מדבקה

תפנית ¿¿¿

מבדק אמצע שנה"ל תשס"ו במתמטיקה
שכבה ב'
ֻמ ָתּר ִשׁמּוּשׁ באמצעי ַה ְמ ָח ָשׁה
שׁוּת ֶכם ששעתיים
ִל ְר ְ
ְבּ ַה ְצ ָל ָחה
ילים ַה ָבּ ִאים :
ִפּ ְתרוּ ֶאת ַה ַתּ ְר ִגּ ִ
(1

____ = 25 + 32

(2

____ = 54 + 17

(3

____ = 57 - 26

(4

____ = 80- 23

(5

____ = 91 - 36

ִ (6כּ ְתבוּ ִבּ ְס ָפרוֹתֲ :ח ִמ ִשּׁים וְ ָשׁלֹשׁ _________
ִ (7כּ ְתבוּ ְבּ ִמ ִלּים ___________________________ 82 :
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ִכּ ְתבוּ ִמ ְס ָפּר ַמ ְת ִאים :
(8

_______ > 38

(9

85 < _____ < 95

ִ (10מ ְתחוּ ָקו מהמספרים ַל ָמּקוֹם ַה ַמּ ְת ִאים ַעל ישר ַה ִמּ ְס ָפּ ִרים
37 , 41 , 39

35

45

יסים וַ 15-ר ָקּפוֹת.
ַר ִק ִ
פּוֹר ִחים  20נ ְ
ַ (11בּ ִגּנָּה ְ
פּוֹר ִחים ַבּ ִגּנָּה?
ַכּ ָמּה ְפּ ָר ִחים ְ
ַתּ ְר ִגּיל __________________________________ :
שׁוּבה _________________________________ :
ְתּ ָ

ֵיכם ַה ְסּ ָפרוֹת 5 , 2 , 3 :
ִל ְפנ ֶ
זוּג ִיים
רתיים ִ
ִ (12כּ ְתבוּ ְבּ ֶע ְז ַרת ַה ְסּ ָפרוֹת ָה ֵא ֶלּה ְשׁנֵי ִמ ְס ָפּ ִרים דּוּ ִס ְפ ִ
____ ____ ,

ַ (13ה ְשׁ ִלימוּ ֶאת ַה ִסּ ְד ָרה ַה ָבּאָה :
____ 76 , 74 , 72 , ____ , ____ ,
חוּקיוּת__________________________________ :
ַה ִ
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ַה ְשׁ ִלימוּ:
(14

___ + 45 = 60

(15

____ - 4 = 20

(16

22 + ____ < 40

(17

____ + ____ = 50

פּוּזים.
ָסים ו 2-ק"ג ַתּ ִ
פּוּחים 3 ,ק"ג אַגּ ִ
ִ (18א ָמּא ָקנְ ָתה  4ק"ג ַתּ ִ
ַכּ ָמּה ק"ג ֵפּרוֹת ָקנְ ָתה ִא ָמּא ?
ַתּ ְרגִּ יל __________________________________ :
שׁוּבה _________________________________ :
ְתּ ָ

(19
(20

ִכּ ְתבוּ ִמ ְס ָפּר ַהגָּדוֹל ב 1-מ_________ 90-
ִכּ ְתבוּ ִמ ְס ָפּר ַהנִּ ְמ ָצא ֵבּין ְ 53ל ֵבין ______ 68

(21

ימן ַמ ְת ִאים > = , < ,
ִכּ ְתבוּ ִס ָ
20 + 20 ____ 18 + 19
ַמּקוּ ____________________________________
נְ
________________________________________

יוֹתר
תּוֹצאָה ֶשׁלּוֹ ַה ְקּ ַטנָּה ְבּ ֵ
ַ (22ה ִקיפוּ ֶאת ַה ַתּ ְר ִגּיל ֶשׁ ַה ָ
א100 + 35 .

ב100 + 50 .
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ג100 + 13 .

(23

רוֹצה ָל ִשׂים ֶאת ַ 25ה ֻסּ ָכּ ִריּוֹת ֶשׁ ָלּהּ בַ 2-שׂ ִקּיוֹת .
ִר ְב ָקה ָ
מ ְצאוּ ְשׁ ֵתּי ֶא ְפ ָשׁרֻיּוֹת ְל ִסדּוּר ַה ֻסּ ָכּ ִריּוֹת.
ֶא ְפ ָשׁרוּת א' ַ :בּ ַשּׂ ִקּית ה ִראשׁוֹנָה _____ ֻס ָכּ ִריּוֹת
ַבּ ַשּׂ ִקּית ה ְשׁנִ יָּה _____ ֻס ָכּ ִריּוֹת
ֶא ְפ ָשׁרוּת ב' ַ :בּ ַשּׂ ִקּית ה ִראשׁוֹנָה _____ ֻס ָכּ ִריּוֹת
ַבּ ַשּׂ ִקּית ה ְשׁנִ יָּה _____ ֻס ָכּ ִריּוֹת

יוֹתר.
ידי ִשׁ ְכ ָבה ב' ָע ְרכוּ ֶס ֶקרַ ,מהוּ המשחק ָהאָהוּב ְבּ ֵ
ַ (24תּ ְל ִמ ֵ
ידים ִה ִצּיגוּ ֶאת ַהנְּ תוּנִ ים בדיאגרמה.
ַה ַתּ ְל ִמ ִ
מספר הילדים
30
25
20
15
10
5

ֵשׁם המשחק

דמקה

פוגים

קלפים

גולות

0

הקיפו נכון או לא נכון
ידים הוּא ַדּ ְמ ָקה נָכוֹן /לֹא נָכוֹן
יוֹתר ַעל ַה ַתּ ְל ִמ ִ
אַ .ה ִמּ ְשׂ ָחק ָהאָהוּב ְבּ ֵ
אוֹה ִבים ֶאת ִמ ְשׂ ָחק ַהגּוּלוֹת ָשׁוֶה ַל ִמּ ְס ָפּר
ידים ָה ֲ
בִ .מ ְס ָפּר ַה ַתּ ְל ִמ ִ
אוֹה ִבים את ִמ ְשׂ ָחק הפוגים נָכוֹן /לֹא נָכוֹן
ידים ָה ֲ
ַה ַתּ ְל ִמ ִ
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ָ (25דּנִ י ִק ֵבּל ְ 50שׁ ָק ִלים ְבּ ַמ ְט ֵבּעוֹת ֶשׁל ְ 10שׁ ָק ִלים וְ 5-שׁ ָק ִלים.
יצד ָדּנִ י ִק ֵבּל ֶאת ַה ֶכּ ֶסף?
אַחת ִמן ָה ֶא ְפ ָשׁרֻיּוֹת ֵכּ ַ
ִכּ ְתבוּ ַ
____ ַמ ְט ֵבּעוֹת ֶשׁל ְ 10שׁ ָק ִלים וַ ____-מ ְט ֵבּעוֹת ֶשׁל ְ 5שׁ ָק ִלים.

ימן ַמ ְת ִאים > = , <,
ִכּ ְתבוּ ִס ָ
(26

ֲשׂרוֹת ____ ְשׁמוֹנִ ים
8עָ

(27

ֲשׂרוֹת ____ 70
 5יְ ִחידוֹת ו 6-ע ָ

ֵיכם :
לוּח ַה ִמּ ְס ָפּ ִרים ֶשׁ ִלּ ְפנ ֶ
התבוננו ְבּ ַ
טור טור טור טור טור
א'
ב'
ג'
ד'
ה'

10

8

6

4

2

16

14

12

ַ (28ה ְשׁ ִלימוּ ֶאת ַה ִמּ ְס ָפּ ִרים ַה ֲח ֵס ִרים ַבּ ַטּ ְב ָלה.
ָ (29מה ְמ ֻשׁ ָתּף ְל ָכל ַה ִמּ ְס ָפּ ִרים בטור ה' ? ______________
________________________________________
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ַ (30ס ְדּרוּ ֶאת ַה ִמּ ְס ָפּ ִרים ַה ָבּ ִאים ֵמ ַה ָקּ ָטן ַלגָּדוֹל :
70 , 17 , 71 , 77
ַה ִמּ ְס ָפּר ַהגָּדוֹל ____ַ ____ ,____ ,____ ,ה ִמּ ְס ָפּר ַה ָקּ ָטן

צּוּרה
ִ (31צ ְבעוּ ֶאת ֶשׁ ַטח ַה ָ

צּוּרה
ִ (32צ ְבעוּ ֶאת ֶה ֵקּף ַה ָ

אוֹר ְך ִהיא
ֵיכם ִאם יחידת ה ֵ
צּוּרה ֶשׁ ִלּ ְפנ ֶ
ִ (33מ ְצאוּ ֶאת ַה ֶה ֵקּף ֶשׁל ַה ָ

צּוּרה ____
ֶה ֵקּף ַה ָ
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ֵיכם ִאם יחידת ַה ֶשּׁ ַטח ִהיא
צּוּרה ֶשׁ ִלּ ְפנ ֶ
ִ (34מ ְצאוּ ֶאת ַה ֶשּׁ ַטח ֶשׁל ַה ָ

צּוּרה ____
ֶשׁ ַטח ַה ָ

צוּרה ֶשׁ ִשׁ ְט ָחה  8יְ ִחידוֹת
 (35סרטטו ָ

יוֹתר ֵמ ַה ֶקּ ַטע ַהנָּתוּן .
 (36סרטטו ֶק ַטע אָר ְֹך ֵ

אוֹר ְך ַה ַמּ ְח ֶבּ ֶרת ֶשׁ ָלּהּ.
רוֹצה ִל ְמדֹד ֶאת ֵ
 (37רוֹנִ ית ָ
ְבּ ֵאיזוֹ יחידת ִמ ָדּה ְכּ ַדאי ָלהּ ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ס"מ אוֹ ֶמ ֶטר ? ____
ַמּקוּ _____________________________________
נְ
_________________________________________
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ֹאזנַיִ ם :
ִ (38ה ְתבּוֹנְ נוּ ַבּמּ ְ
ֻבּי אוֹ ה ְמכוֹנִ ית ? _____________
יוֹתר ָכּ ֵבד הדּ ִ
ָמה ֵ

ֻבּ ִעים
ַ (39ה ִקיפוּ ֶאת ַה ְמּר ָ
א.

ב.

ג.

ד.

ַ (40ה ִקיפוּ ֶאת ָה ִעגּוּל
א.

ב.

ג.
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ד.

