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 דפי נייר מאותו סוג?  300מה יהיה הגובה של  ס"מ.   0.013עוביו של דף נייר הוא  .1

 ס"מ   39ס"מ                ד.    3.9ס"מ                ג.   0.39ס"מ               ב.  0.039 . א

 

 עצים. מספר זה עוגל במאות.    18,200 -עיתונאי דיווח כי בחורשת "המעיין" נטעו כ .2

 הבאים יכול להיות המספר המדויק של עצים שנטעו בחורשת "המעיין"?  איזה מבין המספרים 

 18,328ד.                     18,289ג.                 18,189ב.                          18,043 . א

 

 

 כדי להרכיב כוננית ספרים אחת, נגר זקוק לרכיבים אלה:  .3

 לוחות עץ ארוכים   4 

 רים לוחות עץ קצ  6 

 ְקליְפסים קטנים  12

 ְקליְפסים גדולים  2

 ברגים.  14

 

 לוחות עץ קצרים,   33לוחות עץ ארוכים,   26לנגר יש במלאי 

 ברגים.   510ְקליְפסים גדולים ו־ 20ְקליְפסים קטנים,  200

 כמה כונניות ספרים יכול הנגר לבנות? 

 

 . 8-ב  ממספר מסוים ואת התוצאה לחלק  4המורה ביקשה מנועה לחסר   .4

 . 3וקיבלה   4-מהמספר ואת התוצאה חילקה ב  8נועה התבלבלה, היא חיסרה  

 מהו הפתרון הנכון לתרגיל שהמורה נתנה?  הסבירו את תשובתכם.        

 

. את התלמידים ניתן היה לחלק לקבוצות  65-קטן מו  55-מספר התלמידים שיצאו לטיול היה גדול מ .5

 תלמידים.   7אבל לא ניתן היה לחלקם לקבוצות של  , תלמידים 8של 

 כמה תלמידים יצאו לטיול? 

 

 שונים: כימיים ות בטבלה שלפניכם מתוארות טמפרטורות הרתיחה של יסוד .6

 

 ( Cטמפרטורת רתיחה ) היסוד 
 34.0– כלור 

 268.3– הליום 

 252.9– מימן 

 195.8– חנקן 

 183.0– חמצן 

 

 ?  190C–לאילו מהיסודות הללו טמפרטורת רתיחה הנמוכה מ 



 יסמין קיבלה רישיון נהיגה ורוצה לקנות מכונית.  .7

 : על ארבע מכוניות,  פרטים שיסמין קיבלה מסוכנות מכירת רכב הבטבלה שלפניכם נתונים 

 דלתא  גמא  בתא  אלפא  דגם 

 1999 2001 2000 2003 שנת ייצור 

מחיר מחירון  
 )זדים( 

4800 4450 4250 3990 

ק"מ  מספר 
 שנסעה המכונית 

105,000   115,000 128,000 109,000 

נפח מנוע  
 ליטרים( ב)

1.79 1.796 1.82 1.783 

 

 יסמין רוצה לקנות מכונית שתעמוד בתנאים הבאים:  . א

 ק"מ.  120,000גבוה מ  אינוהמרחק שנסעה המכונית   •

 או אחרי שנה זו.  2000שנת הייצור היא משנת  •

 זדים.  4500-גבוה מ  אינומחיר המחירון   •

 

 איזו מכונית עונה על התנאים של יסמין? 

i.          אלפאii              בתא .iii               גמא  .iv דלתא  . 

 

 לאיזה מהמכונית נפח מנוע הקטן ביותר?  . ב

i.          אלפאii            בתא .   iii               גמא  .iv דלתא  . 

 
,  ספרים 600מסודרים  מטרים ועל כל מדף   15מדפים. אורכו הכולל של כל מדף הוא  20יש בספרייה  .8

   . הממלאים את המדף עד תומו, ללא רווחים בין הספרים

 כמה ספרים יש בסך הכל בספרייה?  . א

i. 35                ii  .300                 iii   .9,000                iv .12,000             v .180,000 

 מהו עוביו הממוצע של ספר?  . ב

i. 0.25 'מ         ii  .2.5 ס"מ            iii   .4  ס"מ                 iv .0.04   ס"מ 

  



מכונית בעלת הציון הכולל  ה על פי שיטת דרוג המתוארת בטבלה.  יות חדשותמכונ מדרגמגזין רכב  .9

"מכונית השנה". המגזין העריך חמש מכוניות חדשות, והדירוגים   תואר את ה  מקבלתהגבוה ביותר 

 שלהן מוצגים בטבלה. 

 

 מאפייני בטיחות  מכונית
(S ) 

 יעילות ניצול דלק 
(F ) 

 מראה חיצוני
(E ) 

 אבזור פנימי 
(T ) 

Ca 3 1 2 3 

M2 2 2 2 2 

Sp 3 1 3 2 

N1 1 3 3 3 

KK 3 2 3 2 

 

 משמעות הדירוג היא: 

 נקודה = סביר  1נקודות = טוב                   2נקודות = מצוין                         3

 

הסכום המשוקלל של הנקודות   שהוא ) כלל שלפניכם, נקבע על פי ההציון הכולל של כל מכונית,  חישוב . א

    : (שונים בדירוגים ה

 T +E  +F   ( +S  •3  הציון הכולל = ) 

 ".  Caחשבו את הציון הכולל של מכונית "

 .  אינו שוויונילפיו נקבע הציון הסופי  " טען שהכלל שCaהיצרן של מכונית " . ב

 . זכה בתואר "מכונית השנה"" תCaלחישוב הציון שלפיו המכונית "אפשרי  כתבו כלל  

, וכדי לכתוב אותו, עליכם למלא את ארבעת המקומות  דירוגים ת ההכלל שלכם צריך לכלול את כל ארבע

 בנוסחה שלפניכם במספרים חיוביים.   

 = ____ ∙ S + ____ ∙ F + ____ ∙ E + ____ ∙ T  הציון הכולל 

אם מגזין רכב היה משתמש בממוצע של הנקודות בדירוגים השונים, איזו מבין המכוניות הייתה זוכה   . ג

 ? בתואר "מכונית השנה"

 

 

היו עוגיות. אופק לקחה בקופסה  .10
3

 מכמות העוגיות ונועה לקחה מחצית מכמות העוגיות שנותרה.   1

 מי לקחה יותר עוגיות? 

 i             אופק   .ii            נועה  .iii        אופק ונועה לקחו כמות שווה  .iv אפשר לדעת .  אי 

 


