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 מגדל אייפל         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

וענו על השאלות הבאות  .השתמשו במידע שהוצג לכם 

ן בעזרת תרגיל או הסבר  גו בכל תשובה את הדרך לפתרו הצי

 .מילולי

 .' מ3גובה קומה בבית מגורים הוא בערך  .1

יפל  נים בית מגורים בגובהו של מגדל אי ו בו  כמה –אם הי

ו בבית   ? קומות הי

ן  בחודש יש .  ימים365בשנה יש  .2 ( ימים31 - ל28בי פי -על. 

י ית המגדל ארכה ).לוח השנה הלועז יתכן שבני י  800האם 

   . נמקו? ימים

יפל-חשבו .3  ?  כמה שנים עומד מגדל אי
 

נית הוא בערך  .4  .  טון2משקלה של מכו

יפל על אחת הכפות של  ו מניחים את מגדל אי אילו הי

ים ני ו צריכים-מאז ות בערך הי ני  להניח על הכף  כמה מכו

יה זנות, השני ו מאו יהי ים  ני  ? כדי שהמאז

לאחר מכן יש סיבוב ושוב .  מדרגות17בכל מעלה מדרגות יש  .5

 . מדרגות17מעלה של 

כמה פעמים צריך להסתובב כשעולים את כל המדרגות במגדל 

  . נמקו? מדרגות17האם גם במעלה המדרגות האחרון יהיו  ?אייפל
לםעל   בעו ם  הי בו הג ם  י נ י י נ באתרהב א  ו למצ ו  ל כ תו   :

1695=&ob j ec t _ i d2=asp? c a tego r y_ code.i nne r/i l.c o.mega l im.www: / /h t t p 

ההמגדל נבנ.  אייפלמגדל הסתיימה בנייתו של 1889בשנת  
הגבוה למגדל  1930והוא נחשב עד , בעיר פריז שבצרפת

 .ביותר בעולם
י כולו מברזל -  .המגדל בנו
  מטר300גובהו של המגדל  -
 . טון7,224משקלו  -
 ת מדרגו1,792 במגדל יש -
יומיים, את המגדל בנו במשך שנתיים - ו  .חודשיים 
      

mailto:mathcntr@construct.haifa.ac.il
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il
http://www.megalim.co.il/inner.asp?category_code=2&object_id=1695
http://www.megalim.co.il/inner.asp?category_code=2&object_id=1695
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 אדמה-תחרות קילוף תפוחי             

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

וענו על השאלות הבאות  .השתמשו במידע שהוצג לכם 

ן בעזרת תרגיל או הסבר  גו בכל תשובה את הדרך לפתרו הצי

 .מילולי

 
  ?כמה תפוחי אדמה בערך קילפו חמשת הנערים בתחרות .1

 

ן נכנסים  .2 ילו ני ות .  תפוחי אדמה קלופים20בשקית  לכמה שקי

זקוקים כדי להכניס את כל תפוחי האדמה שחמשת הנערים 

 ?קילפו

 

  ? כמה תפוחי אדמה קילף כל אחד מהנערים בממוצע .3

 
 לכמה זמן -אם רק נער אחד היה מקלף את כל תפוחי האדמה .4

ים לקלף את כל תפוחי האדמה  הוא היה זקוק כדי לסי

בהנחה שהיה ממשיך לקלף כל (? שקילפו חמשת הנערים

) מהירותהזמן באותה . 

 
 

 

  
 .ערכה תחרות קילוף תפוחי אדמה נ1980בשנת     

 ג של תפוחי אדמה " ק77    חמישה נערים קילפו 
 כשהם משתמשים בסכין מטבח ,  דקות30במשך      
 .רגילה    

 . תפוחי אדמה7ג יש בערך "    בכל ק

mailto:mathcntr@construct.haifa.ac.il
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il
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 האבטיח הכבד ביותר                     
 
 
 
 
 
 
 

וענו על השאלות הבאות  .השתמשו במידע שהוצג לכם 
ן בעזרת תרגיל או הסבר  גו בכל תשובה את הדרך לפתרו הצי

 .מילולי
 

 .ג" ק1אדמה שוקלים בערך -שבעה תפוחי .1

 על אחת הכפות של שהחקלאי גידלאם מניחים את האבטיח 

ים ני צריכים להניח על הכף ) בערך(אדמה  - כמה תפוחי-מאז

זנים, השנייה ו מאו יהי ים  ני  ?כדי שהמאז

 

 . שזיפים20 -ג אחד יש כ"בק .2

ים ני ו מניחים את האבטיח על אחת הכפות של מאז  -אם הי

יה) בערך(כמה שזיפים  כדי , צריכים להניח על הכף השני

זנים ו מאו יהי ים  ני  ?שהמאז

 

 .בטיח הוא משקל הקליפהכשליש ממשקלו של א .3

שהחקלאי ג בערך שוקלת הקליפה של האבטיח "כמה ק

  ?גידל

 

 . ג" ק5אבטיח רגיל שוקל בערך  .4

 . אנשים10 - מנות ל10מאבטיח רגיל חותכים 

 ? שהחקלאי גידללכמה אנשים בערך יספיק האבטיח 

  
  היהמשקלו חקלאי הצליח לגדל אבטיח ש1996בשנת     
 . גרם300 -ג ו"ק  89    
          

mailto:mathcntr@construct.haifa.ac.il
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il
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 מים לשתייה

 
 

 
 
 
 
 

וענו על השאלות הבאות  .השתמשו במידע שהוצג לכם 
ן בעזרת תרגיל או הסבר  גו בכל תשובה את הדרך לפתרו הצי

 .מילולי
 

 נמכרים בערך במשך חודש בכל מים מינרליםכמה בקבוקי  .1

 ? כמה נמכרים במשך שנה? העולם

 

ים  .2 ן אורז  .מים בקבוקי 6בכל קרטו

נים  זת ) בערך(בכמה קרטו ום לארי י  בכל מיםמשתמשים בכל  

 ? העולם

נים  זת ) בערך(בכמה קרטו  מיםמשתמשים בכל חודש לארי

 ? בכל העולם

 

 . כוסות גדולות5 - יש כמות המספיקה למיםבכל בקבוק  .3

ום אחדמיםכמה כוסות  וג בכל העולם בי  ?  אפשר למז

 

 . מ" ס40 הוא בערך מיםגובהו של בקבוק  .4

נים מגדל מכל בקבוקי  נו בו י ום המיםאילו הי וצרים בי  המי

  ?מ" בק? מה היה גובהו של המגדל במטרים-אחד

  
  בקבוקי 250,000,000 - בעולם כ בכל יום נמכרים 

 .מינרלים   מים

mailto:mathcntr@construct.haifa.ac.il
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il
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 הליכה ללא הפסקה         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

וענו על השאלות הבאות  .השתמשו במידע שהוצג לכם 
ן בעזרת תרגיל או הסבר  גו בכל תשובה את הדרך לפתרו הצי

 .מילולי
 

 ? כמה מטרים הלך פרידריך .1

 ? כמה דקות הלך פרידריך .2

 ?מות הלך פרידריךכמה ימ .3

 

ן .4 ום ראשו ום בשבוע הוא . פרידריך התחיל ללכת בי י זה  באי

 ? כמה שבועות הלך? הפסיק ללכת

 

ולי בשעה 13 -פרידריך התחיל ללכת ב .5  .  בבוקר7 לי

ו שעה הפסיק ללכת ז זה תאריך ובאי  ? באי

 

ן בית .6 כמה פעמים צריך . הספר-מדדו את אורכו של מסדרו

ן בית הספר  וה למרחק לעבור את מסדרו כדי ללכת מרחק שו

 ? שפרידריך הלך

 

 . חמש מרצפות הן מטר אחד .7

 לכמה -אם רוצים לרצף שביל באורך המרחק שפרידריך הלך

זקוקים  ? מרצפות 

 

  פרידריך יאגו החזיק בשיא ההליכה ללא הפסקה עד 
 .1980  שנת 

 . מטרים ללא הפסקה411 -מ ו" ק510  הוא הלך 
 . שעות ושלושים דקות148 נמשכה   ההליכה

 .  הוא לא נח אפילו פעם אחת באמצע הדרך
 

mailto:mathcntr@construct.haifa.ac.il
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il
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 .ארוכה, רכבת ארוכה

 
 
 
 
 
 
 

וענו על השאלות הבאות  .השתמשו במידע שהוצג לכם 
גו ב ן בעזרת תרגיל או הסבר הצי כל תשובה את הדרך לפתרו
 .מילולי

 
ן ברכבת הוא  .1 ן .  מטרים20אורכו של קרו ן קרו אורך החיבור בי

ן הוא חצי מטר ו ברכבת. לקרו נות לדעתכם הי  ? כמה קרו

 

ן אחד  .2 נות ברכבת עבר לאורכו של קרו ן הקרו יל בי  אדם שטי

כבת כמה זמן לקח לו לעבור מקצה אחד של הר.  דקות5 -ב

 ? לקצה השני

 

ן יש כ .3  . מקומות ישיבה90 -בכל קרו

יכולים לנסוע בישיבה ברכבת הארוכה  ? כמה נוסעים 

 

 .  מקומות ישיבה45באוטובוס אחד יש  .4

כמה אוטובוסים צריך כדי להסיע את כל הנוסעים שיכולים 

 ? לשבת ברכבת הארוכה

  הרכבת הארוכה ביותר שנסעה בעולם הייתה  באורך של  
 .בארצות הבריתהרכבת נסעה . מ" ק6 -כ  
 .הקטר ברכבת היה חלק מהקרון הקדמי  

mailto:mathcntr@construct.haifa.ac.il
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il
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 נסיעה ארוכה ברכבת 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

וענו על השאלות הבאותהשתמשו במידע שהוצג   .לכם 
ן בעזרת תרגיל או הסבר  גו בכל תשובה את הדרך לפתרו הצי

 .מילולי
 

כמה זמן היה לוקח לנסוע ברכבת ממוסקבה לנקודלסקה אם  .1

ותר בעולם ו נוסעים ברכבת המהירה בי נסיעה ללא (? הי

 ).הפסקות

 
 . מ" ק45אביב הוא בערך -מרחק מבנימינה לתלה .2

 . אביב כחצי שעה-ימינה לתלרכבת ישראל נוסעת מבנ

מה זמן כ  -אילו נסעו ברכבת ישראל ממוסקבה לנקודלסקה 

 ? הייתה אורכת הנסיעה

 
ותר הארץ(המרחק ממטולה  .3 ני בי הישוב (לאילת ) הישוב הצפו

ותר בארץ  . מ" ק537הוא ) הדרומי בי

פי כמה בערך גדול המרחק ממוסקבה ללנקודלסקה מאורכה 

 ? של מדינת ישראל 

 

,  הייתה מופעלת הרכבת המהירה ביותר בעולם בארץאילו .4

 ? כמה זמן בערך היה לוקח לנסוע ממטולה לאילת

: על רכבות מהירות בעולם
94%7D%8A%7D%99%7D%94%7D%E9%7D%AA_%7D%91%7D%B9%7D%8A%7D/%wiki/org.wikipedia.he://http 
 

 :על הרכבת המהירה ביותר בעולם
 http://www.ambafrance-il.org/heb/generale/economie.htm 

 הנסיעה הארוכה ביותר בעולם ברכבת         
 .מוסקבה לנקודלסקה שברוסיהמהיא   
 .מ" ק9438המרחק בין שתי הערים הוא   

  מהירותה של הרכבת המהירה ביותר בעולם היא 
 ) צרפתרכבת כזאת מופעלת ב. (מ לשעה" ק515 - כ

mailto:mathcntr@construct.haifa.ac.il
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%94
http://www.ambafrance-il.org/heb/generale/economie.htm
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 חלב לחתולים
 

 
 
 
 
 

וענו על השאלות הבאות  .השתמשו במידע שהוצג לכם 
ן בעזרת תרגיל או הסבר  גו בכל תשובה את הדרך לפתרו הצי

 .מילולי
 

ים יש באנגליה .1    ?)בערך( כמה חתולים ביתי

 

ים בערך ליטר חלב .2  .חתול ביתי שותה במשך שבועי

ים באנגליה  כמה ליטרים של חלב שותים כל החתולים הביתי

  ?במשך שבוע ימים

 

ים באנגליה  .3 כמה ליטרים של חלב שותים כל החתולים הביתי

 ?במשך שנה

 

ום70 -פרה מניבה כ .4   . ליטר חלב בי

כדי להשקות את כל החתולים   צריך לחלובכמה פרות 

ים באנגליה בחלב    ?במשך שבוע ימים, הביתי

 
 
 
 
 
 

 

 . חתולים9,200,000 באנגליה יש בערך  
 .  מתוכם יותר משני שליש הם חתולים ביתיים

mailto:mathcntr@construct.haifa.ac.il
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il

