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16:15 8:00 

 ‚ ‰˙ÈÎ– ˙Â„È„Ó  

 ≈Á ≈Á ≈Á ≈Á˜Ï˜Ï˜Ï˜Ï    ····  �   זמ� ונפחזמ� ונפחזמ� ונפחזמ� ונפח, , , , משקלמשקלמשקלמשקלמדידות מדידות מדידות מדידות        

        1111    בדקבדקבדקבדקמִ מִ מִ מִ 
  
  )' נק16( .מילי
פרות וְב ְס ִ� �ל שעו� ה את השעה שמורֶ ַ�מקומות המתאימי
  תב�ִ�   .א  .1

    ‡  ·  ‚  „  
  
  
  
  
  
  

  

  452  / 2:45 :פרותְס ִ�   ‚שעו�  008 / 8:00: פרותְס ִ�   ‡שעו� 

�
  ˘˙ÂÏ˘Ï Ú·¯ ˘ /˘ÓÁÂ ÌÈÚ·¯‡ ÌÈÈ :מילי
�  ˘�ÂÓ‰: מילי

  1516  / 16:15 :פרותְס ִ�   „שעו�  306 / 6:30: פרותְס ִ�   ·שעו� 

�
  Ú·¯Â Ú·¯‡ /˘˘ -Ú·¯Â ‰¯˘Ú   :מילי
�  ˘˘ ÈˆÁÂ ˘˘ /ÌÈ˘ÂÏ˘Â : מילי

  
  ר או שעת קו א
 השעה היא שעת �ת לדעאפשר ני
שעוזה ס�ג יאֵ �  .ב

  ·˘ÈÏËÈ‚È„ ÔÂÚ  )' נק4( ?הצהריי
&אחר

. ÂÚ˘‰ ÈÏËÈ‚È„ ÔÂÚ˘·‰˘ ˘¯Ù‰ ‡Â‰ Ô‰È�È·12˙ÂÚ˘ , ÌÈ�Â˘ ÌÈ�ÙÂ‡· ˙Â‚ˆÂÓ˙ . �ירס�הַ 

‰Ó‚Â„Ï : ¯˜Â··˙‚ˆÂÓ ‰Ú˘‰ 6:00 ÌÈÈ¯‰ˆ‰ ¯Á‡Â ˙‚ˆÂÓ ‰Ú˘‰ 18:00 . È˙˘ È‚ÂÏ�‡ ÔÂÚ˘·

 ‰Ï‡ ˙ÂÚ˘ Í¯„ ‰˙Â‡· ˙Â‚ˆÂÓ– ¯ÙÒÓ‰ ÏÚ ‰¯ÂÓ ÔË˜‰ ‚ÂÁÓ‰ 6 ÏÂ„‚‰ ‚ÂÁÓ‰Â – ÏÚ 

 ¯ÙÒÓ‰12 .‰¯Ú‰ :ÈÏËÈ‚È„ ÔÂÚ˘· Ì‚ ‰¯Âˆ ‰˙Â‡· Â‚ˆÂÈ ˙ÂÚ˘‰ È˙˘˘ ˙Â¯˘Ù‡ ˘È – 6:00.  

  )' נק12(   .כל אחד מהשעוני
 את השעה המתאימה ְ� ציג�הַ   .2

  eÓÈN ♥ ! 
 �צהריי
 12:00ממשיכי
 ִלס.ור את השעות אחרי ַ�שעוני
 הדיגיטליי

  .'  וכו14:00, 13:00: ַ�צ�רה ה�אה

  

  
  
  
  
  ערב �7:20  הצהריי
& אחר 4:45  קרו�� 7:20  צהריי
� 12:15  :השעה 


  _________________ : ש

  _____: כיתה

  ___________: תארי5

7:20 19:20 
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       )'נק 15(   .ֵהיעזר� �מחס� המילי
 .כל סעי6 לְ  יחידות מידה מתאימותשמ�ִר   .3
  

  ).Ó"Ó ,Ò"Ó ,Ó ')ˆ„ Ì‚ Ï·˜Ï ˘È"˜ Â‡ Ó"Ó  יחידות אור5   .א
  

  ) .ÔÂË Ì‚ Ï·˜Ï ˘È (‚"˜', ‚¯   משקליחידות   .ב
  

  ).ÈÈ�˘ ,‰˜„ ,‰Ú˘ ) Ì‚ Ï·˜Ï ˘È‰ÓÓÈ‰  זמ�יחידות   .ג
  
  
  
  
  
  
  

       )'נק 16(   .=או  < , >  את הסימ� המתאי
שמ�ִר   .4
  

  'גר 3,000  =   ג"ק 3   .א

  ' גר250  >  ג" ק2   .ב

   טו�4  <   ג"ק 400   .ג

  ' גר200& ג ו" ק1  =   'גר 1,200   .ד

   דקות30&שעה ו 1  =    דקות90   .ה

   דקות30& שעות ו2  <    דקות130   .ו

   שעות12  >   יממה  .ז

   שעות48  <   יממה  .ח

  

  )' נק12(   .טו�, קילוגר
, גר
: המשקל המתאימותת ויחידאת  ַהשלימ�  .5

  ‚"˜/ ˜Ì¯‚ÂÏÈ    6&א �לב ה�שקלו של �ִמ   .א

  '‚¯/ ‚¯Ì   100ה הוא מ�שקלה של חבילת �ִמ   .ב

   ÔÂË    5&יל הוא כשקלו של .ִמ   .ג

  '‚¯/ ‚¯Ì   250&א �פסת גבינה ה�שקלה של ק�ִמ   .ד

  ‚"˜/ ˜Ì¯‚ÂÏÈ    3& א �י אדמה ה�חֵ �קית ת.שקלה של =ִמ   .ה

  ÔÂË  1&א �ל טרקטור ה�ששקלו ִמ   .ו
  


  מחס� מילי

 'מ ', גר , מ"ס , דקה , שעה , מ"מ , ג" ק, שנייה
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  .   16:30שעה  וחזרה �7:00שעה  �יתמה�מא יצאה ִא   .6

     )'נק 5(    ?יתמא מה�מה זמ� נעדרה ִא �  

 ˙È·‰Ó ‰¯„Ú� ‡Ó‡9:30 / ˙ÂÚ˘ ÈˆÁÂ Ú˘˙.  

    

  )' נק12   (: שלימ�הַ   .7

  
 דקות  120  =  שעתיי

 דקות   75  =  ה ַורבעשע  

 דקות 30& שעות ו  1  =   דקות90  

 דקות 10&שעות ו  2  =   דקות130  

 דקות  1,440  ִ�יממה יש  

 שעות  12 ַ�חצי יממה יש   

 

     .כל יו
מש5 שעה וחצי �ית ��&ירֵ דור הכי� שיע�  .8

  .15:30שעה ית ְ� ה�&ירֵ יו
 א החל להכי� את שיע�ְ�   

     )'נק 8(.   16:15שעה ית ְ� ה�&ירֵ יו
 ב החל להכי� את שיע�ְ�   
  

 Ú˘·17:00/    ‰Ú˘·5:00‰ ? יו
 אית �י ה�רֵ יזו שעה סיי
 דור להכי� את שיע�אֵ �  .א

‰Á‡" ˆ / ˘ÓÁ ‰Ú˘·‰Á‡"ˆ  

 Ú˘·17:45/    ‰Ú˘·5:45‰  ?יו
 בית �י ה�רֵ יזו שעה סיי
 דור להכי� את שיע�אֵ �  .ב

‰Á‡" ˆ /‰Á‡ ˘˘Ï Ú·¯ ‰Ú˘·"ˆ  

     

  )'נק 5(   תשאלת רש�  

  .גדלי
 שוני
גות גבינה ִ� אופי
 ע�" מתוקי"מאפיית �  .9

  .' ג250פסא ל ק�שקל �ִמ . פסאות גבינה ק�3&שתמשי
 �לה ִמ גת גבינה עג� ע�תלהכנ  

  .  ג גבינה" ק1&שתמשי
 �נית ִמ גת גבינה מל�להכנת ע�  

  ?לה יותר גבינהגות מכי מהע�ויזאֵ   

‚·�È·‚ ¯˙ÂÈ ‰ÏÈÎÓ ˙È�·ÏÓ ‰�È·‚ ˙‚ÂÚ . ‰ÏÈÎÓ ‰ÏÂ‚Ú ‰‚ÂÚ750¯‚  ' ‰‚ÂÚÂ ‰�È‰. יר�ס�הַ   

 ‰ÏÈÎÓ ˙È�·ÏÓ1,000¯‚  ' ‰�È·‚)1,000 < 750(.  
‰ÁÏˆ‰·! 


