
  המבדק מבנה  –  )13-7 נושאים( ב פרק

 חלקים למאה המחולקים שלמים באמצעות יום-יום בחיי נפוצים אחוזים המחשת, כמות של מאית: האחוז •

 )2-1 משימות( שווים

 חלקים למאה מחלוקים שלא שלמים באמצעות יום-יום בחיי נפוצים אחוזים המחשת, כמות של חלק: האחוז •

 )6-3 משימות( שווים

 )8-7 משימות( מהשלם 100% הוא השלם את המייצגים האחוזים סכום •

 של באחוזים הצגה •
1

8
 )9 משימה( מכמות 

 או וצמצום, פשוט כשבר החלק כתיבת ידי-על אלא ,והמחשות סרטוטיםעזרת  בלי מכמות כחלק אחוזים חישוב •

  )12-10 משימות( 100 שמכנהו לשבר שברשל  ההרחב

 )14-13 משימות( עוגה ודיאגרמת עמודות דיאגרמת מתוך וניםנת קריאת •

 )18-15 משימות( באחוזים הנתון כמות של חלק מציאת •

 )21-19 משימות( אחוזים בין השוואה – כמות של כחלק האחוז •

  )28-22 משימות( באחוזים שינוי אחרי כמות מציאת •

  )32-29 משימות( בכמות שינוי אחרי אחוז מציאת •
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  בפרק   דוגמאות למשימות למבדק 

 

 –  בפרק 
 למבדק למשימות דוגמאות

 בהצלחה!
 

 .שווים חלקים 100-ל המחולק שלם לפניכם .1

 
 
 .מהשלם 25% בכחול צבעו א. 
 
 .ובאחוזים עשרוני כמספר, פשוט כשבר אותו כתבו? צבוע אינו מהשלם חלק איזה ב. 

______________ ______________ ______________ 
 חוזיםא מספר עשרוני שבר פשוט 

 

 .שווים חלקים 100-ל המחולק ממחברת שלם דף לפניכם .2

 
 
 .מהדף 35% ובכחול מהדף 50% בירוק, מהדף 15% בכחול צבעה סיון א. 
  .תשובתכם את נמקו? הדף כל את צבעה סיון האם  

  _____________________________________________________________________   

 
 .צבוע מהדף חלק איזה באחוזים וכתבו סיון של לצביעה בדומה הדף את צבעו .ב 

 _________________ שם: 

 תאריך: ___________
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  _____________________________________________________________________   
 . שווים לחלקים שלו השדה את חילק החקלאי רונן כיצד מתואר שלפניכם טבסרטו .3
 .חסה רונן שתל הצבוע החלק על 
 

 
   ____________________________________________  ?השדה מחולק שווים חלקים לכמה א. 
 
   .חסה שתל מהשדה חלק באיזה ובאחוזים פשוט כשבר כתבו ב. 

______________ ______________  
 אחוזים שבר פשוט 
 

 .עגבניותרונן  שתל בועצ שאינו החלק על .ג 

  _____________________________ . עגבניותרונן  שתל מהשדה חלק איזה על באחוזים כתבו  

 

 .שווים לחלקים המחולקים שלמים ארבעה לפניכם .4
 
  ___________________________________  ?מהשלמים אחד כל מחולק שווים חלקים לכמה א. 

  2 1 

       
  4 3 

       
 
 . מהשלם חצי  1  בסרטוט צבעו • .ב 
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  _____________________________________________  ?עתםצב מהשלם אחוז איזה •  
 . מהשלם רבע  2  בסרטוט צבעו • .ג 

  _____________________________________________  ?צבעתם מהשלם אחוז איזה •  
 
 . מהשלם שמינית  3  בסרטוט צבעו • .ד 

  _____________________________________________  ?צבעתם מהשלם אחוז איזה •  
 
 . כולו השלם את  4  בסרטוט צבעו • .ה 

  _____________________________________________  ?צבעתם מהשלם אחוז איזה •  

 

 .שווים לחלקים המחולק, שלם מייצג שלפניכם מהסרטוטים אחד כל .5
  2 1 

      
  _____________ _____________ 

  _____________ _____________ 
 
  3  

  3 

 

  

  _____________ 

  _____________ 

 

 .מהשלם חצי סרטוט בכל צבעו • א. 

 .בו צבעתם מהשלם  חלק איזה באחוזים סרטוט לכל מתחת כתבו •  
 
 .כולו השלם את סרטוט בכל צבעוכעת,  • ב. 

 .סרטוט בכל כעת צבוע מהשלם חלק איזה באחוזים סרטוט לכל מתחת כתבו •  
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 .שווים לחלקים המחולקים שלמים שני לפניכם .6

  2 1 

        

  ___________________________________  ?מהשלמים אחד כל מחולק שווים חלקים לכמה א. 
 
 . מהשלם 20%  1   בסרטוט צבעו • ב. 

  _____________________________  .עשרוני מספרוכ פשוט כשבר הצבוע חלק מהו כתבו •  
 
 . מהשלם 100%  2   בסרטוט צבעו • ג. 

  ________________________________________  .פשוט כשבר הצבוע החלק את כתבו •  

 

 .ימים מספר למשך  לטיול יצאה אופניים רוכבי קבוצת .7

 .מהמסלול אחר חלק הקבוצה עברה יום בכל 

 .מהמסלול 25% הקבוצה עברה הראשון ביום 

 .מהמסלול 0.1 הקבוצה עברה השני ביום 

50 הקבוצה עברה השלישי וםבי 

100
 .מהמסלול 

 
 . תשובתכם את הסבירו? הימים שלושת במשך המסלול כל את עברה הקבוצה האם • 

  _____________________________________________________________________   
 

 לה נותרש מהמסלול חלקאת ה כתבו, הימים שלושת במשך המסלול כל את עברה לא הקבוצהאם  •

 .ובאחוזים פשוט כשבר, עשרוני לעבור כמספר

  _____________________________________________________________________   
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 .אבוקדו עצי והשאר שזיף עצי 25, תפוח עצי 50 :פרי עצי 100 במטע .8

  _______________________ . עשרוני כמספר אותו כתבו? תפוח עצי הם הפרי מעצי חלק איזה • 

  _________________________ . פשוט כשבר אותו כתבו? שזיף עצי הם הפרי מעצי חלק איזה • 

  ______________________________ . אבוקדו עצי הם הפרי מעצי חלק איזה באחוזים כתבו • 

 

 . שוות פרוסות 16-ל אותה וחילקה עוגה אפתה שירי .9

 . מהעוגה רבע אכל רועי 
 
  ________________________ . רועי אכל מהעוגה חלק איזה ובאחוזים פשוט כשבר כתבו • א. 

  __________________________________________  ?רועי אכל מהעוגה פרוסות כמה •  
 
 .מהעוגה פרוסות 2 אכל דור ב. 

  ________________________ . דור אכל מהעוגה חלק איזה, ובאחוזים פשוט כשבר כתבו •  
 

 .באחוזים הביטוי את כתבו ,סעיף בכל • .10

  _________   30 מתוך 15 א.  

  _________   64  מתוך 16 ב.  

  _________    50 מתוך 24 ג.  

  _________   400 מתוך 120 ד.  

 
 .ד-ו ג בסעיף פעלתם כיצד הסבירו • 

  _____________________________________________________________________   

  _____________________________________________________________________   

 

 מהם בנים.  16תלמידים.  40באוטובוס יש  .11
 
 את תשובתכם.  ? נמקו50%-או שווה ל 50%-, קטן מ50%-האם אחוז הבנים שבאוטובוס גדול מ א. 

  _____________________________________________________________________   

 
  ___________________________ כתבו באחוזים איזה חלק מהתלמידים באוטובוס הן בנות.  ב. 
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ם
ספר בעלי החיי

מ
 

 זמרים, שחקנים ורקדנים.  64במופע השתתפו  .12

 והשאר זמרים.  ,מהמשתתפים הם רקדנים 32מהמשתתפים הם שחקנים,  16 
 
 איזה אחוז מהמשתתפים הם שחקנים? הסבירו כיצד פעלתם.  א. 

  _____________________________________________________________________   
 
? נמקו את 50%-או שווה ל 50%-, קטן מ50%-ז הרקדנים שהשתתפו במופע גדול מהאם אחו ב. 

 . תשובתכם

  _____________________________________________________________________   
 
 איזה אחוז מהמשתתפים הם זמרים? הסבירו כיצד פעלתם.  ג. 

  _____________________________________________________________________   

 

 . הפתוח באזור נמצאים מהם 160, חיים בעלי 800 בספארי .13
 
  ____________________________ ? הפתוח באזור נמצאים בספארי החיים מבעלי אחוז איזה א. 
 
 .הפתוח באזור נמצאים, סוג מכל חיים בעלי כמה מתואר שלפניכם העמודות בדיאגרמת ב. 

  .הג'ירפות מספר על הנתון נמחק מהדיאגרמה  

 
 סוג בעלי החיים
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 ן של החיותמספר את והשלימו, ותירפ'הג מספר את המייצגת העמודה את בדיאגרמה סרטטו • 

 .  שלפניכם בטבלה
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 שווה או 25%-מ קטן, 25%-מ גדול שבספארי הפתוח שבאזור החיים מבעליות ירפ'הג אחוז ג.

 .תשובתכם את הסבירו? 25%-ל

  _____________________________________________________________________   
 
  _____________________________  ?נמרים הם הפתוח באזור החיים מבעלי אחוז איזה • .ד 

  _____________________________  ?פילים הם שבספארי החיים יבעל מכלל אחוז איזה •  

  ____________________________  ?פילים הם הפתוח שבאזור החיים מבעלי אחוז איזה •  

 

 המשפחתי הבילוי מהו התלמידים נשאלו"  אילנות" ספר בבית' ו כיתות תלמידי בקרב שנערך בסקר .14

 . אחד מועדף בילוי סוג בחר תלמיד כל. עליהם המועדף

 .עליהם המועדף הבילוי סוג לפי' ו כיתות בשכבת תלמידיםה אחוזי מובאים שלפניכם העוגה בדיאגרמת 

 
  .תשובתכם את נמקו? בדיאגרמה כלולים' ו כתות שכבת תלמידי כל האם א. 

 החיים ליבע מספר החיים יבעל סוג

  אריות

  נמרים

  קרנפים

  פילים

  זברות

  ג'ירפות
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  _____________________________________________________________________   

 
 המועדף הבילוי כי ציינו השכבה תלמידי מתוך תלמידים כמה. תלמידים 120' ו כיתות בשכבת ב. 

  ________________________________________________ ? במסעדה ארוחה הוא עליהם

 
  ?בהצגה צפייה הוא עליהם המועדף הבילוי כי ציינו השכבה תלמידי מתוך תלמידים כמה ג.  

  _____________________________________________________________________   

 
 ? קניות הוא עליהם המועדף הבילוי כי ציינו השכבה תלמידי מתוך תלמידים כמה ד. 

  _____________________________________________________________________   

 

 .שונות מארצות בולים והיתר ,ישראלים בולים מהם 10%. בולים  200 ובו אוסף לרועי .15
 .שונות מארצות בולים והיתר ,ישראלים וליםב מהם 25%. בולים 400 לנדב 
 
  __________________________________  ?ישראלים בולים הם רועי של מהבולים כמה • א. 

  __________________________________  ? ישראלים בולים הם נדב של מהבולים כמה •  
 
 .משותף לאוסף שלהם הבולים את לצרף החליטו ורועי נדב ב. 

  .פעלתם כיצד הסבירו? ישראלים בולים הם המשותף בשאוסף הבולים מתוך אחוז איזה •  

  __________________________________________________________________   

 

 .השנתי לטיול יצאו לא מהם 25%. תלמידים 160' ו כיתות בשכבת .16

  ________________________________________________ ? השנתי לטיול יצאו תלמידים כמה 

 

 . מהזריקות 50%-ב לסל קלע הוא. פעמים 12 לסל הכדור את רועי זרק  כדורסל במשחק .17

 . זריקות 9-ב לסל קלע ןמתוכ, פעמים 15 לסל הכדור את זרק דור 
 
 .תשובתכם את הסבירו? יותר גדול קליעות אחוז הילדים משני למי, במדויק חשבל בלי א. 

  _____________________________________________________________________   
 
  _____________________________________________   .דור של הקליעות אחוז את חשבו ב. 
 
  _________________________________________________   ?לסל רועי קלע קליעות כמה ג. 

 

 . רועי קנה מתנות לחג הפסח לבני משפחתו.  ש"ח 400רועי עבד כשמרטף וחסך  .18
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1-הוא קנה מתנה לאחיו, ב מכספו %25-ב 

8
 מהכסף הוא קנה מתנה לאביו ואמו. 

 מהכסף שנותר לו הוא תרם לאגודה לרווחת העיוור.  50% 
 
  __________________________________________  לאחיו? רועי כמה עלתה המתנה שקנה א. 
  
   ___________________  אמו.ללאביו ורועי היעזרו בסעיף א', ומצאו כמה עלתה המתנה שקנה  ב. 
 
  _____________________________________   כמה כסף תרם רועי לאגודה לרווחת העיוור? ג. 
 

 .   מריר ושוקולד חלב שוקולד יום בכל מכינים לשוקולד חרושת בבית .19

 .מריר שוקולד והיתר ,חלב שוקולד ג"ק 900 מתוכם, שוקולד ג"ק 1,500 הכינו הראשון ביום 

 . מריר שוקולד והיתר ,חלב שוקולד ג"ק 600 מתוכם, שוקולד ג"ק 1,200 הכינו השני ביום 

 
 שהכינו המריר השוקולד מאחוז גדול הראשון ביום שהכינו המריר השוקולד אחוז האם, לחשב בלי א. 

  .תשובתכם את נמקו? ממנו קטן או לו שווה, השני ביום

  _____________________________________________________________________  
 
  ____________________  ?מריר שוקולד הוא מהימים אחד בכל שהכינו מהשוקולד אחוז איזה ב. 

 

 ציע.  מקומות ישיבה בי 500-מקומות ישיבה באולם ו 1,500בהיכל התרבות העירוני  .20

 כרטיסים ליציע.  300-כרטיסים לאולם  ו 1,200להופעה נמכרו  
 
בלי לחשב במדויק, האם אחוז הכרטיסים שנמכרו לאולם גדול מאחוז הכרטיסים שנמכרו ליציע,  א. 

 שווה לו או גדול ממנו? נמקו את תשובתכם.

  _____________________________________________________________________  
 
 כיצד פעלתם.כתבו באחוזים, איזה חלק מהכרטיסים שבאולם, לא נמכרו. הסבירו  ב. 

  _____________________________________________________________________  
 
 כתבו באחוזים, איזה חלק מהכרטיסים שביציע, לא נמכרו. הסבירו כיצד פעלתם. ג. 

  _____________________________________________________________________  

 

 

 

 

 .תלמידים 40 2'ו בכיתה. תלמידים 36 1'ו בכיתה .21

 . הפסח חג לכבוד סקט ערכו' ו כיתות שתי תלמידי 
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 בכל קנייה, 
  ,במזומן אם משלמים

 .20%מקבלים הנחה של 

 .כיתה מכל תלמידים 19 השתתפוס קבט 
 
, 2'ו בכיתה בטקס המשתתפים מאחוז גדול 1'ו מכיתה בטקס םהמשתתפי אחוז האם, לחשב בלי א. 

 .תשובתכם את נמקו? לו שווה או ממנו קטן

  _____________________________________________________________________  
 
 מהו אחוז התלמידים שהשתתפו בטקס משתי כיתות ו' ביחד? הסבירו כיצד פעלתם. ב. 

  _____________________________________________________________________  
 

 במבצע מכירות לקראת החגים. 10%-הוזלה ב ש"ח 2,400טלוויזיה  שמחירה  .22

  ________________________________________ הטלוויזיה לאחר ההוזלה?  מה מחירה של • 

 

 . 15%-התייקרו ב ש"ח 20תותים שמחירם לק"ג הוא  .23
 
  __________________________________________  מהו מחיר התותים לאחר ההתיקרות? א. 
 
  _______________________ מה שילם רון עבור התותים? כ .ק"ג תותים 2רון קנה ביום חמישי  ב. 

  

 חנות מחשבים פרסמה את המודעה שלפניכם.  .24

 
 

 ושילם במזומן. חש" 3,600עידן קנה מחשב שמחירו  
 
  ________________________  איזה אחוז מהווה מחירו החדש של המחשב ממחירו ההתחלתי? א. 
 
  _____________________________________________  כמה שילם עידן תמורת המחשב ? .ב 

 

 .ש"ח 16בה חצי ק"ג תות שדה הוא של סלסלה ש המחיר .25

 . 25%-ב של סלסלת תותיםמחיר הביום מסוים הוזל  

 בהוזלה.  סלסלות 3דנה קנתה ביום זה  
  
  ________________________________________  שלושת האריזות ?למה דנה עבור כמה שי א. 
 
 או שווה  25%-, קטן מ25%-שקנתה גדול מ הסלסלות 3האם אחוז ההנחה שקיבלה דנה על  ב. 

  ? נמקו את תשובתכם.25%-ל

  _____________________________________________________________________  
 .20% של בהנחה מעילים נמכרו עונה סוף במכירת .26

 . ש"ח 280 ההנחה לפני שמחירו מעיל קנתה ודנה, ש"ח 320 ההנחה לפני שמחירו מעיל קנתה נועה 
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 הנחה על כל אופנת החורף. 40%

 הנחה נוספת על יתרת התשלום לחברי מועדון. 25%

 

 על דנה שקיבלה בש"ח מההנחה גדולה המעיל על נועה שקיבלה בש"ח ההנחה האם, לחשב בלי . א 

 .תשובתכם את נמקו?  לה שווה או ממנה קטנה, המעיל

  _____________________________________________________________________  
 
 ?שקנתה המעיל על מהבנות אחת כל שילמה כמה ב. 

  _____________________________________________________________________  

 

 בו התפרסמה המודעה שלפניכם.-בחנות כל .27
 

 ת מועדון. דורית היא חבר 

  ____________________________   ?ש"ח 400תשלם דורית תמורת מעיל שמחירו לפני ההנחה  כמה • 

 

 הנחה ממחירם.  20%-נמכרו לקראת חג הפסח ב ש"ח 200מכנסי ג'ינס שמחירם  .28

 ממחירם החדש.  20%-לאחר חג הפסח התייקרו מכנסי ג'ינס ב 
 
? ש"ח 200-ל או שווהש"ח 200-, קטן מש"ח 200-האם מחיר המכנסיים לאחר ההתייקרות גבוה מ א. 

 הסבירו את תשובתכם.

  _____________________________________________________________________  
 
   ______________________________  חשבו את מחירם של מכנסי הג'ינס לאחר ההתייקרות. ב. 

 

 . ש"ח 1,600 הוא מחירו של מכשיר פלאפון .29

 . ש"ח 1,200במבצע לקראת הקיץ ניתנה על מחיר המכשיר הנחה, והמחיר לאחר ההנחה היה  
 
  __________________________________________________ ?בש"חמה ההנחה שניתנה  א. 
 
  __________________________________________________ מה אחוז ההנחה שניתנה?  ב. 

 

 תלמידים.   750בשנת תשע"ד למדו בבית הספר "אורנים"  .30

 תלמידים.  900 "אורנים"בשנת תשע"ה למדו בבית הספר  

  ?בשנת תשע"ה לעומת שנת תשע"ד בכמה אחוזים גדל מספרם של תלמידי בית ספר "אורנים" • 

  _____________________________________________________________________  
 . 20%-הוזל מחיר השמלה ב לקראת החגים. ש"ח 250 הואמחירה של שמלה  .31

 .ש"ח 250-לאחר החגים נמכרה השמלה שוב ב 
 
  __________________________________________  מה היה מחיר השמלה לאחר ההוזלה? א. 
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  בפרק   דוגמאות למשימות למבדק 

 
בלי לחשב, האם אחוז ההתייקרות של השמלה לאחר החגים גבוה מאחוז ההוזלה לקראת החגים,  ב. 

  _____________________________________________________  שווה לו או קטן ממנו?

 
  ___________________________________ בכמה אחוזים התייקרה השמלה לאחר החגים?  ג. 
 

 מחירו של בגד ים לנשים גדול פי שלושה ממחירו של בגד ים לילדות.  .32
 על כל אחד מסוגי בגדי הים.  ש"ח 80בסוף העונה ניתנה הנחה של  
 
  האם אחוז ההנחה על שני סוגי בגדי הים היה שווה ? הסבירו את תשובתכם. א. 

  _____________________________________________________________________  
 
   _______________  פי כמה? ? אם כן,אם אחוז ההנחה על אחד מסוגי בגדי הים היה גדול יותרה ב. 
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