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 שאלות מילוליות - חלק 1
 

3שיר קראה ביום ראשון   מדפי הספר ואילו ביום השני היא קראה פי 2 דפים1.
1 

  מאשר היום הראשון.

 האם שיר סיימה לקרוא את הספר?____________________________

 כתבו תרגיל המתאר את פתרון השאלה:_________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

מהדרך וביום השני עבר2. 4ערן יצא למסע ארוך, ביום הראשון למסע עבר ערן 
1 

4ערן  מהדרך. ערן השלים את המסע במהלך היום השלישי.
2 

 איזה חלק מהדרך עבר ערן במהלך היום השלישי?__________________

 כתבו תרגיל המתאר את פתרון השאלה:_________________________

____________________________________________________ 
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 תלמידי כיתה ה4 בבית הספר הקרנף החופשי אספו בקבוקים למחזור. אם3.

6יעמדו ביעד הבקבוקים שיש לאסוף, יזכו בפרס. ביום הראשון אספו  מסך
1 

מסך הבקבוקים. 3הבקבוקים, ביום השני אספו  ביום השלישי אספו עוד 
1

6
2 

 האם הכיתה עמדה במשימה?______________________________

 באיזה יום אספו הכי מעט בקבוקים?__________________________

 באיזה יום אספו את מספר הבקבוקים הגבוה ביותר?____________

 

 

מתלמידי השכבה צמחוניים ואילו4. 5ידוע כי  מתלמידי השכבה אוכלים בשר, 
1

5
2 

 היתר טבעוניים.

 מה חלק הטבעוניים בשכבה?_________________________________

 איזה חלק הוא הקטן ביותר אוכלי בשר, צמחוניים או טבעוניים?__________

 האם ישנם יותר טבעונים מאשר צמחוניים בשכבה?__________________

 אם ידוע שישנם 20 אוכלי בשר בשכבה כמה צמחוניים לומדים בשכבה?_____

 כתבו תרגיל המתאר את השאלה למעלה _________________________

 אם ידוע שישנם 15 אוכלי בשר בשכבה כמה טבעוניים לומדים בשכבה?_____

 כתבו תרגיל המתאר את השאלה למעלה _________________________
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 במהלך חופשת חג הפסח התבקשו תלמידי הכיתה לפתור 30 עמודים בחוברת5.

5המדעים. אפרת התחלה לפתור את התרגילים. ביום הראשון השלימה  ביום
1 

מהתרגילים ואת היתר ביום השלישי והרביעי פתרה  1השני פתרה 
10 3

10  

 השלימה ביום חמישי ושישי בבוקר.

 כמה דפים פתרה אפרת ביום הראשון?__________________________

 כמה דפים פתרה אפרת ביום השני?____________________________

 באיזה יום פתרה אפרת את מספר הדפים הגדול ביותר?______________

 באילו ימים פתרה אפרת עמודים רבים יותר ביום ראשון או בימים שלישי

 ורביעי?_______________________________________________

 

 

6ידוע שבעונת הגשמים  מהגשמים יורדים בחודש בראשון,  מהגשמים6.
1

3
1 

 יורדים בחודש השני והיתר בחודש השלישי.

 מה חלק הגשמים שיורדים בחודש השלישי?_______________________

 באיזה חודש יורדים יותר גשמים, בחודש הראשון הוא השני?____________

 באיזה חודש יורדים יותר גשמים בחודש השני או השלישי?_____________

 

 
 

  © כל הזכויות שמורות לאתר קרנפים karnafim.co.il | אין להפיץ, להעתיק, למכור או לעשות שימוש בתוכן ללא אישור
  במידה ומצאתם טעויות מכל סוג שהן, נשמח שתשלחו לנו דיווח על מנת שנוכל לתקן. ט.ל.ח.


