
 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"
 

 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"
 

 בחשבון לכיתה ה' 2מבחן מס' 

 

 .                                                35681709689לפניך המספר  

  .במילים אותו א. פסק את המספר וכתוב    

__________________________________________________________ 

 ________________ב. מהו המספר העוקב למספר?     

 __________________ג. מהו המספר הקודם למספר?     

 הקף.  –. האם המספר גדל / קטן 2בספרה  8ד. החליפו את הספרה     

 בכמה? ______________        

 ________________? 1 ה. מה מייצגת הספרה     

 ________________ו. איזו ספרה מייצגת את מאות האלפים?     

 _____________________מספר רבבה אחת, מהו המספר החדש? ז. הוסיפו ל    

 

 כתבו במילים את המספרים הבאים :

 7,160471  _____________________________________________ 

 41,004,356  ___________________________________________ 

 367,409 ______________________________________________ 

 2,000,000 _____________________________________________ 

 

 

 בספרות: וכתב

 ______________________: ___בעה מיליון, חמשת אלפים ושלושש

 שש מאות וחמש.___________________________ ,דמיליאר חמישה

 :על פי סדר פעולות נכון פתרו
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 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"
 

 (  =  _____1 – 9  ) 5  +3 

 

       =  _____3   (  :8  1  +4  )– 16 

 

                                      =  _____2  3   +5  :35 

 

                                     =  _____2  :12   +4  :20 

 

 השלימו את המספר החסר:

 

 

1500   _____  =   +157    +425 

 

5____ 2  ____ 160 = ____  

 

80 ____ = 24,000,000  
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 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"
 

 מספרים עשרוניים:

 : תרגמו למספר עשרוני
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  לשבר או למספר מעורב:תרגמו 

 

   =   _____0.7                   =   ______0.03                       =   _____0.001  

 

   =   _____0.3                        =   ______0.35                  =   _____0.057 

  

   =   _____1.5                        =   ______1.02                  =   _____0.248 

 

 על ציר המספרים 0.7 -ו 0.2סמנו את המספרים 

 

                                                                                                              

   1                 0 
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 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"
 

 בעיות:

 ש"ח. 1.25במחיר   וגלידהש"ח  12.3במחיר   ארטיקיםקנה  גיא .1

 ש"ח? 50כמה עודף קיבל משטר של        

 

 תרגיל: _________________________________________

 תשובה: ________________________________________

 

 מדפים .  13בכיתה   .2

 ספרים .  16  -חוברות  ו  8בכל מדף      

 וספרים בכל המדפים יחד?מה חוברות כ    

 תרגיל: _________________________________________

 תשובה: ________________________________________

אריאל אכל  .3
7

5
 .מהעוגה 35.0. תמי אכלה מהעוגה 

 מי אכל חלק גדול יותר? ___________

 איזה חלק מהעוגה נשאר? ____________

 ש"ח .  5,500מרוויח  גדי  .4

 ש"ח.  6,000בת הזוג שלו, גלית, מרוויחה  

 ואת השאר חוסכים . ₪ 4800הם מוציאים על הוצאות הבית 

 כמה כסף הם חוסכים ?     

 תרגיל: _________________________________________

 תשובה: ________________________________________
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 כל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים"
 

 הנדסה

 מה היקף המלבן ומה שטח המלבן ?____________ נתון המלבן הבא. .1

 

 

 . נתונה הצורה הבאה שבה אורך כל צלע הוא יחידה אחת.   2

 א. מה היקף הצורה ?_________    

 ב. מה שטח הצורה?___________    

 

 גובה? איננובאיזה מצולע הקו המודגש . 3

 א.                                      ב.                                     ג.                                     ד.           

______________________________________________________________ 

 

 נכון /  לא נכוןכתבו  . 4

 כל מרובע הוא מלבן ________

 הוא מקבילית ______ כל מעוין

 האלכסונים מאונכים ושווים _________ -במעוין 

 זוית, הניצבים הם גם גבהים ________-במשולש ישר

 


