
 חום תקולים-מדי
 

רציף  תופסת אזורחום תקין יש כספית, היא . אם במדחום-מספר מדיבתמונה 

ועות מספר ב .בועות אווירקין, יש בו חום לא תאם מדמעוגל. הקצה שמתחיל ב

האוויר בקצה הישר לא נחשב במספר  (םחודהאוויר מסומנת בחלק המעוגל של המ

כספית העם  אזוריםהשל כמויות  מסמניםד שורה או עמודה מספרים ליה .)זה

 השחירו את האזורים עם הכספית. מתאימה.העמודה בבשורה או 



 טטרומינו
שלא כל  גם יתכן, ראו ציור) L, I, S, O, Tסוגים הטטרומינו מ צורותריבוע מחולק לה

צורות טטרומינו , שייכות למסומנות באותיותהריבוע שמשבצות (. שבשימוהסוגים 

שחזרו  .ות סמוכות לפי צלען משבצסוג איאותו טטרומינו מצורות  ות. לשתיהמתאימ

 את החלוקה לצורות טטרומינו.

  



 ריבוע חשבון
 רסדלשימו לב  יהיו נכונים. םהשוויוניישכל  ךכ ,במשבצת 9-ל 1-דרו מספרים מס

 לפני חיבור וחיסור. חילוק מבצעיםהפועלות: מכפלה ו

 

  



 פרוזדורים
המסלול מתחיל שבכל אחד , ם מאורכיםאזורי – וזדורים""פר-למלבן מחולק ה

כזה יכולים )אבל לא חייבים( להיות כמה מספרים  דורפרוזבכל  במשבצת עם החץ.

מנים את ועמודות מסליד שורות המספרים ,...(. 3, 2, 1טבעיים בסדר עולה )

, כל 9עד  1-הציבו בטבלה מספרים מכומים בשורות ועמודות המתאימות. הס

 מו.ים יתקיינאעם אחת, כך שכל התמספר פ

 

 

  



 אותיות ם שלרצפי
שיש .  ליד כל שורה ועמודה רשומים רצפים Cאו  A ,Bטבלא יש אות הבכל משבצת 

אתיות עוקבות זהות(. לפעמים רצף מסומן בסימן שאלה, של )אוספים  בתוכה

לפעמים כאות שחוזרת את עצמה, ולפעמים כמות האותיות ברצף. למשל, לסדרה 

ABBA  יכולים להתאים סימוניםABA או ,??? ,A2? .בלה.שחזרו את הט 

 

  



 מכפלות עקומות
 כל מספר בדיוק פעם אחת., 12עד  1-נמצאים מספרים מ המשבצות בטבלבחלק מ

. אין מספר צלבהעם  במשבצתי מספרים. נבכל עמודה ובכל שורה יש בדיוק ש

מספרים בה מוגדלת או מוקטנת  תמכפלמסמן או עמודה  הליד שורש יםמספרה

 שחזרו את הטבלה. בדיוק באחד.

 

  



 פלינדרומים
. Cאו  A, Bאות  המכילאו  ההלוח ריקכל משבצת  .5×5ריבועים  4-מורכב מלוח ה

על המשבצות הריקות ) פלינדרום יוצרותריבוע  בכלאותיות בכל שורה ובכל עמודה 

שתי משבצות סמוכות אותיות שונות.  2. כל פלינדרום מכיל לפחות (פשוט מדלגים

סמוכות  משבצותריבועים שונים(. בם הן א גם) לא יכולות להיות ריקות בו זמנית

 כלומר, ( לא יכולות להכיל אותיות שונותעבה על ידי פס המופרדותים )ריבועים שונמ

שחזרו  . צלב מסמן משבצת ריקה.אחת מהן ריקהשמכילות אותיות זהות, או שהן או 

 .הלוחאת 

של, . למאת סדר האותיותהפוך ם נזה רצף אותיות שלא משתנה א: פלינדרום הערה

 לא. AACCCBBוהרצף  פלינדרום, הוא AACCCAAהרצף 

 


