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˜„·Ó 1  
  

  ‡ ˜ÏÁ-   ∆‡Ó ƒÏ ÛÏ ¿̄‰··  
  

  )'נק 10(   .תר�פָ ְס ִ�  ה�אי� רי�ס�את הִמ  תב�ִ�   .1

      ________________________    מישי�חֲ ת וַ א�ע מֵ ַש ְ�   .א  

    ________________________    ושלושיי� אַת מַ   .ב  

    ________________________    רבבה  . ג  

    ________________________     עַש תֶ ני� וְ מ�ְ) ֵמא�ת ש פי� ֵ) לָ ת אֲ ֶש �לְ)   . ד  

    ________________________     �ייִ תַ ְ) עי� �ְב ִ) ֲאָלפי� ת ֶש ֵ)   . ה  

  

  )'נק 10(   .לי�ימרי� ְ� ס�ָ ִמ את הַ  ב�ְת ִכ � וְ מיאיְת מַ הַ מות מקו�ַ  י�סיק�ְ  סיפ�ה�  .2

    ________________________________________________    230  .א  

    ________________________________________________     703  . ב  

    ________________________________________________    6874  .ג  

    ________________________________________________    9305  .ד   

    ________________________________________________    4006  . ה  

  

  )'נק 11(   :ַהשלימ�  . 3

  ____  רות היא ִספַרת הע4ָ   ____  ִספַרת היחידות היא   :438ַ�ִמסָ�ר   . א  

  ____  ת היא  וִספַרת המאו    

  ____  רות היא הע4ָ ִספַרת   ____   ת היחידות היאפרַ ִס   :1,579ר ס�ָ ִמ �ַ   .ב  

  ____   ת האלפי� היאפרַ ִס ו  ____   המאות היאִספַרת     

  ____   רות היאהע4ָ ִספַרת   ____   היחידות היאִספַרת   :6,095ר ַ�ִמס�ָ   .ג  

  _________________  : ש�

  _____: כיתה

  ___________: תארי6
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  ____  האלפי� היא וִספַרת   ____   המאות היאִספַרת     
  )'נק 10(      .   :                     ִלְפֵניֶכ� ַהְסָפר�ת  .4

�6  ,ִספַרִתיי� )�ני� ְ�עזרת ַהְסָפר�ת ֶשַ�ִמְסֶגֶרת8 ַהר�יב� ֲחמיָשה ִמסָ�רי� 7רַ�ע  .א

  .שְבכל ִמס�ר ת�ַפְעָנה �ל אר�ע הספרות

  _________   _________   _________     _________ _________  

  
  .ַסדר� את ַהִמסָ�רי� ֶ)ְרָשמת� ְ�ֵסֶדר ע�ֶלה  .ב

_________ < _________ < _________ < _________ <  _________  
  ר הקט;ס�ָ הִמ   לר הגד�ס�ָ הִמ     

  תרי�ְ�   תרי�ְ�     

  

  )'נק 14(    .יות הנכונותל האפשר�את � קיפ�כל סעי= הַ ְ�   . 5

 יחידות 1,579  .א : ב מר�מ� 1,579ר ס�ִמ הַ   •  

 יחידות 9  .ב      

  יחידות 879ומאות  5, אל= אחד  .ג    

  ל= אחדמאות ואֶ  5, רותע4ָ  7, יחידות 9  .ד    

  רותע4ָ  157  .ה    

 יחידות   88רות וע4ָ  3, מאות 4  .א  : ממ�ר�ב  438ַהִמס�ר   •  

 רות  ע4ָ  38  .ב    

  יחידות 838ו מאות 4  .ג   

  יחידות 438  .ד   

  מאות 438  .ה   

  

  

  

5  ,3 , 8 , 2 
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  )'נק 12(   :תא��ָ הַ  תא�רָ ה�י הַ �ִ 8 עלִרשמ� ִמסָ�רי�   . 6

    _________________    גיז�8יִא תי פרַ ִס 8ער�ַ 7ִמסָ�ר   .א

   _________________    ס פֶ היא אֶ  ל�ת ֶ) ר�4ָ עֲ ת הָ פרַ ִס ֶ) ַרתי ִספְ 8תלַ ְת ִמסָ�ר   .ב

     _________________    יותרגי הגדול �הז�ִסְפַרתי 8ְתַלתהַהִמסָ�ר   .ג

    _________________    תר י�ל ְ� הגד�ִספַרתי 8ע�ארה ִמסָ�רהַ   .ד

 

  )'נק 14(:   יכ�ִהת��ננ� ַ�מְס�רי� ֶשִלְפנֵ   .7

2,049        ,9,042        ,249        ,2,409  

  
  ?ַהִמְס�רי� ֶשַ�ִמְסֶגֶרתזה זה לַ ָ�ֶמה ד�מי�   .א  

      ______________________________________________________    
  

  ? ַהִמְס�רי� ֶשַ�ִמְסֶגֶרתזה זה ִמ ָ�ֶמה ש�ני�   .ב  

      ______________________________________________________    
  

    _______________________________  כיוו; שי�ֵצא ד�פ; ִמ  249ִמְס�ר הַ   .ג  

      ______________________________________________________    
  

  .ַסדר� את ַהִמְס�רי� ְ�ֵסדר י�ֵרד ִמשמֹאל ְליִמי;  .ד  
  

    ___________ > ___________ > ___________ > ___________  

  

  )'נק 6(.     1 , 5 , 9 , 0 ַהְספר�ת  יכ�ִלְפנֵ   . 8

  :ִהְשתמש� ְ�כל ַהְספר�ת ְוִרשמ�  
  

  .�עזרת;פשר ְלַהְר�יב שאֶ , יותרִספרתי הגדול �8ִמס�ר האר�עאת הַ   .א  

      ______________________________________________________    
  

  .�עזרת;פשר ְלַהְר�יב שאֶ , יותרִספרתי הקט; �8את ַהִמס�ר האר�ע  .ב  

      ______________________________________________________    
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  .ִשוויו; נכו;8 איתק�ל �6 שיִ , ְ�כל סעי= ִרשמ� ִספרה מתאימה ַ�מקו� הֵריק  •  . 9

  )'נק x    .)13 ִרשמ� –אפשר �8 איִא     

  א.    438  <       36    

  ב.    5,312  >  5,3     1    

  ג.    1,826  <       ,826    

  ד.    5,400  <  5,4     9    

  ה.    928  >       28    
  
    _____________________________________  . ַנְמק� ְ�ִחירתֶכ� ִלְסעי= ד  •  

      _______________________________________________________   

  

    
  )'נק 5(  תש�ְר ת לַ אֵ �  

.   22כ�� ִספרותיו ה�א שְס  ,תרי�ל ְ� הגד�ִספַרתי 78רַ�עהַהִמסָ�ר את מ� ִרְ)   .10

__________  

‰ÁÏˆ‰·!  


