִ�רטוטי� של שלושה  ִלפֵניכ�  .1

     .ל קטע�את אור�ו של  שמ�וִר  מדד�  

  

  __________: ·אור  קטע     

  

  ‡  
  

  __________: ‡אור  קטע   
  

    ‚  
  

  __________: ‚אור  קטע     
  

  )'נק 12(   .רטט�ַ�   .2

  

  .מ"ס 5ְ&אור  טע ק  .א  

  
  

  .מ"ס 1ְ&אור  קטע   .ב  

  
      

  .מ"מ 40אור  קטע &  .ג  

  
  

  .מ"מ 3ְ&אור  קטע   .ד  

  

  _________________  : ש�

  _____: כיתה

  ___________: תארי 
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       )'נק 6(  . ·-ו ‡  של קטעי� ראת האו שמ�ִר   .א  .3
  

  ‡     
    

  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  

  
�  מ"ס_____   ‡ו של קטע אור

  
    ·         
    

  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  

  
�  מ"ס_____   ·ו של קטע אור

  

     )'נק 4(  . מ"ס 6את ִ�רט�ט הקו לקטע שאור�ו � ַהשלימ  .ב  
  

    

  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  

  
  

       )'נק 16(   .ַהשלימו  .4

  מ"ס    ______    =   'מ 7  .ה  'מ    ____  =  מ "ס 200  .א

  מ"מ    ______    =  מ"מ 10  .ו  מ"מ    ____  =  מ "ס 14  .ב

  'מ    ______    =  מ"ק 8  .ז  מ"ק    ____  =   'מ 3,000  .ג

  מ"ס   ___  -ו' מ   ____    =  מ"ס 320  .ח  מ"ס    ____    =מ "ס 40-ו' מ 1  .ד

  
  

       )'נק 8(   .ימי� 3רוכֵבי אופניי� ִהשתתפ� ְ&תחר�ת שִנמשכה   .5

  .מ"ק 2המסל�ל ַ&יו� הִראשו4 היה  אור   

  .מ"ק 3המסל�ל ַ&יו� השני היה  אור   

  .'מ 2,000-הראשו4 ְ& ַ&יו� ארו  מהמסל�ל  המסל�ל ַ&יו� השלישי היה  
    
  :מצא�  

�מה מטרי� ָעבר� הרוכבי� ַ&יו� הִראשו4  .א   ?    ______________    
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�מה מטרי� ָעבר� הרוכבי� ַ&יו� השני  .ב   ?    ______________    

    ______________    ? השלישיַ&יו� ' ְ&מָעבר� שַמה� אור  המסל�ל   .ג  

      ______________    ?לה�ת �מש  התחר�הרוכבי� ְ& ָעבר� מה קילומטרי� �  .ד  

  

  )'נק 12(?    ְ&איזו יחידת אור  ִנמדוד �ל אחד מהאורכי� ה&אי�  .6

      _____     30- א �אביב לנתניה ה�-י4 תלהמרחק &ֵ   .א

    _____        4א אור  החדר שלי ה�  .ב

      _____     55א נה שלי ה�סגרת התמ�אור  ִמ   .ג

      _____     25-א �אור  המחק שלי ה�  .ד

      _____     5-כל יו� �דור רוכב על אופניו &  .ה

      _____     22- א �רת שלי ה�אור  המח&  .ו

 
       )'נק 14(   .=או < , > ַסמנ�   •  .7
  

  מ"מ 300    _____    מ "ס 30  .א
  
  מ"ק 3    _____     'מ 3,000  .ב
  
  'מ 400    _____    מ "ק 4  .ג
  
  מ"מ 1,000    _____     'מ 10  .ד
  
  מ"ס 200    _____    ' מ 2  .ה
  
  מ"ס 15    _____    מ "מ 150   .ו
  
  'מ 6    _____     'מ 6,000   .ז
  
  מ"ק 100    ____   'מ 10,000   .ח
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 מ"מ______

 מ"מ______

 מ"מ______

 מ"ס______

 מ"ס______

 מ"ס______

 מ"ס______

מא ִמש� ממשיכה ֵא . מֵ&יתה עד ג4 הילדי�' מ 500מא נוסעת מרחק של &כל &וקר ִא   .8

מרחק של מקו� עבודתה &ממשיכה לִ הספר �- יתעד &ֵ ' מ 700ִלנסוע מרחק של עוד 

  )'נק 8(   .'מ 800

  
  ?מא &כל &וקרמ נוסעת ִא "�מה ק: חשב�  

    ____________________________________________________  : ִ:ְתרו4  

    _________________________________________________________    

    _____________________________________________: תש�בה מיל�לית  

  

  )'נק 14(   .לעי�יכ� מצ�נֵ פלִ   .9
      
  .  סרגלְ&  יעזר�הֵ . הל צלע את אור�ליד � שמ�ִר   .א  

    NeÓÈ  ♥  ליחידות האור .  
  
  

  

  

  

        

 
 
  

  

  

    
  .&ע�רמֵפי המש�לש והחשב� וִרשמ� את היק  .ב  

  מ"מ  _________    ֵהיק> המש�לש  •    

    מ"מ   _________  = מ  "ס  _________    ֵהיק> המר�&ע  •    

      

‰ÁÏˆ‰·!  


