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 לחופשת הקיץ  במתמטיקה עבודה מומלצת 
 

   תה ו'תלמידים העולים לכי
 

 
 

 

 ה' ספר התרגול של ארכימדס לכיתות רכשו את כיתות שעבור 

הוראה   צוותיועבור ( כיתה ה'' -'עולם המספרים של ארכימדס )

הזמינו לכיתתם במרוכז, מצורפת עבודה מומלצת להמתכננים 

   . לת כיתה ו'ול בתחי+ לתרג לחופשת הקיץ מתוכו
 

ממבנ  שאלותה שהצענו בלבד    6-11חנים  בחרו  פסח  שעבודת  כיוון 

אנו ממליצים לתת לתלמידים לפתור בנוסף,  .  1-5נלקחה ממבחנים  

וי  15מבחן  .  12-13-14  המבחניםמ  אחד אתגר,  ברמת  תאים הוא 

כל ר ליוכל לבחוצוות ההוראה  לתלמידים מתקדמים במיוחד בלבד.  

      שימה. לתרגול מהר  נושאים מתאימים, פייניהלפי מא ,כיתה

 
 
 

 :ולידו מספר התרגילליד כל נושא מופיע מספר העמוד 
 

 פעולות החשבון במספרים טבעיים:

 . 2( 135, 15( 127, 15( 115, 1( 110, 2, 1( 97 ,17( 91 ,22( 80  ,23( 81, 15( 78  תרגילים: -

 .  24( 144, 19( 130, 8( 99, 3( 97, 19 (92, 1( 85 ,17( 78, 11( 76 בעיות מילוליות: -

 פעולות החשבון בשברים פשוטים:

 .10( 125, 24( 118, 18(  115, 14( 90 ג' ,ב', 'א11( 88,  ', ב'א1( 73  תרגילים: -

 .22( 143, 6( 123,  23( 118, 26( 107, 23( 105, 4( 98, 4( 86, 21( 80 ,6( 74, 2( 73 בעיות מילוליות: -

 רים עשרוניים:פעולות החשבון בשב

 .11( 113, 6( 111, 2(  110, 13( 101 ,22( 92 בעיות מילוליות:    . 25( 132ד, 11( 88ג, 1( 73  תרגילים: -

 .12( 140, 11( 125 , 11( 101, 7( 87, 26( 82 ,19(  79, 12( 77, 9( 75 שונות:    מצולעים ותכונותיהם:

 . 23( 131, 20( 130, 25( 119, 18( 103, 7( 99, 21(  92, 18( 91, 5( 74  רגילים הכוללים חישובי שטח:ת -

 .6( 137, 17( 129, 16(  128, 28( 109, 27( 108, 10( 100, 26( 94, 15( 90, 14(  77, 10( 76 חקר וממוצע: 

 . 28( 146, 27( 145, 28( 134, 27( 133, 28( 121, 27( 120, 28(  96, 27( 95, 28( 84, 27( 83טיביות: ת אינטגרשאלו

 
 

 .  https://bit.ly/2RjQs7g  :בקישור לבית הספר  מרוכזתהזמנה  ים לגבי  רטפ
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