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 ƒÓ˜„· 2  
  

 ≈Á ˜Ï·  -  ˙Â„È„ÓÏ˜˘Ó ,ÁÙ�Â ÔÓÊ  
  
  
       )'נק 8(   .ַהשלימ�  .1
  

  �גר    __________  =   ג "ק 1   .א
  

  ג"ק    __________  =   גר� 7,000   .ב
  

  טו�    __________  =   ג "ק 5,000   .ג
  

  ג "ק    __________  =    טו� 8   .ד
  

       )'נק 16(   .=או < , > ִרשמ� את הסימ� המתאי�   .2
  

  גר� 10,000    ____    ג "ק 1  .א

  �גר 8,000    ____    ג"ק 8  .ב

  ג"ק 6    ____     גר� 600  .ג

  ג "ק 4,000    ____     טו� 4  .ד

  גר� 400( ג ו"ק 2    ____     גר� 2,400  .ה

  ג"ק 5(טו� ו 1    ____     ג"ק 1,500  .ו

  גר� 800(טו� ו 3    ____     גר� 3,800  .ז

  גר� 200(טו� ו 5    ____     ג"ק 5,200  .ח

  

       )'נק 12(   :אותעל השאלות ה. ענ�  .3

  .  גר� 200 ה�אחפיסת שוקולד ִמשקלה של   .א

    ____________________________  ?ג"ק 1 ִישקל�מה חפיסות שוקולד 1  

  

  _________________  : ש�

  _____: כיתה

  ___________: תארי4
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  .גר� 500 ה�אחפיסת ופלות  ִמשקלה של  .ב

  .גר�   ___________  ה�א ופלות חפיסות  3 ִמשקל� של  

  .גר� 2,000 ה�אגיות חבילת ע� ִמשקלה של  .ג

      _____________________________  ? ג"ק 2 ִישקל�גיות ע�מה חבילות 1  

  . גר� 250 ה�אה .חבילת גבינה צה� ִמשקלה של  .ד

      _______________________  ? גר� 500 ִישקל�ה .בינה צה�מה חבילות ג1  

  

  )'נק 12(   .ְספרות וְבמילי�1ִתב� ִמתחת ְלכל שעו� את השעה שה�א מורה ִ.   .4

    ‡  ·  ‚  „  
  
  
  
  
  
  
  

 �    _______________  :פרותְס ִ.  ‚ שעו�    _____________  : פרותְס ִ.   ‡שעו

    _____________________  :מילי�.    ___________________  : מילי�.

 �    _______________  :פרותְס ִ.  „ שעו�    _____________  : פרותְס ִ.   ·שעו

    _____________________  :מילי�.    ___________________  : מילי�.

  

  )'נק 12(   .תחתיומה ִמ הרש�את השעה דיגיטלי ל שעו� 1 תו1ִ.4תב�   .5

  

  
  
  
  
  

  .ערב 8:45  ..וקר 9:20  צהריי�. 1:30  .ערב 5:15  :השעה  
  

  



  49

     )'נק 18(   .מ�שליהַ   .6

  דקות_______  =      שעותוחצי  שלוש  .א  

  דקות_______  =      עי� וחמש דקותואר.שעה   .ב  

  דקות______  (ו השע______    =דקות  110  .ג  

  דקות______  ( ת וושע______    =דקות  190  .ד  

  .שעות______  י יממות יש שתֵ ִ.   .ה  

  .שעות______    יממה וחצי יש .  .ו  

  

       )'נק 6(   ..ערב 10:30עד השעה ו.ערב  8:00ִמשעה ה ושהה .שי יצא ִלמסי.ה   .7

  ?1מה שעות שהה שי ַ.מסי.ה  

      _____________________________________________: תש�בה מיל�לית  

  

       )'נק 9(    .עסו: שב�ל ְ. טי�לְ  �ת� יצאיחת אש9ִמ .ֵני   .8

  .ערב למחרת.ַ  7:00שעה . חזר�ויו� שישי . ..וקר 7:00ה� יצא� מה.ית .שעה   

    ______________________    ? ית.; לַ ח�חה ִמ ש9י הִמ נֵ . מה שעות שה�1  .א

    ______________________    ? �; ַל.יתשה� .ֵני הִמש9חה ִמח יממותמה 1  .ב

      

  )'נק 8(    ".ערב. 6:30שעה רסל .כד�� .אימ� יש לנ�: "דור אמר  .9

  ".18:30שעה א .ה� � שלנ�האימ�: "עופר אמר  

�אותה שעה של אימ�ל וונ�ת�1 עופר ודור ִה הִא   ?   _______    

    ___________________________________________________  . יר�ס.הַ   

    _________________________________________________________    

  

‰ÁÏˆ‰·!  
  


