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 1 עמוד            'התרגול במתמטיקה לתלמידי כיתות  -להוצאת ארכימדס   כל הזכויות שמורות  ©

 

 

 ת כיתה ה'חשבון לתחילץ שאלות מקב                        
 

 פתרו: .1
 

2536              .א + 120 = ________   

 

8                   .ב 40 :4 ________+ = 

 

1,090              .ג 250 _________− = 
 
 

   :רשמו במשבצת את המספר המתאים .2

 

3           א.          x 10 x 2 x x         ב.                            =6 100 5 x 40x3= 

 
 

3,599            הקיפו את פתרון התרגיל .3 + 101 =. 

 

 .4,600  ד.             .3,601  .            ג.3,700  ב.            .3,701  א.  

 

רש בין כל מספר  השלימו את המספרים החסרים כך שתתקבל סדרת מספרים הולכים וגדלים, שההפ .4

 למספר שלפניו יהיה אותו הפרש.

 

565      ,   _____   ,   _____   ,520      ,505      ,   _____   ,475 
 

  

 דקות.   55והגיע לתחנת האוטובוס לאחר  11:55יצא מביתו בשעה  נועם .5

 נה? באיזו שעה עבר האוטובוס בתחהגיע לתחנה.  נועםש לפני רבע שעההאוטובוס עבר בתחנה 

 . 10:45ד.           .         12:35ג.             .      12:55ב.              .      12:40א. 
 
 

 הקיפו את שני התרגילים שתשובותיהם זהות:  .6
 

 

45,000א.  4,500.        ב.  300: 45,000.             ג. 300: 450,000ד.              .30: :3,000. 

 

 : גלבועו גולן, כרמלאחים: במשפחת לוי שלושה  .7

 . חודשים 5-שנים ו 7כרמל בגיל 

 חודשים.   3-שנים ו 6-ן מבוגר מכרמל בגול

 חודשים.   8-שנים ו 2-במבוגר מגולן גלבוע 
 

 תשובה: ____________________.          מה הגיל של גלבוע?
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29נתון התרגיל:   .8 x 58 =. 

 :התרגיל שבעזרתו ניתן לאמוד את תוצאת התרגיל ו אתהקיפ
 

20      א. x 60 20   ב.                              =1,200 x 50 1,000=      . 

30ג.        x 60 30ד.                                =1,800 x 50 1,500=      . 

  

1,420ז התכוון להקליד במחשבון את התרגיל:  רא .9 x 2 1,520  :אך בטעות הקליד את התרגיל = x 2 =. 
 : צריךארז כדי לתקן את השגיאה 

 
 תוצאה שקיבל במחשבון. מה 100 פחיתלה . ב                לתוצאה שקיבל במחשבון. 100להוסיף  א.       

 

 תוצאה שקיבל במחשבון. מה 200 פחיתלה . ד                לתוצאה שקיבל במחשבון. 200הוסיף  ל . ג      

 
  

 לים: פתרו את התרגי .10

 

50א.                            300 :5+ 400                      ב.                    = 200 :50− = 

  

 

 : 1,000רש ביניהם הוא הקיפו את זוג המספרים שההפ .11

 . 321,452-ו 321,552ב.  .      438,225-ו 338,225א. 

 . 2,429,900-ו 2,430,900ד.  .325,300-ו 335,200ג. 

 

 
 שורות קצרות. 12-שורות ארוכות ו 20באולם תיאטרון יש  .12

 מושבים. 5מושבים ובכל שורה קצרה יש  12בכל שורה ארוכה יש 

 אולם התיאטרון? כמה מושבים יש בסך הכול ב

 תשובה: ________ מושבים.
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 תשובות:

 

 .840 .ג  .18 ב. . 2,656 ( א.1

     .6 ב. . 10 א.( 2

   ב'.( 3

4 )565      ,550      ,535      ,520      ,505      ,490       ,475 

    ג'. (5

   , ד'.א'( 6

   חודשים. 4-ו 16 (7

   ג'.( 8

     '.ד( 9

 .  396 ב. . 110 ( א.10

   .ד'( 11

12 )300.   
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https://bit.ly/2YVV0ls

