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ִמְבָחן ְּבָמֵתָמִטיָקה - ְלבֹוְגֵרי ִּכָּתה א'
מּוָכנּות ְלִכָּתה ב'

 

1. א. ִּכְתבּו ִּבְסָפרֹות ֶאת ַהִּמְסָּפר ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתיִם. _______________________

    ב. ִּכְתבּו ְּבִמִּלים ֶאת ַהִּמְסָּפר 95. _________________________________

2. ַסְּמנּו  <, >, =.

ד.   80 ___ 3 ֲעָׂשרֹות   א.   23 ___ 32     

ה.  40  ___ 90  ב.   67 ___ 68     

ו.   15 – 25 ___ 5 – 15  ג.   21 ___ 21     

3. ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהְּסָדרֹות.

א.  ,  ,  ,38 ,36 ,34

45, 55, 65, ב.  ,  , 

4. ַהִּקיפּו ֶאת ַהִּמְסָּפִרים ָהִאי-זּוִגִּיים.

ו.  5 ה. 80   ד. 14   ג.  65   ב.  42      א. 87 

5. הֹוִסיפּו ִמְסָּפר ָּכְך ֶׁשִּתְתַקֵּבל ּתֹוָצָאה זּוִגית ּוִפְתרּו.

א.     ___  =   ___ + 6 

ב.     ___  = 7 +  ___ 
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6. ִּפְתרּו.

ִמיַכל ָקנְָתה ֲחִביָלה ּוָבּה 21 טּוִׁשים. 

ַסְבָּתא ֶׁשָּלּה ָקנְָתה ָלּה ְּבַמָּתנָה עֹוד 8 טּוִׁשים זֹוֲהִרים. 

ַּכָּמה טּוִׁשים יֵׁש ְלִמיַכל ְּבַסְך ַהּכֹל?

ַּתְרִּגיל:___________________________________________________

__________________________________________________ ְּתׁשּוָבה: 

7. ִּפְתרּו ֶאת ַהַּתְרִּגיִלים.

ה.    = 7 – 12 א.  = 7 + 9    

ו.     = 3 – 57 ב.  = 4 + 34     

ז.     = 20 – 63 ג.  = 10 + 83    

ח.    = 30 – 80  ד.    = 20 + 40    

8. ַהְׁשִלימּו ַעל ַהַּקו ֶאת ַהִּמְסָּפר ַהַּמְתִאים.

ד.   14 =  3 –     א.   8 =  –  18      

ה.   19  =   –  19   ב.   15 =  +  10     

ג.   17 =  + 11   

9. ַהִּקיפּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ֶהָחֵסר ַעל יְַׁשר ַהִּמְסָּפִרים.

ד.  21 ג.  80   ב.  18       א.  8 

10 12 14 16 20
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10. ִּפְתרּו.

ְלאַֹהד יֵׁש אֶֹסף ּובֹו  19 ַמְפְּתחֹות. אַֹהד נַָתן ְלַגִּבי  13 ַמְפְּתחֹות ִמּתֹוְך ָהאֶֹסף ֶׁשּלֹו.

ַּכָּמה ַמְפְּתחֹות נְִׁשֲארּו ְלאַֹהד?

ַּתְרִּגיל:__________________________________________________

_________________________________________________ ְּתׁשּוָבה: 

11. ַהְׁשִלימּו.

16 =    +   א. 

16 =    –   ב. 

x    = 16   ג. 

12. ִּפְתרּו ֶאת ַהַּתְרִּגיִלים. 

ִׂשימּו  ַּתְרִּגיל ב ָקׁשּור ְלַתְרִּגיל א וְַגם ַּתְרִּגיל ד ָקׁשּור ְלַתְרִּגיל ג.

ג.  = 3 + 3 + 3   א.  = 4 + 4 + 4      

  3 x 3 =  .ד       3 x 4 =  .ב
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13. ִּפְתרּו.

ָּתָמר ִקְּבָלה 10 ַמְדֵּבקֹות ֶׁשל ּכֹוָכִבים. 

ָּתָמר ֶהְחִליָטה ְלַחֵּלק ֶאת ַהַּמְדֵּבקֹות ִלְׁשֵּתי ֲחֵברֹות. 

ַהִּקיפּו ֶאת ַהַּמְדֵּבקֹות ֶׁשְּתַקֵּבל ָּכל ֲחֵבָרה.    

      

ַּכָּמה ַמְדֵּבקֹות ֶׁשל ּכֹוָכִבים ְּתַקֵּבל ָּכל ֲחֵבָרה?

ַּתְרִּגיל: __________________________________________________

ְּתׁשּוָבה: _________________________________________________

14. ִּפְתרּו ֶאת ַהַּתְרִּגיִלים.

ג.  = 2 : 12        2 x 8 =   .א

ד.  = 5 : 10          5 x 3 =  .ב

15. ַהִּקיפּו ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשְּליָָדן ְמֻצָּיר ְמֻצָּלע.

ג.                               ד.  א.      ב.   



המבדק מיועד לתלמידים שלמדו/חזרו על החומר באמצעות החוברת 
"מתמטיקה - מוכנות לכיתה ב' " 

www.mathstar.co.il    אתי עוזרי & יצחק שלו

© כל הזכויות שמורות - אתי עוזרי & יצחק שלו   - מתמטיקה - מוכנות לכיתה ב' - מותר לשכפל לא למטרות מסחריות.
אסור להסיר את שמות המחברים מהדפים המשוכפלים

5

16. ִּכְתבּו ֶאת ַהָּׁשָעה ֶׁשַּמְרִאים ַהְּמחֹוִגים ֶׁשל ַהָּׁשעֹון.

א.         ב. 

17. א. ִּכְתבּו ִמַּתַחת ְלָכל ְמֻצָּלע ֶאת ְׁשמֹו.    

          ּתּוְכלּו ִלְבחֹר ִמַּמְחָסן ַהּצּורֹות ֶׁשְּלַמָּטה.

    )4(            )3(       )2(        )1(

    

ב. ַהִּקיפּו ֶאת ַהְּמֻצָּלִעים, ֶׁשָּכל ַהָּזוִּיֹות ֶׁשָּלֶהם יְָׁשרֹות. 

ג. ַּכָּמה ְצָלעֹות יֵׁש ַלְּמֻׁשָּלׁש? ________________

ד. ַּכָּמה ָקְדקֹוִדים יֵׁש ַלְּמֻחָּמש? ______________

ְמֻׁשָּלׁש, ִרּבּוַע, ַמְלֵּבן, ְמֻחָּמׁש, ְמֻׁשֶּׁשה, ְמֻׁשָּבע, ְמֻתָּמן
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18. ַצְּירּו ִׁשּקּוף ֶׁשל ַהּצּוָרה ַהְּנתּוָנה ְּביַַחס ַלַּקו ַהְּמֻסָּמן.

19. ַהִּקיפּו ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשְּליָָדן יֵׁש צּוָרה ִסיֶמְטִרית ְּביַַחס ַלַּקו ַהְּמֻסָּמן.

     א.             ב.          ג.        ד.               

20. ִּפְתרּו.

      א.  ַמה ָאְרּכֹו ֶׁשל ַהַּקו ֶׁשְּמֻסָּמן ֵמַעל ַהַּסְרֵּגל?  

      ב.  ֵהָעְזרּו ַּבַּסְרֵּגל וְִכְתבּו ַמה אֹוֶרְך ַהַּקו ֶׁשְּלַמָּטה. 

           

1 2 4 6 83 5 7 109
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21. ִמְדדּו ְּבֶעְזַרת ַסְרֵּגל ֶאת אֶֹרְך ַצְלעֹות ַהַּמְלֵּבן וְִחְׁשבּו ֶאת ֶהֵּקפֹו.

__________________________________________________ ַּתְרִּגיל: 

_________________________________________________ ְּתׁשּוָבה: 

22. ַהִּקיפּו ֶאת ַהַּמְלְּבִנים ֶׁשֵאיָנם ִרּבּוִעים.
                                     

     א.         ב.                               ג.                ד.  

23 . ִּפְתרּו.

יִָאיר קֹונֶה ַמָּתנָה ְלָאִחיו ִלְכבֹוד יֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשּלֹו. ְליִָאיר 20 ְׁשָקִלים.

ִעְזרּו ְליִָאיר ִלְבחֹר ְׁשֵּתי ַמָּתנֹות ֶׁשּיֲַעלּו לֹו ְּבִדּיּוק 20 ְׁשָקִלים.

א. ֶאְפָׁשרּות ִראׁשֹונָה: ________________   וְַגם _________________ 

ב. ֶאְפָׁשרּות ְׁשנִּיָה: __________________  וְַגם __________________   

ַהַּמָּתנֹות ַּבֲחנּות

   ַמְחִזיק ַמְפְּתחֹות      ַּכּדּור     ְקָלִפים          ּדּוִקים             ַּכּדּור ֶרֶגל  
 

          2 ְׁשָקִלים           13 ְׁשָקִלים     18 ְׁשָקִלים          7 ְׁשָקִלים          29 ְׁשָקִלים 
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ג. ֵאיזֹו ַמָּתנָה יִָאיר ֹלא יָכֹל ִלְקנֹות ִּכי ָחֵסר לֹו ֶּכֶסף?  

ד. ַּכָּמה ֶּכֶסף ָחֵסר לֹו?

________________________________________________ ַּתְרִּגיל: 

ְּתׁשּוָבה: ________________________________________________

ֶנֱהָדר!

ֲעַבְדֶּתם ַמְקִסים!
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 ְתׁשּובּון ְלִמְבָחן ְּבָמֵתָמִטיָקה - ְלבֹוְגֵרי ִּכָּתה א'
מּוָכנּות ְלִכָּתה ב'

1.  א. 42     ב. ִּתְׁשִעים וְָחֵמׁש

ד.   80  <  3 ֲעָׂשרֹות   א.   23 >  32        .2
ה.  40  >  90  ב.   67 >  68       

ו.   15 – 25 = 5 – 15  ג.   21 = 21        

34 ,36 ,38 ,40 ,42 ,44 א.    .3
45 ,55 ,65 ,75 ,85 ,95 ב.   

4.  א, ג, ו.

5. א. יֵׁש ִמְסָּפר ְּתׁשּובֹות נְכֹונֹות, ְּבֻכָּלן ָצִריְך ְלהֹוִסיף ִמְסָּפר זּוִגי. ְלָמָׁשל:     10 = 4 + 6
    ב. יֵׁש ִמְסָּפר ְּתׁשּובֹות נְכֹונֹות, ְּבֻכָּלן ָצִריְך ְלהֹוִסיף ִמְסָּפר ִאי-זּוִגי. ְלָמָׁשל:   8  = 7 + 1

6. ְלִמיַכל 29 טּוִׁשים.

7. א. 16   ב. 38   ג. 93   ד. 60   ה. 5   ו. 54   ז. 43   ח. 50 

ה. 0 ד. 17   ג. 6   ב. 5   8. א. 10  

9.  ב   

10. ְלאַֹהד נְִׁשֲארּו 6 ַמְפְּתחֹות.

11. א. יֵׁש ִמְסָּפר ְּתׁשּובֹות נְכֹונֹות, ְלָמָׁשל:  16  = 6 + 10
      ב. יֵׁש ִמְסָּפר ְּתׁשּובֹות נְכֹונֹות, ְלָמָׁשל :  16 = 4 –  20

 2 x 8       ג. יֵׁש ִמְסָּפר ְּתׁשּובֹות נְכֹונֹות, ְלָמָׁשל:  16 = 
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ד. 9 ג. 9   ב. 12   12. א. 12  

13. ָּכל ֲחֵבָרה ְּתַקֵּבל 5 ַמְדֵּבקֹות ֶׁשל ּכֹוָכִבים.

ד. 2 ג. 6   ב. 15   14. א. 16  

15. צּורֹות א, ג.

ב. 8:00 16. א. 3:00  

17. א. )1( ַמְלֵּבן      )2( ְמֻׁשָּלׁש      )3( ִרּבּוַע      )4( ְמֻׁשֶּׁשה
      ב. צּורֹות 3,1.     ג. 3 ְצָלעֹות       ד. 5 ָקְדקֹוִדים

 .18

19. צּורֹות א, ב.

ב. 6 ס"מ. 20. א. 4 ס"מ.  

21. 18  ס"מ.

22. צּורֹות א, ג.

א. ֶאְפָׁשרּות א': ַּכּדּור וְַגם ּדּוִקים    .23
ב. ֶאְפָׁשרּות ב': ַמְחִזיק ַמְפְּתחֹות וְַגם ְקָלִפים.        

ג. ַּכדּור ֶרֶגל        ד. ֲחֵסִרים ְליִָאיר 9 ְׁשָקִלים.      


