דפי עבודה שם המספר
דף עבודה מספר 1
.1

.2

.3

.4

.5

הירקות התייקרו:
ג .בתשע אחוז וחצי
א .בתשעה אחוז וחצי
ד .בתשעה וחצי אחוז
ב .בתשעה אחוזים וחצי
לאחרונה גויסו ..................חיילות
גַ .
ַ
ַאחת עשרה
ַאחד עָ שָ ר
א.
ד .אֶ ַחת עשרה
ב .אֶ ַחד עָ שָ ר
בחוברת הזו יש:
אִ .
שבעה עשר תרגילים וששה פרקי קריאה
בִ .
שבעה עשר תרגילים ושש פרקי קריאה
ג .שְ בע עשרה תרגילים וששה פרקי קריאה
ד .שְ בע עשרה תרגילים ושש פרקי קריאה
נאמר לנוכחים:
ֵ ִ
א.
בּשני לאפריל תפתח הועידה העשרים וְחָ מש.
ב .בשְ ַ ִ
נּים באפריל תפתח הועידה העשרים ו ְחָ מש
ַ
ג .בשְ ַ ִ
נים באפריל תפתח הועידה העשרים וחֲ משה
ֵ ִ
בשני באפריל תפתח הועידה העשרים ַוחֲ משה
ד.
בדרכנו עברנו:
א.ארבעה צמתים וְחָ ֵמש דרכי עפר ג.ארבע צמתים ו ְחָ מש דרכי עפר

ב.ארבעה צמתים ַוחֲ מש דרכי עפר ד.ארבע צמתים ו ְחֲ מש דרכי עפר
 .6באולם זה  ......גברים
גִ .תשְ ַעת אלפים מָ ַ ִ
אֵ .תשָ ע אלף מָ ַ
אתים ו ְאֶ חָ ד
אתים ואֶ חָ ד
שעת אלפים מָ ַ ִ
ד .תְ ַ ַ
בִ .תשעת אלפים מָ אֲ ַתים ו ַ
אתים ו ְאֶ חָ ד
ְַאחד
 .7א .שלושת המקומות מיוצגים פי שמונָה מקודמיהם.
ב.שלוש המקומות מיוצגים פי שמונָה מקודמיהם
ג .שלושת המקומות מיוצגים פי שמונֶה מקודמיהם
ד .שלושה המקומות מיוצגים פי שמונֶה מקודמיה
 .8א .בשורה החֲ ֵמש עשרה יש ארבע תאים
ב .בשורה החֲ ֵמש עשרה יש ארבעה תאים
ג .בשורה החמישה עשרה יש ארבעה תאים
ד .בשורה החמישה עשר יש ארבע תאים
 .9הבאנו להחלפה
א .שלושים ושש אלף שמונָה מאות ושבע אגורות
ב .שלושים וששה אלף שמונֶה מאות ושבע אגורות
ג .שלושים וששה אלף שמונֶה מאות ושבעה אגורות
ד .שלושים וששה אלף שמונֶה מאות ושבעה אגורות
 .10הופיע הירחון:
ג .העשרים ּורביעי
א .העשרים וארבע
ד .העשרים וארבעה
ב .העשרים ו ְרביעי
 .11עברתי בדרכי את:
ג .שְ ֹלשֶ ת הצמתים
א .שְ ֹלש הצמתים
ד .שְ ֹלש הצמתים
ב .שָ ֹלש הצמתים
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 .1פתרנו תרגיל:
א .שתים עשרה בעמוד עשרים ּושתים
ב .שתים עשרה בעמוד עשרים ּושנים
ג .שנים עשר בעמוד עשרים ו ְשתים
ד .שנים עשר בעמוד עשרים ו ְשנים
ב .שני שלישים הם ארבע שישיות

 .2א .שתי שלישים הם ארבע שישיות
ג .שני שליש הם ארבעה שישיות
.3

ד .שני שליש הם ארבע שישיות

ַאר ַּבע
אְ .

ב .ארבעת

ג .ארבעה

ד .אֲ ְרּבָע

האחיות דומות זו לזו מאוד

 .4הגעתי לשנתי

.5

א .העשרים ושלושה

ג .העשרים ושלישית

ב .העשרים ו ְשָ לוש

ד .העשרים ּושְ לוש

גש לרחוב:
א .מאה ועשר בית שמונָה

ג .מאה ועשרה בית שמונָה

ב .מאה ועשר בית שמונֶה

ד .מאה ועשרה בית שמונֶה

 .6א .שלוש עשרה אלף עזים בשדה
אלף עזים בשדה
.7

.8

ב .שלוש עשר אלף עזים בשדה.

ג .שלושה עשר

ד .שלושה עשרה אלף עזים בשדה.

מאז החופשה עברו:
א .שנים וחצי שבועות

ג.שני שבועות וחצי

ב .שתים וחצי שבועות

ד .שתי שבועות וחצי

על המדף:
א .ארבע עשרה תאנים ושתי שזיפים
ב .ארבעה עשר תאנים ושני שזיפים
ג .ארבעה עשר תאנים ושתי שזיפים
ד .ארבע עשרה תאנים ושני שזיפים

 .9א .עשרים ּושמונֶה אלף

ב .עשרים ו ְשמונֶה אלף

ג .עשרים ּושמונָה אלף

ד .עשרים ו ְשמונָה אלף

 .10בקשנו את שחרור

קלטות נמכרו

שבויינו

א .שלושת

ג .שָ לוש

ב .שלושה

ד .שְ לוש

 .11בפעם:
א .העשרים ּושְ לוש ניסע באוטובוס שבע עשרה
ב .העשרים ו ְשָ לוש ניסע באוטובוס שבע עשרה.
ג .העשרים ּושלושה ניסע באוטובוס שבעה עשר.
ד .העשרים ו ְשלושה ניסע באוטובוס שבעה עשרה
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 .1א .שנים עשר אלף נשים יושבות באולם שלוש מאות וחמישה עשר.
ב .שתים עשרה אלף נשים יושבות באולם שלוש מאות וחמש עשרה.
ג .שנים עשר אלף נשים יושבות באולם שלוש מאות וחמש עשרה
ד .שנים עשרה אלף נשים יושבות באולם שלוש מאות וחמישה עשר.
 .2א .בעשרים ושלישי ייערכו הבחירות לכנסת השלושה עשרה.
ב .בשערים ּושלושה ליוני יערכו הבחירות לכנסת השלוש עשרה.
ג .בעשרים ו ְשלושה ביוני יערכו הבחירות לכנסת השלושה עשר.
ד .בעשרים ושלוש ביוני ייערכו הבחירות לכנסת השלוש עשרה.
 .3א .הוא בן שמונָה עשרה והוא גדול פי שתיים ממנה
ב .הוא בן שמונֶה עשרה והוא גדול ממנה פי שניים
ג .הוא בן שמונֶה עשרה והוא גדול ממנה פי שתיים.
ד .הוא בן שמונָה עשרה והוא גדול ממנה פי שנים.
.4

פתח את הספר בעמוד:
א .חמשה פרק עשרים ּושמונֶה

ג .חָ ֵמש פרק עשרים ו ְשמונֶה

ב .חֲ ֵמש פרק עשרים ּושמונֶה

ד .חָ ֵמש פרק עשרים ּושמונֶה

 .5א .בְשלושת השבועות האחרונים למדנו על המאה השמונָה עשרה.
ב .בשלוש השבועות האחרונים למדנו על המאה השמונָה עשר.
ג .בְשלושת השבועות האחרונים למדנו על המאה השמונֶה עשרה.
דִ .בשלושת השבועות האחרונים למדנו על המאה השמונֶה עשרה.
 .6באולם נבחנו

תלמידים

א .מאתים ּושלש עשרה

ג .מאתים ּושלשה עשר

ב .מאתים ו ְשלשה עשר ד .מאתים ו ְשלש עשרה
 .7שכרו היומי הוא

אגורות

א .ארבעים וארבעה שקל ו ְשתי
ב .ארבעים וארבעה שקל ּושתי

ג .ארבעים וארבעה שקל ּושני
ד .ארבעים וארבעה שקל ו ְשני

 .8א .בעשרת השנים האחרונות גדל היבול פי שבעים ו ְחמשה
ב .בעשרת השנים האחרונות גדל היבול פי שבעים ַוחמשה
ג .בעשרה השנים האחרונות גדל היבול פי שבעים וְחמש
ד .בעשר השנים האחרונות גדל היבול פי שבעים ַוחמשה.
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 .1פגשתי שְ לוש/שָ לוש/שלושת/שלושה בנות.
ַ
שמונת/שמונֶת חברים.
 .2ראיתי שמונֶה/שמונָה/
 .3המחיר עלה בחמשה אחוזים  /חמש אחוז  /חמישה אחוז  /חמש אחוזים.
 .4אספתי שמונֶה עשרה /שמונָה עשרה  /שמונֶה עשר  /שמונָה עשר אבנים
 .5בעיר זו שבעה עשר  /שֶ ַבע עשרה  /שבעה עשרה  /שבע עשר צמתים.
 .6הנגר בונה את שלושה  /שלושת  /שָ לוש  /שְ לוש הארונות.
 .7הצבע צובע את חמשה  /חמשת  /חָ מש  /חֲ מש הגגות
 .8הוא סיים את שנים עשר/שתים עשרה/שניים עשרה/שתיים עשר המחברות.
 .9באֶ חָ ד ַ /
ַאחד  /אֶ חת ַ /אחת הימים אסע לחו"ל.
 .10משה נתן לבנ"י את עשר/עשֶ ֶרת/עשרה/עשָ ַרת הדברות.
 .11הטיול יתקיים ִבשניים  /בְשניים  /בשני  /בשתיים ביולי.
 .12יום הפועלים יתקיים באֶ חד ַ /אחד  /ראשון  /אחת במאי.
 .13נפגש בעשרים וחמשה  /וחמש ַ /וחמישי  /ו ְחמישי בחודש.
ָאתים  /מָ ַ ִ
תים  /מְ ַ ִ
 .14יש לי ַמאֲ ַ ִ
אתים  /שתי מאות שקלים בכיסי.
ַ
שמונת/שמונֶת מאות תלמידים ותלמידות.
 .15כאן יש שמונֶה/שמונָה/
 .16ביום הראשון נמכרו ֵתשע/תשעה/תשעת/תְ שע מאות כרטיסים.
 .17עובדות שְ בעת אלפיםִ /
שבעת אלפים/שבעה אלף/שבע אלף אחיות
 .18מכרתי עשרים ו ְשלושהּ/ושלושה/ו ְשלושּ/ושלוש אלף תבניות.
 .19בני המשפחה התגוררו ביפו למעלה מ:
אִ .מארבע
 . 20גובהה של ענת מטר

בִ .מארבעה

דורות
גֵ .מארבע

-

ַוחמישים ו ְתשע סנטימטר ַ -וחמישים ו ְתשעה סנטימטר

-

ו ְחמישים ו ָתשע סנטימטר  -ו ְחמישים ו ְתשעה סנטימטרים

דֵ .מארבעה

 .21כדורגלני רומניה גברו על עמיתיהם מארגנטינה בתוצאה
א.שלוש שנים
 .22ל"ו צדיקים הם:

ב.שלוש שתים

א .שלושים ו ְשש

ג.שלושה שנים

ב .שלושים ו ָשש

ד.שלושה שתים
צדיקים

ג .שלושים ו ְשישה

ד .שלושים ּוששה
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 .1חסכתי ארבעים וששה אלף/ו ְשש אלף/וששת אלפים/ו ָשש אלף שקלים.
 .2בישראל יש כחמישה מליון/כחמישה מיליונים/כחמש מיליון/כחמש מיליונים תושבים.
 .3הזמר שר את שיר מספר שְ לוש  /שָ לוש  /שלושה  /שלישי.
 .4חברי גר בבית מספר חמישה  /חָ מש  /חמשת  /חֲ מש.
 .5אני בן שלוש עשרה  /שלושה עשר  /שלושה עשרה  /שלוש עשר.
 .6דנה בת שמונָה עשרה  /שמונֶה עשרה  /שמונָה עשר  /שמונֶה עשר.
 .7ישבתי ַבשורה הראשונה ַ /בשורה ראשונה  /בְשורה אֶ חד  /בשורה ַאחד.
 .8ישבתי בשורה השנייה  /בשורה השני  /בשורה שתיים  /בשורה שניים.
 .9הגיעה האורחת העשרים ַוחֲ מש  /וחמישה  /וחמישית  /ו ְחָ מש
 .10זהו יום הולדתי השלושים וארבע  /וארבעה  /ורביעי  /וארבע.
 .11חמשת אלפים ֵ ַ
תשע מאות עשרים ּושתיים/חָ ֵמש אלף תְ שע מאות עשרים ּושניים/חֲ משת
אלפים תְ שע מאות עשרים ּושתיים/חָ מש אלפים תשעה מאות עשרים ו ְשתיים מחברות
נמכרו השנה.
 .12הבחינה תתקיים בעשרים ושני/ושניים/ו ְשתייםּ/ושתיים בינואר.
 .13דחינו את הישיבה לתְ שיעי ִ /
לתשעי  /לתשעה  /לתשע בחודש.
 .14רווחי החברה גדלו פי שמונָה עשר/שמונֶה עשר/שמונֶה עשרה /שמונָה עשרה.
 .15שנת תשל"ז הייתה השנה העשרים ותשיעית/העשרים ותשעה /העשרים ו ָתשע/העשרים
וְתשע להקמת המדינה.
 .16המדד עלה החודש בשבעה אחוז/שבע אחוזים/שבעה אחוזים /שבע אחוז.
 .17הייצוא עלה מאז
-

בְעשר אחוזים

ַ -בעשרה אחוזים

-

בְעשרה אחוזים

 בעשר אחוזבאוגוסט

 .18המסיבה תתקיים
-

בעשרים ו ְשני

 -בעשרים ּושנים

-

בעשרים ּושתים

 -בעשרים וְשתים
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 .1התחרות השלושים ו ְחמישה ַ /וחמישה  /ו ְחמש ַ /וחמש תתקיים ַבשבעה עשר  /בְשבע
עשרה  /בְשבעה עשר ַ /בשבע עשרה בחודש.
 .2שמונָה עשר אלף ּושמונֶה עשרה  /שמונֶה עשר אלף ושמונָה עשרה  /שמונָה עשרה אלף
ּושמונָה עשר  /שמונֶה עשרה אלף ו ְשמונָה עשר חוברות יצאו לאור.
 .3שלושה ורבע עמודים/שלושה עמוד ורבע/שלושה עמודים ורבע/שלושה ורבע עמודים.
 .4שמונָה חצרות וחצי /שמונֶה חצרות וחצי  /שמונָה וחצי חצרות  /שמונֶה וחצי חצרות.
 .5חָ ֵמש שישיות/חמישה שישיות/חֲ מש שישיות/חמשת שישיות מהתלמידים
 .6שְ לוש תשיעיות/שלושה תשיעיות/שָ לוש תשיעיות/שלושת תשיעיות הן שליש.
 .7שתיים עשרה חלקי עשרים וארבעה  /שתים עשרה חלקי עשרים וארבע  /שנים עשר
חלקי עשרים וארבעה  /שנים עשר חלקי עשרים וארבע.
 .8קניתי שלושה ק"ג וחצי/שלושה וחצי ק"ג/שלוש ק"ג וחצי/שלושה ק"ג וחצי תפוחים.
 .9בחמישה אחוז וחצי/בְחמישה אחוזים וחצי/בחמש אחוזים וחציַ/בחמישה אחוזים וחצי.
 .10העלייה גדלה פי שבעה  /שבעת  /שֶ בע  /שְ בע.
 .11בכל ארבע עשרה/ארבעה עשרה/ארבע עשר/ארבעת עשר הפעמים ניצחתי אותו.
 .12קניתי שני שלישים/שני שליש/שתי שליש/שתי שלישים של הספרים.
 .13אכלתי שלושה רבעים/שלושת רבעי/שְ לוש רבעים/שָ לוש רבעים מן הארוחה.
 .14הוא הכין את שלושה רבעים/שלושת רבעי/שְ לוש רבעים/שָ לוש רבעים החומר.
 .15הוא שילם לי פי שניים  /שתיים  /שני פעמים  /שתי פעמים.
 .16נפגשנו כבר שְ לוש  /שָ לוש  /שלושה  /שלושת פעמים.
 .17שלושים וארבע אלף חיילות זכו בשי לחג.
 .18שני שלישים של הסכום נועדו לשיפוץ הבית
 .19בחמש הערים הגדולות פתוחות החנויות מ 1-4-בצהריים
 .20הכנתי שלושת רבעי מהשיעורים.
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לפנייך צרופים המכילים מספרים .חלק מהצירופים נכון וחלק שגוי .תקן את הטעון תיקון.
 .1למדתי על שלושת האבות ועל ארבעת האמהות
 .2המספר השמונה עשרה זכה בהגרלה העשרים ושמינית
 .3חלמתי החודש תשעה חלומות
 .4שחקן הכדורסל מיתמר לגובה שתי מטר וחמש ס"מ
 .5בגדר שיבצו חמש מוטות ברזל וחמש מאות ושתים עשרה אבנים
 .6בשתיים עשרה וחמש הייתי בתחנה המרכזית.
 .7בבית זה מתגוררת משפחה בת שבעה נפשות
 .8בשתי הצמתים הסואנים היו תאונות קטלניות
 .9תשעים ותשעה פעמים שמעתי את התקליט
 .10עשר אלף מכוניות נכבשו בחודשים האחרונים
 .11נולדתי בשנת אלף תשע מאות שישים וחמשה
 .12תשעה ק"ג וחצי תפוזים היו בארגז.
 .13אני בן שמונה עשר בראשון באוקטובר
 .14האם כבר קראת שלושת רבעים מהחומר? לא ,קראתי רק שני שלישים
 .15חמשת שנות המלחמה הפילו חללים רבים
 .16עשינו חביתה לכל שתיים עשרה חברי הקבוצה משלושים ושישה ביצים
 .17קוטר המינור שבעים ושבע ס"מ.
 .18שלושת הטיסות בוטלו בגלל הסערה.
 .19סעיף ארבע עשרה בהצעת החוק תוקן החודש
 .20קניתי שישה עשר מחטים
 .21גרב אחד אבד
 .22החודש הרווחתי פי שלוש ממך
 .23הסכמנו לחמשת פרטי החוזה ומינינו חמש עשרה חברים וחברות לוועד.
 .24קנה לי שתי קילו ענבים
 .25החייל העשרים ותשע השתחרר
 .26השיעור מתקיים בשניים לעשירי )תאריך(
 .27נסעתי באוטובוס קו אחת עד התחנה האחרונה
 .28מהי תוצאת התרגיל שתי איקס פעמים שלוש ?Y
 .29מספר הטלפון שלה שניים אחד אפס אפס אחת שתיים
 .30שילמתי שלוש אלף דולר תמורת המכונית הישנה
 .31ארבע מאות ארבעים וחמש כסאות בשלושת האולמות
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