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  72הם    ______  של ______       25  הם    ______של ______  
  
  

  32הם    ______  של ______      180הם    ______  של ______  
  
  

  200הם    ______  של ______       80   הם ______  של ______  
  
  

  12הם    ______  של ______       48הם    ______  של ______  
  
  

  60הם    ______  של ______       50הם    ______  של ______  
  
  
  

  :פתרו בשתי דרכים שונות
  

  30הם    ______  של ______       30הם    _  _____של ______  
  
  

  40הם    ______  של ______       40הם    ______  של ______  
  
  
  

  .'ז-'ולכתות   Nimble with Numbers  :הפעילות נלקחה מתוך החוברת
By: Leigh Childs, Laura Choate and Polly Hill, Dale Seymour Publications, 1999  
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______  של ______  הם    25


______  של ______  הם    72

______  של ______  הם    180

______  של ______  הם    32

______  של ______  הם    80
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______  של ______  הם    48


______  של ______  הם    12

______  של ______  הם    50


______  של ______  הם    60

פתרו בשתי דרכים שונות:


______  של ______  הם    30


______  של ______  הם    30

______  של ______  הם    40


______  של ______  הם    40
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