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˜„·Ó 1  
  

 ≈Á ˜Ï·  -   ƒÓ‰NÚ‰ ‰�·ƒa È�Â¯eÁ˙‰ Ì‰··¯  
  

  )'נק 18(   .ה�אה בלהטַ הַ את  שלימ�הַ   .1

  
  

  מילי�ר ְ� ס�הִמ 
  רס�הִמ 
  תר�פָ ְס ִ� 

  ייצ�ג הִמס�ר 
  רי�ס�ית הִמ בֵ �

פרה ר$ הִס עֶ 
  רס�ִמ �ַ  5

  א

  

3,576  

    

    חמישי�אָלפי� וַ  אר�עת  ב

  
  

  

  

      ג

    

  ד

  

3,005  

    

  ה
ע.רי� פי� אלָ  בעתש

  וחמש
  

  
  

  

  

    ֶאל/ חמש מאות  ו

    

  
  

  
  אלפי�  יחידות

  מאות  עשרות  יחידות  מאות  עשרות  יחידות

            

 

  
  אלפי�  יחידות

  מאות  עשרות  יחידות  מאות  עשרות  יחידות

            

   
  אלפי�  יחידות

  מאות  עשרות  יחידות  מאות  עשרות  יחידות

            

   
  אלפי�  יחידות

  מאות  עשרות  יחידות  מאות  עשרות  יחידות

6  0  2  5      

   
  אלפי�  יחידות

  מאות  עשרות  יחידות  מאות  עשרות  יחידות

            

   
  אלפי�  יחידות

  מאות  עשרות  יחידות  מאות  עשרות  יחידות

            

 

  _________________  : ש�

  _____: כיתה

  ___________: תארי$
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  )'נק 10(   =.או  <  ,  >  ִרשמ�    .2

  ְיִחיד�ת 60          ֵמא�ת  6  .א

  ְיִחיד�ת 50          רות ֲעָ.  5  .ב

  ֵמא�ת 3          ְיִחיד�ת 170  .ג

  ְיִחיד�ת 99          רותֲעָ.  99 ְיִחיד�ת ו 9  .ד

  

  )'נק 8(   ,ח"ש 100שטרות של  15  :  נקלענת יש ַ�אר  .3

  ח"ש 10מט�עות של  7      

  .ח"ש 1מט�עות של  912ו      

    ____________________________________  ? ;מה ;ס/ ַ�ארנק של ענת  •  

  

  )'נק 12(.  ִרשמ� את הִמס�ר הקוד� ואת הִמס�ר הע�ֵקב ְלכל אחד מַהִמְס�רי� ה�אי�  .4

  _________   >   1,036  >  _________   .א

  _________   >   9,000  >  _________   .ב

  _________   >   8,909  >  _________   .ג

  

  )'נק 9(.   849ַהציע� שלוש אפשר�יות לייצ�ג הִמס�ר   .5

  .  יחידות,  ______  עָ.רות,  ______  מאות______    .א  

  .  יחידות,  ______  עָ.רות,  ______  מאות______    .ב  

  .  יחידות,  ______  ותעָ.ר,  ______  מאות______    .ג  
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  )'נק 8(.   ענ� על השאלות ה�אות  .6

  
  מאות 2  9 י מנ�ר ה�ס�אני ִמ   .א

      __________   ?אנימי   .יחידות 914ו    

  
  המא 1  9 י מנ�ר ה�ס�אני ִמ   .ב

  עָ.רות 42    

      __________   ?אנימי   .יחידות 99ו    

  
  מאות 5  9 י מנ�ר ה�ס�אני ִמ   .ג

  עָ.רות 3    

      __________   ?אנימי   יחידות 931ו    

  
      __________  ? אנימי   .מאות 36  9 י מנ�ר ה�ס�אני ִמ   .ד

    

    )'נק 8(   .ההוראות�י 9דרה עלַהשלימ� ;ל ִס    .7

  
  .1,000גי� של דיל�דרה �את הִס ַהשלימ�   .א  

  
    ______     ______________      _______       _  1,715    

  .10גי� של דיל�דרה �את הִס ַהשלימ�   .ב  
  
    ______      ________      _______      _______      3,980    

  
  

  )'נק 6(=.   או  <  ,  >  ִרשמ�   .8

    א.  13          59  ד.  159           169    

    ב.  7         79  ה.  79           0    

  ג.  2          109  ו.  6           79    
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  )'נק 9(   .יותשלוש אפשר�ִרשמ�   .9

    א.  2  >  ___   ___   ___      

    ב.  2  <  ___   ___   ___      

    ג.  0  <  ___   ___   ___      
  

  .מילי�ְב ת �פר�ְס רי� ִ� ס�יכ� ִמ פנֵ לִ   .10

  )'נק 12(   .רי��ְס ר הִמ שר אל המקו� המתאי� לו על יס�ל ִמ ;ו ִמ ַק  תח�ִמ   

  
    

  

  
    

  

  

  
  

  

    
  )'נק 5(   תרש�שאלת   

  ֵניה� הפרש ֵ�יהש ,93ִמס�רי� קטני� משֵני � פי� ה�איסעיאחד מה�כל ִרשמ�   . 11

     .�2א ה

  .92ב_______ 9 קט< מ_______   .א

  .92ב_______ 9 קט< מ_______   .ב

  .92ב_______ 9 קט< מ_______   .ג

  .92ב_______ 9 קט< מ_______   .ד

  .92ב_______ 9 קט< מ_______   .ה

‰ÁÏˆ‰·!  

4,050  8,580  9,200  

10,000  9,000  8,000  7,000  6,000  5,000  4,000  3,000  2,000  1,000  0  
 

  תשע מאות
  ַוחמישי�

אל/ ְ?שע ֵמאות 
  ְוִתשעי�

@ְלַ�יי� שש ֵמאות 
  ושלושי�


