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כמה מספרים 
ספרתיים -תלת

, גם 2-מתחלקים גם ב
 5-, גם ב4-, גם ב3-ב

 ?6-וגם ב

את מכפלת  A-נסמן ב
כל המספרים הטבעיים 

 29-שקטנים מ
 .3-ומתחלקים ב

את מכפלת  B-נסמן ב
כל המספרים הטבעיים 

 73-שקטנים מ
 .9-ומתחלקים ב

B:חשבו את היחס  A. 

)התשובה צריכה להיות 
 מצומצמת(

מבין כל המספרים 
הטבעיים שקטנים 

מצאו את  200-מ
המספר עם הכמות 

המרבית של מחלקים 
ואת  1שונים )כולל את 

 המספר עצמו(.

 4איילת רשמה על הלוח 
מספרים טבעיים שונים. 
אחרי זה היא חילקה עם 

שארית את המספר 
הראשון בשני, שני בשלישי 

ושלישי ברביעי, וגילתה 
שכל המנות יצאו שוות זו 
לזו, וכל השאריות יצאו 

שוות זו לזו וקטנות 
 מהמנות.

. 175המספר הראשון הוא 
כל האפשרויות עבור  ןהמה 

 מספר האחרון?ה
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מהו המחיר של המסלול 
לעיר  Aמעיר  ביותר הזול

B: 

 
)המספרים מציינים את 

 מחירי הנסיעות(

מטבעות  100 יםנתונ
מזויף  1זהים, מתוכם 

שמשקלו קטן יותר 
 מהמטבעות האמיתיים.
כמה מטבעות אמיתיים 
ניתן לגלות בוודאות על 

שקילות במאזני  2ידי 
 כף?

דרכים אפשר בכמה 
שקל  12להרכיב 

, 1באמצעות מטבעות של 
 שקל. 10, 5, 2

כמה ריבועים יש 
 בתמונה הבאה:

 
)כולל ריבועים שיש בתוכם ריבועים 

יותר קטנים, בפרט כולל הריבוע 
 הגדול(
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 למריה יש חתול, כלב ועז.
החתול והכלב ביחד 

 פחותק"ג  2שוקלים 
 מהעז.

החתול והעז ביחד 
 יותרק"ג  16קלים שו

 מהכלב.
הכלב והעז ביחד שוקלים 

 מהחתול. יותרק"ג  46
מה הם המשקלים של 

 החיות?

 

אנשים אחד  5בשורה עומדים 
אחרי השני, כל אחד דובר אמת 

 או שקרן.
כל אחד משני האנשים 

 הראשונים אמר:
 שקרן" -"כל מי שעומד מאחורי 

כל אחד משני האנשים 
 האחרונים אמר:

דובר  –"כל מי שעומד מלפני 
 אמת"

כמה מתוך החמישה הם 
 דוברי אמת? –שקרנים וכמה 

 )מצאו את כל האפשרויות(

בתרגיל כפל הבא ספרות 
זהות הוחלפו באותיות זהות 

וספרות שונות הוחלפו 
באותיות שונות. שחזרו את 

 :התרגיל המקורי

 

חשבו את הסכום של כל 
השברים שהמכנה 

, 10-שלהם חיובי וקטן מ
והמונה שלהם חיובי 

 וקטן מהמכנה.
)בשאלה זו השברים לא 

חייבים להיות 
מצומצמים, כלומר 

1סופרים גם את 

2
וגם  

2את 

4
 ) 
ה

רי
ט

מ
או

גי
 

מהו השטח של הצורה 
 השחורה:

 
)שטח של משבצת אחת 

 יחידות שטח.( 1הוא 

פעמים  3קרן משתקפת 
הזויות, ובכל פעם  לעותמצ

פגיעה שווה לזווית הזווית 
 חזרה.הה

 ראשונה היאהזווית בפגיעה ה

37 ,שנייה הזווית בפגיעה ה

גודל הזווית  ו. מה72היא 

 בפגיעה הרביעית?

 

חתכו את הצורה הבאה 
 :חופפיםחלקים  3-ל

 

1במלבן בגודל  2  חסום
 :מעוין

 
שטח המהו היחס בין 

 השחור לשטח הלבן.
)הציור הוא להמחשה 

 בלבד(
 
 

 


