
 לומדים"כל הזכויות שמורות ל"כאן 
 

 לומדים"כל הזכויות שמורות ל"כאן 
 

 ד'כיתה לבחשבון  2מבחן מס' 

 

 . כתבו בספרות:1

 _______________ - אלף עשרים ושמונה

 ____________ - עשרים אלף ארבע מאות חמישים ושש

 ____________ -חמישים אלף תשע מאות וחמש עשרה 

 

 . כתבו במילים: 2

25,124 - _______________________________________ 

84,001 - _______________________________________ 

1,002 - ________________________________________ 

 

 ש?שאלפים ו שמונת. מהי ספרת העשרות במספר 3

  4ד.                   0ג.                  2ב.                  7א. 

 

 :את התרגילים הבאים . פתרו4

 2,004+  302+  200+  999______________ = א.  

 208+  4,005+  4034ב. ______________ = 

 7,014 – 909ג. _______________ = 

 258 * 3ד. ______________ =  

 360:  6ה. _____________ = 

 1800:  18ו. _____________ = 
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 . השלימו את המספר החסר:5

 250+  70+ _______ =  370א. 

 390 – 50_______ =  - 200ב. 

 100 - 20+ _______ =  25ג. 

 

 . פתרו את הבעיות הבאות: 6

 . ₪ 4עולה  דאח קרמבו א.

  ילדים. 30-קרמבו לקנתה  הגננת

 ?עלתה לה הקניה בסה"ככמה 

 תרגיל: _____________________________ 

 תשובה: ____________________________

 

 ילדים. שמונהבאופן שווה בין  מחברות 32חילקה  גילה ב.

 קיבל כל ילד? מחברותכמה 

 תרגיל: _____________________________ 

 תשובה: ____________________________

 

כדורי שוקולד  לכל תלמיד  2לענבר יש יום הולדת והיא רוצה להביא  ג.

תלמידים בכיתה  37וגם למורה. כמה כדורי שוקולד עליה להכין אם יש 

 ומורה אחת?

 תרגיל: _____________________________ 

 תשובה: ____________________________

 דקות. באיזו שעה הסתיימה? 45ונמשכה  10:20הצגה החלה בשעה . ד
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 תרגיל: _____________________________ 

 תשובה: ____________________________

 

האם כל הילדים ילדים.  שלושהבין חלקים  8בת חילק פיצה  שגיא. ה

 קיבלו פיצה באופן שווה? הסבירו.

 תרגיל: _____________________________ 

 תשובה: ____________________________

 

 . איזה מן המספרים הבאים נמצא בישר המספרים שלפניכם?7

 1,454ד.               1,158ג.              1,429ב.              1,501א. 

 

             I_________________________________I 

         1500                     1450 

 

 פתרו:. 8

 =  __________15  *9  +100  

 

 השלימו אותן: –. לפניכם מספר סדרות 9

 , _____ ,______ ,_____42  ,36  

 , _____ ,_____ ,_____1500  ,1450 

 ,_____ ,____ ,_____204 ,208  
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  . כתבו ליד כל זוית את שמה.13

 (.קהההיעזרו במחסן המילים )זוית חדה , זוית ישרה, זוית 

       __________ 

         ________________ 

 

 

     ___________ 

 

 

 

 

 

 

 בהצלחה!


