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  ‡ ˜ÏÁ-   ∆‡Ó ƒÏ ÛÏ ¿̄‰··  
  

  )'נק 10(   .ה�סיפ� ְ�סיקי� ַ	מקומות ַהַמְתאימי� ְוִכְתב� את ַהִמסָ�רי� ְ	מילי�  .1

    _______________________________________________    2101  .א  

    _______________________________________________     3007  . ב  

    _______________________________________________    9060  .ג  

    _______________________________________________    8547  .ד   

    _______________________________________________    10000  . ה  

  

  .	כל ִמס�ר 3ַהקיפ� את הִספרה   .א  .2

  )'נק 5(.   ס�ר	כל ִמ  3ִרשמ� את ער* הִספרה   .ב  

  ַ	ִמס�ר 3 פרהער* הִס   רס�ִמ 

2,132    

3,417    

9,063    

1,374    

10,063    

  

  )'נק 10(   .תר�פָ ְס רי� ִ	 ס�את הִמ  תב�ִ.   .3

      _____________    אר	עת אלפי� מאתיי� שמוני� ושבע   .א  

    _____________    ושלוש מאה חמישי�  .ב  

    _____________    ַוֲחמישי� רבבה  . ג  

    _____________     שבע מאות ושלוש  . ד  

    _____________       יי�תחמישי� �שי� יאל�  . ה  

  _________________  : ש�

  _____: כיתה

  ___________: תארי*



  34

  )'נק 6( .   צופי� 9,345לִמ2חק .ד�רגל הגיע�   .4

  .   ִרשמ� 	מילי� את ִמס�ר הצופי� שהגיע� ַלִמ2חק  .א  

        _____________________________________________________    
  

       _______________  . 9,345ִרשמ� את הִספרה המייצגת את האלפי� ַ	ִמס�ר   .ב  
  

  :9,345ַ	ִמסָ�ר    .ג  

  רבבות , ___ אלפי�, ___ ותמא___  , רותע2ָ ___  , חידותי___     

  

  )'נק 12(   .ַהשלימ�  . 5

  __________  10ְרבבה יש ִ	   .ג  .רותע2ָ   ____  מאה יש 	  .א  

  .יחידות _______ְרבבה יש ִ	   .ד  .מאות  ____  אל4 יש 	  .ב  

  

ִספרותיו ה6 ִמס�רי�  ש.ליותר הגדול 	ִספרתי 5אר	עהִמס�ר את הִרשמ�   .א  .6

  )'נק 4(     ___________    .  עוקבי�

  
רי� ס�פרותיו ה6 ִמ ל ִס ש.הקט6 	יותר ִספרתי 5את הִמס�ר האר	עִרשמ�    .ב  

  )'נק 4(     ________________    .   עוקבי�

  

  )'נק 14(      8   ,   3   ,   0   ,   2    : ִלפֵניכ� אר	ע ספרות  .7
  
  ִספרתיי� שִספרת האלפי� שלה� 5את .ל הִמס�רי� האר	ע	עזרת6 ִרשמ�   .א

    .מש� 	כל אר	ע הספרותת	כל ִמס�ר ִהש .3היא 

         _______     _______     _______     _______  _______     _______      
  

  )'נק 3(.   דר� את הִמס�רי� שרשמת� 	סדר יורדסַ   .ב

    _____ __ _______ > _______ > _______ > _______ >>      _______  
  יותר	 ר הגדולס�הִמ   יותר	 ר הקט6�ִמסה    

  
  .ספרות אלובעזרת ִספרתי הקט6 ביותר שאפשר לבנות 5האר	עִמס�ר 	נ� את ה  .ג  

      __________    
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      )'נק 12(      7   ,   0   ,   5  :   פרותִלפֵניכ� שלוש ְס   .8
  
.אלהפרות ְס שלוש 	עזרת בנות יותר שאפשר לִ גי הגדול 		נ� את הִמס�ר הז�  .א  

  _____________          

  
ז�גי הקט6 	יותר שאפשר ִלבנות 	עזרת 5ִספרתי האי5 	נ� את הִמס�ר התלת  .ב

      _____________. פרות אלהשלוש ְס 

  
פרות עזרת שלוש ְס יב 	ִספרתיי� שאפשר להר.5ִרשמ� את .ל הִמס�רי� התלת   .ג

  .	כל ִמס�ר ִהשתמש� 	כל שלוש ְספרות אלה .הלא

    ______________________________________________________    

  

      )'נק 10(.    > או < : וסיפ� סימ6 מתאי�ה  .9

  א.    4,430         4,467        

  ב.    9,008         8,667        

  ג.    1,099         1,111        

  ד.    2,900         2,099        

  ה.    6,439         6,188        

  

      )'נק 8(   .ִשוויו6 נכו56.* שִיתק	ל אי, ַ	מקו� הֵריקִספרה ִרשמ� , 	כל סעי4  •  .10

  א.    6,430  <   6,4      7  ג.    1,499  <  1,     97

  ב.    5,     38  >  5,667  ד.         ,000  <  5,999

      )'נק 5(.    יר�ס	הַ  ?סעי4 ברשו� ִ	 מה ספרות שונות אפשר לִ .  •  

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________    
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  )'נק 6(  תש
ְר ת לַ אֵ �  

   ?מי אני    .11

  .פרתיִס 5ער אר	ס�אני ִמ   •

      .9רות שלי ה�א סכ�� הספ  •

  . 2ההפרש ֵ	י6 ִספרת האלפי� לִספרת היחידות ה�א   •

    

   _________       .י החידהתנאֵ ִרשמ� את הִמס�ר הקט6 	יותר שמתאי� לִ   א  

 _________      . החידהי תנאֵ לִ שמתאי�  ִרשמ� את הִמס�ר הגדול 	יותר  .ב  

    

      

‰ÁÏˆ‰·!  


