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 ƒÓ˜„· 2  
  

 ≈Á‡ ˜Ï  - Í¯Â‡ ˙Â„È„Ó  
  

  סרגל   :דצי�

  

  ·  )'נק 8(   .קטעי� אר�עהִ�רטוטי� של  ִלפֵניכ�  .1

  �     .ל קטע של   ואוראת  שמ�וִר  מדד

  __________: ·אור! קטע     

  ‡  
  

      __________: ‡אור! קטע 
  

‚    „  

  

  __________: „אור! קטע   __________: ‚אור! קטע   

  

2.   �ַ�  )'נק 12(   .רטט

  

  .מ"ס 3ְ�אור! קטע   .א  

  
  

  .מ"ס 6ְ�אור! קטע   .ב  

  

      
  .מ"מ 60אור! קטע �  .ג  

  

  
  .מ"ס 10אור! קטע ְ�   .ד  

  _________________  : ש�

  _____: כיתה

  ___________: תארי!
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     .לעי�יכ� מצ�פנֵ לִ   .3
  

  )'נק 11( .  סרגלְ�  יעזר�הֵ . של  ל צלע את אורכה שמ�ִר   .א  

    NeÓÈ  ♥ !ליחידות האור .  
  

  )'נק 4(.   מ"0 במאת היק/ המל� שמ�וִר  חשב�  .ב  
  

  )'נק 4(.   מ"0 בסִרשמ� את היק/ המל�  .ג  
  

  

  

      

 
 
  

  

  

  ____________  מ "במהיק/ המל�0 

  ____________  מ "היק/ המל�0 בס

  

  

       )'נק 12(   .לטי�לְ  יתה ג יצא�י  תלמידֵ   .4

  .'מ 4,000התלמידי� מרחק של  בר�אשונה עַ שעה הִר �ַ   

  .אשונהשעה הִר חות מאשר �ַ 4' מ 31,000 �התלמידי� ַעבר� שעה השנייה �ַ   

  .   אשונהשעה הִר �ַ  אותו עבר�מרחק מחצית ההתלמידי� ַעבר� שעה השלישית �ַ   

  
  .כל שעה� התלמידי� בר�עַ  מ"קמה   שמ�ִר   .א  

  .מ"ק________    התלמידי� הראשונה צעד�ַ�שעה     

  .מ"ק________     התלמידי� השנייה צעד�ַ�שעה     

  .מ"ק________     התלמידי� השלישית צעד�ַ�שעה     

  
  .מ"ק? ________  שלוש השעות� התלמידי� צעד� מ"קמה    .ב  

  

 מ"מ______

 מ"מ______

 מ"מ______ מ"מ______

 מ"ס______

 מ"ס______

 מ"ס______

 מ"ס______

 מ"ס______

 מ"ס______

 מ"ס______
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       )'נק 4(   .=או < , >  מנ�אור! קטע ב וסַ י0 אור! קטע א לְ � שו�הַ   •  .5
  

  קטע באור! _____  קטע א אור! 

     קטע א  
    

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

  
         בקטע     
    

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

  

  )'נק 5(  . בתכ�את תש� יר�ס�הַ  •  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

  

       )'נק 14(   .=או < , >  מנ�סַ   •  .6
  

  מ"ס 3    ___    מ "מ 30   .א
  
  מ"ס 150    ___    מ "מ 150   .ב
  
  מ"ס 400    ___     'מ 52  .ג
  
  'מ 26    ___    מ "ס 260   .ד
  
  מ"ק 1    ___    ' מ 100   .ה
  
  'מ 1,000    ___    מ "ק 1   .ו
  
  'מ  1      __  מ "מ 1,000   .ז

    

     )'נק 4(    .זסעי/ בתכ� לִ תש�את  יר�ס�הַ   •  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  
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  )'נק 12(:  אי�מדוד את האורכי� ה�דאי לִ   אור! יחידתיזו אֵ �  .7

   _______  י ערי�י0 שתֵ מרחק �ֵ   .א

  _______  ש� יתה חאור! הל�  .ב

  _______  רו0עי4של חוד   .ג

  _______  / רגלאור!    .ד

  _______  יתהאור!    .ה

  _______  אור! קלמר  .ו

  

  )'נק 10( .  מ"ס 342ומטר  1 – גובהו של שיו מ"ס 124א ה� תומרגובהו של   .8

    ________  ?מי מהשניי� גבוה יותר  

   .יר�ס�הַ   

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

  

  )'נק 6(   תשאלת רש�  

  .מ"ס �4 קטעי� שאור , ה מקומות שוני�שושלִ�  סרגל�ַ  מנ�סַ   .א  .9

  .צבע שונהל קטע �  מנ�סַ     

    

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

  

    __________________________________  . 0 שלכ�ימ�סאת ה יר�ס�הַ   .ב  

      ______________________________________________________    

  

‰ÁÏˆ‰·!  


