
  
ָמֶתָמִטיָקהַהִּפּקּוַח ַעל ַה ִעם ִׁשּתּוף ְּבְיסֹוִדי ַהִחּנּוְך ַּבָמֶתָמִטיָקה ְלַאְרִצי ַהּמֹוִרים ָהֶמְרָּכז ְיֵדיל ַעהּוַכן 

 

ר  ָּפ ְס ּגּול ִמ ְר ף ִּת ה ב8ַּד ָּת ִכ   ' ְל
  

ה  יָמ ִׂש   1ְמ
נּו אֹות ֲע ָּב לֹות ַה ֵא ְּׁש ל ַה   :ַע

י .א יּו ִל רֹות16ָה ָּב ְח י7- ְּב.  ַמ ִּת ְׁש ַּמ ַּת ְׁש ן ִה ֶה י עֹוד. ֵמ ׁש ִל רֹות ֵי ָּב ְח ה ַמ ָּמ     ?ַּכ

ה .ב יָכ ִר י ְצ ִנ ים15ֲא ִע ָב ר .  ְצ ָב י ְּכ ׁש ִל ִנ. 6ֵי ים ֲא ִע ָב ה ְצ ָּמ נֹותי ְצַּכ ְק ה ִל יָכ   ?ִר

ים .ג ִר ֵס ל 4ֲח ה ֶׁש ָס ְפ א ֻק ֵּל ַמ י ְל ֵד ים ְּכ ִע ָב ים12 ְצ ִע ָב ה ְצ.  ְצ ָּמ ׁש ַּכ ים ֵי ִע ָב

ה ָס ְפ ֻּק ר ַּב ָב   ?ְּכ

ׁש . ד ת  ֵי ֶפ ֶר רֹות5ָּב ת.  ָּפ ֶפ ֶר ׁש ָּב ם ֵי ִי ַל ְג ה ַר ָּמ   ?ַּכ

  
ה  יָמ ִׂש   2ְמ

ה.א מּוָנ ְּת ׁש ַּב קֹות ֵי ֵּב ְד ל ַמ ים ֶׁש ה סּוִג ָּמ   _____? ____ַּכ

  
ה .ב מּוָנ ְּת ׁש ַּב ל סּוג ֵי ָּכ קֹות ִמ ֵּב ְד ה ַמ ָּמ   ? _________ַּכ
  
ְך.ג ַס ׁש ְּב קֹות ֵי ֵּב ְד ה ַמ ָּמ ה - ַּכ מּוָנ ְּת ּכֹל ַּב   ? _________ַה
  
ה.ד מּוָנ ְּת קֹות  ַּב ֵּב ְד ה ַמ ָּמ ב ַּכ ֵּׁש ַח י ְל ֵד ים ְּכ ִא ְת ַּמ ל ַה ֶפ ֶּכ יל ַה ִּג ְר ת ַּת בּו ֶא ְת   .ִּכ

________________ ____ ________________  
  
  
  
  
  
  
  

  
ה  יָמ ִׂש   3ְמ

עּו ְב   :ִצ

דֹול ִמ . א ר ָּג ָּפ ְס ן ִמ 110ִמ ַט ָק   .130 ְו

ן ִמ . ב ַט ר ָק ָּפ ְס דֹול  ִמ 110ִמ ָג   . 99 ְו

דֹול  ִמ. ג ר ָּג ָּפ ְס ן  ִמ 145  - ִמ ַט ָק   .153 ְו

דֹול  ִמ  . ד ר ָּג ָּפ ְס ן ִמ 175ִמ ַט ָק   .185 ְו

ָּפ. ה ְס ִּמ ת ַה רּו ֶא ְּב םַח ֶּת ְע ַב ּלֹא ְצ ים ֶׁש ל. ִר ֵּב ַק ְת ִה כּום ֶׁש ְּס ה ַה    ____ ? __ָמ
  

ה יָמ ִע ה ְנ בֹוָד  !ֲע

    

100 110 120 

150 140 130 

160 170 180 


