תרגול לאורך השנה והכנה למבחנים במתמטיקה בכיתה ה'

הוצאת ארכימדס

עבודה מומלצת במתמטיקה לחופשת הקיץ 2021
תלמידים העולים לכיתה ו'
עבור כיתות שרכשו את ספר התרגול של ארכימדס לכיתות ה'
('מיצבון ה' מהדורת  )'2019-2020ועבור אלו המתכננים להזמינו
לכיתתם במרוכז ,מצורפת עבודה מומלצת לחופשת הקיץ מתוכו.
השאלות נבחרו ממבחנים  6-11בלבד כיוון שעבודת פסח שהצענו נלקחה
ממבחנים  .1-5בנוסף ,אנו ממליצים לתת לתלמידים לפתור אחד
מהמבחנים ( 12-13-14רק מבחן  15ברמת אתגר) .צוות ההוראה יוכל
לבחור לכל כיתה ,לפי מאפייניה ,נושאים מתאימים לתרגול מהרשימה.
ליד כל נושא מופיע מספר העמוד ולידו מספר התרגיל:
פעולות החשבון במספרים טבעיים:
 תרגילים)115 ,1 )110 ,2 ,1 )97 ,17 )91 ,22 )80 ,23 )81 ,15 )78 :.2 )135 ,15 )127 ,15
 בעיות מילוליות.24 )144 ,19 )130 ,8 )99 ,3 )97 ,19 )92 ,1 )85 ,17 )78 ,11 )76 :פעולות החשבון בשברים פשוטים:
 תרגילים1 )73 :א' ,ב'11 )88 ,א' ,ב' ,ג' .10 )125 ,24 )118 ,18 )115 ,14 )90 בעיות מילוליות.22 )143 ,6 )123 ,23 )118 ,26 )107 ,23 )105 ,4 )98 ,4 )86 ,21 )80 ,6 )74 ,2 )73 :פעולות החשבון בשברים עשרוניים:
 -תרגילים1 )73 :ג11 )88 ,ד.25 )132 ,

בעיות מילוליות.11 )113 ,6 )111 ,2 )110 ,13 )101 ,22 )92 :

מצולעים ותכונותיהם :שונות.12 )140 ,11 )125 ,11 )101 ,7 )87 ,26 )82 ,19 )79 ,12 )77 ,9 )75 :
 תרגילים הכוללים חישובי שטח.23 )131 ,20 )130 ,25 )119 ,18 )103 ,7 )99 ,21 )92 ,18 )91 ,5 )74 :חקר וממוצע.6 )137 ,17 )129 ,16 )128 ,28 )109 ,27 )108 ,10 )100 ,26 )94 ,15 )90 ,14 )77 ,10 )76 :
שאלות אינטגרטיביות.28 )146 ,27 )145 ,28 )134 ,27 )133 ,28 )121 ,27 )120 ,28 )96 ,27 )95 ,28 )84 ,27 )83 :

פרטים לגבי הזמנה מרוכזת לבית הספר בקישור.https://bit.ly/2RjQs7g :
ניתן לבצע את ההזמנה בטלפון 052-2285566 :או במייל.archimedes100@gmail.com :
ניתן להזמין ספר הביתה עם שליח באתר ארכימדס בקישור.https://bit.ly/3ndOdNg :

לרכישת עותק דיגיטלי מוזל של ספרי ארכימדס באתר  Classoosבקישור:
/https://my.classoos.com/il/search/storeארכימדס (הזמנה מתאפשרת רק ממחשב ,לא מסלולארי)
© כל הזכויות שמורות להוצאת ארכימדס  -הכנה למבחנים לאורך השנה ולמבחן המסכם בכיתה ה'

