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ִרים ֵב ֲח ּיֹות ַל י ְמַחֵּלק עּוִג   אּוִד

ל  י ָאַכ ּיֹות17אּוִד   . עּוִג

יו49ֶאת ְׁשָאר  ָר ֵב ֲח ֵּלק ַל ּיֹות הּוא ִח עּוִג   . ָה

ּיֹות ר ֶׁשל עּוִג ָּפ ְס ל אֹותֹו ִמ ֵּב ים ִק ִר ֵב ֲח ַה ד ֵמ ל ַאַח   .ָּכ

  

י ִל  אּוִד יּו ְל ּיֹות ָה ָּמה עּוִג ּיֹותַּכ ל עּוִג י ֶׁשָאַכ ֵנ   ? ְפ

ּיֹות  י עּוִג ֵּלק אּוִד ים ִח ִר ֵב ָּמה ֲח ַכ   ?  ְל

  

  

ים ִר ֵב ֲח ּיֹות ַל עּוִג ֵּלק ֶאת ָּכל ָה ַח ה ְמ ָי י ָה ִאם אּוִד מֹו , ְו ְצ ַע ּוְב

ּיֹות אֹוֵכל לֹא    .עּוִג

ּיֹות ָּפר ֶׁשל עּוִג ְס ֶלק  אֹותֹו ִמ ֵח ה ֵמ ָי ים ָה ִר ֵב ֲח ַה ָכל ַאַחד ֵמ   .ְל

ָּמה  ַכ ּיֹותְל ֶלק עּוִג ֵח י ְל כֹל אּוִד ה ָי ָי ים ָה ִר ֵב   ? ֲח

ּיֹות ֻר ָׁש ְפ ֶא ְּתׁשּובֹות ָה ְׁשמּו ֶאת ָּכל ַה   .ָר
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ִית י ַּב   ִׁשעּוֵר

בּוַע  ָּׁש ה ַה ָנ ְת ּמֹוָרה ָנ ת30ַה ִי י ַּב עּוֵר ִׁש ים ְּכ יִל ִּג ְר   .  ַּת

ן ִּב ָט ים ָק יִל ִּג ְר ַּת ר ַה ָּפ ְס ַּת18- ִמ ר ַה ָּפ ְס ִּמ ה  ִמ ָנ ְת ּמֹוָרה ָנ ַה ים ֶׁש יִל ִּג ְר

ר ַב ָע בּוַע ֶׁש ָּׁש   . ַּב

ר  ַב ָע בּוַע ֶׁש ָּׁש ה ַּב ָנ ְת ּמֹוָרה ָנ ים ַה יִל ִּג ְר ָּמה ַּת   ?  ַּכ

ְפּתֹר  יֹוֵתר ֵמ ָבר ִל ָע בּוַע ֶׁש ָּׁש י ַּב ִּת ְח ַל ְצ ים30- ִאם ִה יִל ִּג ְר   .    ַּת

ְפּתֹ*  י ִל ִּת ְח ַל ְצ ִה ן ֶׁש ֵכ ָּת ים ִי יִל ִּג ְר ָּמה ַּת רַּכ ַב ָע ָּׁשבּוַע ֶׁש   ?ר ַּב

בּוַע  *  ָׁש ְפּתֹר  ְּב י ִל ִּת ְח ַל ְצ ן ֶׁשּלֹא ִה ֵכ ָּת ים ִי יִל ִּג ְר ָּמה ַּת    ַּכ

ָבר    ָע   ? ֶׁש

ה *  ֶו ְפּתֹר ָׁש י ִל ִּת ְח ַל ְצ ִה ים ֶׁש יִל ִּג ְר ַּת ָּפר ַה ְס ִּמ ן ֶׁש ֵכ ָּת ִאם ִי   ַה

ְפּתֹ    י ִל ִּת ְח ַל ְצ ים ֶׁשּלֹא ִה יִל ִּג ְר ַּת ָּפר ַה ְס ִּמ קּו? רַל ְּמ   .ַנ

  

ְׁשלָֹׁשה  י ִּב ִּת ְמ ַׁש ְפּתֹר ָר י ִל ִּת ְח ַל ְצ ִה ים ֶׁש יִל ִּג ְר ַּת ֶאת ָּכל ַה

ים ים. טּוִר יִל ִּג ְר ָּפר ֶׁשל ַּת ְס ה אֹותֹו ִמ ָי   .ְּבכֹל טּור ָה

ְפּתֹר י ִל ִּת ְח ַל ְצ ִה ים ֶׁש ִב ים ַאֶּתם חֹוְׁש יִל ִּג ְר ָּמה ַּת   ?   ַּכ

ירּו ִּב ְס ּדּוַע ַאֶּתם חֹוְׁש- ַה ְךַמ ים ָּכ   .ִב

ּיֹות ֻר ָׁש ְפ ֶא ְּתׁשּובֹות ָה ְׁשמּו ֶאת ָּכל ַה   .ָר
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יִדים ִמ ְל   ?  ַּכָּמה ַּת

ּתֹות א ִכ ים  ' ְּב ִד ים96לֹוְמ יִד ִמ ְל   .  ַּת

ּתֹות ּב ִכ ים ְּב יִד ִמ ְל ַּת ר ַה ָּפ ְס דֹול ִּב'  ִמ ים 19- ָּג יִד ִמ ְל ַּת ר ַה ָּפ ְס ִּמ  ִמ

ּתֹות א ִכ ְּב   . 'ֶׁש

י ִמ ְל ָּמה ַּת ּתֹות ּבַּכ ִכ ים ְּב ִד ים לֹוְמ   '?ִד

ָבה ֵיׁש ָׁשלֹׁש ִּכּתֹות ְכ   .ְּבכֹל ִׁש

ִּכּתֹות א ְּבכֹל ַאַחת ִמ ן ֶׁש ֵכ ָּת ִאם ִי ָּפר' ַה ְס ה אֹותֹו ִמ ֶי ְה   ִי

ים יִד ִמ ְל קּו?  ַּת ְּמ   .ַנ
  

ִּכּתֹות ִּב ְּבכֹל ַאַחת ִמ ן ֶׁש ֵכ ָּת ִאם ִי ָּפר' ַה ְס ה אֹותֹו ִמ ֶי ְה   ִי

ים יִד ִמ ְל ְּמ?  ַּת   .קּוַנ

ִּכּתֹות ַה ים ְּבכֹל ַאַחת ֵמ יִד ִמ ְל ַּת ָּפר ַה ְס עּו ָמה ִמ ְב   .ִק
    

יב ַעד  הֹוִׁש ָׁשר ְל ְפ ן ֶא ָח ְל יב ּכֹל ֻׁש ִב ים4ִאם ְס יִד ִמ ְל   .  ַּת

ִּכּתֹות ַה כֹל ַאַחת ֵמ יס ְל ִנ ְכ ַה יְך ְל ִר נֹות ָצ ָח ְל ָּמה ֻׁש   ? ַּכ

ָּתה כֹל ִּכ ָלה ְל ְב נּו ַט ימּו ָּבּה ֶאת ַה ְּב ִל ְׁש ִה יםְו ִר ֵס ֲח ים ַה ִר ָּפ ְס   :ִּמ

ָמה ְג   :ֻּד

  

  

  
  

  

יםִּכָּתה יִד ִמ ְל ַּת ָחנֹותִמְסָּפר ַה ְל ֻּׁש ִמְסָּפר ַה

    1א

    2א

    3א
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ַכּדּוִרים ְׂשָחִקים ְּב     ִמ

ֵּתף ֵיׁש  ַּת ְׁש כֹל ִמ ים ְל ִנ ָב ְּל ים ַה ּדּוִר ַּכ ָחק ַה ְׂש ִמ ים5ְּב ּדּוִר   . ַּכ

ֶלק ל ֵח ן ֵמ ַאֵּמ ְּמ יםַה ִפ ְּת ַּת ְׁש יםִמ ִנ ָב ְּל ים ַה ּדּוִר ַּכ   . ֶאת ַה

ַח • ים ְי ִנ ָב ים ְל ּדּוִר ָּמה ַּכ ים4- ֵּלק ְלַּכ ִפ ְּת ַּת ְׁש   ?  ִמ

ֵּלק ְל • ַח ים ְי ִנ ָב ים ְל ּדּוִר ָּמה ַּכ ים8 - ַּכ ִפ ְּת ַּת ְׁש   ?  ִמ

ֵּלק ְל • ַח ים ְי ִנ ָב ים ְל ּדּוִר ָּמה ַּכ ים10 - ַּכ ִפ ְּת ַּת ְׁש   ?  ִמ

ֵּלק  • ים הּוא ִח ִפ ְּת ַּת ְׁש ָּמה ִמ ַכ ים65ְל ִנ ָב ים ְל ּדּוִר  ? ַּכ

  

ים ֵיׁש  ִפ ְּת ַּת ְׁש ִּמ ַה ָחד ֵמ ָכל ֶא ים ְל ִּמ ֻד ֲא ים ָה ּדּוִר ַּכ ָחק ַה ְׂש ִמ ְּב

ים ּדּוִר ָּפר ֶׁשל ַּכ ְס ָפחֹות . אֹותֹו ִמ ים ְל ִפ ְּת ַּת ְׁש ָחק ִמ ְׂש ִּמ  2ַּב

ים ִנ ָק ְח   .ַׂש

ֶלק ל • ֵח ן ֵמ ַאֵּמ ְּמ יםַה ִפ ְּת ַּת ְׁש יםִמ ִּמ ֻד ֲא ים ָה ּדּוִר ַּכ   . ֶאת ַה

ים ֶׁש • ִּמ ֻד ים ֲא ּדּוִר ר ֶׁשל ַּכ יֹוֵת ן ְּב ָט ָּק ר ַה ָּפ ְס ִּמ יְך  ָמה ַה ִר   ָּצ

ים8- ְל    ִפ ְּת ַּת ְׁש ים10- ְל?   ִמ ִפ ְּת ַּת ְׁש       ?  ִמ

ֵּלק   ַח ן ְמ ַאֵּמ ְּמ ִאם ַה ים24ְו ִּמ ֻד ים ֲא ּדּוִר   .  ַּכ

ָחק ְׂש ִמ ֵחק ְּב ַׂש ים ְל כֹוִל ים ְי ִנ ָק ְח ָּמה ַׂש   ? ַּכ

ּיֹות ֻר ָׁש ְפ ֶא ְּתׁשּובֹות ָה ְׁשמּו ֶאת ָּכל ַה   .ָר

יּו   ן ָה ְמַאֵּמ ִאם ִל ּדּו38ְו ֵּלק  ַּכ י ֶׁשהּוא ִח ֵר ַאֲח ים ְו ִּמ ֻד ים ֲא ִר

ים ּדּוִר ָּפר ַּכ ְס רּו לֹו ִמ ֲא ְׁש   .ִנ

ָחק ְׂש ִמ ֵחק ְּב ַׂש ים ְל כֹוִל ים ְי ִנ ָק ְח ָּמה ַׂש   ? ַּכ

ְּתׁשּוָבה ַאַחת ְׁשמּו יֹוֵתר ִמ   .ִר
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  ְמַטְּיִלים ְּבִכְרָּכרֹות ִעם סּוִסים

רֹות ָּכ ְר ִכ עּו ְּב ְס ים ָנ ִד ָל ְּי ּיּול ַה ִּט יםַּב   . ִעם סּוִס

ֶׁשֶבת לֹא יֹוֵתר ֵמ ים ָל כֹוִל ָרה ְי ָּכ ְר ים 4- ְּבכֹל ִּכ ִד ָל    ְי

ָחד ר ֶא ָּג ֻב   . ּוְמ

יחּות- ַעל ִט ְּב י ַה ֵל ָל י ְּכ ָרה- ִּפ ָּכ ְר ר ְּבכֹל ִּכ ָּג ֻב יֹות ְמ ְה ב ִל ָּי   !ַח

ן ְׁש ֵכ ָּת ִאם ִי   : ַה

רֹות  • ָּכ ְר ִכ עּו ְּב ְס ים ְו8ָנ ִד ָל ים4-  ְי ִר ָּג ֻב קּו?    ְמ ְּמ   .ַנ

רֹות  • ָּכ ְר ִכ עּו ְּב ְס ים ְו32ָנ ִד ָל ים8-  ְי ִר ָּג ֻב קּו?   ְמ ְּמ   ַנ

רֹות  • ָּכ ְר ִכ עּו ְּב ְס ים ְו40ָנ ִד ָל ים4-  ְי ִר ָּג ֻב קּו?   ְמ ְּמ   ַנ

רֹות  • ָּכ ְר ִכ עּו ְּב ְס ים  ְו5ָנ ִד ָל ים20-  ְי ִר ָּג ֻב    ? ְמ

ָּתה ג ִכ ים35 ֵיׁש 1- ְּב יִד ִמ ְל ָטכ-  ַּת ְצ ִה ים ְל יִכ ִר ים ְצ ִר ָּג ֻב ף ַָּּמה ְמ ֵר

רֹות ָּכ ְר ִכ יָעה ְּב ִס ְנ יֶהם ִל ֵל   ? ֲא

ָּתה ג ִכ ים37 ֵיׁש 2- ְּב יִד ִמ ְל ָּמה-  ַּת ף ַּכ ֵר ָט ְצ ִה ים ְל יִכ ִר ים ְצ ִר ָּג ֻב  ְמ

רֹות ָּכ ְר ִכ יָעה ְּב ִס ְנ יֶהם ִל ֵל   ? ֲא

ָּתה ג ִכ ים36  ֵיׁש 3- ְּב יִד ִמ ְל ף -  ַּת ֵר ָט ְצ ִה ים ְל יִכ ִר ים ְצ ִר ָּג ֻב ָּמה ְמ ַּכ

יָעה ְּב ִס ְנ יֶהם ִל ֵל רֹותֲא ָּכ ְר   ?ִכ

ִאם ּכֹל ִּכּתֹות ג  ּיּול' ְו ִט ַחד ְל ַי אּו ְּב ְצ ים  - ָי יִכ ִר ים ְצ ִר ָּג ֻב ָּמה ְמ ַּכ

ף ֵר ָט ְצ ִה   ? ְל

ְך  • ַס ְּב דּוַע ֶׁש רֹות ִאם ָי ָּכ ְר ִכ עּו ְּב ְס ים ָנ ִר ָּג ֻב ָּמה ְמ ַכ ים ְו ִד ָל ָּמה ְי ַּכ

רֹות  ָּכ ְר ִכ עּו ְּב ְס ּכֹל ָנ ים40ַה ִר ָּג ֻב ים ּוְמ ִד ָל   ?  ְי

ָּמ • ְך ַּכ ַס ְּב דּוַע ֶׁש רֹות ִאם ָי ָּכ ְר ִכ עּו ְּב ְס ים ָנ ִר ָּג ֻב ָּמה ְמ ַכ ים ְו ִד ָל ה ְי

רֹות  ָּכ ְר ִכ עּו ְּב ְס ּכֹל ָנ ים 34ַה ִר ָּג ֻב ים ּוְמ ִד ָל  ?  ְי

ְך  • ַס ְּב דּוַע ֶׁש רֹות ִאם ָי ָּכ ְר ִכ עּו ְּב ְס ים ָנ ִר ָּג ֻב ָּמה ְמ ַכ ים ְו ִד ָל ָּמה ְי ַּכ

רֹות  ָּכ ְר ִכ עּו ְּב ְס ּכֹל ָנ ים ְי22ַה ִר ָּג ֻב ים ּוְמ ִד   ? ָל
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   ?6  
?

  

   

  

ן ַג ַחּיֹות- ֲארּוַחת ֵּפרֹות ְלקֹוִפים ְּב   ַה

קּו 25- ְל ְּל ים ִח נֹות75 קֹוִפ ָּנ   . ַּב

נֹות ָּנ ה ֶׁשל ַּב ֶו ָּפר ָׁש ְס ֵּבל ִמ   .ּכֹל קֹוף ִק

ֵּבל ּכֹל קֹוף נֹות ִק ָּנ ָּמה ַּב   ?  ַּכ

  

ֱאכֹל - ַעל יְך ֶל ִר רֹוֵפא ּכֹל קֹוף ָצ ַצת ָה ָל ְמ י ַה נֹות ִּפ ָּנ ַב נֹוָסף ְל ְּב

ים ִר ֵח רֹות ֲא רּוָחה- ַּגם ֵּפ ָחד ְּבכֹל ֲא י ֶא ִר ָפחֹות ְּפ   .ְל

י ּפּוֵח נֹות ַּת ְק יטּו ִל ִל ְח ּיֹות ֶה ַח ן ַה ַג ים- ְּב ִס ַאָּג ץ ְו   .ֵע

ים ִז ָּג ַאְר ים ְּב ים קֹוִנ ִס ַאָּג ָה ץ ְו ֵע י ָה ּפּוֵח   . ֶאת ַּת

ז ֵיׁש  ָּג ץ אֹו 30ְּבכֹל ַאְר י ֵע ּפּוֵח ים ַא30 ַּת ִס   .ָּג

  

ין ִמ ְז ַה יְך ְל ִר ים ָצ ִס ָּמה ַאָּג ַכ ץ ְו י ֵע ּפּוֵח ָּמה ַּת ָּכל , ַּכ ְך ֶׁש ָּכ

רֹות  רּו ֵּפ ֲא ָּׁש לֹא ִי רֹות ְו ָּפר ֵּפ ְס לּו אֹותֹו ִמ ְּב ַק ים ְי ּקֹוֵפ   ?ַה

  

רֹות ֵּפ ַּית ַה ִנ ְק ים ִּב יִל ִע יֹות ְי ְה לּו ִל ְּד ַּת ְׁש   ! !!ִה

ָׁשרּות ַאַחת ְפ ֶא ְׁשמּו יֹוֵתר ֵמ רֹוןִר ָת ִפ   . ְל
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     הערות 

  
   למורה

  

ובו    .משימות 6מרכזון 

חד שאלות  מהמשימות  אחת  בעזרת- בכל  לפתור  שניתן    שלביות 

חיבור חילוק, חיסור, תרגילי  או  מצב. כפל  גם  הוצג  משימה    בכל 

התלמידים  נשאלים  אם–שבו  קורה  היה  מה   . . .  

אחד מפתרון  יותר  להן  יש  שלפעמים  פתוחות  שאלות  יוצרים  אלה  או , מצבים 

שגרתיות שאינן  באסטרטגיות  לפתרון  להגיע    .שניתן 

ועל  בשאלה  המוצגים  האילוצים  הבנת  על  מבוסס  האפשריים  הפתרונות  י  מיצו  

שונות ולכפולות  שונים  למחוברים  מספרים  מזמנים . פירוק  מהמצבים  חלק 

שונות   . הכללות 

תלמידיםהמ קבוצת  של  עצמית  לעבודה  מעובדות  לתלמידים , שימות  ומתאימות 

ג לדון . ומעלה' מכיתות  ובו  מסכם  דיון  לקיים  משימה  בכל  העבודה  לאחר  מומלץ 

אליהם להגיע  השונות  ובדרכים  הפתרונות    .במרחב 

במשימות העבודה  בעקבות  נוספים  לדיונים  והצעות  הערות    .להלן 
  
  
לח. 1 עוגיות  מחלק  לחאודי  עוגיות  מחלק  . 1  בריםבריםאודי 
  

אחד49את  לחבר  לחלק  יכול  אודי  גיות  העו ל49 - ל,   או  חברים  חברים7 -    ) כל . 

של    ) 49המחלקים 

די  לאו ו  הי ו  לחברי ות  גי העו את  וחילק  שאכל  י  גיות66לפנ עו החברים , לכן.   מספר 

הוא   :האפשרי 

כלומר– 66, 33, 22, 11, 6, 3, 2, 1 של ,   המחלקים    . 66כל 

לה שיטתית  בדרך  ן  לדו פתרונות מומלץ  של  וגות  ז ן  שבי ובקשר  הפתרונות  מרחב  צגת 

מקבל 2: כגון חבר  כשכל  חברים  ו33  ות  גי עו מקבל 33 -   חבר  כשכל  חברים  גיות2  עו  .  

  

בית. 2 ביתשעורי  . 2  שעורי 
  

נתנה  המורה  שעבר  תרגילים48בשבוע  הוא.   לפתור  והצלחתי  שיתכן  התרגילים  : מספר 

31 ,32 ,33 . . .  48 , יות18כלומר   אפשרו התר.   הואומספר  לפתור  הצלחתי  שלא    : גילים 

0 ,1 ,2 . . יות- 17. אפשרו של  מספר  אותו    .  

לפתור  שהצלחתי  האפשרות  קיימת  ולא  תרגילים 24מאחר  לפתור (  שהצלחתי  ן  נתו כי 

מ תרגילים30 - יותר  למספר , )  וה  שו לפתור  שהצלחתי  התרגילים  שמספר  יתכן  לא 

לפתור הצלחתי  שלא    . התרגילים 

מהתלמידים  לבקש  במשפט אפשר  התרגילים   מספר  את  בשבוע " לשנות  הצלחתי  אם 

מ ותר  י לפתור  תרגילים30 - שעבר  נות, "   הפתרו במרחב  יכלל  זה  שמצב  זה . כך  במקרה 
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תלמידים. 3 תלמידיםכמה  ? . 3  ? כמה 
  

לומדים בכ א  לומדים 96יתות  ב  ובכיתות  תלמידים  תלמידים115   .  

והמספר  ב96מאחר  מתחלק  מספר , 3 -   אותו  יהיה  מהכיתות  אחת  בכל  שבו  מצב  יתכן 

( תלמידים בכיתה32.  תלמידים    . המשימה ) להמשך  בהקשר  ן  י לצי חשוב  זאת  עם  יחד 

ולכן תלמידים  מספר  אותו  יש  מהכיתות  אחת  שבכל  במפורש  נאמר  התלמידים ,שלא   

שסכומם  אחרים  מספרים  שלושה  לקבוע  הנהוגות (96יכולים  הנורמות  .בגבול  (  

ל לחלק  ניתן  לא  ב  בכיתות  התלמידים  מספר  מכיתות 3 - את  אחת  שבכל  יתכן  לא  ולכן   

תלמידים מספר  אותו  יהיה    . ב 

עד  להושיב  אפשר  שולחן  כל  סביב  שאם  לב  לשים  תלמידים4חשוב  שבו ,   מצב  יתכן  

מס של בכיתה  כפולה  יהיה  לא  התלמידים  מספר  יימת  ישבו 4ו שבו  שולחן  יהיה  ולכן   

מ תלמידים4 - פחות    .  

בשאלה ן  לדו כיתה- אפשר  בכל  התלמידים  מספר  את  לקבוע  כדאי  איך  שמספר ,   כך 

ותר בי הקטן  יהיה  הכולל  זה. השולחנות  מכיתות , במקרה  ובשתיים  א  מכיתות  אחת  בכל 

כפולה  שהוא  מספר  להיות  חייב  כפולה , 4של ב   יהיה  לא  המספר  השלישית  ב  ובכיתה 

א ניתן, לדוגמה. 4של  מכיתות  אחת  בכל  לקבוע  ב 32  כיתות  די  תלמי ואת  תלמידים   

כך ו39, 36: לחלק    - 40 .  

  

בכדורים . 4  בכדורים משחקים  . 4  משחקים 
  

משתתף לכל  לחלק  שיש  הכדורים  מספר  מהו  נקבע  לא  האדומים  הכדורים  מה . במשחק 

א יש  משתתף  שלכל  הוא  כדוריםשנקבע  של  המספר   אותו  ביותר , לכן. ת  הקטן  המספר 

הוא משתתף  לכל  לחלק  שאפשר  כדורים  ול1 - של  לפחות 8 -   צריך  המאמן  משתתפים   8 

ול לפחות 10 - כדורים  צריך  המאמן  משתתפים  כדורים10    .  

למאמן  יש  של 24אם  המחלקים  כל  להיות  יכול  המשתתפים  שמספר  הרי  כדורים   24 –  

1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,8 ,12 ,24 .  

ו  הי שלמאמן  מספר 38למקרה  דו  בי נשארו  הכדורים  את  שחילק  שלאחר  ידוע  ו כדורים   

ות  - כדורים להי יכולים  המאמן   אצל  שנשארו  הכדורים  מספר  מה  ו  לנ ידוע  ולא  מאחר   

רבים נות  פתרו זה  דו  . למקרה  בי השאיר  שהמאמן  את 2יתכן  חילק  ואז  כדורים   36 

לחל. הכדורים  יות  האפשרו של מספר  המחלקים  כמספר  הוא  גם . 36וקה  יתכן  אולם 

כדורים של  אחר  מספר  ו  בידי השאיר  ן.  שהוא  כגו אילוצים  להוסיף  ן  ו בדי   : ניתן 

מ -  פחות  ו  די בי השאיר  ולשאול3 - המאמן  כדורים  של -   ותר  בי הקטן  המספר  מה   

להיות שיכול    או?  שחקנים 

אי -  הוא  השחקנים  שמספר  גי - ידוע  ו האפשר. ז הפתרונות  הם  יםמה   ?  י
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סוסים. 5 עם  בכרכרות  סוסיםמטיילים  עם  בכרכרות  . 5  מטיילים 
  

לשבת - על יכולים  כרכרה  בכל  הבעיה  תנאי  אחד4פי  ומבוגר  ילדים    .  

של , לכן יספיקו 8לנסיעה  ילדים  גרים2  מבו של , לכן.   י  ו בלו צורך  ן  מבוגרים 4אי  

ו ז של . לקבוצה  כרכרות4נסיעה  עוד  שכירת  תחייב  מבוגרים    .  

של  בד32לנסיעה  צורך  יש  ילדים  ב  וים8 - יוק  מלו מבוגרים   .  

של  יספיקו 40לנסיעה  לא  ילדים  מבוגרים4  ב.   צורך  גרים10 - יש  מבו  .  

של  ב5לנסיעה  די  ילדים  מבוגרים2 -    ) הוחלף.  למבוגרים  הילדים  ן  בי היחס  .כאן  (  

  

ג יש 1- בכיתה  תלמידים35  להצטרף .   צריכים  בכרכרות  מבוגרים9לנסיעה  מבוגרים 8.    

לכרכר אחד  כל  שבהן  יצטרפו  שבה 4ות  לכרכרה  יצטרף  התשיעי  והמבוגר  תלמידים     

בלבד3 תלמידים    .  

ג יש 2- בכיתה  תלמידים37  להצטרף .   צריכים  בכרכרות  מבוגרים 10לנסיעה   .  

שבהן 9 לכרכרות  אחד  כל  יצטרפו  מבוגרים  בכרכרה 4  ייסע  רי  העשי והמבוגר  תלמידים   

בלבד אחד  תלמיד    .עם 

ג יש 3- בכיתה  תלמידים36  להצטרף לנ.   צריכים  בכרכרות  מבוגרים9סיעה  אחד .   כל 

ובה  לכרכרה  יצטרף  תלמידים4מהם   .  

ול לטי ביחד  תצאנה  הכיתות  כל  אחד , אם  במבוגר  לחסוך  יהיה  הבודד –ניתן  התלמיד   

ג ג2 - מכיתה  מכיתה  התלמידים  לשלושת  להצטרף  וכל  י   - 1 .  

  

בכרכרות  נסעו  ומבוגרים  40אם  ילדים  ש(  כפולה  שהוא  שבכל 8יש ) 5ל מספר  קבוצות   

מהן  ומבוגר4אחת  תלמידים  ו32, כלומר.   תלמידים  מבוגרים8 -     .  

בכרכרות  נסעו  יש  34אם  ומבוגרים  ילדים  מהן 6  אחת  שבכל  קבוצות   תלמידים 4   

אחד הכל , ומבוגר  ו24סך  תלמידים  מבוגרים 6  ילדים30(   ו מבוגרים  משתתפים 4ועוד )    

אחד3שמהם  ומבוגר  תלמידים  ו27: כלומר.   תלמידים  מבוגרים7 -     .  

בכרכרות   נסעו  ו 22אם  יהי ומבוגרים  ילדים  ו17  תלמידים  מבוגרים5 -    .  

  

בגן. 6 לקופים  פירות  בגןארוחת  לקופים  פירות  -. 6  החיות החיות -ארוחת 
  

קיבל  קוף  בננות3כל    .  

יש  מהם  אחד  שבכל  בארגזים  נים  קו והאגסים  העץ  תפוחי  ואת  או 30מאחר  עץ  תפוחי   

אגסים 30 לפחו,   ן  להזמי יבים  אחד3ת חי פרי  לפחות  קוף  לכל  שיהיה  כדי  ארגזים  אבל .  

ישארו  זה  פירות15במקרה  הבעיה-   לתנאי  בניגוד  לקנות ,  לכן.   פרי  5צריך  י  ארגז  

קוף 150שבהם  לכל  בשווה   וה  שו לחלק  ניתן  שאותם  פירות  לקוף2(   פירות    . מאחר )

את יקבלו  הקופים  שכל  זה  במצב  יתכן  לא  גי  ו ז ו  ננ אי הארגזים  של ומספר  ההרכב  אותו   

( הארוחה זה.  במצב  ו  יתכנ י הרכבים  לו  אי לבדוק    )ניתן 

לקנות  יבים  חי הרכב  באותו  פירות  של  מספר  אותו  הקופים   לכל  לתת  רוצים  י 5אם  ארגז  

ו תפוחי5 - אגסים  י  ארגז יקבל . עץ-   קוף  כל  זה  תפוחי2במקרה  ו-   אגסים2 - עץ   .  
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אוּדִי מְחַלֵּק עוּגִיּוֹת לַחֲבֵרִים


אוּדִי אָכַל 17 עוּגִיּוֹת.


אֶת שְׁאָר 49 הָעוּגִיּוֹת הוּא חִלֵּק לַחֲבֵרָיו.


כָּל אַחַד מֵהַחֲבֵרִים קִבֵּל אוֹתוֹ מִסְפָּר שֶׁל עוּגִיּוֹת.


· כַּמָּה עוּגִיּוֹת הָיוּ לְאוּדִי לִפְנֵי שֶׁאָכַל עוּגִיּוֹת? 


· לְכַמָּה חֲבֵרִים חִלֵּק אוּדִי עוּגִיּוֹת?  


וְאִם אוּדִי הָיָה מְחַלֵּק אֶת כָּל הָעוּגִיּוֹת לַחֲבֵרִים, וּבְעַצְמוֹ לֹא  אוֹכֵל עוּגִיּוֹת.


לְכָל אַחַד מֵהַחֲבֵרִים הָיָה מֵחֵלֶק  אוֹתוֹ מִסְפָּר שֶׁל עוּגִיּוֹת.


לְכַמָּה חֲבֵרִים הָיָה יָכֹל אוּדִי לְחֵלֶק עוּגִיּוֹת? 


רָשְׁמוּ אֶת כָּל הַתְּשׁוּבוֹת הָאֶפְשָׁרֻיּוֹת.





שִׁעוּרֵי בַּיִת


הַמּוֹרָה נָתְנָה הַשָּׁבוּעַ 30 תַּרְגִּילִים כְּשִׁעוּרֵי בַּיִת. 


מִסְפָּר הַתַּרְגִּילִים קָטָן בִּ-18 מִמִּסְפָּר הַתַּרְגִּילִים שֶׁהַמּוֹרָה נָתְנָה בַּשָּׁבוּעַ שֶׁעָבַר. 

· כַּמָּה תַּרְגִּילִים הַמּוֹרָה נָתְנָה בַּשָּׁבוּעַ שֶׁעָבַר?  


אִם הִצְלַחְתִּי בַּשָּׁבוּעַ שֶׁעָבָר לִפְתֹּר  יוֹתֵר מֵ-30  תַּרְגִּילִים.  


* כַּמָּה תַּרְגִּילִים יִתָּכֵן שֶׁהִצְלַחְתִּי לִפְתֹּר בַּשָּׁבוּעַ שֶׁעָבַר?


* כַּמָּה תַּרְגִּילִים יִתָּכֵן שֶׁלֹּא הִצְלַחְתִּי לִפְתֹּר  בְּשָׁבוּעַ   


   שֶׁעָבָר? 


* הַאִם יִתָּכֵן שֶׁמִּסְפָּר הַתַּרְגִּילִים שֶׁהִצְלַחְתִּי לִפְתֹּר שָׁוֶה 

   לַמִּסְפָּר הַתַּרְגִּילִים שֶׁלֹּא הִצְלַחְתִּי לִפְתֹּר? נַמְּקוּ.

אֶת כָּל הַתַּרְגִּילִים שֶׁהִצְלַחְתִּי לִפְתֹּר רָשַׁמְתִּי בִּשְׁלֹשָׁה טוּרִים. בְּכֹל טוּר הָיָה אוֹתוֹ מִסְפָּר שֶׁל תַּרְגִּילִים.


 כַּמָּה תַּרְגִּילִים אַתֶּם חוֹשְׁבִים שֶׁהִצְלַחְתִּי לִפְתֹּר?  


הַסְבִּירוּ-מַדּוּעַ אַתֶּם חוֹשְׁבִים כָּךְ.


רָשְׁמוּ אֶת כָּל הַתְּשׁוּבוֹת הָאֶפְשָׁרֻיּוֹת.




כַּמָּה תַּלְמִידִים?  


בְּכִתּוֹת א' לוֹמְדִים  96 תַּלְמִידִים. 


מִסְפָּר הַתַּלְמִידִים בְּכִתּוֹת בּ'  גָּדוֹל בִּ-19 מִמִּסְפָּר הַתַּלְמִידִים שֶׁבְּכִתּוֹת א'. 


כַּמָּה תַּלְמִידִים לוֹמְדִים בְּכִתּוֹת בּ'?


בְּכֹל שִׁכְבָה יֵשׁ שָׁלֹשׁ כִּתּוֹת.

הַאִם יִתָּכֵן שֶׁבְּכֹל אַחַת מִכִּתּוֹת א' יִהְיֶה אוֹתוֹ מִסְפָּר


תַּלְמִידִים?  נַמְּקוּ.

הַאִם יִתָּכֵן שֶׁבְּכֹל אַחַת מִכִּתּוֹת בִּ' יִהְיֶה אוֹתוֹ מִסְפָּר


תַּלְמִידִים?  נַמְּקוּ.

קִבְעוּ מָה מִסְפָּר הַתַּלְמִידִים בְּכֹל אַחַת מֵהַכִּתּוֹת.


אִם סְבִיב כֹּל שֻׁלְחָן אֶפְשָׁר לְהוֹשִׁיב עַד 4 תַּלְמִידִים. 


כַּמָּה שֻׁלְחָנוֹת צָרִיךְ לְהַכְנִיס לְכֹל אַחַת מֵהַכִּתּוֹת? 


בְּנוּ טַבְלָה לְכֹל כִּתָּה וְהִשְׁלִימוּ בָּהּ אֶת הַמִּסְפָּרִים הַחֲסֵרִים:

דֻּגְמָה:




  


מִשְׂחָקִים בְּכַדּוּרִים  

בְּמִשְׂחָק הַכַּדּוּרִים הַלְּבָנִים לְכֹל מִשְׁתַּתֵּף יֵשׁ 5 כַּדּוּרִים.


הַמְּאַמֵּן מֵחֵלֶק למִשְׁתַּתְּפִים אֶת הַכַּדּוּרִים הַלְּבָנִים.


 כַּמָּה כַּדּוּרִים לְבָנִים יְחַלֵּק לְ-4 מִשְׁתַּתְּפִים? 


 כַּמָּה כַּדּוּרִים לְבָנִים יְחַלֵּק לְ- 8 מִשְׁתַּתְּפִים? 


 כַּמָּה כַּדּוּרִים לְבָנִים יְחַלֵּק לְ- 10 מִשְׁתַּתְּפִים? 


 לְכַמָּה מִשְׁתַּתְּפִים הוּא חִלֵּק 65 כַּדּוּרִים לְבָנִים?

בְּמִשְׂחָק הַכַּדּוּרִים הָאֲדֻמִּים לְכָל אֶחָד מֵהַמִּשְׁתַּתְּפִים יֵשׁ אוֹתוֹ מִסְפָּר שֶׁל כַּדּוּרִים. בַּמִּשְׂחָק מִשְׁתַּתְּפִים לְפָחוֹת 2 שַׂחְקָנִים.


 הַמְּאַמֵּן מֵחֵלֶק למִשְׁתַּתְּפִים אֶת הַכַּדּוּרִים הָאֲדֻמִּים.


 מָה הַמִּסְפָּר הַקָּטָן בְּיוֹתֵר שֶׁל כַּדּוּרִים אֲדֻמִּים שֶׁצָּרִיךְ  


   לְ-8 מִשְׁתַּתְּפִים?  לְ-10 מִשְׁתַּתְּפִים?     

וְאִם הַמְּאַמֵּן מְחַלֵּק  24 כַּדּוּרִים אֲדֻמִּים. 


כַּמָּה שַׂחְקָנִים יְכוֹלִים לְשַׂחֵק בְּמִשְׂחָק? 


רָשְׁמוּ אֶת כָּל הַתְּשׁוּבוֹת הָאֶפְשָׁרֻיּוֹת.


וְאִם לִמְאַמֵּן הָיוּ  38 כַּדּוּרִים אֲדֻמִּים וְאַחֲרֵי שֶׁהוּא חִלֵּק נִשְׁאֲרוּ לוֹ מִסְפָּר כַּדּוּרִים.


כַּמָּה שַׂחְקָנִים יְכוֹלִים לְשַׂחֵק בְּמִשְׂחָק? 


רִשְׁמוּ יוֹתֵר מִתְּשׁוּבָה אַחַת.




מְטַיְּלִים בְּכִרְכָּרוֹת עִם סוּסִים

בַּטִּיּוּל הַיְּלָדִים נָסְעוּ בְּכִרְכָּרוֹת עִם סוּסִים.


בְּכֹל כִּרְכָּרָה יְכוֹלִים לָשֶׁבֶת לֹא יוֹתֵר מֵ-4 יְלָדִים 


וּמְבֻגָּר אֶחָד. 


עַל-פִּי כְּלָלֵי הַבְּטִיחוּת-חַיָּב לִהְיוֹת מְבֻגָּר בְּכֹל כִּרְכָּרָה!


הַאִם יִתָּכֵן שְׁ: 


 בְּכִרְכָּרוֹת נָסְעוּ 8 יְלָדִים וְ-4 מְבֻגָּרִים?   נַמְּקוּ.


 בְּכִרְכָּרוֹת נָסְעוּ 32 יְלָדִים וְ-8 מְבֻגָּרִים?  נַמְּקוּ


 בְּכִרְכָּרוֹת נָסְעוּ 40 יְלָדִים וְ-4 מְבֻגָּרִים?  נַמְּקוּ


 בְּכִרְכָּרוֹת נָסְעוּ 5 יְלָדִים  וְ-20 מְבֻגָּרִים ?

בְּכִתָּה ג-1 יֵשׁ 35 תַּלְמִידִים-כַּמָּה מְבֻגָּרִים צְרִיכִים לְהִצְטָרֵף אֲלֵיהֶם לִנְסִיעָה בְּכִרְכָּרוֹת? 


בְּכִתָּה ג-2 יֵשׁ 37 תַּלְמִידִים-כַּמָּה מְבֻגָּרִים צְרִיכִים לְהִצְטָרֵף אֲלֵיהֶם לִנְסִיעָה בְּכִרְכָּרוֹת? 


בְּכִתָּה ג-3  יֵשׁ 36 תַּלְמִידִים-כַּמָּה מְבֻגָּרִים צְרִיכִים לְהִצְטָרֵף אֲלֵיהֶם לִנְסִיעָה בְּכִרְכָּרוֹת?


 וְאִם כֹּל כִּתּוֹת ג' יָצְאוּ בְּיַחַד לְטִיּוּל- כַּמָּה מְבֻגָּרִים צְרִיכִים לְהִצְטָרֵף? 

 כַּמָּה יְלָדִים וְכַמָּה מְבֻגָּרִים נָסְעוּ בְּכִרְכָּרוֹת אִם יָדוּעַ שֶׁבְּסַךְ הַכֹּל נָסְעוּ בְּכִרְכָּרוֹת 40 יְלָדִים וּמְבֻגָּרִים? 


 כַּמָּה יְלָדִים וְכַמָּה מְבֻגָּרִים נָסְעוּ בְּכִרְכָּרוֹת אִם יָדוּעַ שֶׁבְּסַךְ הַכֹּל נָסְעוּ בְּכִרְכָּרוֹת 34 יְלָדִים וּמְבֻגָּרִים ? 

 כַּמָּה יְלָדִים וְכַמָּה מְבֻגָּרִים נָסְעוּ בְּכִרְכָּרוֹת אִם יָדוּעַ שֶׁבְּסַךְ הַכֹּל נָסְעוּ בְּכִרְכָּרוֹת 22 יְלָדִים וּמְבֻגָּרִים? 


 


אֲרוּחַת פֵּרוֹת לְקוֹפִים בְּגַן-הַחַיּוֹת


לְ-25 קוֹפִים חִלְּקוּ 75 בַּנָּנוֹת.


כֹּל קוֹף קִבֵּל מִסְפָּר שָׁוֶה שֶׁל בַּנָּנוֹת.


כַּמָּה בַּנָּנוֹת קִבֵּל כֹּל קוֹף?  


עַל-פִּי הַמְלָצַת הָרוֹפֵא כֹּל קוֹף צָרִיךְ לֶאֱכֹל בְּנוֹסָף לְבַנָּנוֹת גַּם פֵּרוֹת אֲחֵרִים-לְפָחוֹת פְּרִי אֶחָד בְּכֹל אֲרוּחָה.


בְּגַן הַחַיּוֹת הֶחְלִיטוּ לִקְנוֹת תַּפּוּחֵי-עֵץ וְאַגָּסִים.


אֶת תַּפּוּחֵי הָעֵץ וְהָאַגָּסִים קוֹנִים בְּאַרְגָּזִים. 


בְּכֹל אַרְגָּז יֵשׁ 30 תַּפּוּחֵי עֵץ אוֹ 30 אַגָּסִים.


כַּמָּה תַּפּוּחֵי עֵץ וְכַמָּה אַגָּסִים צָרִיךְ לְהַזְמִין, כָּךְ שֶׁכָּל הַקּוֹפֵים יְקַבְּלוּ אוֹתוֹ מִסְפָּר פֵּרוֹת וְלֹא יִשָּׁאֲרוּ פֵּרוֹת ?

הִשְׁתַּדְּלוּ לִהְיוֹת יְעִילִים בִּקְנִיַּת הַפֵּרוֹת! !!


רִשְׁמוּ יוֹתֵר מֵאֶפְשָׁרוּת אַחַת לְפִתָרוֹן.




מרכזון ובו 6 משימות.


בכל אחת מהמשימות שאלות חד-שלביות שניתן לפתור בעזרת


תרגילי חיבור, חיסור, כפל או חילוק. בכל משימה הוצג גם מצב


שבו נשאלים התלמידים – מה היה קורה אם...


מצבים אלה יוצרים שאלות פתוחות שלפעמים יש להן יותר מפתרון אחד, או שניתן להגיע לפתרון באסטרטגיות שאינן שגרתיות.


 מיצוי הפתרונות האפשריים מבוסס על הבנת האילוצים המוצגים בשאלה ועל פירוק מספרים למחוברים שונים ולכפולות שונות. חלק מהמצבים מזמנים הכללות שונות. 


המשימות מעובדות לעבודה עצמית של קבוצת תלמידים, ומתאימות לתלמידים מכיתות ג' ומעלה. מומלץ לאחר העבודה בכל משימה לקיים דיון מסכם ובו לדון במרחב הפתרונות ובדרכים השונות להגיע אליהם.


להלן הערות והצעות לדיונים נוספים בעקבות העבודה במשימות.


1. אודי מחלק עוגיות לחברים


את 49 העוגיות אודי יכול לחלק לחבר אחד, ל- 49 חברים או ל- 7 חברים. (כל המחלקים של 49) 


לפני שאכל וחילק את העוגיות לחבריו היו לאודי 66 עוגיות. לכן, מספר החברים האפשרי הוא:


1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66 – כלומר, כל המחלקים של 66. 


מומלץ לדון בדרך שיטתית להצגת מרחב הפתרונות ובקשר שבין זוגות של פתרונות כגון: 2 חברים כשכל חבר מקבל 33 עוגיות ו- 33 חברים כשכל חבר מקבל 2 עוגיות.


2. שעורי בית


בשבוע שעבר המורה נתנה 48 תרגילים. מספר התרגילים שיתכן והצלחתי לפתור הוא: 31, 32, 33 ... 48 , כלומר 18 אפשרויות. ומספר התרגילים שלא הצלחתי לפתור הוא: 


0, 1, 2... 17- אותו מספר של אפשרויות. 


מאחר ולא קיימת האפשרות שהצלחתי לפתור 24 תרגילים (כי נתון שהצלחתי לפתור יותר מ- 30 תרגילים), לא יתכן שמספר התרגילים שהצלחתי לפתור שווה למספר התרגילים שלא הצלחתי לפתור. 


אפשר לבקש מהתלמידים לשנות את מספר התרגילים  במשפט " אם הצלחתי בשבוע שעבר לפתור יותר מ- 30 תרגילים" , כך שמצב זה יכלל במרחב הפתרונות. במקרה זה כל מספר קטן מ- 24  שיוצב במשפט- יאפשר מצב שבו מספר התרגילים שהצלחתי לפתור שווה למספר התרגילים שלא הצלחתי לפתור. 


3. כמה תלמידים? 


בכיתות א לומדים 96 תלמידים ובכיתות ב לומדים 115 תלמידים.


מאחר והמספר 96 מתחלק ב- 3, יתכן מצב שבו בכל אחת מהכיתות יהיה אותו מספר תלמידים. ( 32 תלמידים בכיתה). יחד עם זאת חשוב לציין בהקשר להמשך המשימה שלא נאמר במפורש שבכל אחת מהכיתות יש אותו מספר תלמידים ולכן, התלמידים יכולים לקבוע שלושה מספרים אחרים שסכומם 96 (בגבול הנורמות הנהוגות).


את מספר התלמידים בכיתות ב לא ניתן לחלק ל- 3 ולכן לא יתכן שבכל אחת מכיתות ב יהיה אותו מספר תלמידים. 


חשוב לשים לב שאם סביב כל שולחן אפשר להושיב עד 4 תלמידים, יתכן  מצב שבו בכיתה מסויימת מספר התלמידים לא יהיה כפולה של 4 ולכן יהיה שולחן שבו ישבו פחות מ- 4 תלמידים. 


אפשר לדון בשאלה- איך כדאי לקבוע את מספר התלמידים בכל כיתה, כך שמספר השולחנות הכולל יהיה הקטן ביותר. במקרה זה, בכל אחת מכיתות א ובשתיים מכיתות ב  חייב להיות מספר שהוא כפולה של 4, ובכיתה ב השלישית המספר לא יהיה כפולה של 4. לדוגמה, ניתן לקבוע בכל אחת מכיתות א 32 תלמידים ואת תלמידי כיתות ב לחלק כך: 36, 39 ו- 40. 


 4. משחקים בכדורים 


במשחק הכדורים האדומים לא נקבע מהו מספר הכדורים שיש לחלק לכל משתתף. מה שנקבע הוא שלכל משתתף יש את אותו המספר  של כדורים. לכן, המספר הקטן ביותר של כדורים שאפשר לחלק לכל משתתף הוא- 1 ול- 8 משתתפים המאמן צריך לפחות 8 כדורים ול- 10 משתתפים המאמן צריך לפחות 10 כדורים. 


אם יש למאמן 24 כדורים הרי שמספר המשתתפים יכול להיות כל המחלקים של 24 –

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. 


למקרה שלמאמן היו 38 כדורים וידוע שלאחר שחילק את הכדורים נשארו בידו מספר כדורים- מאחר ולא ידוע לנו מה מספר הכדורים שנשארו אצל המאמן  יכולים להיות  למקרה זה פתרונות רבים. יתכן שהמאמן השאיר בידו  2 כדורים ואז חילק את 36 הכדורים . מספר האפשרויות לחלוקה הוא כמספר המחלקים של 36. אולם יתכן גם שהוא השאיר בידיו מספר אחר של כדורים.  ניתן בדיון להוסיף אילוצים כגון: 


· המאמן השאיר בידיו פחות מ- 3 כדורים ולשאול- מה המספר הקטן ביותר של שחקנים שיכול להיות?  או


· ידוע שמספר השחקנים הוא אי-זוגי . מה הם הפתרונות האפשריים?  

5. מטיילים בכרכרות עם סוסים


על-פי תנאי הבעיה בכל כרכרה יכולים לשבת 4 ילדים ומבוגר אחד. 


לכן, לנסיעה של 8 ילדים יספיקו 2 מבוגרים. לכן, אין צורך בלווי של 4 מבוגרים לקבוצה זו. נסיעה של 4 מבוגרים תחייב שכירת עוד כרכרות. 


לנסיעה של 32 ילדים יש צורך בדיוק ב- 8 מבוגרים מלווים.


לנסיעה של 40 ילדים לא יספיקו 4 מבוגרים. יש צורך ב- 10 מבוגרים.


לנסיעה של 5 ילדים די ב- 2 מבוגרים. (כאן היחס בין הילדים למבוגרים הוחלף).


בכיתה ג-1 יש 35 תלמידים. לנסיעה בכרכרות צריכים להצטרף 9 מבוגרים. 8 מבוגרים יצטרפו כל אחד לכרכרות שבהן  4 תלמידים והמבוגר התשיעי יצטרף לכרכרה שבה 


3 תלמידים בלבד. 


בכיתה ג-2 יש 37 תלמידים. לנסיעה בכרכרות צריכים להצטרף 10 מבוגרים .


9 מבוגרים יצטרפו כל אחד לכרכרות שבהן 4 תלמידים והמבוגר העשירי ייסע בכרכרה עם תלמיד אחד בלבד.


בכיתה ג-3 יש 36 תלמידים. לנסיעה בכרכרות צריכים להצטרף 9 מבוגרים. כל אחד מהם יצטרף לכרכרה ובה 4 תלמידים.


אם כל הכיתות תצאנה ביחד לטיול, ניתן יהיה לחסוך במבוגר אחד – התלמיד הבודד מכיתה ג- 2 יוכל להצטרף לשלושת התלמידים מכיתה ג- 1. 


אם נסעו בכרכרות 40 ילדים ומבוגרים  (מספר שהוא כפולה של 5) יש 8 קבוצות שבכל אחת מהן 4 תלמידים ומבוגר. כלומר, 32 תלמידים ו- 8 מבוגרים. 


אם נסעו בכרכרות 34 ילדים ומבוגרים יש  6 קבוצות  שבכל אחת מהן 4 תלמידים ומבוגר אחד, סך הכל 24 תלמידים ו6 מבוגרים ( 30 מבוגרים וילדים) ועוד 4 משתתפים שמהם 3 תלמידים ומבוגר אחד. כלומר: 27 תלמידים ו- 7 מבוגרים. 


אם נסעו בכרכרות  22 ילדים ומבוגרים יהיו 17 תלמידים ו- 5 מבוגרים.


6. ארוחת פירות לקופים בגן-החיות 


כל קוף קיבל 3 בננות. 


מאחר ואת תפוחי העץ והאגסים קונים בארגזים שבכל אחד מהם יש 30 תפוחי עץ או 30 אגסים , חייבים להזמין לפחות 3 ארגזים כדי שיהיה לכל קוף לפחות פרי אחד. אבל במקרה זה ישארו 15 פירות- בניגוד לתנאי הבעיה. לכן,  צריך לקנות 5 ארגזי פרי  שבהם 150 פירות שאותם ניתן לחלק שווה בשווה  לכל קוף ( 2 פירות לקוף). מאחר ומספר הארגזים איננו זוגי לא יתכן במצב זה שכל הקופים יקבלו את אותו ההרכב של הארוחה. ( ניתן לבדוק אילו הרכבים ייתכנו במצב זה)


אם רוצים לתת לכל הקופים  אותו מספר של פירות באותו הרכב חייבים לקנות 5 ארגזי אגסים ו- 5 ארגזי תפוחי-עץ. במקרה זה כל קוף יקבל 2 תפוחי-עץ ו- 2 אגסים.
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