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 ƒÓ˜„· 2  
  

 ≈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 
  ֵבית הִמס�רי��

פרה ר$ הִס עֶ 
  רס�ִמ �ַ  6

  א

  

1,632  

    

      ב

  
  

  

  

  ג
פי� מאתיי�  שת אלָ ל�ְש 

  חת*שי� וְ ִש 
  

    

  ד

  

2,016  

    

    ששאה וְ פי� מֵ ת אלָ מֶש חֲ   ה

  
  

  

  

  ו

  

  

    

  
  

  
  אלפי�  יחידות

  מאות  עשרות  יחידות  מאות  עשרות  יחידות

5      6      

 

  
  אלפי�  יחידות

  מאות  עשרות  יחידות  מאות  עשרות  יחידות

            

   
  אלפי�  יחידות

  מאות  עשרות  יחידות  מאות  עשרות  יחידות

4  2  0  6      

   
  אלפי�  יחידות

  מאות  עשרות  יחידות  מאות  עשרות  יחידות

            

   
  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 30          ֵמא�ת  3  .א

  ְיִחיד�ת 40          רות ֲע6ָ  4  .ב

  ֵמא�ת 5          ְיִחיד�ת 50  .ג

  ְיִחיד�ת 49          ֲעָשרות 89 ְיִחיד�ת ו 4  .ד

  רותֲע6ָ  30          ֵמא�ת 3  .ה

  

  )'נק 12(.  ִרשמ� את הִמס�ר הקוד� ואת הִמס�ר הע�ֵקב ְלכל אחד מַהִמְס�רי� ה�אי�  .3

  _________   >   7,024  >  _________   .א

  _________   >   3,000  >  _________   .ב

  _________   >   8,729  >  _________   .ג
  

    )'נק 8(   .ההוראות�י 8דרה עלַהשלימ� ;ל ִס    .4

  
  .100גי� של דיל�דרה �את הִס ַהשלימ�   .א  

  
    ______      ________      _______      _______      815    

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

  
    ______     ______________      _______       _  6,516    

  

  )'נק 9(.   526ַהציע� שלוש אפשר�יות לייצ�ג הִמס�ר   .5

  .  יחידות,  ______  ע6ָרות,  ______  מאות______    .א  

  .  יחידות,  ______  ע6ָרות,  ______  מאות______    .ב  

  .  יחידות,  ______  ע6ָרות,  ______  מאות______    .ג  
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  )'נק 8(.   ענ� על השאלות ה�אות  .6

  
  מאות 6  8 י מנ�ר ה�ס�אני ִמ   .א

      _________  ? אנימי   .ידותיח 838ו    

  
  מאות 3  8 אני ִמס�ר ה�נ�י מ  .ב

  ע6ָרות 15    

      _________  ? אנימי   .יחידות 87ו    

  
  מאות 2  8 אני ִמס�ר ה�נ�י מ  .ג

  ע6ָרות 5    

      _________  ? אנימי   יחידות 827ו    

  
      _________   ?אנימי   .מאות 14  8 אני ִמס�ר ה�נ�י מ  .ד

    

  )'נק 6(=.   או  <  ,  >   ,את הסימ= המתאי�ִרשמ�   .7

    א.  3          5  ד.  58         68    

    ב.  8         88  ה.  0           3    

  ג.  2          18  ו.  0           38    

  

  )'נק 9(   .�כל סעי< יותשלוש אפשר�ִרשמ�   .8

    א.  18  >  ___   ___   ___      

    ב.  18  <  ___   ___   ___      

    ג.  0  <  ___   ___   ___      
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  , °5 חרמו=ר ההַ �פסגת ִנמדד�  �אוקטו�ר�אחד   .9

  )'נק 8(.    �°158אחד �ינ�אר ִנמדד� �פסגת ַהר החרמו=   
    
  , �ח? את הקו המסמ= את המעלות שִנמדד� �אחד �אוקטו�רַסמנ�   .א  

  ".אחד �אוקטו�ר: "וִרשמ� ליד הח?    

  
  , �אחד �ינ�ארַסמנ� �ח? את הקו המסמ= את המעלות שִנמדד�   .ב  

  ".אחד �ינ�אר: "וִרשמ� ליד הח?    

  
  ? �אחד �אוקטו�ר או �אחד �ינ�אר, מתי היה קר יותר  . ג  

      _________________________________    

  

  .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   

    

  

  
    

  

  

  
  

7,550  8,900  3,200  

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

  Aִשעת ֲאָלפי� 
  ַוחמישי�

Aְשע ֵמאות 
  ְוִתשעי�

*ְלַ�יי� Aְשע ֵמאות 
  ַוחמישי�

°40  

°30  

°20  

°10  

°0  

°10 8  

°20 8  

°30 8  

°40 8  
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  )'נק 6(  תרש�ת שאל  

     =.או <  ,  >  ִרשמ� ַ�מש�צת סימ= מתאי�   •  . 11

  .   ִרשמ� את הִמס�רי� ִ�ספרות  •   

  אותמֵ  821רות ו6ָ עֲ  9         ֲע6ָרות 8210יחידות  ו 9  .א

  ___________  הִמס�ר  ___________ר ס�הִמ 

  
  יחידות   842וֲע6ָרות  60, ָלפי�אֲ   7         יחידות   832וֲע6ָרות  700, פי�לָ אֲ  1  .ב

  ___________  הִמס�ר  ___________הִמס�ר 

  

‰ÁÏˆ‰·!  


