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 גדולה ביותר. נמקו את התשובה.ההוסיפו סוגריים כדי שהתוצאה תהיה . 1
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4. ישנה חלקת אדמה שצורתה ריבוע 2 4 1, המחולקת למשבצות של 1 הבונה רוצה לבנות עליה בית שתופס .

 משבצות, שממבט על יראה כך: 4

 

 

 

 

אי אפשר משבצת אחת. , שכל אחד מהם תופס והחפרפרת רוצה להפריע לו. למטרה זו היא יכולה לחפור בורות

. מה הוא המספר הקטן ביותר של בורות שצריכה לחפור החפרפרת, כדי שהבונה לבנות על המשבצות שהפכו לבור

 לא יוכל לבנות את הבית? נמקו!

בכל רגע מישהו עומד באמצע, ומנסה לתפוס כדור שהשניים האחרים  – בני וגדי שיחקו ״חמור באמצע״ ,אבי. 3

 8לאחר המשחק אבי אמר שהוא עמד באמצע  מתמסרים בו. אם הוא מצליח, אחד מהשניים האחרים מחליף אותו.

ם גם זוכרים שבני הוא פעמים, וגדי שכח כמה פעמים הוא עמד באמצע. ה 4פעמים, בני אמר שהוא עמד באמצע 

 תכם.מקו את תשוב, ונגדי עמד באמצעבהן כל האפשרויות למספר הפעמים שתארו את  האחרון שעמד באמצע.

 נמקו! האם הוא יצליח? .90-ב חלקית ומםמספרים עוקבים שסכ 10 מצואאבי רוצה ל. א. 4

 נמקו! האם הוא יצליח? .90-עוקבים כך שסכומם יתחלק ב מספרים 11 למצוא בני רוצהב. 

לסוף המספר )כך שהיא תהיה ספרת האחדות(,  6. בכל שלב מותר להוסיף את הספרה 6מספר העל הלוח כתוב . 5

יש לתאר את כל קבוצת המספרים  או להחליף את המספר בסכום הספרות שלו. אילו מספרים ניתן לקבל בדרך זו?

  ולהסביר למה אין יותר.

 על הלוח כתובים המספרים:. 6
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מותר לבחור שני מספרים כלשהם הכתובים על  בכל מהלך. 

שסכומם הלוח ולהחליף את כל אחד מהם במכפלתם. האם תוכלו להגיע באופן זה לחמישיית מספרים 
1

4
4

 נמקו! ?

בציור מקבילית, שהעבירו בה אלכסונים, וגם חיברו את אמצעי שתי צלעותיה עם קודקודים מנוגדים. איזה שטח . 7

 גדול יותר: המושחר או המקווקו? נמקו! 

 

 

 

 

 בהצלחה!


