מדבקה

תפנית ¿¿¿

מבדק אמצע שנה"ל תשס"ו במתמטיקה
שכבה ג'
• אסור ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ְבּ ַמ ְח ְשׁבוֹן
שׁוּת ֶכם שעתיים
• ִל ְר ְ
ְבּ ַה ְצ ָל ָחה

ָך(
ילים ַה ָבּ ִאים ) ִנ ַתּן ִל ְפתֹר ִבּ ְמ ֻאנּ ְ
ִפּ ְתרוּ ֶאת ַה ַתּ ְר ִגּ ִ
(1

______ = 145 + 754

(2

______ = 567 + 78

(3

______ = 356 - 353

(4

______ = 430 - 38
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ערך ַה ִסּ ְפ ָרה ַ 4בּ ִמּ ְס ָפּר ________________ ? 2,451
ַ (5מהוּ ְ

ֲשׂרוֹת.
ַצּגֶת ע ָ
ַצּגֶת יְ ִחידוֹת וְ ַה ִסּ ְפ ָרה ְ 3מי ֶ
ַ (6בּ ִמּ ְס ָפּר ַ 35ה ִסּ ְפ ָרה ְ 5מי ֶ
ַצּ ְגנָה ְס ָפרוֹת ֵא ֶלּה ִאם נִ ְרשֹׁם ְ 0בּ ִצדּוֹ ַהיְּ ָמנִ י ֶשׁל ַה ִמּ ְס ָפּר ? 35
ַמה ְתּי ֵ
ַה ִמּ ְס ָפּר ֶה ָח ָדשׁ _______
ַצּגֶת ___________
ַה ִסּ ְפ ָרה ְ 5מי ֶ
ַצּגֶת __________
ַה ִסּ ְפ ָרה ְ 3מי ֶ

(7

ִכּ ְתבוּ ִבּ ְס ָפרוֹת :
ֲח ֵמ ֶשׁת ֲא ָל ִפים וְ ֵת ַשׁע ___________

ִכּ ְתבוּ ְבּ ִמ ִלּים :
__________________________________ 1,370 (8

ָטעוּ ֵ 350ע ִצים .
ַ (9בּ ֻח ְר ָשׁה נ ְ
ֲצי ְבּרוֹשׁ .
ֲצי א ֶֹרן וְ ַהשאר ע ֵ
 150ע ֵ
ָטעוּ ַבּ ֻח ְר ָשׁה ?
ֲצי ְבּרוֹשׁ נ ְ
ַכּ ָמּה ע ֵ
ַתּ ְר ִגּיל __________________________________ :
שׁוּבה __________________________________ :
ְתּ ָ
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ַ (10ה ְשׁ ִלימוּ ְס ָפרוֹת ַמ ְת ִאימוֹת שׁוֹנוֹת :
4,215 < 4,__ 09
4,215 < 4,__ 09
4,215 < 4,__ 09

(11

(12

ִכּ ְתבוּ ִמ ְס ָפּר ַמ ְת ִאים :
ֵ 8מאוֹת ו 13-יְ ִחידוֹת _____________

ַה ְשׁ ִלימוּ ֶאת ַה ִסּ ְד ָרה ַה ָבּאָה :
_____ 460 , 470 , 480 , _____ ,

יך יא' ְשׁ ָבט וְ ַעד
ִ (13כּ ָתּה ג' ָע ְר ָכה מבצע נִ ָקּיוֹן בבית ַה ֵסּ ֶפר ִמ ַתּ ֲא ִר ְ
כּוֹלל יח' בשבט( .
יך יח' בשבט ) ֵ
ַתּ ֲא ִר ְ
ָמים
ַה ִמּ ְב ָצע נמשך ____ י ִ

(14

ֵאיזֶה ִמ ְס ָפּר כפלנו בִ 6-אם ִק ַבּ ְלנוּ _____ ? 42

(15

ֵאיזֶה ִמ ְס ָפּר ִח ַלּ ְקנוּ בִ 8-אם ִק ַבּ ְלנוּ ____ ? 3
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ְ (16לרוֹנִ ית ְ 10צ ָב ִעים .
ִמ ְס ָפּר ָה ְע ְפרוֹנוֹת ֶשׁל רוֹנִ ית ָק ָטן ִפּי ִ 2מ ִמּ ְס ָפּר ַה ְצּ ָב ִעים ֶשׁ ָלּהּ .
ַכּ ָמּה ְע ְפרוֹנוֹת יֵשׁ ְלרוֹנִ ית ?
ַתּ ְרגִּ יל __________________________________ :
שׁוּבה __________________________________ :
ְתּ ָ

ָשׁר ________
ֶשת ַעל ַהיּ ָ
המוּדג ֶ
ְ
ִ (17כּ ְתבוּ ִמ ְס ָפּר ַמ ְת ִאים ַל ְנּ ֻק ָדּה

3,000

1,000

2,000

0

ידים .
ְ (18בּ ִכ ָתּה ג' יֵשׁ ַ 30תּ ְל ִמ ִ
בוּצה יִ ְהיֶה
מּוֹרה ִבּ ְקּ ָשׁה ֵמ ֵהם להתארגן ִבּ ְקבוּצוֹתָ ,כּ ְך ֶשׁ ְבּכֹל ְק ָ
ַה ָ
ידים .
ִמ ְס ָפּר ָשׁוֶה ֶשׁל ַתּ ְל ִמ ִ
ידים .
ֻקּת ַה ַתּ ְל ִמ ִ
ה ִצּיעוּ שתי ֶא ְפ ָשׁרֻיּוֹת שׁוֹנוֹת ַל ֲחל ַ
ֶא ְפ ָשׁרוּת א' :
בוּצה _____
ידים ַבּ ְקּ ָ
ִמ ְס ָפּר ַה ְקּבוּצוֹת ____ ִמ ְס ָפּר ַה ַתּ ְל ִמ ִ
ֶא ְפ ָשׁרוּת ב' :
בוּצה _____
ידים ַבּ ְקּ ָ
ִמ ְס ָפּר ַה ְקּבוּצוֹת ____ ִמ ְס ָפּר ַה ַתּ ְל ִמ ִ
4
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ַה ְשׁ ִלימוּ ֶאת ַה ִמּ ְס ָפּ ִרים ַה ֲח ֵס ִרים :
(19

270 + ______ = 380

(20

200 + _____ = 320 + 120

ילנוֹת ָע ְרכוּ ֶס ֶקר :
ידי ֵבּית ֵס ֶפר ִא ָ
ַ (21תּ ְל ִמ ֵ
ידים ִמ ִכּתּוֹת ג' -ו' ִמ ְשׁ ַתּ ְתּ ִפים בחוג ַמ ְח ֵשׁ ִבים .
ַכּ ָמּה ַתּ ְל ִמ ִ
ידים ִה ִצּיגוּ ֶאת ַהנְּ תוּנִ ים בדיאגרמה .
ַה ַתּ ְל ִמ ִ
ִמ ְס ָפּר ַהי ָל ִדים
20
15
10
5

כיתות

כיתה ו'

כיתה ה'

כיתה ד'

כיתה ג'

0

ידים ִמ ִכּ ָתּה ד' ִמ ְשׁ ַתּ ְתּ ִפים ְבּחוּג ַמ ְח ֵשׁ ִבים ? _____
אַ .כּ ָמּה ַתּ ְל ִמ ִ
בְ .בּ ֵאיזו ִכּ ָתּה ִמ ְשׁ ַתּ ְתּ ִפים  15יְ ָל ִדים ְבּחוּג ַמ ְח ֵשׁ ִבים ? ______
ידים ִמ ִכּתּוֹת ג'  -ו'
גִ .כּ ְתבוּ ַתּ ְר ִגּיל ַמ ְת ִאים לחישוב ִמ ְס ָפּר ַה ַתּ ְל ִמ ִ
ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ְתּ ִפים ְבּחוּג ַמ ְח ֵשׁ ִבים .
ַתּ ְר ִגּיל _____________________________________ :

5
מבדק אמצע שנה  ,כיתה ג'  ,תשס"ו

יוֹתר
דוֹלה ְבּ ֵ
תּוֹצאָה ֶשׁלּוֹ ַה ְגּ ָ
ַ (22ה ִקיפוּ ֶאת ַה ַתּ ְר ִגּיל ֶשׁ ַה ָ
ג1,589 + 38 .
ב1,589 + 83 .
א1,589 + 57 .
ַמּקוּ ________________________________________
נְ
____________________________________________

אָכ ָלה ְבּ ִמ ְס ָע ָדה .
ִ (23מ ְשׁ ַפּ ַחת ֵלוִ י ְ
וּב ְקבּוּק ְשׁ ִתיָּה .
ֵהם ִה ְז ִמינוּ ָ 4מנוֹת ֶשׁל פלאפל ַ
ַכּ ָמּה ֵהם ִשׁ ְלּמוּ ?
מחירון
יצה ְ 9שׁ ָק ִלים
ִפּ ָ
פלאפל ְ 8שׁ ָק ִלים
ידה ְ 7שׁ ָק ִלים
ְגּ ִל ָ
ַבּ ְקבּוּק ְשׁ ִתיָּה ְ 10שׁ ָק ִלים
ילים ___________________________________
ַתּ ְר ִגּ ִ
שׁוּבה ____________________________________
ְתּ ָ

ַ (24ה ִקיפוּ ֶאת ַה ִמּ ְס ָפּר ַהגָּדוֹל ב 100-מ. 290-
א390 .

ב291 .

נ300 .

ד29100 .

יוֹתר:
ַצּגֶת ֶאת ָה ֵע ֶר ְך ַהגָּדוֹל ְבּ ֵ
ַ (25ה ִקיפוּ ֶאת ַה ִמּ ְס ָפּר בּוֹ ַה ִסּ ְפ ָרה ְ 4מי ֶ
א2,450 .

ג4,052 .

ב2,540 .
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ד2,504 .

ֵיכם כתובים ְל ִפי חוק מסוּים :
לוּח ֶשׁ ִלּ ְפנ ֶ
ַה ִמּ ְס ָפּ ִרים הכתובים ב ַ
20

15

10

5

35

30

25

ַ (26ה ְשׁ ִלימוּ ֶאת ַה ִמּ ְס ָפּ ִרים ַה ֲח ֵס ִרים ַבּ ַטּ ְב ָלה .
לוּח ַה ִמּ ְס ָפּ ִרים
נוֹסיף עוֹד שׁוּרוֹת ְל ַ
ִ (27אם ִ
שׁוּרה ________
לּוּח ? ָ
יע ַבּ ַ
תּוֹפ ַ
ֵאיזֶה ֵמ ַהשּׁוּרוֹת ַה ָבּאוֹת ִ
שׁוּרה א'
ָ
שׁוּרה ב'
ָ

(28

60

55

50

45

85

75

65

55

ימה ַלחוֹק(
ימה ַלחוֹק )לֹא ַמ ְת ִא ָ
שּׁוּרה ֶשׁ ֵאי ֶננָּהּ ַמ ְת ִא ָ
ַה ִקיפוּ ֶאת ַה ָ
יך את טבלת ַה ִמּ ְס ָפּ ִרים :
ַמ ִשׁ ְ
יע ִאם נ ְ
תּוֹפ ַ
וְ ָל ֵכן לֹא ִ
95 100

90

85

95 105

75

70

65

105 110 115 120

80

85

75

ַמּקוּ _______________________________________
נְ
________________________________________
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ְ (29ל ִלירוֹן ָהיוּ  150גּוּלוֹת.
ָתן  15גּוּלוֹת.
אָחיו גַּל נ ַ
וּל ִ
ָתן ל ֲח ֵברוֹ נִ יר ְבּ ַמ ָתּנָה  25גּוּלוֹת ְ
הוּא נ ַ
ַכּ ָמּה גּוּלוֹת נִ ְשׁ ֲארוּ ְל ִלירוֹן ?
ַתּ ְר ִגּיל __________________________________
שׁוּבה _________________________________
ְתּ ָ

עוֹקב
וּמ ְס ָפּר ֵ
ִ (30כּ ְתבוּ ִמ ְס ָפּר ק ֶֹדם ִ
__________ ___________ , 900 ,

מּצוּלע ֶשׁ ֵאין בּוֹ זָוִ ית יְ ָשׁ ָרה
ָ
ַ (31ה ִקיפוּ ֶאת ַה

 (32סרטטו זָוִ ית קהה
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(33

שׁ ָלּשׁ ֵהן  5 :ס"מ  5 ,ס"מ  3 ,ס"מ.
אורכי ַה ְצּ ַלעוֹת ֶשׁל ַה ְמּ ֻ
ַה ִקיפוּ ֶאת ַה ְמּ ֻשׁ ָלּשׁ ֶשׁיָּכוֹל ְל ַה ְת ִאים ִל ְמ ֻשׁ ָלּשׁ זֶה .
ג.
ב.
א.

ַמּקוּ ֶאת בחירתכם ________________________
נְ
______________________________________

אוֹר ְך ַה ַקּ ְל ָמר ֶשׁלּוֹ .
אוּרי רוצה ִל ְמדֹד ֶאת ֵ
ִ
(34
ְבּ ֵאיזֶה יחידת ִמ ָדּה ָע ָליו ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ס"מ אוֹ ֶמ ֶטר ? _____

 (35הדגישו זוּג ְצ ַלעוֹת המאונכות זוֹ לזוֹ.

 (36הדגישו זוּג ְצ ַלעוֹת המקבילות זוֹ לזוֹ.
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אָרכּוֹ ֶשׁל ַה ֵחץ המצויר הוּא :
ְ (37
א 9 .ס"מ

9

(38

8

ב 8 .ס"מ

7

6

5

ג 5 .ס"מ

3

4

2

ד 6 .ס"מ

1

0

אָרכּוֹ ֶשׁל ַה ַקּו השבור ֶשׁ ַבּ ִסּ ְרטוּט
ְ

9

8

7

א .בערך  6ס"מ

6

5

4

3

2

1

ב .בערך  9ס"מ ג .בערך  18ס"מ

0
ד .בערך  12ס"מ

ֻבּ ִעים ַה ָבּ ִאים
ַה ִקיפוּ ֶאת ַה ֵשּׁם ַה ַמּ ְת ִאים ְל ָכל ֶא ָחד ֵמ ַה ְמּר ָ

(39

(40

ילית ַ ,מ ְל ֵבּן
בּוּע ַ ,מ ְק ִבּ ִ
ִר ַ

בּוּע ְ ,מ ֻעיָּן ַ ,מ ְל ֵבּן
ִר ַ
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