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ִמְבָחן ְּבָמֵתָמִטיָקה – ְלבֹוְגֵרי ִּכָּתה ג'
מּוָכנּות ְלִכָּתה ד'

1. א. ִּכְתבּו ְּבִמִּלים ֶאת ַהִּמְסָּפִרים ַהָּבִאים.

 ______________________________________________ 478

         _____________________________________________ 2,403

ב. ַהְכנִיסּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ְׁשמֹוַנת ֲאָלִפים ָמאַתיִם ַאְרָּבִעים וְָחֵמׁש ְלֵבית ַהִּמְסָּפִרים.

ֲאָלִפיםֵמאֹות   ֲעָׂשרֹותיְִחידֹות

ִּכְתבּו ִּבְסָפרֹות ֶאת ַהִּמְסָּפר: 

ג.  ַהְכנִיסּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ֶאֶלף ְׁשֹלוִשים ּוְׁשַּתיִם ְלֵבית ַהִּמְסָּפִרים.

ֲאָלִפיםֵמאֹות   ֲעָׂשרֹותיְִחידֹות

1. ִּכְתבּו ִּבְּסָפרֹות ֶאת ַהִּמְסָּפר: 

2. ִּכְתבּו ִּבְּסָפרֹות ֶאת ַהִּמְסָּפר ָהעֹוֵקב: 

3. ִּכְתבּו ִּבְּסָפרֹות ֶאת ַהִּמְסָּפר ַהּקֹוֵדם: 

2. הֹוִסיפּו ִסְפָרה ַמְתִאיָמה ַּבָּמקֹום ֶהָחֵסר:

א. 563,  < 8,563   

    ַהִּציעּו ְׁשֵּתי ֶאְפָׁשֻרּיֹות נֹוָספֹות:

ב. 563,  < 8,563   

ג. 563,  < 8,563  
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3. ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהְּסָדרֹות.

א.  , , , , ,450 ,400 ,350

ב.  , , , , , 1,900 , 1,800,

4. א. ַהִּקיפּו ֶאת ֵעֶרְך ַהִּסְפָרה 9 ַּבִּמְסָּפר 3,901.

9  900909,000

ב. ַהִּקיפּו ֶאת ֵעֶרְך ַהִּסְפָרה 3 ַּבִּמְסָּפר 235.

3,000330030

ג. ַהִּקיפּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ֶׁשּבֹו ֵעֶרְך ַהִּסְפָרה 8 הּוא ַהָּגבֹוַּה ְּביֹוֵתר.

3,0783,8707,8308,703

 

5. ִּפְתרּו ֶאת ַהַּתְרִּגיִלים ִּבְמֻאּנְָך אֹו ְּבָכל ֶּדֶרְך ֶׁשִּתְרצּו.

א.

894 + 105 =

ב.

823 + 49 =

ג.

5,036 + 2,847 =

ד.

741 – 131 =

ה.

643 –156 =

ו.

3,400 – 1,492 =
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6. ַהְׁשִלימּו ֶאת ֶהָחֵסר ְלַקָּבַלת ִׁשוְיֹון נָכֹון:

א. 250 = 2,300 –    

ב. 3,869 =  + 450 

7. ִליהֹונָָתן אֶֹסף ֶׁשל 876 ּבּוִלים. 329 ּבּוִלים ֵמָהָאֶרץ וְַהְּׁשָאר ּבּוִלים ִמחּוץ ָלָאֶרץ. 

ַּכָּמה ּבּוִלים ִמחּוץ ָלָאֶרץ יֵׁש ָּבאֶֹסף ֶׁשל יְהֹונָָתן?

ַּתְרִּגיל: __________________________________________________

ְּתׁשּוָבה: _________________________________________________

. 3 x 7  8. א. ַצּיְרּו ְּבֶאְמָצעּות ִעּגּוִלים ִצּיּור ַהַּמְתִאים ַלַּתְרִּגיל

  

    ב. ַּכָּמה ִעּגּוִלים ִצּיְַרֶּתם?

9. ִּפְתרּו ֶאת ַהַּתְרִּגיִלים ַהָּבִאים.

     8 x 6=   .4א x 7 =  .ב x 5 = 40 .ג

13 x 0 =  .ד  x 9 = 0 .18ה x 1 =  .ו
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10. ַמְעיָן ָקנְָתה 8 ַמְחָּברֹות. ָּכל ַמְחֶּבֶרת ָעְלָתה 9 ְׁשָקִלים.

      ַּכָּמה ִׁשְּלָמה ַמְעיָן ֲעבּור ַהַּמְחָּברֹות?

ַּתְרִּגיל: __________________________________________________

ְּתׁשּוָבה: _________________________________________________

11. ִּפְתרּו ֶאת ַהַּתְרִּגיִלים ַהָּבִאים.

א.  = 568 + 1,200 – 5,764  

  15 + 20 x 2 =  .ב

4 x ( 10 – 5 )=  .ג

12. ַהִאם ַהִּמְסָּפר  7,850 ִמְתַחֵּלק ְּב-5? 

ַהְסִּבירּו ֶאת ַהְּתׁשּוָבה: 

13. ַחְּׁשבּו. 

 = x 7 100  .א  

 = x 10  66  .ב 

 = x 9 800  .ג 

 = x 25 x 3 4   .ד 
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14. ְלִׁשיָרה יֵׁש 36 ַמְדֵּבקֹות. 
ִמְסָּפר ַהַּמְדֵּבקֹות ֶׁשל יֵָעל ָקָטן ִּפי 4 ִמִּמְסָּפר ַהַּמְדֵּבקֹות ֶׁשל ִׁשיָרה. 

ַּכָּמה ַמְדֵּבקֹות יֵׁש ְליֵָעל?

ַּתְרִּגיל: __________________________________________________

ְּתׁשּוָבה: _________________________________________________

15. ִּפְתרּו ֶאת ַהַּתְרִּגיִלים ִּבְמֻאּנְָך אֹו ְּבֶעְזַרת חֹק ַהִּפּלּוג.

214 x 9 =  .ב     23 x 7 =  .א

16. ַחְּׁשבּו.

א.

 24 : 6 =___

ב. 

9 : 9 = ____

ג.

____ : 4 = 8

ד.

32 : 3 = ____(__)

17. ִּכְתבּו ְליַד ֵׁשם ַהָּזוִית ֶאת ִמְסָּפר ַהָּזוִית ַהַּמְתִאים ָלה.                                      

ג. ָזוִית יְָׁשָרה          ב. ָזוִית ַחָּדה   א. ָזוִית ֵקָהה   

   
.4      .3       .2      .1   
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18. ִּכְתבּו ְליַד ֵׁשם ַהְּמֻׁשָּלׁש ֶאת ִמְסָּפר ַהְּמֻׁשָּלׁש ַהַּמְתִאים לֹו.

א. ְמֻׁשָּלׁש ׁשֹונֶה- ְצָלעֹות                                                            

ב. ְמֻׁשָּלׁש ְׁשוֵה- ׁשֹוַקיִם 

ג. ְמֻׁשָּלׁש ְׁשוֵה - ְצָלעֹות                                                  

  
.5         .4       .3       .2    .1  

ד. ִמיֵהם ְׁשנֵי ַהְּמֻׁשָּלִׁשים ֶׁשֵהם יְִׁשֵרי- ָזוִית ? 

ה. ִמיֵהם ְׁשנֵי ַהְּמֻׁשָּלִׁשים ֶׁשֵהם ַחֵּדי- ָזוִית? 

ו. ַמהּו ְׁשמֹו ֶׁשל ְמֻׁשָּלׁש (4) ְלִפי ָזוִּיֹוָתיו? 

19. א. ִּכְתבּו ֶאת ֵׁשם ַהְּמֻרָּבע ִמַּתַחת ַלִּסְרטּוט ַהַּמְתִאים. 

 .4   .3   .2         .1

ב. ִּכְתבּו ְליַד ָּכל ֶהֵּגד ֶאת ִמְסְּפֵרי ַהְּמֻרָּבִעים ַהַּמְתִאיִמים לֹו.                                                

(1) ָּכל ַהְּצָלעֹות  ָׁשוֹות 

(2) ָּכל ַהָּזוִּיֹות יְָׁשרֹות                                                                                     

(3) ָּכל ְׁשֵּתי ְצָלעֹות, ֶׁשֵאין ָלֶהן ָקְדקֹוד ְמֻׁשָּתף, ַמְקִּבילֹות זֹו ַלּזֹו                                                                                                  
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(4) ָּכל ְׁשֵּתי ְצָלעֹות, ֶׁשֵאין ָלֶהן ָקְדקֹוד ְמֻׁשָּתף, ָׁשוֹות זֹו ַלּזֹו 

(5) ְׁשנֵי זּוגֹות ֶׁשל ְצָלעֹות, ֶׁשּיֵׁש ָלֶהן ָקְדקֹוד ְמֻׁשָּתף, ָׁשוֹות 

20. 1 ֶמֶטר ָׁשוֶה 100 ס"מ.

ַּגִּבי ָּבנָה ִקיר ְּבגַֹבּה 160 ס"מ. ָּדנִּיֵאל ָּבנָה ִקיר ַאֵחר ְּבגַֹבּה ֶמֶטר וְִׁשְבִעים ּוְׁשנַיִם ס"מ.        

ַּגִּבי / ָּדנִּיֵאל  ִמי ָּבנָה ִקיר ָּגבֹוַּה יֹוֵתר? ַהִּקיפּו ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהּנְכֹונָה: 

ְּבַכָּמה ס"מ ַהִּקיר ָּגבֹוַּה יֹוֵתר? 

21. ַּכָּמה ֻקִּבּיֹות ַּבּצּוָרה?                   

ְּתׁשּוָבה: 

22.  ִצְבעּו ֶרַבע ֵמַהִּמְׁשְּבצֹות ֶׁשַּבִּצּיּור. ַּכָּמה ִמְׁשְּבצֹות ְצַבְעֶּתם?_________

      

      

      

ָּכל ַהָּכבֹוד ַעל ַהַהְׁשָקָעה

ּוִבְרַּכת ַהְצָלָחה ַלָּׁשָנה ַהֲחָדָׁשה!
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ְּתׁשּובּון ְלִמְבָחן ְּבָמֵתָמִטיָקה – ְלבֹוְגֵרי ִּכָּתה ג'
מּוָכנּות ְלִכָּתה ד'

1. א. ַאְרַּבע ֵמאֹות ִׁשְבִעים ּוְׁשמֹונֶה.

ַאְלַּפיִם ַאְרַּבע ֵמאֹות וְָׁשלֹוׁש.

ב.

ֲאָלִפיםֵמאֹות   ֲעָׂשרֹותיְִחידֹות

5428

        ַהִּמְסָּפר: 8,245

ג.

ֲאָלִפיםֵמאֹות   ֲעָׂשרֹותיְִחידֹות

2301

1,031 .3     1,033 .2    1,032 .1       

2. ֶאְפָׁשר ְלהֹוִסיף ָּכל ֶאָחד ֵמַהִּמְסָּפִרים ַהָּבִאים: 1,2,3,4,5,6,7

3. א. 700 ,650 ,600 ,550 ,500 ,450 ,400 ,350
ב. 2,400 ,2,300 ,2,200 ,2,100 ,2,000 ,1,900 ,1,800 ,1,700 

ג. 8,703   ב. 30   4. א. 900 

ו. 1,908  ה. 487  ד. 610  ג. 7,883  ב. 872  5. א. 999 

6. א. 2,550    ב. 3,419    

7. ִליהֹונָָתן 547 ּבּוִלים ִמחּוץ ָלָאֶרץ. 
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8. א.

ב. 21 ִעּגּוִלים.

ו. 18  ה. 0   ד. 0   ג. 8   ב. 28   9. א. 48 

10. ַמְעיָן ִׁשְּלָמה ֲעבּור ַהַּמְחָּברֹות 72 ְׁשָקִלים.   

ג. 20 ב. 55   11. א. 5,132 

12. ֵּכן. ָּכל ִמְסָּפר ֶׁשִּסְפַרת ַהּיְִחידֹות ֶׁשּלֹו 0 ִמְתַחֵּלק ב- 5.

ד. 300 ג. 7,200   ב. 660  13. א. 700   

14. ְליֵָעל 9 ַמְדֵּבקֹות.

ב. 1,926 15. א. 161  

ד. (2)10  ג. 32   ב. 1   16. א. 4 

ג. 1         ב. 4 ,2  17. א. 3 

ו. ְמֻׁשָּלׁש ֵקֶהה- ָזוִית ה. 1 ,3  ד. 2 ,5  ג. 1  ב. 2 ,3 ,4  18. א. 5 

19. א. 1. ִרּבּוַע     2. ַמְקִּביִלית     3. ַמְלֵּבן     4. ַּדְלּתֹון

ב. (1) ְמֻרָּבע 1       (2) ְמֻרָּבִעים 1,3        (3) ְמֻרָּבִעים 1,2,3    

(4) ְמֻרָּבִעים 1,2,3         (5) 1,4  

20. ָּדנִיֵאל ָּבנָה ִקיר ָּגבֹוַּה ב-12 ס"מ ֵמַהִּקיר ֶׁשָּבנָה ַּגִּבי.

21. ַּבֵּתָבה יֵׁש 12 ֻקִּבּיֹות. 

22. 7 ִמְׁשְּבצֹות.


