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 תשובות!עם  – מבחן סוף שנה בחשבון לכיתה ג'

 

 :במספריםכתבו . 1

 _________ארבעת אלפים חמישים ושלוש  (1

 _________שבעת אלפים ארבע מאות שישים ושתיים   (2

 _______( שלושת אלפים חמש מאות וארבעים 3

 ( מאתיים עשרים ושלוש ______4

 ( שבע מאות ארבעים וחמש _______5

 

 במילים:כתבו . 2

1 .4875 - _________________________________________ 

2 .3697 - _________________________________________ 

3 .2211 - _________________________________________ 

4 .3434 - _________________________________________ 

5 .7869 -  

 

 

 :החשבוןסדר פעולות  פתרו בעזרת חוק. 3

1      ) = ___________4  :16  +25:25  

2     )  = __________3 X 6  +4  :28  

3 = __________      )4  :48  +3  :15 
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 פתרו בעזרת חוק הפילוג:. 4

1 ) =_____________________________4 X 14  

2 ) = ____________________________5 X 202  

 

 :הבאים פתרו את התרגילים. 5

5327 _____ = + __3137     (4                          228  ____ =-  928   (1 

 4500  =3127 (      ______ +5                         64  =8 X      ___       (2  

    21  =7 X  ______            (6                         6  =6 ____ :             (3 

  

 הבאות: השלימו את הסדרות . 6

1000, 2000, 3000, ________,________,________,_________ 

24, 28, 32, ________,_________,_________,__________ 

85, 90, 95, _________,_________,_________,_________ 

143, 146, 149, _______,_________,_________,__________ 

2500, 3000, 3500, ________,________,______,_________ 

 

 

 השלימו:. 7

      1000  + _______ <742                            70   ____ >- 563 

________________________________________________ 
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 :הקיפו את התשובה הנכונה. 8

על איזה מבין המספרים  .ספרה אחתבכל אחד מן המספרים הבאים נמחקה 

 באופן וודאי? 1500-כי הוא גדול מ הבאים ניתן לומר

 1_  43.  ד               15_  3ג.                143ב.   _              14 _ 5א. 

 

 : 8. הקיפו את המספר שבו ספרת המאות היא 9

  8206ד.              2806ג.         2608ב.                    2680א.   

 

 

 _________ 4821 :ת( עגלו את המספר הבא למאו10

 

 _____ללא שארית:   4-( כתבו מספר דו ספרתי המתחלק ב11

 

 

 פתרו את הבעיות הבאות:( 12

 

 כמה שילם גדי עבור המחברות?₪.  5מחברות. כל מחברת עולה  4קנה  רועי( 1

 

תרגיל : 

___________________________________________________ 

תשובה : 

___________________________________________________ 
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 כמה עלתה לה הקניה?₪.  78-ושמלה ב₪  59-טליה קנתה פיג'מה ב( 2

 

תרגיל : 

___________________________________________________ 

תשובה : 

___________________________________________________ 

 

₪  23כריות במחיר של סיון קנתה ממתקים למסיבה כיתתית. סו( 3

כמה עודף ₪.  100היא נתנה למוכר שטר של ₪.  35וארטיקים במחיר של 

 החזיר לה?

 

תרגיל : 

___________________________________________________ 

תשובה : 

___________________________________________________ 

 

 12של במחיר  יםסרגלשני ם כל אחד. וג₪  4מחקים במחיר של  3( דני קנה 4

 כמה שילם עבור הקניה?₪. 

 

תרגיל : 

___________________________________________________ 

תשובה : 

___________________________________________________ 

 

 תשובות בעמוד הבא                                                        
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 תשובות - מבחן סוף שנה בחשבון לכיתה ג'

 

 :במספריםכתבו . 1

 ____4053_____ארבעת אלפים חמישים ושלוש  (3

 _____7462____שבעת אלפים ארבע מאות שישים ושתיים   (4

 ___3540____( שלושת אלפים חמש מאות וארבעים 3

 ____223( מאתיים עשרים ושלוש __4

 _____745( שבע מאות ארבעים וחמש __5

 

 במילים:כתבו . 2

 ארבעת אלפים שמונה מאות שבעים וחמש – 4875. 1

 שלושת אלפים שש מאות תשעים ושבע – 3697. 2

 אלפיים מאתיים ואחת עשרה – 2211. 3

 שלושת אלפים ארבע מאות שלושים וארבע – 3434. 4

 שבעת אלפים שמונה מאות שישים ותשע – 7869. 5

 

 

 :החשבוןסדר פעולות  פתרו בעזרת חוק. 3

1___________      )5  =4  :16  +5:252  

2     ) _________25 = _3 X 6  +4  :28  

3________      )17 = __4  :48  +3  :15 
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 פתרו בעזרת חוק הפילוג:. 4

1) 4 *4 +4  *10 =__4 X 41  

2 )  5   *2   +5   *200 =5 X 202  

 

 :הבאים פתרו את התרגילים. 5

5327 __ =2190 +___7133     (4                          822  =700 -  829   (1 

 4500  =3127 _ +1373 (5                                64  =8 X __8   _         (2  

    21  =7 X  _3(            _____6                         6  =6 __ :63    __         (3 

  

 . השלימו את הסדרות הבאות: 6

1000, 2000, 3000, ___4000,____5000,___6000,_7000__ 

24, 28, 32, __36___,_____40_,__44_,_____48_ 

85, 90, 95, ____100__,__105___,_110____,__115___ 

143, 146, 149, __152_____,__155_,____158_,__161_____ 

2500, 3000, 3500, _4000___,__4500__,__5000____,__5500___ 

 

 

 השלימו:. 7

      1000 _______ <400  +742                            70  ___ >500- 635 

 

 :הקיפו את התשובה הנכונה. 8

על איזה מבין המספרים  .ספרה אחתם הבאים נמחקה בכל אחד מן המספרי

 באופן וודאי? 5001-הבאים ניתן לומר כי הוא גדול מ

 1_  43ד.                 51_  3ג.                431ב.   _              41 _ 5א. 
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 : 8. הקיפו את המספר שבו ספרת המאות היא 9

  6082ד.              6028ג.         8026ב.                    0268א.   

 

 

 ___4800______ 4821 :( עגלו את המספר הבא למאות10

 

 ____16_ללא שארית:   4-( כתבו מספר דו ספרתי המתחלק ב11

 

 

 ( פתרו את הבעיות הבאות:12

 

 כמה שילם גדי עבור המחברות?₪.  5מחברות. כל מחברת עולה  4( רועי קנה 1

 

תרגיל : 

_______________________________________20_=_4*5________

__ 

 _______________על המחברות₪  20שילם  רועי__תשובה : _________

 

 

 כמה עלתה לה הקניה?₪.  87-ושמלה ב₪  95-( טליה קנתה פיג'מה ב2

 

 ______________59+78_= __137תרגיל : __________________

₪.  137ה תהקניה  עלתשובה : _________________

________________ 
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₪  23( סיון קנתה ממתקים למסיבה כיתתית. סוכריות במחיר של 3

כמה עודף ₪.  100היא נתנה למוכר שטר של ₪.  35וארטיקים במחיר של 

 החזיר לה?

 

תרגיל : 

_______________________________________58_=_35+23______

__42_=_58-100 

₪  42חזיר לה המוכר התשובה : _____

____________________________ 

 

 12כל אחד. וגם שני סרגלים במחיר של ₪  4מחקים במחיר של  3( דני קנה 4

 כמה שילם עבור הקניה?₪. 

 

תרגיל : 

________________36_=_24+12_____24__=_2*12______12_=_3*4_

________ 

עבור ₪  36דני שילם תשובה : ____________________

 _______________________________קניהה
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