כיתות ג-ה

השלימו מספרים בהתאם :
37 - ____ + ____ = 37
כמה מספרים שונים אפשר להשלים ________:
הסבירו את תשובתכם ________________:

לפניכם המספרים :
11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19
הקיפו  3מספרים שסכומם הוא כפולה של 10
כפולה של  = 10סכום _____ = _______ +___ +
הציעו אפשרויות שונות
מה העיקרון ביצירת הסכום ?___________

חיה גוז'נסקי

אבי חשב על שני מספרים שלמים
האחד קטן מ9-
השני קטן מ 8-
מהו הסכום הכי גדול_______________:
מהי המכפלה הכי קטנה ______________:
מהו ההפרש הכי קטן ________________:
מהו ההפרש הכי גדול ________________:

השלימו את הספרות

 5 , 7 ,2בהתאם :

= + 18
= - 27
= + 67
= X 3

חיה גוז'נסקי

סכום גילי

 3אחים שווה

שניים מהם תאומים

נכפול את המספרים
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בני כמה האחים ?

מ 1-עד 10

כמה אפסים נקבל במכפלה ?

באילו דרכים אפשר להגיע ל, 100-
אם משתמשים באותה ספרה
למשל 99 + 99 : 99 :

גילה חשבה על שני מספרים אי זוגיים
מה אפשר לספר על מכפלתם וסכומם ?

חיה גוז'נסקי

לפניכם המספרים

0 ,1 ,2 ,3 , 4 , 5 , 6

מה יותר גדול מכפלתם או סכומם ?
הסבירו את תשובתכם ?_________________

אבי גר בבית שמספרו דו ספרתי.
מה יכול להיות מספר הבית  ,אם הוא קנה את
הספרות  8 , 7 , 5כדי לרשום את מספר הבית?
מה יהיו מספרי בתי השכנים ,על-פי הצעתכם ______

סכום  3מספרים עוקבים הוא כפולה של 3
האם סכום  5מספרים עוקבים הוא כפולה של  ? 5הוכיחו
מה עם סכום של  6מספרים עוקבים ?
 9מספרים עוקבים ?
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ענבר קראה ספר ,
היא מנתה את הספרות של מספרי העמודים שקראה
וקבלה  89ספרות
כמה עמודים קראה ענבר ?

כמה עמודים בספר קריאה ,
אם רותי מנתה את ספרות מספרי העמודים
וקבלה  51ספרות ?
הסבירו את תשובתכם ___________________:

שי קרא ספר שיש בו  101עמודים
חן קרא ספר שמספרי העמודים שלו מכילים  101ספרות
מי קרא יותר עמודים ומדוע ? __________________

חיה גוז'נסקי

