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המודים! אל
 היא החשבון למוד שטת הראשונה, בשנה כמו השניה, ממה גס

 תודה, ע״י לא החשבון כללי את משיגים הילדים כלומר, הנסיונית, משטה
 ספיח/ הסתכלות, אקטיבית: שרירים עבודת ידי על מעשה, ע״י אלא

 התלמידים ע״י נעשית הזאת העבודה כל וכדומה; בנין, ציור, שקילה, מדידה,
 המורה בעזרת כמובן — ובסביבתם ידיהם תחת הנמצאים בעצמים עצמם
 לילדים, המוצעות החשבון לשאלות קודמת הזאת העבודה השגחתו. ותחת

 זה בשביל אחריה. הבאות האלו לשאלות ופרוזדור הכנה בתור ומשמשת
 אחד החשבון: ללמוד ספרים מיני שני להוציא אירופה במערב נוהגים

 השאלות באים לתלמידים הנועד שבספר ובשעה למורה, ואחד לתלמידים
 החומר אותו כל למורה בספר נותנים בעצמם, אותם לפתור התלמידים שעל

 אותם להכין ופרק פרק כל לפני לתלמידים לתת המורה שעל לעבודה,
הבאות. החשבון לשאלות

 שהוצאת מפני למורה, מיוהד ספר להוציא למותר מצאתי אנכי אולם
 בעל למורה לו אפשר אי סוף כל וסוף עכשו, מאד קשה דבר הוא כזה כפר

 ,החומר את לתת לרצוי מצאתי זה ולעומת הספר. מתוך תמיד ללמד מסירן
 מיוחד, בפרק כמובן התלמיד, של ספרו בגוף המורה" בעד לעבודה המיסודי

 החומר את לו. לא בחומר אותו לבלבל ולא התלמיד בעד להפריע שלא בדי
 נמצאים וכו׳ 37 ,36 ,32-23 שהמספרים כזה, באופן סדרתי המורה בעד
 לתלמידים, בספר החסרים וכו׳ 34 ,33 ,22—1 והמספרים הספר. בגוף

 תלמידיו עם המורה יעבור וממילא למורה; הנועד המיטודי בפרק נמצאים
 ואחר וכו׳, 22—1 במספרים המסומן המיטודי, שבפרק החומר על קודם>ל

 לעבודה ישר המשך שהן-הן וכו׳ 24 ,23 השאלות את לתלמידים יציע כך
בזמן. להן הקודמת המיטודי, שבפרק המעשית

 ואל המיטודי החופר כמות אל זקוק אינו המורה כי מאליו, מובן
 שישמור ובלבד מהם, לגרוע או עליהם, להוסיף ובידו בכלל, התרגילים כמות

הדרגתו. ועל הספר רוח על
 □ספ^ז המשתמשים שהמורים פי על אף הלמוד, ולאופן לסדר בנוגע

 ובסדר באופן ערוך הספר כי יתרות, מיטודיות להוראות זקוקים אינם זה
אחדות. הערות כאן לתת בכ*ז הנני מדויק, מיסודי
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 מחברת תחלה שיחברו הילדים את להרגיל הטורה על ר ו ב ח ה בלמוד . 1
 יצרפו ,35+46 בחבור: למשל, השביה, שבמחברת העשרות כל עם דויספרתית,

 שמי רק הילד יעשה כזה באופן .6 עליהם יוסיפו ואה״כ קודם 35+40
 תבור(, פ׳ 3) 70+11 ,5+6 ,30+40 למשל: בפעולות, ירבה ולא חבור, פעמים

 היחידות את ואח״כ העשרות את תחלה לחסר צריך סור: ח ב הדין והוא
 —.23—5 ואח״ב ,43—20 מחסרים ?13—25 בחסור למשל, שבמחסר,

 למשל: חדשה, עשרת כשבונים ובכלל, לדו-ספרתיים יחידות כשמוסיפים
 להשלימו כדי חחסרות, היחידות מספר את להוסיף קודם־כל צריך ,38+6

 ואה״ב ,40 ויצאו ,38 על ולהוסיף 6מ- 2 לקחת צריך א. ז. שלמה, לעשרת
 היחידות את לגרוע קודס-כי• צריך בחסור מ■^ הנשארים 4ה־ את מוסיפים
 תחלה גורעים ,73—8 למשל: שבמהסר, היחידות יתר את ואח׳׳כ שבבחסר

לילדים. וטוב קל היותר הוא זה אופן —,5 ואח״ב 3ה״ את
 הרבה מקילה היא כי לילדים, מאד נחוצה הכפל בלוח הבקיאות . 2

 אלא מיכגי באופן אותו ללמד רשאים אנו אין אבל החשבון, מלאכת את
 זר לבקיאות ומועיל סוב ידועה. ובהדרגה שונים ותרגילים פעולות ידי על

 ימצא הלמוד אופן רבועים, ע״י הכפל לוח את ברורה בהכרה לבנות הלמוד
(.£0 )עמוד למורה" ב״פרק המורה

 הפעולות פתרון את לתלמידים להראות רשאי אינו המורה 3
 וההרגל הגסיון את שיקנו ובטרם המאה גבול את שיעברו בטרם בכתב,
פה. על —זה בגבול הפעולות לפתרון

 לך אין כי בחשבון, ביחוד גדול עיקר הוא הלמוד של ההדרגה 4
 בחשבון, כמו הקודם, בחלקו תלוי כך כל יהיה שבו חלק כל אשר למוד,
 אה למשל, השיג, שלא ומי אחריו, הבא למספר יסוד הוא מספר שבל

 תופס שאינו מי וכן השניה, העשרת את גם ישיג לא הראשונה, העשרת
 את העוברים מספרים שישיג הנמנע מן המאה, בגבול המספרים את כראוי
 ישיגו טרם למדרגה וממדרש לסעיף מסעיף לעבור אין ולזאת הזה! הגבול

 וטוב למעשה. מספיק נסיון בו יקנו וטרם הקודם הלמוד את היטב התלמידים
 החדש, אל ולעבור למהר מאשר לילדים, הידוע על מדי יותר מעט להתעכב

הילדים. במח קימא של אחיזה הקודם לו ימצא בטרם
 במטוריקח המורה ימצא החשבון הוראת פרשת של הפרטים יתר

לאור. בקרוב שתצא שלי לחשבון
נוטמן. ר.

ורשה.
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ומאה: בגבול המספרים .1
 ד&ספרי* השגת א(
וכתיבחש. ב(

א׳ ממדרגה וחסור חמד .11
השלמה(. העשרת וסתירת בגין )בלי

 עם שלמות עשרות — א׳ חבור א( .1
.84-80 ,604־9 כבין: יהירות,

 העשרות או היחידות—א׳ הסיר (3
 כגון: דו״ספרתיים. ממספרים

.66—60 י,4—4
 מספרים עם יהירות — *3 הבור ג( .3

.574-2 כגון: ־ספרתיים, דו
 אחדות יחידות — *3 תסור ד(

.49—5 כגון: דו-פפרתיים, ממספרים
 עם שלמות עשרות — *1 הבור ה( 3

.414־20 כגון: דו״ספרמיים, מספרים
 העשרות או העשרות—,ג הסדר 0

 דר• ממספרים היחידות כל עם
,75—25 ,71—30 כגון: ספרתיים,

 דו• עם דו״ספרתיים—ד* חבור (1
.324־45 כגון: ספרתיים,

 דו־ספרתיים מספרים—,ד חסור ח(
36—72 כגון: דו-ספרתיים,8

פ ממדרגה וחמור חבור .111
העשרת(. וסתירת בנין )עם

 דו-ספרתיים עם יחידות—א' חבור א( .1
.534־8 כגון:

 ספרתיים דו• מן יחיהות—א' חסור (3
.73—5 כגון.

 עם דו-ספרתיים — '3 חבור ג( .2
.564־35 כגון: דו-םםרתיים,

 פדר• דו-ספרתיים — '3 חסור ד(
.73—35 כגון: ספרתיים,

חזרה.—ותסור חבור ה(

א׳ וחלוק כפל .17
.50 בגבול

3 ,4 הנכפל—א' כפל א( .1
ספחלן — ר. ד י ד ם — א׳ חלוק (3

2, 4, 3
.0 הנכפל—׳3 כפל ג( .2

המחלק—ב׳ חלוק ד(
4> ,6,3 הנ-פל—ג׳ כפל ה( 3

,6,3 המחלק—ג׳ חלוק ו(
, .7 הנכפל—ד׳ כפל ז( (4

.49 המחלק—ד׳ חלוק ח(
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מ י ו ש ס י ין ? ח ל—ה׳ חלוק ס( 4
.5 3 ,4 ׳2 המחלק

מ י ו ש חלקי□ ל—'1 חלוק י(
.7 ,9 ,6 ,3 המחלק

ב' וחלוק כפל ¥.
.100 בגבול

.100 כגבול כפל א( .1

400 בגבול חלוק ב(
בשיירים. חלוק ג( .2

הרומיות. הספרות ד(

השעון. ה( .3
 החשבון פעולות ארבע כל ו(

.100 בגבול

גיאומטריה:
רבוע: קמה, 1

ציורים. 4 עם תרגילים

ומאזנים: ?אנכים .קוים ט

ציורים. 2 עם •רגילים

 חדה, זוית ישרה, זוית 111
 קהה זוית

ציורים. 9 עם תרגילים
:ישר־זוית הבה, 71

ציורים. 3 עם תרגילים

ופרקי פרק לכל המורה בעד מיטודי חמר
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המאה. בגבול המספרים
וכתיבתם. המספרים כ^גת

עשךים. עד מאחד בספרות כתב מ.

 ושלשה, עשירים ושנים, עשרים ואחד, עשרים כתב: .24

 ושבעה, עשירים וששה, עשירים וחמשה, עשרים וארבעה, עשרים

שלשים. ותשעה, עשרים ושמונה, עשרים

 ואחד, שמונים ואחד, ארבעים ואחד, שלשים כתב: .25

 ותשעה, ששים וארבעה, חמשים וחמשה, שבעים ושבעה, ארבעים

 תשכח: ואל זכור )אבל מאה. ותשעה, תשעים וששה, תשעים

 את - לעשרות מימין כך, ואחר העשרות, מספר את כתוב בראשונה

אמידות(.
 ששים ושנים, שלשים ושלשה, עשרים בספרות: כר^ב .26
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 ארבעים יתשעה, שלשים ושלשה, תשעים וששה, חמשים *תמשה,

וארבעה. שמונים ושמונה,

 עשר, שלשה ואחד, המשים עשר, חמשה :בספרות כתב .27

 ואחד, שמתים עשר, שמונה ואחד, ששים עשר, ששה ואחד, שלשים

' ואחד. תשעים עשר, תשעה

 עשרות שבע יחידות, ושלש עשרות ארבע :בספרות כתב .28

יחידות. ושבע עשרות שלש .יחידות, ושש עשרות חמש אחידות, ותשע

 ארבעים ואחד, שלשים ואחד, עשרים בספרות: כתב .29

 שמונים וארבעה, שבעים וארבעה, ששים וארבעה, חמשים ואחד,

וששה. תשעים וששה,

75 ,96 ,89 ,78 ,66 ,55 ,44 ,23 ,22 ,21 ,20 :קרא .3©

־53 ,46 ,35 .28 ,83

 ,78 ;34 ,43 ;26 ,62 ;81 ,18 ;61 ,16 ;51 ,15 קרא: .38

87; 59, 95.
כזאת: רבועים עשרה של שורה ציר .32

 ברבועים אחת. כל רבועים עשרה בנות ורות תשעש עוד ציר תחתיה

 עד מאחד, החל כסדרם, מספרם את לימין משמאל כתב האלה

מספרים. ימלאו הרבועים כל אשר
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א; ממדרגה המור'והטור
 העשרת. גבול את עובר היחידות סכום אין — ר ו ב ח ב

שבגחסר. מהיחידות פחות שבמחסר היחידות מספר —ובחסור

א הבור
יחידות. עס שלמות עשרות

;לסוס מאשר יותר שנים 2 לכלב שדם, ארבעים לסוס .3•

כלב?- סוס, .יציר מי לכלב?- שדם כמה

 וחמשה בשנה .יהיה שבועות כמה שבועות, 50 בשנה .37

? #בועות

 עם בזהוב פרוטות כמה פרוטות; 30 היה פולני בזהוב .38

!פרוטות שש עוד

 תלמידים 7 עוד באו תלמידים, 80 למדו בבית־ספר .39

!הספר בבית אז היו תלמידים כמה ;חדשים

;שדם בשבע ממנה גדול והסב שנה, 60 בת היא הסבה .40

?- הסב כמה בן

? פתרונה את ?מצא ומי י שאלת־חשבון יבדה מי

מטבעות 5 ? אגסים וששה אגסים עשרות ארבע :הם כמה .41

ז עפרונים וארבעה עפרונים 30 פרוטות; 5 ועוד פרוטות 10 בני

 ועוד עשרות 7 ? וארבעה 30 ג ושלשה עשרות 2 ג הם כמה .42

?2 ועוד תשעים ?9

 שיהיו לעשרים, ? 8 שיהיו לששה, להוסיף צריך כמה .43
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?68 שיהיו לששים, ?79 שיהיו לשבעים, ?35 $יהיו לחמשת עז

ן י• • • : : • 7 • : • : : • . >
158 שיהיו ,8ל ?47 שיהיו ,7ל ?93 #ההיו לתשעים,

ולנתב: ?חשב

44.

4+5
3־ך6

5+5
6+4
8+2

5+7 
8+9
7+7

10+20 
 30־7־10

50+40

45.
20+1 20+2 20+9 30+3
20+3 20+4 20+10 30+4
20+5 20+6 30+10 30+6
20+7 20+8 40+10 30+8

46.
40+5 50+2 60+1 70+8
40+5 50+4 60+3 80+9
40+7 50+6 60+5 90+7
40+9 50+8 60+6 30+5

47.

20+1 6+20 30+1 7+30
1+20 8+20 1+30 9+30
2+20 3+20 3+30 40ן--4
4+20 5+20 5+30 5+40

48.

€0+6 70+7 20+8 8+70
6+60 7+70 5+30 70+8

50+5 90+9 40+7 9+80
£+50 9+90 9+60 10+90
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49.
64־70 74־50 34־40 74-80
84־80 94־30 4־ן־50 8 4־90
34־90 14־20 54־60 9-|-20
54־50 24־30 64־70 34-30

א׳. חפור
דו־ספךתייס. ממספרים העשרות 1א היהירות

 ז30מפע-משא- לשעה; .קילומטרים 60 עד עפות יונים -53

ממפע-משא? לעוף היונים ממהרות קילומטרים בכמה

 עמודים במה ;נקרעו עמודים 6 ;עמודים 96 היו בספר -54

ז נשארו

 5 שדם לשמונה ממנו צעירה והאם שנים, 48 בן הוא האב -55

? האם היא כמה בת

 היה לחודש יום איזה ;לכפלו ושמונה העשרים יום היום .56

ז ;מים 8 לפני

 כמה ;פרוטות בשבע ךבר־מה קנה פרוטות 75 היו ל;לד .57

לוז נשארו פרוטות

 60 חסר גפרורים 67 ז9 חסר פרוטות 39 הם: כמה .58

? ופרורים

! 4 חסר 44 ? 3 חפר 43 ז 6 חפר 26 :הם במה -59

 39 ?40 שלשאר ,46 ?50 שישאת 55 לגרוע צריך בכמה -60

ז 80 שישארו ,87 ? 9 שנשארו
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ולחשב: ?ה^תיק

22—2 67—7 84—4 25—5
34—4 78—8 85—5 43—3
45—5 89—9 68—8 75—5
56—6 91—1 97—7 57—7

62.
23—20 67—60 48—40 53—3
34—30 72—70 66—60 53—50
45-4-0 84—80 89—80 48—8
56—50 36—30 75—70 48—40

ב/ חבור
דז־סמרתץם. מספרים עם יחידות

 אחת לתרנגלת אפרוחיהן; תרעגלוחעם 2 התהלכו בחצר .63

? ביחד בחצר היו אפרוחים במה ; 6 ולשניה אפרוחים 11 היו

 לחודש יום איזה ;אלול לחודש וששה העשרים יום היום .66

? ;מים 3 בעבור הדה

 ;שנים לשלש מטנו בכירה אחותי ;שנים 36 בן הוא אחי .67

? אחותי היא במה בת

 ;להוציא אביו לו שנתן הכפף, מן זהובים 33 אסף אחד ילד .68

 ל;לדז אז היו זהובים במה זהובים; 5 עוד אביו לו נתן זה ובעד

? אותה יפתר ומי ? שאלתיחשבון יחבר ?י

 כמר בן ; 52 בן ה;יתי שנים שש לפני ;אמר אחד איש .69

היום! האיש מא
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 עוד עם ילךים 93 ? מכריות 4 עם מכריות 24 :הם כמה .70
ילדים? 6

 68 ?8 עם 91 ז7 עם 82 ?2 עם 76 ?3 עם 65 הם: כמה .71

? 6 עם 43 ? 8 עם 51 ?1 עם

 !78 שיהיו 72 על ?18 שיהיו ,14 על להוסיף צריך כמה .72

?66 שיהיו ,64 על ?58 שיהיו ,53 על ?39 שיהיו ,32 על

:ולחשב ?העתיק

73.

42+1 42+6 53+5 33+4
42+3 42+4 53+4 42+4
42+5 53+1 52+7 54+5
42+7 53+3 ׳ 53+6 854־3

74.

33+6 63+5 46+2 72+2
33+4 54+5 514־4 444־5

33+2 27+1 614־5 56+2
424־5 374־2 71+6 714־5

75.

22+1 65+3 74+3 66+3
34+2 76+2 534־3 75+4
43+3 83+5 664־3 54+5
׳54+4 91+6 574־2 63+6
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ב/ חפור
דחספרתהם. ממפגרים .יחידות כ^ת

 לפך הייה לחוךש יום אתה ;תשרי לחודש 29 יום היום •ד.

;מים? ד

 וחרנגלת ;ימים 28 ביציה על רובצת הודו תרנגלת .79

ביציה? על התךנגלת רובצת ;מים כמה מוה, פחות ימים שבעה

 מהם כמה ;עמדו מהם 3;אנשים 34 נסעו במרכבח־הטרם .80

;שבו?

 י מהם 4 באו לא פעם ;תלמידים 97 למדו בבית־הפפר .81

בבית־הפפרז אז היו תלמ;דים כמה

ז חשבון שאלת ?קצא מי

 עמודים כמה .עמודים 6 הילד >ןךא ;עמודים 68 היו בספר .82

ז לקריאה נשארו

 5 נגרע אם ? 39 מן שזיפים שמונה נקה אם ישאר כמה .83

•78מ גפרורים 7 ושש? מארבעים ^היייות

!3 חסר 45 ?6 הסר 39 ?4 חפר 96 הם: כמה .84

ז 62 שןהיו 66 מן ?51 שתהיו 54 מן לגרוע צריך כמה .8*

ולחשב: להעמיק

86.

6—2 25—1 66—1 27—5
26—2 37—1 66—2 38—3
8—3 48—1 66—3 56—4

38—3 57—1 75—3 27—2
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87.

27—2 77—5 59—4 29—8
39—3 89—6 38—7 54—2
46—4 86—4 69—8 38—7
5^—5 98—4 36—5 49—5

ג/ חבור
דרספרתיים. ספרים2? ם? שלמות עשרות

 5 ,מלך ^נה וארבעים ,.ישראל על במלכו דוד 30 בן .03

? דוד חי >צנים כמה

 נתקבלו הלמודים כשהתחילו ;תלמידים 70 היו הספר בבית .91

 15 —ובשלישית אחת, לכל 5 ,5 והשמה הראשונה למחלקה עוד

? הספר בבית אז היו תלמידים כמה ;תלמידים

 עעזרה שתים בגר ולאיש שנים, 20 שנים שבע בן לילד .92

ז לאיש שנים כמה ;יותר עתים

 סיון, בחדרים הקיץ בימות ורק השנה, כל ;שן העטלף .93

 30 פיון בחודש שממיות(; )זבובים, שרצים וצד ער העטלף ואב המוז

? ער העטלף בשנה ;מים כמה ;יום 30 ובאב ;מים 29 בתמוז יום,

 כמד. ;40אחרת- ובמחלקה ילדים, 36 היו במחלקה!אחת .94

? המחלקות בשת; היו ילדים

 25 עם זהוב חצי זהובים! 18 עם זהובים 60 הם: כמה .95

ז פרוטות

120 עם38 ז50עם43 ז36עם 20 הם: כמה .95

 38״ ל ז97שיהיו,77ז־ן 85 ש;ה*,55־ל להוסיף צריך כמה .97

ן95 שיהיו ,25־ ל ? 68 עזיהיו
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והעם ומתק

03.
204־40 65+30 37+50 24+50

21+10 66+20 28+60 34+20
50+20 52+30 25+70 26+40
32+20 45+40 23+50 46+20

99.
72+10 54+40 65+20 38+50
12+70 44+50 25-60 58+30
41+20 35+10 37+20 25+40
21+40 15+30 27-30 45—20

נ׳. הטור
דרספרתיד^ ממספרים היחידות כל עם העברות או קושרות

 בת ;שדם בעשר צעירה והאם שדם, 53 בן הוא האב 401

?האם שדם גסה

 לתיקון 20 מהן לקחו לבדם, 64 מונחות היו בחצר .103

נשא*ו? לבדם כמה התנור;

 משקל במה קילוגרם; 91 ה;ה הסבר עם הארגז משקל .104

קילוגרם? 11 הוא הארגז משקל אם הסבר,

 38 היו הראשונה במחלקה תלמידים, 78 למדו ספר בבית .105

ז השניה במחלקה היו תלמידים במה ;השניה והשאר-במחלרה מהם,

 היו עמודים במה ?70ובשד- עמודים, 97 היו אחד בספר 406

השני? מבספר יותר הראשון בספר

 87 ז 15 חפר פפרי□ 95 ?20 הפר נפרורים 76 הם: במה 4מ

?25 חפר דפים 35 ?30 חסר דפים
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424 חסר 64 ?13 חסר 43 ?40 השר 98 ?50 חסר 87:הם כמה .103

ילסשב: ^ד^תיק
!

.109

84—30 67—20 38—20 25—5
54—40 54—20 56—40 37—30
73—30 82—40 67—10 56—20
82—40 96—20 47—30 77—30

110.
36—16 65—15 34—24 71—30
48—18 68—28 91—41 89—19
57—27 75—25 78—18 78—30

ד׳. חבור
דרספךסיים. 0? דרס^רתעם

 1 'שנים וחמ£ כעשרים ממנו גדול והסב ,33 בן הוא האב .113

? הסב הוא כמה בן

 כמה ;42השני- ובחדר תלמידים, 36 היו אחד כחדר *יי־

ז החדרים בשד היו תלמידים

 שד לו ונשארו (,12) כפתורים תריסר לאדרת תפר היט .115

1בראשונה לחיט היו כפתוך□ כמה ;^פתורים 72

 ;מים כ^ר ן 28 ובפברואר ימים 31 רש הואר בחודש סיי.

האלה? החדשים בשני

 נרות 25 כלומר ,25 בן נרות קילוגרם קנה אחד איש .117

הקילוגרמים? בשני היו נרות כמה ;12 בן וקילוגרם ןקילוגרם,
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 כזאת רבועה בתמונה חידה.' זא.

 מתשע אחת רבוע בבל כתב רבועים 9 בעלת

 באופן 4 ,2 ,3 ,4,5 ,6,7,8,9 האלה: הספרות

 לשמאל, מימין צד: בכל הספרות שסכום

.15 ןהיה ובאלכסון למטה מלמעלה

אותה! ?פתור ופי י סאלת־חשבון ךה5? מי

עם אגסים 25 ז כפתורים 24 עם כפתורים תריסר הם: כמה .119

ז אנסים 13

113 עם34 ?56 עם 43 !36עם21 הם: במה .120

ולח?ןב: להעמיק י

.121

124־12 27+22 25+12 34+21
13+14 454־23 257.4־127, 34+22
15+34 32+45 25+13 < 34+23
23+45 37+22 257,4־147, 34+24

122.

434־31 524־42 43+26 ז17.4-24!4
434־32 524־45 34+32 52+25

437־^367, 524־44 654־33 48+11
434־34 52+47 50+10 114-16

ד. הסוד
דרמרמלס. ממספרים דרספרתיים מ^רים

 ח5^ בכל כי רדיו, שנות כספר את מכידים עץ, כשמנסרים .124

 שנים בך$םה לדעת כעוחפצים לכן אחת; שכבה לעץ מסביב כפף



<33, 19

 מספר את למנות צריך העץ, הוא

 מספר למשל, כן, שבו, השכבות

 25 הוא כאן המצויר העץ של שנותיו

 כי ומצאו עצים, 2 כרתו פעם

 — והשני שנים 37 בן הוא האחד

 היה שנים בבמה די שנים 79 בן

? השני מן צעיר הראשון

 27—והחסידה ימים 28 ביציה על רובצת הודו תרנגלת 425

? הודו—תרנגלת מן פחות החסידה רובצת ימים כמה ;ימים

 ן פחות זהובים 23והצעיר- זהובים 98 הרויח הבכור האח .126

הצעיר? האח הרויח זהובים כמה

 שנים; ן! בן הוא ובנו שנים, 33 בן הוא האב חידה. 427

כעבור מבנו האב יגדל שנים ובכמה ? מבנו האב גדול שנים בכמה

? שנים 5

י אותה יפתר ;■מי ^אלת״ק^כון כדה

 בכמה ;34השני- ובחדר תלמידים, 45 למדו אחד בחדר 428

? העזני בחדר ממספרם הראשון בחדר התלמידים מספר גדול

 ספרים 95 ? קילוגרם 25 חסר לחם קילוגרם 48 :הם כמה .129

?44 חסר פרוטות 55 ?73 חסר

?65חסר 96 ?14חסר77 ?12חסר28 הם: כמה 430

 מן ?17 שיהיו ,48 מן ?21 שיהיו ,35 מן לגרוע צריך כמה 431

ז 38 שיהיו ,59 מן ?23 שיהיו ,97 מן 576 שתהיו ,89
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:ולחשה להעתיק

!32.
28—12 37—16 36—22 48—32
28—13 47—16 4974-337. 3874-32'/.
2874—147, 58—17 96—72 49—43
28—15 69—18 59—31 56—51

133.

64—62 5472-47, 46—23 81—21
777,-1574 67—5 88—44 457—157.
95—93 93—70 96—46 2872-187.

134.

22—7=20 42—7=41 66—7=16 36—7=14
45—7=40 86—7=82 53—7=23 49—7=6
79—7=70 38—7=33 99—7=29 77—7=237.

138

ם. ממדתה וחמור חבור
העשרות. גבול את עובר היחידות סכום—בחבור

שבנחסר. היחידות על יתרות שבמחסר היחידות—ר ו ס ה ב

א׳. חבור
דרספךתיים. עם יחידות

 ,וחמשת תלמידות 17 אחד ביום נתקבלו הספר בבית <.40

ז הספר בבית ההוא ביום נתקבלו ילךים כמה ;תלמיךים

 ;יותר עמוךים 8 ובשנית עמודים, 36 דייו אחת במחברת .141

1 זה את תחשב כי^ד ז השנית במחברת היו עמודים פסה
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 ותלמידות" תלמידים 35 דיו בית-הםפר ^ל אחת במחלקה •142

בשנית! היו ותלמידות תלמידים כמה ;תלמידים 9 זה על יותר ובחנית

 כמה בת ;שנים בארבע ממנו בכירה והסבה ,58 בן הסב .143

הסבה? היא

 עצי כמה ;יורץ■ 8 היו ,ועצי־תפוח עצי־אגם, 75 היו בנן *.44

בגן? היו תפוח

 27 הששי וביום לשבת, חלות 6 החמישי ביום מכר אופה *.4$

 האופה מכר חלות כמה ? הששי ביום האופה מכר חלות כמה :יותר

? ההם הימים בשני

 כעבור יהיה לחודש יום איזה כסלו; לחודש 19 יום היום .846

? ;מים שבוע

 9 עוד וקבל תרם, 86 לו היו תוי־־הפוםטה; אוסף היה ילד .84ד

אז? לו היו תרם כמה תרם;

 מעת• רץ הוא שעון, כשמותחים ;שעות 24 במעת־לעת .148

י השעון רץ שעות כמה ;שעות ושמונה לעת

 24 עם גפרורים 6 אגוזים? 6 עם אגוזים 7 הם: כמה *.49

1 זהובים 9 עם זהובים 65 עטים? 8 עם עטים 33 גפרורים?

8574-5 ?46+6*35+8 ?35+5 ?284־2 ?9+8 הם: כמה .858

-

ולחשב: להעתיק

.158
9+2 6+6 9+9 35+3
7+6 7+7 19+1 46+5׳
8-} > 8+8 23+7 83+?
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132-

18 ז 3 34+7 52+9 62+9
15+9 36+6 53+8 78־1־8
27+5 45+5 61+9 86+6
28+8 48+7 67+7 87+7

153.
174־7=20 4847=57 634־7=71

33—7=45 44=7=53 744־7=81
1947=26 474?=56 864־7=93

(54.

3448 94־22 44־49 74־48
• 843 5466 9454 8—67
5546 5456 8457 44־88
6-\-54 7—68 94־58 8־7־86

א׳. חשוד
דרספרתיים. מן יחידות

 מטרים! 6 בת צמרתו את כרתו מטרים/ 25 בן אלון דדה .159

? האלון קורת נשארה מטרים כמה בת

 כמה אגמים; 4 במשיהק לו אבדו אגוזים; 31 היו £לד .160

לוז ףם^אדו3אנ

 בית אל באו לא פעם ן ילדים 45 היו אהד ספר בבית -מו.

הפפרו בית אל אז באו ילדים כמה ילדים; 8 השפר

 אכ״תן 157* הוא הטפחות עד המסד מן הכנסת בית גובה מ.2

 ב״ת־הכנסת גבוה אמות כמה אמות; 77. הוא הספר בית וגובה

מבית־הספרז
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 .ימי הם לבועות 9 מהם ;שבועות 52 לערך ב^נה ••יי

? בבית-הפפר ללמוד נשארים שבועות במה ;חופש

 שעות כמה שעות; 7 רק שנמשכים בחורף, ימים ןש .164
? הלילה אז נמשך

 ;מים 8 נולד וחברו א;יר, לחודש 27ך ביום נולד אחד ;לד .865

ז חברו נולד לחודש יום באיזה ;קודם

 בת ;שנים בשמונה ממנו צעירה והאם 43 האב שנות -86•

ן האם היא במה

 הבן צעיר שנים בכמה ; 8 שנותיו והבן ,35 האם שנות .167

מאמו?

 96 ?6 חסר פרוטות 50 ז7 חפר אגורות 35 .יהיה: במה .168

?9 חסר ;מים

י י; חפר45 ? 9 חסר 28 ?7 חסר 26 ?9 חסר 18 הם: כמה .168
?5 חסר 84 ?6 חקר53 ?9 חפר78 ?5 חסר 6^

170.
24—4
20—2
24—6

47—7
40—2
47—9

53—3
50—6
53—9

36—6
30—2
36—8

171.
41—1 62—2 34—4 45—5
40—5 60—7 30—4 40—4
41—6 62—9 34—8 45—9

* 172.
24—6 41—6 82—4 73—9
47—9 62—9 73—5 42—5
53—9 34—8 64—5 62—3
36—8 45—9 100—6 44—8
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473.
92—8 43—8 21—9 64—9
84—8 85—8 32—9 76—9
74—8 61—8 53—9 88—9
96—8 57—8 45—9 37—9

ב׳ חבור
דר־ספיתיים. עם דרקפקרדים

 עמודים כמה ;34ובשנ;ה- עמוךים 36 היו אחת במחברת .177

? יחד המחברות בשתי היו
 תלמידים כמה ;24 ובשניה תלמידים, 36 היו אחת במחלקה ■-78

9 המחלקות בשתי היו

 ,ימים 49 הטבועות חג עד הפסח חג של הראשון מיום *.79

 כמה ;יותר ;מים 3 באב תשעה עד השבועות חג של הראשון ומיום

? באב תשעה עד משבועות ;מים

 יצחק ;שנים 86 בן אבינו אברהם ה;ה ישמעאל כשנולד .180

 בהולך אברהם היה שנים כמה בן ישמעאל; אחר שנים 14 נולד

? בנו .יצחק

 בלחי שנים ושש־עשרה התחתונה בלחי שנים 16 ל*יש י181

לדדיו? בשתי לאיש שנים כמה העליונה;

 זה סמוך קניהם את שבונים אנקורים, מין .יש באפריקה .182

 על אנקורים בנו פעם הקנים. לכל משותף גג עושים כך ואחר לזה,

 כמד, קנים, 45 סמוך עץ על בנו אחרים ואנקורים קנים, 47 גבוה עץ

* הסמוכים העצים שני על היו קנים
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 28ועוד גפרורים 12 אגוזים? 15עם אגוזים 15 הם: כמה .883

ז עטים 59 ועוד עטים 33 ? גפרורים 38 ועוד גפרורים 46 ? גפרורים

 ושמונה37 ושלשה? 37 וששה?24 ושמונה? 12 הם: כמה 384

וששה? הנשרים 57 ושמונה? ושלשים48 עשר?

ולחשב: להעתיק

.185
154־15 25ץ--35 24+56 11 + 19

25+25 554־35 14+66 21+29
354־35 454־25 34+46 31+39

45+45 75+15 74+16 41+49

186.
51+29 52+28 63+17 72+18
22+48 62+28 43+37 63+27
32+38 43+27 74+16 35+55

424־38 534־17 63+17 364־44

187.
17+14 47+45 68+17 29+35
16+17 36+56 54+27 284־37
18+38 28+46 18+75 46+26
28+15 25+37 69+26 56+35

188.
78+16 56+14 46+27 39+12
56+14 46+26 44+37 19+39

224־49 66+25 194־39 38+28
64+35 69+15 37+16 64+27

189.
18+?=37 !5+?=30 44+?=62
33+?=41 25+?=40 47+?=65
19+?=35 28+?=50 22+?=71
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ב/ חסוד
מדרספךתי.יט. ׳דדקפךתיים

 זולל־הךבוריס לד וקוראים אהד, שונא יש

 בדרך הדבורים את צד זולל־הדבורים הדבורה; כמראה ומראהו

 זוללי-הדבויים שד התנפלו פעם קנו. אל ונושאן בעקצו ממיתן מעופן,

 מן פחות לדבורים 18והשד- דבורים, 24 צד מהם אחד הכורת, על

ז השני צד דבורים כמה ;הראשון

 שמן! קג. 18 מוציאים זיתי□ קילוגר. ושבעה מארבעים .193
הזיתים(! של )פסלת הגפת משקל מה

 ימים, 100 הפסח חג עד החנכה חג של האחרון היום מן !.94

ז פורים פד חנכה מן ^ימים כמה ;ימים 29 הפסה חג עד הפורים חג ומן

 26 לעצמו השאיר מהן גבינה, ככרות 75 הכין אחרה בעל *.35

! האחוזה בעל מכר גבינה ככרות כמה ;מכר והשאר ככרות,

 קילוגר. 24 הדישה ארור הוציאו חטה שבלי קג. 83 מן .196
ז התבן משקל כמה ;בר

 היו מהם תלמידים, 94 היו בית־הספר מחלקות בשלש .197

 היו תלמיךים כמה ;תלמידים 28ובשדת- ,37 הראשונה במחלקה

השלישית! במחלקה

 צעיר שנים כמה ; 39 שנותיו והאב ,68 הן הסב שנות .198

!הסב מן האב

 הסמוך השני ובכפר נפשות, 66 יהודים היו אחד בכפר .199

השד? בכפר היו יהוךים כמה מזה; פחות נפשות 28 יהודים היו

 חפר' שזיפים 36 פרוטות? 17 הסר פרוטות 35 הם: כמה .200

עצים! 36 הסר עצים 64 תלמיךים? 28 חסר תלמידים 47 שזיפים? 27
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 64 ?29 חסר 56 ?17 חסר 93 ?28 ח©ר 84 הם: כמה .201

מה?~ את מחשב כיצד ?24 חסר 43 ?55 חסך

ולחשב; ^תיקז

202.

52—20 81—30 73—30 61—20
32—8 51—6 43—5 41—8
^2—28 81—36 73—35 61—28

203.

52—28 42—14 71—25 72—35
81—36 36—18 83—34 61—33
73—35 57—19 94—66 63—56
61—28 61—24 81—19 27—18

204.

26—18 52—23 88—8 63—19
45—16 63—26 67—17 44—17
33—14 75—37 53—18 100—43

205.
52—7=45 44—7=30 81—7=44 274־7=45
64—7=56 37—7=10 73—7=37 63—7=19
25—7=17 88—7=50 89—7=100 69—7=45

וחסות חבור
 שלשים חי והמס שנה, מעשרים יותר לא חיה דמתגלת .208

הסום? של שנותיו כמה חתרגנלת. מן יותר שנה

 120 שנותיו והסרטן ,100 _קאךפ( דג, )מין השבוטא שנות .207

? הסרטן מן יותר שנים השבוטא מאריך ^מה

 מאד, ;פה נוצה עם עוף מין ^ש אפריקה החמה כארץ .203
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 מרם פעם מצנפות. מקשטים היענה שלבת בנוצותיה 5בתץמה ^מו

 נוצות כמה פחות. נוצות 39 כרת אחת ומכנף נוצות 64 מונבה צדד ן

? ;חד ומבכפה מזנבה הציד ]מרט

נוצות; 12 מן יותר לא וליונה בזנבה נוצות 64 היפנה לבת .209

? היונה מאשר יותר בזנבה לבת־היענה נוצות כמה ;
 הזאת בדרך קילומ. 98 של מהלך וורשה עד מביליסטוק .210

בקרוב. קילוט. 83 של מהלך תרשה עד טלפי ;שמה ולפי תחנה, ;ש

לפי? עד מב^ליסטוק המרחק גדול §ה

גנליסטוקלמשל; הנה,
מ.1קיל 83 | לפי ? מ.1קיל

קילומ. 98
וור^ה.

לנמ;ה שתם כמה ; 42 ולשועל שנ;ם, 38 )מארדער( לנכדה .211

לשועה מאשר פחות

 5 מכר ;אגזים וששה בדורם 9 מתגלות, 36 היו לאכר .282

ן לאכר נשארו עופות כמה ;תרנגלות ותשע אוזים 3 ברוזים,

 9 השבי ,7 האחד מצא ן(,8)ר$שט ערמונים לקטו .ילדים .283

לילדים? נשארו ערמונים כמה ערמונים; 22 אבדו בדרך ; 15 נהשלישי

 אחר ,9 בראשונה העדר בעל מכר רחלוח, 93 בעדר היו .284

? לו נשארו רהלות כמה ; 8 ובאחרונה ,7 כך

 פד בבקר השלישית השעה מן השעון מכה פעמים כמה .285

ן שפה בכל מכה הוא אם בערב, התשיעית השעה

 הראשון ביום קראה עמודים, מאה בעל ספר ה;ה לנערה .286

 נשארו עמוךים כמה ;עמודים 26 השרישי וביום ,32 השני ביום ,36

הרביעי? ליום לקריאה לה
 37 היו הראשונה במחלקה ;מחלקות 3 היו כפר בבית .287
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 היו וב#לי#ית מזה, יותר תלמידים 5 היו ה#נ;ה במחלקה תלמידים,

? בית־הספר בכל היו תלמידים כמה בשניה. מאשר פחות תלמידים 23

 תפוחים אגפים, שונים. פרות צמחו ובגן גן, דדה אחד לאיש -288

 הוא עץ־האגס עץ־התפוח, היה העצים בק גבה היותר ודבדבנים.

 גבוה היותר עץ־התפוח גובה כקטן. היותר הוא והדבדבן ממנו, קטן

 רגל(, 7 )סדין( משלשת )באמה רגל וחמשה לתשעים הגיע שבגן

 ועץ־האגס רגל, 47 עץ־התפוח מן נמוך הוא גבוה היותר הדבדבן

 את ומצא חשב _עכשו רגל. בתשע הזה הדבדבן על עולה גבוה היותר

? הלז בגן עץ־האגם ושל הדבדבן של גבהם מדת

 מן הם ;מים כמה וחשב צא עכשו ימים, 31 תואר בחודש .269

?תואר חודש סוף עד החמישי היום

? ;חד החנכה ימי שמונת בכל מדליקים נרות כמה .220

 ,14 בצהרים קור, מעלות 21 בבקר הראה הטרמומטר .221

 בצהך;ם, הטרמומטר ;רד מעלות לכמה קור; מעלות 18 ובערב

בערב? עלה ולכמה

 וכמה 75 בן ה;ה שנים כמה לפני ; 84 הזקן של שנותיו .222

למאה? לו חסרות

 הסך־הכל ומן ,13 הוסיפו ואחד לעשרים הם: כמה .223

 חסר 18 עם 75 ?16 הוסיפו המותר ואל 25 גרעו 93 מן ? 14 הסירו

?44 הוסיפו ולמותר 37 חסר 55 ?24

!מאה ^תהיה 42ל־ ? 93 #יהיו ,68ל־ להוסיף צריך כמה .224

 ?52 שיהיו 100 מן ?35 שיהיו 72 מן לגרוע צריך כמה .225

?49 #;היו 85 מן
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ולסעבז להעתיק

226.

45—18439 95—49454 37448—26
234־49—35 17479—28 89—37443

68423—47 52—34473 52429—14
100—27418 74—15423 32459—23

227.

244־68—47 72419—25 52—38443
324־59—33 58—19446 884114־1
224־69—31 67—26—24 69—18—26
284־65—14 86—37—14 63—17429

228.

684?=93 ן54=?40 70—7=35
424־7=100 43-4=68 ?416=44
274־7=75 72—7=35 ?428=62

3547=84 100—7=52 ?437=75

מ
א׳ וחלוק כפל

^0 בכבול

א' כפל
.8 ,4 ,2 הנכפל•

ילדים כמה ילדים; 2 לספס כל על יושבים בהדר .282

 ? ספסלים 9 על ? ספסלים 7 על ספסלים? 5 על ? ספסלים 3 על ש

ן ספסלי□ 10 על ? ספסלים שמונה על ? ספסלים 6 על ? ספסלים

 לארבע ? צפרים לשתי כנפ;ם כמד. כנפים. שתי לצפור •233
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צפרים! פשרה ילדתים צפרים? לעשר צפרים! לשש צפרים!

 לכל ילדים 17ל־ מכרם עפרונות, תריסרים 4 היה לחמני •234

ן לחנוני נשארו עפרונות כמה ;עפרונות 2 אחד

 כמה מהן; 8 ונשברו כוסות, תריסרים 3 היו אחד בכית •235

במת? נשארו כוסות
 אבן, כל קילוגרם 2 בנות אבנים 9 הניחו מאזנים כף על .236

 צריף קמח קילוגרם כמה קמח. קילוגרם 15 הניחו השמה הכף ועל

ז המאונים כפות את להשוות כדי עוד להוסיף

 לעשרים היו ספרים כמה ;ספרים 2 היו תלמיד לכל .237

תלמידים? וארבעה

 ניד גליונות כמה ;מר גליונות 4 דרושים אחת למחברת .233

? מחברות לתריסר דרושים

בבית-הספרז לומד אתה שנים כמה בשנה? חדשים כמה .239

חדשיר בהן כמה

 באחד ? חדשים בתשעה שבועות כמה ;שבועות 4 בחרש .240

? בשנה ? חדשים פשר

 בשתי גליונות כמה גליונות. 24 ניר בחבילת .241

ניר! חבילות

ימים! בשני שעות כמה .242

 בתשעת בשמונת שבועות כמה שבועות; 4 בחדש .243

חדש! בשלשה־עשר באהד־עשר,

עגלות! 9 ,8 לשבע׳ אומים כמה .244

 ישב שעות 9 אחרי לשעה. קילומטרים 4 רגלי עבר איש .245

האיש! עבר קילומטרים כמה קילומטרים. 35 ועבר בעגלה
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 כשר שמונה הגע בכל עוברת משא טעונה עגלה .246

 פעמים 4 —מרבבה מעגלה; כפלים סבר רגלי איש סנטימטר,

 האיש, :עוברים מהלך איזה יותר, פעמים 6—בךהרה סוס יותר,

? רגע בכל בדהרה הסום למרכבה,

 ששת לכמה ;שעות 8 לדלוק כדי בו ;ש נפט לטרא .247

ז לטרות 6 תספקנה

 22 מכר ;צנטנר 8 פעם בכל קמח, פעמים 4 קנה דזנוני .248

לחנוניז נשאר קמח צנטנר כמה צנטנר,

 ושמונה מזרח, מצד חלונות 8 דיוטה ובכל דיוטות, 3 בבית .249

ן ת־הבי בכל חלונות כמה מערב. מצד חלונות

 ספסל על שניס-שמם התלמידיים יושבים אחד בבית־ספר .250

 על 8ובשלישי- אהד, ספסל על 4 יושבים השני בבית־הספר אחד,

 ,9 ,8 ׳7 על הראשון בבית־הספר יושבים תלמידים כמה ;אחד ספסל

 בבית־הספך ספסרים? 9 ,6 השני-על בבית־הספר ספסלים? 10

ספסלים? 6 ,4 ,3 השלישי-על

 פעמים 8 ? 2 פעמים 7 ז 2 פעמים 4 ?2 פעמים 3 :הם כמה .251

 פעמים 17 ?2 פעמים 15 ?2 פעמים 13 ?2פעמים 11 ?2 פעמים 9 ?2

 פעמים 10 ?2 פעמים 8 ?2 פעמים 23 ?2 פעמים 21 ?2 פעמים 19 ?2

 20 ?2 פעמים 18 ?2 פעמים 16 ?2 פעמים 14 ?2 פעמים 12 ?2

? 2 פעמים 25 ? 2 פעמים 24 ? 2 פעמים 22 ? 2 פעמים

 פעמיים 9 ? 4 פעמים 8 ? 4 פעמים 7 ? 4 פעמים 6 :הם כמה .252

?4 פעמים 13 ?4 פעמים 12 ?4 פעמים 11 ?4 פעמים 10 ?4

!8 פעמים 6 ? 8 פעמים 5 ? 3 פעמים 4 ? 8 פעמים 3 :הם בפה .253
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ולקשב:

.254
2+2+2+24־2+2+2+2+2+2^+

2X12=
4+4+4■ |■ 4 | 4 }■4+4+4+4

4X9=
8+8+8+8+8+8+8+8

8X8=

255.

2X2 2X6 2X10 2X21 12X3
2X3 2X7 2X12 2X23 12X4
2X4 2X8 2X14 2X25 22X2
2X5 2X9 2X18 12X2 21X2

256.

4X2 4X6 4X10 4X2 2X3
4X3 4X7 4X11 2X4 4X3
4X4 4X8 4X12 2X12 2X6
4X5 4X9 4X7 12X2 4X6

257.

8X2 8X5 8X5 8X3 2X24
8X3 8X6 8X2 8X6 4X12
8X4 8X3 8X4 8X5 8X 6

)מדידה(. א׳ חלוק
.8 4,2 המולק:

 כמת ;ד&ורה פם למיל צמדים הלכו כית-הםפר תלמידי 61 40.2

ז בתהלוכה היו זוגות

 תלמיד ולכל התלמידים, כין מדוברות 46 חלק המורה .262

מחברות? קבלו ילדים כמה מחברות; 2 נתן
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 ככוחם 33 לו ונשאר* ליום, עמודים 2 קרא אחד ילד .253

ז לקריאה הספר לו יספיק ימים לכמה ;לקריאה

 המלחמה ובשעת מרקים, 2 כפר בעד שלמו המלחמה לפני .264

 בשעת הספה ;רך כמה פי מרקים; 24 הספר אותו בעד שלמו

? המלחמה לפני מאשר המלחמה

 אחת; מחברת גליונות 4 מכל ,נלחמת 28מ״ מתבדות פשו .265

? ;צאו מחברות כמד

 אחד; ספסל על תלמידים 4 תלמיךימ 36 ;שבו בהדר .266

ז בהדר היו ספסלים כמה

 לפרוח כמה ;ללטרא 4 בני נרות 48 דלקו בבית־הכנסת .26

ז בבית־הבנסת דלקו כרוה

#בועות! 48־ ב חדשים כמה .268

שעות! 4 8 ־ ב ימים כמה .269

 4 אחד כל המכילים ב#קים קמח צנטנר 32 קנה חכתי .270

!החנוני קנה קמח שקים כמה ;צגטנר

 פחות כמה פי ;פרומות 8 ולשני פרוטות 40 אהד לילד .271

!לראשון מאשר לשני

 הנכד של האחרון בליל אחדות; משפחות גרו אחד בבןת .272
? ריק ק ברו עבריות משפחות כמה ;נרות 32 הבחז בכל דלקו

 עמוקים, 24 ׳32 40 ,48 בעל לפנקס נחרץ גליונות במה .273

ן עמוקים 8 יוצאים אהד מליון אם

נרות! 32 ׳16 ׳40 .24ב״ קילוג. כמד נרות׳ 8 #2 בקב. מ.4



35

 אגוזים כמה ן מהם אחד של הקודם לחלקו ה^יוה אגוזים מספר :חד

1 ילד כל קבל

.32 ,50 ,48 ,36 ,24 ,20 ,10 מן נקה 2 פעמים כמה ?76

?48 ,44 ,36 ,32 ,28 ,24־0 נמצא 4 פעמים כמה .277

148 ,40 ,16 ,32 ,24 מן פחות 8 המספר פעמים כמה .278

? רלחשב להמתיק

279.
24—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2—2

24 : 2
32--4- ־4—4—4—4־־- 4 4 

/ד

32 : 4
48—8—-8—8—8—8--3

48 : 8

280.

20 ־ 2 36 : 2 24 : 2 50 : 2
22 : 2 40 : 2 28 : 2 34 : 2
26 : 2 44 : 2 32 : 2 38 : 2
30 : 2 48 : 2 46 : 2 40 : 2

231.
20 : 4 24 : 4 40 : 4 20 : 2
28 : 4 32 : 4 28 : 4 20 : 4
36 : 4 40 : 4 32 : 4 44 : 2
44 : 4 48 : 4 44 : 4 44 1 4

282.
16 : 8 48 : 8 48 : 2 32 : 4
32 : 8 32 : 8 48 : 4 32 : 2
24 : 8 40 : 8 48 : 8 40 : 2
40 : 8 24 : 8 32 : 8 40* 8



36

ב/ וחלוק כפל
(5)הנקפל- ב׳ כפל

 ביציה מטילה אלא הצפרים, ככל קן בונה אינה הקוקך .2*5

 היא ובסך־הכל אחת ביצה מטילה הקוק;ה שבוע בכל זרים. בקנים

ז קוקיות 6 מטילות ביצים כמה ;ביצים 5 מטילה

 במה מלה, לכל אגורות 5 משלמים היו תלגרמה בעד .236

 אריט* 50 שלחו ,7 נובוליפקי ,צנטרל/ ,ורשה, :זו תלגרמה בעד שלמי

אגורות. 15 עוד מזה חוץ שלמו הגליון, בעד אם שקב״. מטיקות.

? רגליו ובשתי ;דיו בשתי אחד לאיש אצבעות כמה .237

 במה ילדים; וכפל^ם ילדות, 15 למדו אחת במחלקה .283

? במחלקה היו וילדות ;לדים

 במה יחידים; לזהובים זהובים 5 בני שטרות 9 פרטו .289

קבלו? זהובים

 ;¥111,1x^11 ¥, ,11 המספר את מראה שבשעון הגדול המחוג .290

? הזאת בשעה עברו ממוטות כמה

 כל כל אצטבאות, שתי על הספקים עמדו בבית־הספר .291

 לקחו ;ספרים 28 עמדו אחת אצטבא עוד ועל ספרים, 25 אחת

הספר? בבית אז נשארו ספרים כמה ספרים; 19 לקריאה המוךים

 קילוגר. 2 נתנה האחת תבשיל, בשלו פועלות 2 ה. חיך .292

 פועלות 2 עוד אליהן נגשו לאסל, כשישבו ;קג. 3 - והשנית מקפה,

 ארבע כל תשלמנה. חלקיהן ובעד אותן, גם שתאכי^ה ובקשו

 תחלקנה כיצד אגורות. 5 האורחות אחת כל שלמה ואז אכלו, ^פועלות

ז המקפה את שנתנו הפועלות, הבסף מז
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 ן ז 5 פעמים 7 15 פעמים 6 ?5 פעמים 5 הם: כמה מי3

?5 פעמים 10 15 ןמים3

מוב;3ול להעתיק

.294 

54־5+5+54־5+5+5
5X7
295.

5x2 5X5 5X8 5X5
5x3 5x6 5X9 5X7
5x4 5x7 5X10 5X9

296.

2X25 8X3 5X6 42-7
2X19 8X5 25+5 35-8
4X8 5x8 17+18 27+23
4X7 5X7 5X7 8X4

ב-מדירד. דולוק
<5>הםס?ק-

 כל *נורות 5 חנכה דמי אגורות 35 כ^לו הילדים ?ל *י99

ז חנכה דמי קבלו ,ילדים כמד. אחד>

ן מהאב הבן צעיר כמה פי ז 5 שנותיו והבן ,40 האב שבות .300

 35 במשך התחנה למי תעברנה הטרם מרכבות כמה .301

? מינוטות 5ל־ אחת עוברות הן אם ^ינוטות,

 שרם, צרורות 5 גפרורים וחמשה מארבעים עשה ילד .302

צרור, בכל היו גפרורים במה
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 כמה זהובים; 5 בני בשטרות זהובים 50 היו לאחר .303

לאיש! היו שטרות

 קילוגרם, 43 מהם מכר נדות, קילוגרם 78 היו לחנוני .304

 נרות כמה קילוגרם; בכל גרות 5 כלומדי חמישיות, היו והנשארים

לחגוני? נשארו

 5 ©פסים כמה ז מחמשה גדול 50 המספד פעמים כמה .305

 בארבעים !תמשהו בשלשים וחמשה? בעשרים בעשרים! נמצא

ן וחמשה

.306

35-5—5- -5—5—5—5—5 
35: 5=

40-5—5—5—5—5—5—5—5
40: 5

307.

20: 5 25 : 5 50 : 5 40 : 5
30: 5 35 ; 5 35 : 5 50 : 5
40: 5 45 : 5 45 : 5 35 : 5

309.

85 -45־ 5 5X7^5 48 : 84־37
154־3: 5 15X3־1־55 92—47: צ
5ץ-13 8X5430־ 12X4: 8
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ג׳ וחלוק כפל
.9 ׳6 ,3 ר-הנהפל כפל

 :כאלה חלונות היו אחד בבמה .3 ?3

 ,5 ,4 ,3 בשנים׳ היו שמשות כמה להם.

כאלה? חלונות 15 ,13

 כאלה: חלונות היו ספר בבית .316

חלונות 8 7 6,5 4 בשלשה, שמשות כמה

שמשית ששלש
112 ,9 ׳8,7 ,6

שמשות. 6 בני

כאלה?

 תבן, קילוגרם 3 חציר׳ קילוגרם 9 אחד ביום אוכל מים .317

 שבלת־שועל תבן, חציר. קילוגרם כמה שבלת־שועל; קילוגרם 6

? ;מים 5 ,3 4 לשנן, צריך

 כמה ן פעם בבל ולדות 5 בשנה, פעמים 6 יולדים עכברים .3!8

ז בשנה העכבר יולד ולדות

 מכתבים 3 אנשים 8ל־ אחד ביום הביא מכתבים נושא .3:9

 9 אנשים ולארבעה אחד לכל מכתבים 6 אנשים לחמשה אחד, לכל

ן לבלם המכתבים נושא הביא מכתבים כמה ;אהד לכל מכתבים

 כמה ;כפלןם וכשמה תלמידים׳ 36 היו אחת במחלקה .320

המחלקות? ומשתי תלמידים

 אצטבא*׳ כל על ספרים 9 אצטבאות חמש על עמדו בארון .321

ז בחדר היו ספרים כמה ;ספרים 7 היו השלחן ועל

 לשבעה, גלגלים כמה גלגלים; שלשה ילד של לאופנים .322

אופנים? 16 ,15 ,11 ,9 ,8
£ בארבע׳ רכל כמה רגל. 6 פולנית משלשת באמה •323

ז פולניות משלשות $םות 8
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 ותשעה מזרח מצד חלומה 9 דיומה ובכל דיופות, 3 בברז מי4
? הבית בכל חלונות כמה ;דרום מצד חלונות

 וארבע העגלה, צנטנר 6 בת ל!םח, ?בלות 8 ל!נה חנוני .325

החנונין $ח כ^ח כמה העגלה; צנטנר 9 בת מגלות

 הדר מכל כסאות; 6 חדר בכל עמדו חדרים בשבעה .32•

י החדרים שבעת בכל אז היו כסאות כמד, אחד, כפא תוציאי

 9 ;מים חמשה במשך■ ל,רא עמודים, 98 בן ספר דדה לילד .327

 לו נשארו עמוךים כמה ;עמודים 14הששי- וביום יום, בבל מסורים

ז השבח ליום לבריאה

 11 ז 3 פעמים 8 ז 3 פעמים 9 ז 3 פעמים 7 הם כמה .328

!3 פעמים 14 ?3 פעמים 13 ?3 פעמים 12 ז 3 פעמים

 7 ז 6 פעמים 6 ? 6 פעמים 5 16 פעמים 4 :הם כמה .32•

ז 6 פעמים 8 ? 6 פעמים

?9 פעמים 5 ?9 פעמים 4 ?9 פעמים 3 הם: כמה .330

 20 כך: לחשב ?2 פעמים 19 ?2 פעמים 20 הם: כמה .331

 הם הרי ,2 פעמים 19 ובכן: ,38 הם 2 חסר 40 ;40 הרי 2 פעבדם

 10 -14 פעמים 9 14 פעמים 10 -13 פעמים 9 ?3 פעמים 10 (.38

ז 5 פעמים 9 ז 5 ^ע^ם

ולחעב: להעתיק

.332
3^-3+34־3^34-34־3

3X76+6+6+664־
6X5

9-9—9+9+•
9X5
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333.

5X2 3X6 3X10 3X9
3X3 3X7 3X3 3X2
3X4 3X8 3X5 3X6
3X5 3X9 3X7 3X8

334.

3X2 3X4 3X6 3X3
3X10 3X10 3X10 3X19
3X12 3X14 3X16 3X13

835.

3X5 3X11 3X14 3X13
3X10 3X12 3X15 3X15
3X15 3X13 3X16 3X14

.136ג

6X2 6X6 6X5 6X6
6X3 6X7 6X7 6X8
6X4 6X8 6X2 6X5
6X5 6X3 6X4 5X6

337.

9X2 9X5 9X3 10X2
9X3 9X3 6X4 9X2
9X4 9X4 5X13 10X5

336.
8X3 16X3 6X8 2X2
3X8 3X16 8X6 4X4
5X6 4X8 4X8 6X6
6X5 8X4 8X4 5X5

339.

2X20 3X10
2X19 3X9

4X10
4X9

5X10
5X9
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339.
1X1 - 6X1 1X3 34X1
2X1 8X1 1X4 1X34
3X1 12X1 1X15 40X1
4X1 26X1 1X23 1X40

340.
2X10 2X18 2X11 2X19
2X12 2X20 2X13 2X21
2X14 2X22 2X15 2X23
2X16 2X24 2X17 2X24

341.
3X10 3X11 4X10 5X10
3X12 3X13 4X12 5X9
3X14 3X15 4X11 6X6
3X16 15X3 11X4 6X1

342.

11X2 12X2 13X1 14X1
11X3 12X3 13X2 1X14
11X4 12X4 13X3 14X2

1X13 2X14

343.
1X15 9X3 12X3 6X6

15X1 3X9 3X12 64־6
50X1 94־3 124־3 6—6
1X50 9—3 12—3 6X6

.9 ,6 3 המחלה—ג׳ חלוק

 לת^יג “א־'? אגורות 3 ני2 הקרךהלךמת תר כמה .347

אגורות? 42ב־ אנורותז 27־3 לנורות! 33־3
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 בסך• אם היו, עניים במה ;פרוטות 3 נדבה קבל עני כל .348

פרוטות! 45 פרוטות? 36 נתחלקו הבל

 אגורות 3 אותם הוציא והילד אגורות, 45 לבנו נתן האב .349

!הכסף לו יספיק ;מים לכמה ;ליום

 בחדרן 3 ,3 אותם והעמיד בסאות תריסרים 4 קנה איש .350

?הכסאות בל את העמיד חדרים בכמה

 ילדיו, בין מהם 30 חלק מחברות, תריסרים 4 קנה האב .351

לו? נשארו מחברות וכמה לאיש היו ילדים כמה ;לדי לכל 6 ,6

 כל תריסר חצי בנות בחבילות הלבנים את סדרה האם .352

 של חבילות במה כתנות; 48 מגבות, 36 מטפחות, 18 לה אחת;'היו

לה? היו וכתנות מגבות מטפחות,

 בית־הספר ובכל שמשות, 6.?#י בית־הספר של חלון לכל .353

? בבית־הספר חלונות במה ;שמשות 48

 6 לקחו מחברת והכל נ;ר, גליונות 42 מן מחברות עשו .354

? ;צאו מחברות במה ;גליונות

 ;מטר 36 בארכו ומצאו בית מדדו מטרים 6 בן בחבל .355

? הב;ת לארך החבר את מתחו פעמים במה

 חוברת ;קרא ;מים בכמה ;עמודים 9 יום1 בכ קרא לד .356

? עמודים 36 בת

 בכמה העיר; מן קילומטר 49 במרחק נמצא הכפר .357

 קילומטרים 9 עובר הוא אם הכפר, אל העיר מן עגלון ;בא שעות

שעה? בבל

 - ק״ג בחצי ומצאו מנו ;שזיפים בשהפות להם קנו ;לדים .358

היו? ;לדים כמה ;לד; לכל 9 ,9 אותם וחלקו שזיפים 27
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?48 ,45 ,27 ,30 ,24 ,21 במספרים: .יש 3 פעמים כמה ־35•

?48 ,42 ,30 ,36 ,24 במספרים: 6 פעמים כמה •360

?45 ,36 ,18 ,27 במספרים: יש 9 פעמים כמה ־361

ולחשב: להעתיק
0 382.

36-9-9 9—9
36 : 9

42-6—6-—6—6- 6—6—6
42 : 6

21—3—3־ -3—3—3
21 : 3

363.
18: 3 42 : 3 33; 3 27 : 3
24 : 3 48 : 3 39: 3 42 : 3
30 : 3 21 : 3 42: 3 24 : 3
36: 3 27 : 3 48: 3 36 : 3

364.
18: 6 30: 6 18: 9 18: 3
36: 6 12 : 6 36 : 9 18 : 6
48: 6 24 : 6 27 : 9 18 : 9
24: 6 48 : 6 45: 9 18 : 2

365.
27 : 3 36 : 3 42 : 3 45: 3
27 : 9 36 : 6 42 : 6 45 : 5
30 : 3 36 : 9 42 : 2 45: 9
30 : 6 36: 4 42 : 3 45; 5

366.

18 12 45 9 45 17 35
4-9 +15 : 5 א 5 : 9 4־19 4־45

־ 3 9 4־27 —28 א 6 : 9 —12
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 י'♦ כפל
<7 פל5>מ

 האסקימוסים האסקימוסים; עם חי הקרות בארצות־הצפון 363

 עגלה סוסים, במקום לכלבים שלהם עגלות־החורף את רותמים

 עגלות, 3 היו האסקימוסים של אחת למשפחה כלבים; לשבעה אחת

 אחת לכל נחוצים היו כלבים כמה ;עגלות ולשלישית-? ,5לשנ;ה-

העגלות? לכל המשפחות משלש

!שבועות 7 ,6 ,5 בארבעה, ימים כמה .370

 לשעה, קילומטרים 7 העוברת מרכבה יצאה אחת מעיר .371

 קילו• 6 עוברת והיא הראשונה, לקראת מרכבה יצאה אחרת ומעיר

 העיר בין קילומטרים כמה ;נפגשו שעות 5 כעבור ;לשעה מטרים

והשדה! הראשונה

 של רשת עם במחברת הסתכלותי: באופן הזאת השאלה את לפתור )טוב
 בחשבנו רבועים, 7 פעמים 5 בתחלה ומונים לשמאל מימין _קו מותחים רבועים

 6 פעמים חמש ומונים ה_קו את הלאה מותחים ואחר־כך לקיל^טר, רבוע כל את
 הרבועים ובמספר יךם,ז על עבר שהקו הרבועים כל מספר את מונים .ואז רבועים,

הקילומטרים(. מספר בן
 ארבעה כעבור ספרו, מתוך עמודים 17 יום בכל קרא ילד .372

 עמודים כמה לקריאה, עמודים 15 עוד לו שנשארו ומצא, ספר ;מים

בספרו?
 העלתה פעם ובכל פעמים, 5 חכה בנהר השליך לד .373

? הילד צד דגים כמה ;קטנים דגים 7 חכתו

 18 בתחלה היו בית-הספר של הראשונה במחלקה .374

 ;יום בכל תלמידים 7 ;מים 4 במשך נתקבלו כך אחר תלמידים,

במחלקה? אז היו תלמידים כמה
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 במד. ;5 פי ממנה בדולר. והאם שנים, 7 בת היא הלדה י3ז5

האם? שנות

 אחד, טבל גרגרים קילוגרם 7 שיחים 6 מעל אסף הגנן .376

בסל? היו קילוגרם כמד. סלים; בשלשה אותם ושם

 בדרך גם שבועון 5 שם ושהה ישראל, ארצה עלה איש .377

ז מביתו האיש ;צא ;מים לכמה ;שבועות 5 דדה
בהבל? שנים כמה שנים; 7 בשממה שמטות; 7 אחד ביובל .378

 7 ?7 פעמים 6 ?7 פעמים 5 ?7 פעמים 4 הם: כמה .379

? 17 פעמים 3 ?7 ממים

 כמה בשורה; רביעים 7 בנות רבועים שורות 7 עשו .388

? ;צאו רבועים

ולחשב: להמתיק

.381

.382

74־7־474־7
7X4

 74-74-74־74^4־7
6* 7

7X2 7X5 7X6 7X4
7X4 7X7 7X3 4X7
7X6 7X2 7X5 7X5
7X3 7X4 7X7 5X7

383*

7X1 7X6 12X3 17X2
7X2 7X7 3X12 17X3
7X3 7X4 124־3 17X4
7X4 6X6 12—3 17X5
7X5 5X5 12—12 37X2
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ד' חלוק
<.7 )ה^חלק

ז ;מים ושמונה בעשרים לבועות כמה .38•

 ;מים! 49 הטבועות חג עד הפסח חג של השני היום מן .337

? השבועות חג עד הפסח מחג שבועות כמה

 מחברת לכל ולקחו מחברות, עשו נ;ר גליונות 49מ־ .388

? ;צאו מחברות כמה ;גליונות ד

 י_עבה שעות בכמה ;לשעה קילומטרים 7 עובר פרש .389

קילומטרים! 42 של מרחק

בשורה! דדו עצים כמה ;שורות בשבע עצים 49 נטעו בבן .390

 בארץ־ישראל שהה ;ארךישראל את לסיר עלה ;הודי .391

בדרך? דדהודי דדה שבועות כמה ;;מים 21 ארכה והנסיעה ;מים 28

 שעות 7 ועבד שעות, 42 הדורשת עבודה עליו קבל איש .392

? עבודתו את גמר ;מים בבמה ;ליום

!35ב־ ?42ב־ ?28ב* ואחד! בעשרים 7 פעמים כמה .393

ולחשב: להעתיק

.394

7—7—7—7—7—49-7-7
 49 ־ 7

7—7—7—7—7—35
7 : 35

.395

14: 7 49: 7 50: 2 45 : 3'
28: 7 42 : 7 50 : 10 45 : 9

21 ־ / 21 : 7 50: 5 42 : 2
35: 7 35: 7 45: 5 42 : 3
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356.
42 : 6 40 : 10 24 : 2 36 : 2
42 : 7 35 : 5 24 : 3 36 : 4
40 : 2 35 : 7 24 : 6 36 : 3
40 : 4 28 ־ 7 24 : 8 36: 9

397.
17X2+28 24+25 : 7 35 : 7+56
7X3+56 -3:7 42 : 7+68
7X4+28 75—12 : 7 47X2—35

17X2—15 56—14: 7 7X6+48

עדים( )לחלקים ה׳ חלוק
.5 ׳8 ,4 ,2 ה?סלק א(

!צד בכל לאיש צלעות כמה ;צדיו בזמן צרעות 24 לאיש .438

 כפה לאחיה; החצי ת* הנח* אגוזים׳ 48 היו לילדה .404

? לה ;שארו מידם

 ו י ה עזים כמה ;עזים מזה והחצי כבשים 46 היו בעדר .405

בעדר!

 שדה, מספר חדר בכל כסאות, 28 ^דו הדרים בארבעה .405

? אחד בחדר עמדו כסאות כמה

 שורות; בארבע עמדו הצבא, במשחק שחקו ילדים 36 ♦.07

? שורות בשלש היו .ילדים כמה ? שורה בכל היו .ילדים כמה

 קבים! בארבעים כורים כמה .קבים. ארבעה בכור י4ס8

קבים! ושמונה בארבעים

שנה! רבעי ה ש ל בש חדשים כמה .403

כמה מחברת; של עמודים 8 יוצאים מר אחד מגליק .410
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עמוךם? 24,48,32,16 בת מחברת ל^שות כדי לקחת צרייך $ליונות

 במשחק, אבד האגוזים ששית אגוזים, 24 היו לילד .4א

ללדז נשארו אגוזים כמה ;אכל הנשארים ילביע-ית

 קילומטרים כמה ; שעות בשמונה קימורים 48 עבר סוס .412

ז שעות בשלש ז בשעה עבר

 רביעית מכילה לוטים כמה ;לוטים 32 רוסית ללטרא .413

ז הלטרא שמינית ? הלטרא

 כמה האב? של חמישית שנותיו והבן ,45 האב שנות .4♦•

? הבן של שנותיו

 ילדה ובסך־הבל השנה במשך פעמים חמש ילדה ארנבת .415

 ילדה פעם בכל אם בפעם, הארנבת ;לדה .ילדים כמה ;ילדים 25

ן שוה מספר

 היו זהובים כמה זהובים; 50 היו שוים שטרות בףמשה .416

? שטרות בשלשה

 קילו• 44 שניהם ועברו אנשים, 2 נסעו בעגלה מהתלה. .487

. מהם? אחד כל עבר קילומטרים כמה מטרים.

 ?17 פעמים 2 ?26 של החצי ?13 פעמים 2 הם: כמה .413

 4 ?- 44 של החצי ? 28 של החצי ? 32 של החצי ? 34 של החצי

 ?28 של הרביעית ?24 של הרביעית ?20 של הרביעית ?5 פעמים

 כמה ;40 ׳48 ,24 ,16 שוים: חלקים לשמונה נחלק ?-48 של רביעית

 ;45 ,50 ,40 ,15 ,30 ׳20 ,10 שוים: חלקים לחמשה נחלק החלק?-

 8 וארבעה? בעשרים 4 בשלשים? 5 פעמים כמה החלק? כמה

ושמונה! בארבעים
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ולחשב: להעתיק

419.
שדיע( חלקים לשני לחלק 22 כך: )לקרא

22 : 2 36 : 2 20 : 4 48 : 4
26 : 2 38 : 2 24 : 4 48 : 2
44 : 2 40 : 2 28 : 4 24 : 4
16 : 2 48 : 2 40 : 4 24 : 2
32; 2 50־ 2 32 : 4 36 : 4

420.
16 : 8 40 : 4 50 : 5 35 : 5
32 : 8 40 : 2 25 : 5 40 : 5
40 : 8 24 : 2 15 : 5 40 : 2
24 : 8 24 : 4 30 : 5 40 : 8
48 : 8 24: 8 40 : 5 40 : 4

שוים( )לחלקים ו׳ חלוק
.7 ,9 ׳6 ,3 ה?סלק: (1

 צריך שפות כמה היממה; שליש לישון צריך איש .425

• ? לישון האיש

 מהם! אהד אכל שזיפים כמה ;שדפים 36 אכלו ילדים 3 .426

ז ילדים 2 אכלו כמה

 עפרונות 42 המורה מאת קבלו ילדות וארבע ילדים 2 .421

 מהילדים! כלאחד קבל עפרונות כמה כחלק; חלק ביניהם לחלקם

! דוחהיל כל קבלו עפרונות במה

 קילוס©" כמה ;שעות 6 כמ?ך קילומטרים 42 עבר סוס .42•

שעות! בשתי הסום ןכר ריס
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 ההלן את כתב עמודים, 48 היו התלמיד בטיוטה .429

ז פנוים נשארו עמודים כמה ; הששי

 זהובים כמה זהובים; 45 ימים 9 במשך הרויח פועל .430

ימים(? )בששה בשבוע הפועל הרויח

 כמה ענבים; קילוגרם 36 היו שוים ארגזים בששה .431

ארגז? בכל היו ענבים קילוגרם

ז בשורה נטעו עצים כמה ;שורות בשבע עצים 42 בכן נטעו .482

 ושאר אבנים, מהם תשיעות שלש ;בתים 49 אחד ברחוב .433

הזה? ברחוב עץ בתי כמה עץ; הבתים
 חלק ,וחלקו אגסים 35 ביחד קבלו ,ילדות וארבע ילדים 3 .434

הילדות? כל קבלו אגסים כמה כחלק;

שבועות? בשלשה ;מים כמה ;מים; 49 שבועות 7ב .435

 קילומטרים כמה ;קילומטרים 35 הסום עבר שעות 7ב־ .436

? שעות בחמש עבר

חלק? בכל כמה שוים; חלקים לשלשה 45 ,27 ;24 נחלק .437

ז 42 ,48 ,36 ,30 ,24 של הששי החלק הוא כמה .43•

החלק? כמה שרם; חלקים לתשעה 45 ,36 ,27 נחלק .439

 שוים; חלקים לשבעה 49 ,35 ,28 ,42 ,21 ,14 נחלק .440

החלק? §מה
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ולן!^ב; ^יגיק

445,

12: 5 21 : 3 36 ־ 3 21 : 3
18 : 3 24 : 3 39: 3 27 : 3
36 : 3 27 : 3 42 : 3 33 : 3

42 ־ 3 30 : 3 45 : 3 42 : 3
48 : 3 33: 3 48: 3 48: 3

442.

12 : 6 42 : 6 18 : 9 45: 3
18 : 6 48 : 6 27 : 9 36 : 2
24 : 6 24: 6 36 : 9 27 : 9
30 : 6 36 : 6 45 : 9 36 : 9
36: 6 24: 6 48 : 6 48 : 8

443.

14: 7 28 : 7 50 : 25 34 : 17
21 : 7 42 : 7 48 : 24 38: 19
28 : 7 21 : 7 45: 15 48 : 16
35 : 7 35 : 7 48: 12 50 : 10
49: 7 49: 7 42 : 21 44: 22

444.

20: 4 43 : 6 48 : 3 42 : 2
20: 5 48 : 8 35 : 5 42 : 3
18: 6 48 : 2 35 : 7 42 : 6
18: 3 48 : 4 32 : 8 42: 7

445,

9X5+39 21 : 7—3 92—50: 7
9X4+55 42 : 7—18 72—27 : 5
8X3+26 48: 3+15 28+44 : 3
7X5+45 85—49 : 6 63—14: 7
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¥

.100 בגבול וחלוק $$ל

.100 בגבול כפל

 רבועים; 8 שורה ובכר שורות 8 ;ש־ לוח־השחמט על .452

? השחמט לוח את צירו ? דוח־השחמט על רבועים $מה

 4ו׳ הצהרים לפני שעות 5 בבית־המםקר עסוק משרת .433

? השבוע במשך המשרת עסוק שעות כמה ;הצהרים אחר שעות

 7 לוקחים היו הנהר דרך במעברה אנשים העברת בעד .434

ז נפשות 9 של משפחה בעד רקחו כמה ;לאיש אגורות

לעת(.“לממה-מעת ? ;ממות 4ב־ שעות כמה .455

 דדה ד;קגרם כמה דיקגרם; 5 חסרו סכר קילוגרם לעוני 456

הסכר? משקל

 חתיכה ומכל פרסות־בתל, בתל חתיכות 7מ־ עשה נפח .457

? הנפח עשה פרסות־בתל כמה 5 פרפות־בתל 9 ;צאו

 ;9 פי גדול משקלו והדוד קילוגרם, 6 המחבת משקל .458

? הדוד משקל ^מה

 9 במשך ספרים; 95 ;מים 13 במשך כרך ספרים כורך .459

 אהד בכר כרך ספרים כמה ;ליום כפרים 7 כרך הראשונים הימים
? יום בכל שוה מכפר כרך ההם ב;מים גם אם הנשארים, ^.ימים

 ;מים כמה ;מים; 11 במשך תעלה כרו פועלים 9 .48□

אחד? פוער אם,יעבוד,רק העבודה,הזאת המשך
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 לשעורים אותם משלם דדה זהובים, 87 ח;ב שהיה מי .461

חדשים? 6 כעבור חיב נשאר כמה לחודש; זהובים 12 חדשיים,

קילו 48 שעות 2 במשך עבר הברזל מפלת של מסע .462

שעות? 3 במשך :עבור כמה מטרים;

 אריג סנטימטר 12 מטר 2 ח;ט לקח אחת לאדרת .463

כאלה? אדרות לחמש נחוץ מטר כמה סנטימטר(; 100 )במטר

 דקמטר־ 1) דקמטר 3 בן בהבל שדהו את מדד אכר .464

 פעמים; 8 השדה לאורך החבל את מתה מטרים; ושמונה מטר( 10

 כמה ? מטר וכמה ? השדה £ךך דקמטר )כמה ? השדה <לךך כמה

 ארך מטרים וכמה דקמטרים כמה ובכן, מטרים? 64ב־ דקמטר

?(. השדה

 בדרך פגשו תלמידיו, עם לט:ל הלך המורה חידה. .465

 :חד והברוזים הכבשים מספר ;רעים וכבשים ברוזים היאור :ד על

 כלם רגלי מספר אם ברוזים, וכמה כבשים היו כמה ;25ל- עלה

?70 דדה

 הקנה צנטנר 2 מן סכר; עושים שממנו קנה מין ;שנו .466

 צנטנר 6 מן יוצאים סכר קילוגרם כמה סכר; קילוגרם 30 יוצאים

צנטנר? 3 מן קנה?

 יוצאים סלק צנטנר משמונה סכר; עושים מסלק גם .467

 סלק? צנטנר 16 מן יוצא סכר כמה סכר; קילוגרם 15 צנטנר 1

סלק? צנטנר 4 מן

הספר? זהובים 6 שמחירם ספרים 6 בעד שלמו כמה .468

" 7 " 8 " "

ס *9 ס * 9 * 9 0
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ז הספר זהובים 6 שמחירם ספרים 4 בעד עולמו כמה

 26 אחת בכל אם מחלקות, בשתי חלמיךים כמה .469

? חלמיךים

 ז הכפר זהוב. 5 שמחירם ספרים, 14 בעד עולמו כמה .470

 פעמים 9 ז 9 פעמים 8 ? 9 פעמים 7 ? 9 פעמים 6 :הם כמה .471

 !11 פ 7 ? 10 פ׳ 7 ?9 פ׳ 7 ?8 פ׳ 7 ?9 פ׳ 11 ז9 פעמים 10 ?9

 ז 10 פ׳ 8 ? 9 פ׳ 8 ! 8 פ׳ 8 ? 7 פ׳ 8 ? 14 פ׳ 7 ? 13 פ׳ 7 ! 12 פ 7

 9 ?10 פ 9 ?9 פ 9 ?8 פ׳ 9 ?7 פ׳ 9 ?6 פ׳ 9 ז 12 פ׳ 8 ? 11 ,פ 8

ז 10 פ׳ 10 ?9 פ׳ 10 !6 פ׳ 10 ?11 פ׳

 ם׳ 3 !20 פ׳ 3 !45 פ׳ 2 ?35 פ׳ 2 ?26 פ׳ 2 הם: כמה .472

 ;40 הרי 10 פ׳ 4 כך: )חשוב ?18 פ׳ 4 ?17 פ׳ 4 ?-25 פ׳ 3 !33

(.72 הם 18 פ׳ 4 כי מזה, יוצא ; 72 הם הרי 40+32 ; 32 הרי 8 פ׳ 4

 !19 פ׳ 4 ?16 פ׳ 5 ?17 פ׳ 4 ?16 פעמים 3 הם: כמה .473

 4 ובכן: ,76 הרי ,4 אז אחת פ׳ 4 חסר 80 ;80=20 פ׳ 4 כך: )חשוב

! 29 פ׳ 3 ? 19 פ׳ 3 ! 19 פ׳ 5 (.76=19 פ׳

 ?9 פ׳ 7 ?-6 פ׳ 9 ?9 פ׳ 6 ?-7 פ׳ 8 ?8 פ׳ 7 הם: כמה .474

 14 פ׳ 20 ?-5 פ׳ 19 ?5 פ׳ 20 ?-6 פ׳ 9 ?6 ,ם 10 -17 פ׳ 9

14 פ׳ 19

 לזכר, צריך וו לתכלית ;באצבעות גם להכפיל אפשר .473

 .10והאכודל- ;9 האצבע ;8האמה- ;7—הקמיצה ; 6 מספרה הזרת בי

 הזרת את מניחים 8 פעמים 7 הם כמה למשל, להודע, וכשחפצים

 .7 ,6) והאמה הקמיצה הזרת, גבי על האחת היד של (7 ,6) והקמיצה

 מך אלו גבי על אלו המונחות האצבעות חמש ;השדה ה;ד של (8

 מפ$ר את להכפיל צריך עכשו ;חמשים או עשרות 5 ובכן עשרות,
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 ה;ד #ל הפנויות האצבעות מספר על אחת יד ^ל הפנויות ת דאצבע

כזה: ;56 הם הרי ,50 ומקודם ;6=3 פעמים 2 איפא: ובכן ה^דה

ולחשב: להמתיק

׳ 47 7.

9X6 8X7 8X11 7X10 '7X14
9X7 8X8 8X12 7X11 6X10
9X8 8X9 7X8 7X12 6X11
9X9 8X10 7X9 7X13 6X12

478-

6X13 5X10 5X14 5X18
6X14 5X11 5X15 5X19
6X15 5X12 5X16 5X20
6X16 5X13 5X17 4X13

479.

4X14 4X18 2X40 5X20
4X15 4X19 2X39 5X19
4X16 4X20 • 3X30 6X10
4X17 4X21 3X29 6X9
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483.
17X3 19X3 7X7 6X9
3X17 3X19 8X8 12X8

18X3 26X2 9X9 7X13
3X18 2X26 10X10 6X15

451.
9X6 7X7 45 : 9 56+44
8X7 49^+177. 45 : 5 100—333/.
8X8 66—19 45 : 3 10X10
9X3 47—2 87—23 50: 25

.100 בגבול חלק

 19 וקבל זהובים, 100 נתן ספרים, 9 קנה -אחד איש. .486

הספרן מחיר כמה עודף; זהובים

 התשיעי הלק משקלה והמחבת קילוגרם 54 משקלו הדוד .487

 66לעשות~מ־ אפשר מחבות וכמה דודים כמה הדוד; משקל של

נחשת? קילוגרם
 9 במשך ;מים: 13 במשך ספרים 95 כרך ספרים כורך .488

 אחד בכל כרך ספרים כמה ;ליום ספרים 7 כרך הראשונים ;מים

? האחרונים הימים

 הראשונות שעיח בשלש ;לוורשה מעירו נסע אחד. איש .489

 השעות ובחמש קשעה, קילומטרים 14 ועבר ;תרה במהירות נסע

 צריך לשעה קילומטרים כמה ;לשעה קילומטרים 6 עבר האחרונות

ז שעות 8 במשך הדרך כל את לעבור כדי לעשות
 הקערה משקל ;ומיהם דוד מהבת, קערה׳ עשה נפרדנחשת •490

 הדוד משקל פי־שלש, מזה פחות המחבת של משקלה קילוגרם, 24
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 התר ממשקל פחות משקלו והמיחם שש, פי המחבת ממשקל גדול

1 המיחם משקל מה ;לטראות ותשעה בעשרים

 בכפר איש, 14אחד- בכפר פועלים: שכר אחוזה בעל .491

 שבשני הפועלים מספר מחצית שכר השלישי ובכפר שלש, השני-פי

בעל־־האחוזה? שכר פועלים כמה ;חד; הקודמים הכפרים

 אם לי, היו אגוזים כמה לי אמור חברו: את שאל ;לד ,492

 ראשונה, לי אמר :השניר&מר _ו_יען ? 27 לי נשארו 18 כשאכלתי עכשו

 לך שה;ה האגוזים מספר של השלישי החלק רק ולי לי, אגוזים כמה

? הילדים לשני היו אגוזים כמה ? בראשונה

ן מטר הקט! ברבע הקטומטר? בחצי מטרים כמה .493

 ומסע• ;קילומטר 60 השעה במשך עוברת יונת־הפוסט .494

 מן יותר לעוף היונה ממהרת כמה פי ;קילומטר 30 עובר משא

יותרן היונה עוברת קילומטרים כמה ? המסע

 ו&רך מטרים 45 שארכו לרתן, ב;ם הדעים צדו פעם .495

 בכמה מראשו? הלויתן גוף גדול כמה פי מטרים; 9ר^שו-

הראשז מן ארוך הגוף מטרים

 שעה במשך :לרוץ ממהרת אלא עפה, אינה ה;ענה בת .496

 מהיר היותר והסוס קילומטרים; 56 של מהלך עוברת היא אחת

 בת־ ממהרת כמה פי קילומטרים; 14 מן יותר לא בשעה ;עבור

 בת־היענה ממהרת לשעה קילומטרים בכמה ? מהסוס לרוץ היענה

? הסום מן לעוף

 ן כמימרא רגע 66 של מחצית להוסיף 66 אל מהתלה. .497

הנ;ר(. את )להפוך

שוות; בתל חתיכות 7מ־ ברזל פרסות 63 עשה נפח .498
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חתיכות? משלש ז אחת מחתיכה ;צאו פרםות־ברזל מה3]

 ן כחלק חלק אגוזים אביהם מאת קבלו ;לדים 3 חידה. .439

 מספר סחד לכלם נשארו ,12ואחד- אגוזים, 18 מהם שמם כשאכלו

1 אחד כל קבל אגוזים כמה ;מהם אהד של הקודם לחלקו שוה אגוזים ן

ז חלקים 9ל־ לחלק 54 הלקים? 6ל־ לחלק 54 הם: כמה .50□

ז 7ל־ לחלק 56 ? 8 פעמים 7 ז 9 פעמים 6 ? 6 פעמים 9

ז חלקים לשמונה 96 ,88 ,64 ,72 ,56 לחלק .568

?9ל־ 99 ,81 ,72 ,54 ,63 ,45 לחלק -502

?40 ,70 ,90 ,85 ,75 ,65ב־ 5 פעמים כמה .503

ז 98 ,84 ,70 ,56 ,63 ,490 7 פעמים כמה .504

1100 ,96 ,72 ,68 ,60 ,64 ,560 4 פעמים כמה .509

?96 ,81 ,72 ,63 ,57 ,510 3 פעמים כמה .506
הרבע ? 64של_ השמינית 8 45 של החמישית :הם כמה ׳507

*100 של

ז 15 מן 75 ?24 מן 96 מהפר גדול כמה פי .508

ו?חשב:_■ להעתיק

56 ן 2
.509

68 : 2 ׳ 82 : 2 § :88
2 :9260 : 2 י 72 : 2 86 : 2

64 : 2 78: 2 ז 84 : 2 100 : 2
62: 2 ה4: 2 90 : 2 96: 2

580.
52: 4 96: 4 68 : 4 ;84: 4
60 : 4 100: 4 80 : 4 96 : 4
56: 4 64: 4 88: 4 64 : 4
72: 4 76: 4 92: 4 52: 4
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511.
48 : 8 80: 8 32 : 8 88 : 2
56: 8 88 : 8 64 : 8 88 : 4
72 ; 8 96 : 8 72 : 8 72 : 4
64 : 8 24: 8 88 : 8 36: 2

512.

40 : 5 80 5 5 55 : 5 95 : 5
50 : 5 90־ 5 65־ 5 90 ־ 5
60: 5 100־ 5 85 ־ 5 85 ־ 5

70־ 5 45: 5 75 ־ 5 75: 5

513.
48 : 3 63: 3 78 : 3 99 : 3
51 : 3 69 : 3 75 5 3 93,3
60 : 3 72 : 3 81 : 3 54,3
54: 3 66: 3 90 ־ 3 33,3

48: 6
54 ; 6
60: 6
72 : 6

66: 6
78: 6
84 : 6
96 : 6

90 : 6
54: 6
60 : 6
72 : 6

72 : 3
72 : 2
72 : 4
64: 8

45 : 9 81 ; 9 63 ־ 9 54־ 3
54 ־ 9 90: 9 81 ־ 9 99־ 3
63 ־ 3 99: 9 99 : 9 90 : 2
72 ־ 9 45 ־ 9 54 ־ 9 45 ־ 9

526.

49: 7 91 ־ 7 77 ־ 7 98 : 2
56 : 7 98 ־ 7 56 ־ 7 84 : 4
63: 7 49 : 7 84 ־ 7 64 ־ 8
84 : 7 63 ־ 7 93־ 7 72־ 6
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517.
60 ־ 30 64 : 2 60 : 5 51 : 3

88 : 44 64: 8 60 : 4 88 : 3
63 : 21 49: 7 90 : 6 55: 5
84 : 12 72־ 9 56: 7 60־ 15

598.

7: 2=5 7: 7=13 7: 3=27
7 : 7=2 7 : 7=12 7 : 6=10
7: 10=5 ־? 3=21 7 : 6=14
7: 9=8 7: 5=15 7 : 8=12

(75—7) X 3=21 
(56—?)X2=18 
(68—7) X 9=63 
09—7)\9=81

519.

72=9X7 
90=10><♦ 
42=6X7 
!0=5X7

12=6X7
14=7X7
63—7X7
64=8X7

כשיורים. הלוק
 לבל זהובים 2 ליעדים׳ וחלקם זהובים 15 לאיש היו .520

לאיש! נשארו זהובים וכמה כסף, האיש גרזן עניים לכמה אחד;
ן חדר בכל היו כסאות כמה ;כסאות 23 היו חדרים בשני .521

 גליונות 3 מכל מחברות, עשה דר, גליונות 13 היו לילד .522

לון נשארו גליונות וכמה יצאו, מחברות כמה לחברתי

 במשך ;ליום עמודים 4 ילד קרא ;עמוךים 85 היו בספר .523

האחרון! ביום יקרא עמודים וכמה הספר, את הילד יקרא ימים $מה

 ילדים כמה ;ילד לכל אגוזים 5 לילדים, חלקו אגוזים 91 .524

ז נשארו אגוזים וכמה אגוזים, קבלו

ןחיךיט? נשארו ילדים כמה צמדים, הלכו ילדים 99 .525
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528.

13־ 2 16 : 3 61 ־ 4 71 ־ 8
25 ־ 2 25 ־ 3 70 : 4 82 : 5

37 : 2 35־ 3 - 75 ־ 4 86: 5
45 : 2 46־ 3 81 ־ 4 91 : 5

57־ 2 52 ־ 3 85־ 4 99־ 5

527.

20: 6 22 ־ 7 25־ 8 64: 9
57 ; 6 34־ 7 34: 8 70־ 9
79: 6 41 ־ 7 45 ־ 8 82 ־ 9
88: 6 51 ־ 7 50 ־ 8 93 ־ 9

92־ 6 60 ־ 7
-------- >

63־ 8 100־ 9

הדימרת. הספרות ;
?העתיק: \

,'711=7 ,71=6 ,4=17 ,7=5 ש,=3 ,11=2 ,1=1 .528

.^1=12 ^1=11 ,1X^=9 ^=10 ,7111=8

?1צ צ,1 ,17 ,71 צ, ,7 ש, ,1 הם: כמה .529
.1 ,12 ,11 ,9 ,10 ,8 ,4 ,6 ,5 ,3 רומיות: בספרות לכתב .530

 #רך למרץ 22 ביום ? ולילה( )יום ביממה #פות כמה .531

 והחצי-^ילמו יום הוא דיממה הצי אומרת זאת הלילה, בארך יום5

לילה! וכמה יום אז שעות כמד,

■ ה#עומ! אבץ פל מצררות #פות כמה וראו, הביטו ^31



 השתים־׳־עשרה? בשעה המחטים נחות ספרה איוו על •$ 33

החמישית! הששית? השמינית?

 שעה? ברבע שעה? בחצי בשעה? יש מינוטות כמה .534

? שעה רבעי בשלשת

 כל בין המינוטות 60 את השעות אבן על לכתב כשחפצים -535

לספרה! ספרה בין לכתב צריך מינוטות כמה בשוה, שוה הספרות 12

 איזה ?3 הספרה ובין 12 הספרה בין יש מינוטות כמה .538

מינוטות? 15 הם השעה חלק

 אחה ?6 הספרה ובין 12 הספרה בין יש מינוטות כמה •537

? מינוטות 30 הם השעה חלק

 איזה ובכן המינוטות, מספר את מראה הגדולה המחט .538

 ז 6 על הגדולה והמחט ,9 על מונחת הקטנה כשהמחט היא, שעה

? 12 על—הקטנה והמחט 12 על מונחת הגדולה בשהמחט

 פסות שתי יקחו כך אחר אבן־השעות, התלמידים יצירו .539

 המחטים את הדביקו קטנה, ואחת גדולה אחת מחט ויגזרו צבוע גיר

 את התלמידים יסובבו עכשו לסובב. שיוכלו השעות אבן במרכז

 בית־הספר? אל באים מתי המוקמים, מתי השעון, על הראו המחטים

 ההפסקה ונגמרת מתחילה מתי ? השעורים כל ונגמרים מתחילים מתי

 באים מתי הב^תה! מבית־הספר הולכים מתי בבית״הספרז הגדולה

לישון! הולכים מתי הכיתה?
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 לעשרה ?ארבעה ויצא אחה הוסף לחמשה מהתלה. ־549

? תשעה דזדה אהה הוסף

החשבוי פעולות ארבע בל
 אצבעות, 5 אצבעות׳ 5 ;ש החתול של הקדומות ברגליו י54ו

? בסף־הכל לחתול אצבעות כמה ;אצבעות 4אחורנית- רגל ובכל

 בתים" של מספרים 69 ;ש בורשה, נובוליפיה, ברחוב •542

 וברחוב ,69 על עולה אינו הבתים מספר הזה הרחוב צדי בשני כי

פוהז ברחוב בתים כמה ;14־ ב גדול הבתים מספד פ;ה

 ומכפר 5 בתים 49 בסף־הכל _;ש בורשה, נלבקי, ברחוב .543

 האחרון הוא מספר איזה ;שנים פי גדול נובוליפקי ברחוב הבתים

נובוליפקי? ברחוב

 בעצמם שיכינו לתלמידים ונתן דר, צרורות 4 קנה המורה .544

 ^ל ;צאו מחברות כמה גליונות; 3 לקחו מחברת לכל מחברות;

כליונות(. 24)בצרור- ? הדר

 יום בכל כתבו בו אשר ,לוח", בבית־הספר עשו הילדים .545

 התלמידים כתבו ניסן בחודש ;יום־גשם או מעונן, ;פה, :האויר מזג את

 ;פים ;מים כמה ;ה;מים-;פים וחתר מעוננים, ;מים 7 גשמים׳ ;מי 5

יום/ 30 )בניסן ? בניסן היו
 ' י מאזדם כף על והניחו קילוגרם, 25 בת לחם ככר שקלו .546 *

 בת אבן קילוגרם, 20 בת אחת השדה-אבן ועל הלחם, את אחת

 להוסיף צריף קילוגרם כמה קילוגרם; 1/2 ואחת-בת קילוגרם, 2

שווי־המשקל? לידי המאזדם שתבאנה

צנט^ר 1 מוציאים עצים צנטנך 1 מ״ס ;מעץ מוציאים זפת .547



- 65 ~

צנטנרז 24מ״ ז עצים צנטנר 35מ״ להוציא אפשר זפת כמה זפת;

 על ;אנשים 24ו־ נשים 45 עבדו בורשה חרושת בבית .5 **

 לק נשאר החרושת ובבית לבתיהם, השדה מערי הפועלים נסעו החג

 —וכמה ורשאים, פוערים בבית־החרושת היו כמה ;הפועלים שליש

השדה? מערי

 השפן ילד פעם לשנה. ולדות 100 עד להוריד ;כל שפן .545

 פעם פעמים בשמונה אלא אחת בפעם לא אבל בשנה, ולדות 96

? אחת בפעם השפן ;לד ולדות כמה 5כפעם

 על או בסירה, או גשר, דרך או עוברים לרחבו הנהר את .550

 17 איש, 12 עברת בעד הרפסוד בעל קבל כסף כמה רפסוד. ידי י

 גדולי□ בעד אם רמוסים, רתומות עגלות ושלש ;לךים, 6 אשה,

 10 עגלה ובעד אחת לד-אגורה בעד לאיש, אגורות 2 מקבל ה;ה

? אגורות

 לאנקורים הדומות צפרים ;ש מכאן הרחוקה באפריקה .551

 ביציהן את בלילה ששותים מסכניס-העטלפים, אויבים ולהן שלנו,

 ביציהם. עם קנים 13 העטלפים הרסו בלילה אחת פעם הצפרים. של

 בקץ, 5 ,5 היו קנים בחמשה אחד, בבל ביצים 6 היו מהם בשנים

 העטלפים השחיתו ביצים כמה ;אחד בכל שמוינך. ובששה-שמונה

הקנים? 13 בכל

 אביהם להם נתן הפסח חג על אחיות. ושלש אחים 2 היו .552

 הילךים > מזה פחות אגוזים 9 להם נתנה ואמם למשחק, אגוזים 42

? אחד כל קבל אגוזים כמה ;כחלק חלק האגוזים את ביניהם חלקו

 אותם והעמידו כסאות תריסרים 7 *קנו אחת באכםנ;ה .553
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 במ£ מרקים. 15 בסאות דוג בעד בשוה; חדרים ןששה

? אחד שבחדר סאות הב

 ובשלישי זז:ת,^16בשגי~ ,31 באחד סלים: 3ב־ ביצים היו .554 י

 בסל ביצים במה ;י_חד הראשונים הסלים שבשני הביצים כמספר

השלישי!

 תריסרים 2 לבית-הספר, עפרונות צרורות 3 מורה קנה •555

 של התשיעי החלק בי ראה הצרורות את בשפתח צרור; בכל

? מתוקנים בלתי היו עפרונות במה ;חודם נתקן העפרונות

 לפלניצה ורשה בין קילוט.; 24 לאטוצק בין_וךשה המרחק .556

 למשל: לאטוצק? פלניצה בין המרחק גדול מה קילומטר; 163♦׳

ורשה. ן________________ק> 16/*4 סלני?מ ן ך ן אטוצק
* ~ ן ן

 חךר. קו במחבךתם בצירם ורשה-פלניצה-אטוצק, הדרך את התלמידים יצית
לקילומטר(. ש?מח?ךת רבוע של קי יקחו אמת־המךה ובתור

 עגלה בעל קילוט.; 70כ־ לב;ליםטוק לומזה בין המרחק .557

 קילוט., 10 עבר הראשונה בשעה בלילה; ה#ניה בשעה מלומדה ;צא

 קילוט. 7 עבר בך אחר לשעה, קילוט. 9 עבר האחרות שעות 2ב-

 לב;ליםטוק? הגיע שעה באיזו עיפים. כבר חיו הסוסים בי לשעה,

 ואחרי סקודמרג כבשאלה לוקזה-ב^ליסטוק, הדרך את התלמידים יצית ובתחילה
יחשבו(. כך

 יחשב אם אחד, .זהוב לנכדו לתת הבטיח הסב חידה. .558

 ;הנכד של משנותיו שנים פי תהךנה הסב של שנותיי מתי וימצא,

 ז החידה את ימצא מי .שנים 14 בן והנכד ,55 הסב של שנותיו עכשו
ן * * * *: : ז ז 5 *; *

 נתן אחד ;לד מגונים. עפרונות 25 בשתפות קנו ילדים 3 .559
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 עפרונות כמה אגורות; 36והשלישי- ,24השני- .אגורות, 15 הקמה על

* 1 ילד לכל מביע

 תפוחים 5 היו הראשון בסל תפוחים, 43 היו סלים בשני •5ם0

.ז סל בכל היו תפוחים כמה ;בשני מאשר יותר

 עמים 3 היו הראשון בצרור ;עטים 31 היו צרורות בשני .561

? צרור בכל היו עטים כמה ;בשני מאשר יותר

 כפלים היו .ילדים תלמידים; 72 למדו בבית-הספר .562

בבית־הספרו היו ילדות וכמה ילךים כמה מילדות;

 זהובים 4 במחיר אגסים קילוגר. 12 ערבה פירות מוכרת .563

 התערובת את הקילוגר. זהוב. 5 במחיר אגסים קילוגר. 7ב״ הקילוגרם.

תערובת? קילוגרם כל בעד לקחה כמה זהובים; 12 והרויחה מכרה

 בורשה, הבתים מספרי את לטצא יהיה אפשר שבנקל כדי .564

 מסמנים לרחוב מימין הבתים כל כזה: באופן הבתים מסמנים

 לרחוב שמשמאל והבתים ;הלאה .וכן 8 ,6 4 ,2זונים- במספרים

 20 המספר שאת מזה היוצא ...5 ,3,1 :לא־זוגץם במספרים מסמנים

 של בשמאלו רק 21 או ,15 המספר ואת בימין, רק תמיד תמצא

 חשב בתים. 92 בסך־הכל .יש קרוכמלנה ברחוב והנה הרחוב.-

 הרחוב של בשמאלו ואילו בימינו כאן נמצאים מספרים אילו ומצא,

הזהו

 האחרון הוא מספר איזה בתים, 96 יש נובוליפקי ברחוב .555

ן בימינו ואיזה הזה הרחוב של בשמאלו

אותהו ופתרו ח^בון שאלת מלב?ם ?דר
 הוספתי המכפלה אל ,5ב־ הכפלתיו מספר, בדיתי .566 ־

1 בדיתי מספר אחה * 85 ל כ ה - ך ם ב ויצא ,15
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החלק אל לע^רח, חלקתיו מספר׳ בדיתי •$8ד

;14 גרעתי ה ל כפ מ ה מ ב^נ;ם, הכפלתי הסך־הכל את ,25 הוספתי

ן בדיתי מספר איזה ,50 ^ארית רצאה

:ולחשב: לסעתיק

568.
96: 16 534־18 72 : 6 י 19X^י

-6X4 71—13 81—26 88 : 11
ז 24-|-18 48 : 12 17X5 63—28

42— 7 91 : 19 474־38 774־23

569.
13X2 9X4 47—23 23X4

>4־14 —18 X3 י • 4־6
: 5 : 9 - - : 4 .. . :׳ 2\

570.

37-17, .77,-27, 21—12 32—14
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4 : 2 : 3 , ז .
1 * -*

571.

74־68 51—13 67.4־57. 87-17,
—25 4־43 X3 X2

: 5־ ־ 9 - ־ 2 : 3
- — —

החשבון. פעולות לארבע מרכבות שאלות
 הקטומטר. 10 בקילומטר .572

 דקמטר. סל בהקטומטר

מטר, סל בדקמטר

דצימטר. סל במטר

סנטימטר. סל בדצימטר

מילימטר. 10 בסנטימטר
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וחצי־" סנטימטר בעוני מילימטר כמה .573

וחצין דצימטר בשלשה סנטימטר כמה .574

 פי גדולה והחצר דצימטת 8ו- מטר 7 בית־הספר ארך .576

החצרן ^רך כמה שלש;

 וחמשה מטר 4 בן במקל חךרו גודל את מדד ילד .577

 מקלות, 3 וברחבי מקלות 4 בארכו מחזיק החדר והנה דצימטר,

ן רחבו וכמה החדר, ^רך כמה

 צנטנד, 10 בטוננה .578

 קילוגרם׳ 100 בצנטנר

 הקטוגרם" 10 כקילוגרם

 דקגרם, 10 בהקטוגרם

גרם. 10 בדקגרם

ז הטוננה וחצי בשלש צנטנר כמה .579

הצנטנר? ברבע קילוגרם כמה .580

קילוגרם! וחצי בחמשה הקטוגרם כמה .581

 כמה לשבת; שוות חלות 4 עשו קמח דקוגרם 26מ- .582

* אחת? לחלה לקחו קמח

 הגלוסקות משקל כמה ;דקוגרם 2^2 אחת גלוסקה משקל .583

המחלקה! כל תלמידי של

 50 קבל הבכור ן אביהם מאת חנכה דמי קבלו ילדים .585

 אגורות 20והצעיר- הבכור, מן פחות אגורות 15השני- אגורות;

ז חנכה דמי הילךים כל קבלו אגורות במה השני; מן פחות

 השלישית למחלקה חדשים; תלמיךים נתקבלו בבית־הספר .586

ואל השלישית, המחלקה אל מאשר שנים השרה-פי למחלקה ,15



1
70

 תלמידים כמה העניה; במחלקה מאשר יותר 25 הראשונה המחלקה

ז המחלקות 3 בכל נתקבלו

 עצים, 24 כרתו הראשון ביום עצים!ביער, 100 כרתו .587

 בשני מאשר הרביעי החלק את השלישי ביום השני-כפלים, ביים

 כרת־ עצים כמה ;השאר החמישי-את וביום קתה הראשונים דדמים

החמישי! ביום

 ושלם מחברות 4 קנה האחד ;מחברות ^קנו :לךים שני .589

השני! שלם כמה מחברות; 3 קנה והשני אגורות; 16

 קילומטר; 63 שעות בשלש עבר מסלת־הברדל מסע .599

שעות? 4ב״ :עבור קילומטר במה

 לשלם צריך כמה אמרות; 48 עטים התריסר מחיר .591

עטים? 25 בעד

 להם כמה לחם; קילוגרם 5 יוצא קמח קילוגרם 4מ״ .592

קמח? מצנטנר יוצא

 יאכל כמה חציר; קילוגרם 27 הסום אוכל ימים בשלשה .593

;מים? בתשעה

 ;מים בכמה ;מים; בשני עשב צנטנר 6 אוכל הפיל .594

עשב? צנטנר 66 יאכל

 משנותיו פחותות הבן של שנותיו ;47 :חד והבן האב שנות .596

? אחד כל של שנותיו כמה ;שנה 29ב־ אביו של

 ן נפש 85 בקתד דקות, ובהמות גסות בהמות היו לאכר .597

 ממספר גדול הדקות הבהמות מספר אם לאבר, היו גסות בהמות כמה

55 ב־ מסות
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 (מודים כמה ;םח6ה בחג אגוזים 94 קבלו והאחות האח .598

ל* לאח? מאשר יותר 16 היו לאחות אם אחד, לכל דדה

 מכרבי-בד ,27 מכרכי-עור ספרים נמצאו ספר בבית •599

 ; 44 האחרונים מאלה יותר מברכים בלתי וספרים ,15 מזה פחות

הספר? בבית נמצאו בסך־הכל ספרים כמה

 קילוגרם כמה ן חמאה קילוגרם 2 נותנים חלב ליטר 64 •909

ז הלב ליטר 96 .יתנו חמאה

 את יחולצו ימים בבמה ; ;מים 30 שדה חרשו פוערים 4 י69ו

? פועלים 2 השידה

 קילומטר כמה מינוטות; 50 קילומטר 13 עפה סנונית ■68.

? מינוטות 300 העוף

 בראשונה תלמידים. 83 היו בית־הספר מחלקות בשתי •803
מחלקה? בכל היו תלמיךים כמה ;בשמה מאשר יותר תלמיךים 5 היו

 תפוחים,—7. אגסים, היו מהם 7־ עצים; 96 היו בגן •604

1 בגן צמחו דבדבנים כמה ;והשאר-דבדבנים שזיפים, הנשאר 7.

 :ויאמר השני רען ? לך אגוזים כמה :חברו את שאל ילד .605

? לילד אגוזים כמה ; 7 הם האגוזים 7•

 מביליסטוק אחת זו לקראת זו אחת בעת ;צאו עגלות שתי .606

 קילומטר, 6 עברה האחת שעות. 6 אחרי ונפגשו מלומדה, והשנית

? וסליסטוק לומזה בין המרחק גדול מה לשעה, .קילומטר 7 והשנית

 במחלקה ילדות, 84 היו הספר בית מהלקות בשלש .607

 בכל היו ;לרות כמה המחלקות; יתר אחת מכל שמם פי היו הא׳

מחלקה?
אחי־ קילוגרם בת משקל: אבני 4 היו לחנוני חידה. .608 **
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 החנוני דדה האלה באבנים קילוגרם. 27ו- קילוגרם" 9 קילוגרם 3

 התז ביצר ;40 עד מאחד לו, הדרוש הקילוגרמים מספר כל את שוקל
ז ומספר מספר כל את שוקל הדמוני

 לרוב\ להם ו^ן'דדה גפנו, החת איש קסראל בגי חסכו לפנים .60□

 האב אבל ;אביהם מאת הפסח לחב £ פעם קבלו אחים שלבה

 תדדה ולא כחלק, □לק דדין את ביניהם שיחלקו המר, פמהם התנה

 חביות 7 :ין, מלאות הביות 7 לדם שלח האב ביניהם. מריבה

 החביות גם הען, גם ריקות. הביות 7ו־ החצי עד ממלאות

 יחלקו כיצד-4כלי אל מכלי בלי^ריצוק בשנה שיה לחלק עליהם

־—"• . י 1יךד. את האחים בתיהם
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גיאומטריה.

8.

רבוע. ךןבךה.

 לכדור. דומים לעיל המצברים הדברים מן אילו .1

? לתבה ואילו

 קח עכעו עפרון; עליה והנח גפרורים על תבה קח .2

 ומעל העפרון, מנח התבה על הנה עפרון. עליו והנח בדור

נופל. הוא הכדור

 ;דך את העבר ואחר־כך התכה, על־פני ידך העבר .3

 על- ;דך את והעבר עיניך את עצום עכעו הכדור. על-פני
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 כדור הוא מהם איזה אתה, המכיר האלה. הדברים שני פני

תבה? ואיזה

 שטוחים ואילו כבדור עגלים הם דברים אילו הגידו, -4

כתבה! )ישרים(

 מגבלות כמה מנו, עץ; של קמה לכם נותן אני הנה .5

)שש(. ? אחת לקמה )דפנות(

 המגבלה איה והראה, השלחן על הקמה את שים י6

 האחורית? הקדמית? השמאלית? המגבלה הימנית?

• התחתונה? העליונה?

במקומותיהן? המגבלות נשארו האם הקמה; את הפכו .7

 אח בעפרון והקיפו לבן מר על הקמה את שימו .8

כזה: לכם^רבוע ויצא בקו, התחתונה המגבלה

 שקבלת, הרבוע את שמדך קמה של ומגבלה מגבלה בכל מד

הן. שרות הקב;ה של המגבלות שש שכל ותמצא,
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 קויו על-פי ;שר הנ;ר שעל־גבי הרבוע את גזר עכשו הי

 ארבעת כל בי ותראה. המגבלות, אחת כל את בו וכסה

הם. ם שוי כ׳תל כל המגבילים ים הקו

 לכם; שנתתי כזו שתהיה ובלבד מטיט, קמה כירו סי־

 הקדמית. המגבלה את והראו הקמה את השלחן על העמידו

השמאלית. הימנית, התחתונה. העליונה, האחורית,

 של אחת מגבלה על באצבע קטנה גומה עשו עכשו יי-

 במגבלה תהיה שהגומה באפן הקמה את והפכו הקמה

קסת. לכם רצאה העליונה,

כך: מגפרורים, קמה עשו 42

 ארבע את לעשות לכם נחוצים גפרורים כמה מנו, קדם־כל

 הצלעות לארבע - גפרורים כמה ? התחתונה למגבלה הצלעות

 המגבלה של לצלעות גפרורים עוד כמה העליונה? המגבלה של

י והשמאלית הימנית
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 צלעות כמה ן הצלעות לכל לקחת גפרורים כמה •י3

(.12) לקמה?

 לקמה! מגבלות כמה מגבלה? לכל צלעות כמה .14

 שתי שלכל )מפני צלעות? 12 רק לקמה קש זה ומדוע

משתפת(. אחת צלע יש שכנות מגבלות

 קךנות את להדביק כדי דרושים, פרורי־שעוה כמה .15

? לקמה קרנות כמה ובכן (8) ? הקמה

 ובכן (3) ז אחת בשעועית מתחברים גפרורים כמה .16

? ה! איזה ? אחת בקרן מתחברות צלעות כמה

 שרטט בתחלה אחד; מגיר סנטימטר בת קמה עשה .17

 אחר־כך א׳(, )מגבלה אחד סנטימטר בת מגבלה קמה בעזרת

ד׳ג ג/ )ב/ הזאת למגבלה משמאל מגבלות שלש עוד שרטט
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 למטה לאחת )ה׳(, ,א מהמגבלה למעלה אחת מגבלות, ^תי ועוד

 וחבר _קוים שיש במקומות הניר את קפל ולסוף וו׳(, ממנה

(76 בעמוד )הצייר בחוטים. היו קצו אה

ומאודם. מאנכים _קרים .11

 דבר איזה להוט או לחבל קשר •18

 את או החוט את וקח מפתח, כגון כבד,

 י משוך יהיה שהחבל עד השני, בקצהו החבל

; כך: למטה, ;שר

 מקום כל למר אפשר שכזה בחוט ־19

הקב;ה; הכתל, כגון ;שר, להיות שצריך

0 קו וכל אנך, נקרא שכזה מכשיר־מדידה
 •<ן ר13

מאגך. קו נקרא עומד ;שר

 המאנכים הקוים את ומרו שכזה אנך כלכם עשו .20

בקב;דג בדלח, בחלון, בכסא, בשלחן, :שונים שבחפצים

 באפן )כיי מאנך? במצב האנשים עומדים מדוע •21

 אינם מדוע הבית? כחלי מאנכים מדוע ; יפלו( אחר

ז משפעים
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בשעה ן בהבאתי המאזנים את ראו־נא עכשו .22

כך )שוכב(, מאזן במצב נמצא האסל שקולות, המאזנים #כפות

עק5א^ <{(

 והכפות דבר אחה אחת בכף־מ^זנים שימו עכשו .23

? משפע הוא או מאזן, האכל עתה גם האם ;שקולות תהיינה לא

 האם והגידו, בנהר, המים-בכוס, פני במצב הסתכלו .24

? מאזנים הם או מאנכים, המים פני

 מגבלות כמה הגד, השלחן; על אותה ושים קמה _קח .25

 הקמה; את הפך (2) ? מאזנות וכמה (4) ? מאנכות הקמה #ל

ן המאזנות או המאנכות המגבלות מספר נ#תנה האם

 מהן כמה הקמה, של הצלעות את מנה עכשו .26

(.8) ? מאזנות וכמה (4) ? מאנכות
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 המגבלות שבקביה; המאזנות המגבלות את הראה •21

 בסיסים כמה ;שלה הבסיסים הן הקביה של המאזינות

ז הם איזה ? ל$מה

קדהדה• ווירת דהרת, זרירת ישרת, ווית .811

באפן לשנים׳ המחברת דפי מבין ניר דף קפל .28

 ואת השני, על מנח יהא האחד שהחצי

 כך: הקודם, באפן לשנים שוב קפל המקפל הדף

ישרה. זוית המקפל במקום לכם ויצא

 לבן דר על שימה קמה, קח •28

 :כך קו, שלה למגבלה מסביב ושרטט

 (4) ? ברבוע ישרות זויות כמה ;רבוע לך רצא

ישרות. זויות ארבע לרבוע ובכן,

 ישרה? בזוית קוים איזה ? ישרה בזוית קוים כמה .30

מאזן(. אחד וקו מאנך אחד )קו

!בחדר ישרות זויות מצא .31

ז .ישרות דיות תמצא כלים באילו .32

ז ישרות זויות ;ש עבריות אותיות באילו .33
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 שוב אחר־כך וערב, בשתי באמצע ניר כליון .קפלו •34

 בשתי .קפלו ולסוף שתקבלו, הרבוע את וערב בשתי קפלו

 עליו ותמצאו הגליון את פתחו האחרון. הרביע את גם וערב

 ויצא בעפרון בסרוגין הרבועים את צבעו קטנים, רבועים 64

 שח־מט. לוח לכם
.־ ־ ־ • י

ןשרה דית עשה .35

כך. הגפרורים,

 דית עוד פשה .36

 הגפרור את אבל הגפרורים,

 כוח: משפע, באפן הנח המאנך

 הזאת חווית כי רואה, הנך

חדה. היא

 עשה עכשו .37

 רחבה דית הגפרורים

 המאנך הגפרור הנח יותר,

 כזה: לחוץ, השפע באפן

קהה. דית לך ויצאה



— 81

שירטטו .38
:שכזיצורהג ״ג

זוז בצורה זויות ואיזה כמה והראו,

 אחרו ישרה, אחת זרות: שלש למחברות שרטטו •39

חדה. ואחת קהה

 עכשו ;ישרה זוית לך רצאה וערב בשתי ניר דף _קפל ■40

 זוית את שים ששרטטת; הזרת את הזאת הישרה בזוית סד

 לזוית־ שוה היא זוית איזו והגד, וזרת זוית כל על הרר

דדשרהז הזרת מן צרה יותר ואיזו ךחבה, יותר איזו הרר,

 במאמרם זרות איזה שקולות: כשהן המאזנים, את ראו .41

והנפש? האסל בין

 אח שתכריע אחת, בכף־מאזנים אבן שימו עכשו .42

 עכשו נעשו זרות אילו והגידו. משפע, יהיה והאסל הכף,

1לאסל מעל למאזנים
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ב׳/ )ציור )מלבן( ןשר״ווירץ (.א )מנסר^^ייר תבדה וווי

ר כ" ר1 ׳5

ב׳( )דיור

 הביטו הספסל. על אחת גפרורים תבת כלכם שימו .4•

 ן הימנית המגבלה איה הראו, ; (6) ? לתבה מגבלות כמה :מהנידו

? התחתונה ? העליונה ? האחורית ? הקדמית ? השמאלית

 ז לקמה קרנות וכמה (8) ? לתבה קרנות כמה מנו, .44

לקמה? מנבלות כמה

 או פחות הן האם שלתבה, הצלעות מספד את מנו .45

 אילו ? הן כמה ? מאנכות צלעות אילו ? לקמה מאשר יותר
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 אחת בקרן נפגשות צלעות כמה ? הץ כמה ? מאזנות צלעות

 זויות כמה קהות? אם החדות הישרות, הזויות ומה ? התכה של

מנו! לקמה? דיות התכה?-וכמה לכל זויות כמה מגבלה? לכל

 העליונה׳ המגבלה צלעות את ניר בפסת מהו ־46

 הצלעות את ואחר־כך והשמאלית, הימנית הצלע את בתחלה

 בארכן? לזו זו שוות צלעות אילו והגידו: והאחורית, הקדמית

 ארבה, יותר צלע איזו ? בארכן לזו זו שוות אינן צלעות אילו

? השמאלית או האחורית ? הימנית או הקדמית

 השוו עכשו ;התכה של העליונה המגבלה את מהו .47

 לאיזו והגידו, התכה של המגבלות ;תר לכל הזאת המגבלה את

שממולה(. לאותה )רק במדתה? העליונה המגבלה שרה מגבלה

 (2) לתכה? ;ש במדה לזו וו שוות מגבלות כמה ■48

לקמה? ;ש שוות מגבלות וכמה

 תכה? צזדת להם שיש יודע, אתה דברים אילו .49

? לקמה יותר דומים ךכרים ואיזה

כך: מקנה־עץ, או מגפרורים תכה עשו .50
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 גפרורים כמה ? בארכם שוים מגפרורים תכה לעשות האפשר

 כמה (4) ? לרחבה נחוצים כמה (4) ? התבה לארך נחוצים שוים

(.4) ן התכה לגבה נחוצים שוים גפרורים

 סנטימטרים 3 תהיה: התבה ומדת עבה מניר תבה עשו .51

 במה - גבהה. אחד וסנטימטר רחבה סנטימטרים 2 ארכה,

 ז במדתן שוות מגבלות ואיזה כמה (6) ? להכין עליכם מגבלות

 של ורחבן ארכן הבסיסים? של ורחבם ארכם יהןה מה

 המגבלות של ורחבן ארכן ? והשמאלית הימנית המגבלות

והאחורית? הקדמית

 הן התבה של המגבלות אם והגידו, כתבה הסתכלו .51

הקמה? של והמגבלות ישרי־ווית? או רבועים

 לחלון, )לדלת, ;שר־זוית? צורת בהדר דברים לאילו .53

 דברים לאילו לספר(. לדף־השלחן, לארון, ללוח, לתנור,

? קמה צורת בחדר

הגביהו או מבד. ךמות שלהם שונים, דברים צירו 414



נש
פרה. כל לפני לעבודה מיטודי מצר

המאה בגבול המספרים
המספרים. השגת א(

 (>10) החשבון לוח של אחד חוס על יש גלגלים כמה דאה, _
 ארבעה על חוטים? שלשה על חוטים? שני על יש גלגלים כמה ומצא, ספור

 שמונה על חוטים? שבעה על חוטים? ששה על חוטים? חמשה על חוסים?
חוטים? עשרה על חוטים? תשעה על חוטים?

 ילדים? לשלשה ידיהם? בשתי ילדים לשני אצבעות כמה ספור, .2
 לששה ילדים? לארבעה ילדים? לתשעה ילדים? לשבעה ילדים? לחמשה
ילדים? לעשרה ילדים? לשמונה ילדים?

 ,5 ,3ב- סנטימטרים כמה סנטימטרים; 10 מכיל אחד ךציקקר ראה, .3
? דצימטרים 8 ,6 ,4 ,9 ,7

 לוח• על חוטים שני של הגלגלים כל לשמאל, מימין הצדה, הנח .4
 הצדה? הנחת גלגלים כמה ספור, עכשו, שלישי; חוט של אחד וגלגל החשבון

 עוד — השני החוט של עשרה, הם הרי האחד החוט של הגלגלים כך: ספור
הרי... אחד ועוד העשרים עשרים; סך־הכל עשרה, פעם

 עשרה בן גפרורים, צרורות שלשה התלמידים אחד כל נא וצרר .5
 יחידים גפרורים ארבעה עוד אחד כל יוסיף כך אהר צרור; כל גפרורים
 —לו? גפרורים כמה התלמידים, אחד כל יספור ואז הקודמים; לצרורות

 כך: אהד,—אחד הגפרורים את ויספרו הצרורות את התלמידים יתירו עכשו
׳ ושנים... עשרים ואחד, עשרים עשרים, אחד-עשר... עשרה, שנים... אחד,

 צרור; כל גפרורים עשרה בני צרורות לארבעה גפרורים יחד קשור ,6
 בסך• לך גפרורים כמה אותם, וספור יחידים גפרורים 6 עוד עליהם הוסף

קשורים? בלתי יחידים, וכמה בצרורות, קשורים גפרורים כמה ל?הכ
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 אחת, כל פרוטות 10 בנות מטבעות 5 השלחן על מניח אגי הנה .7
 פרוטות 10 בנות מטבעות כמה ? בסך־הכל הנחתי פרוטות כמה ;פרוטות ושבע

ן יחידות פרוטות וכמה פרוטות ושבע בחמשים יש

 ספרת חוטים כפת על לוח׳החשבון; על גלגלים ושמונה ששים ספור .3
השביעי? החוט על כפרת גלגלים כמה .עשרה-עשרה?

 כך: ספור לוח-החשבון; על גלגלים ושלשת שבעים הצדה הנח ,9
 עשרים עשריס-ואחד... עשרים, תשעה׳עשר, שניס׳עשר... אחד׳עשר, עשרה,

 ואחד...' ארבעים ארבעים, ותשעה, שלשים ואחד... שלשים שלשים, ותשעה,
הלאר וכן

 וספוג/ גלגלים ותשעה תשעים גלגלים, ושמונה שמונים הצדה הנה .10

 ססססס
ססססס

כמקדם. אותם,
 עשרת רבוע בכל כתב [ | כאלה: רבועים עשרה במחברת ציר ג!.

 כך: בשורה, גלגלים חמשה גלגלים, חמשה שורות, בשתי גלגלים
יחד? הרבועים בכל גלגלים כמה ספור, עכשו

 יש עשרות כמה גלגלים? בארבעים יש גלגלים עשרות כמה .12
וחמשה? בששים ושלשה? בארבעים —יחידות? וכמה ואחד? בארבעים

ושבע עשרות בתשע יחידות? וחמש עשרות בשמונה גפרורים כמה .13
אחת? ויחידה עשרות בשש יחידות?

 ושבעה? עשרה הם: כמה .14
ועשרה?

 ועשרים? חמשה הם: כמה .15
ועשרה? עשרים ועשרים?

וחמשים? תשעה הם: כמה .15

עשרה ותשעת? עשרה ושמונה? עשרה

עשרת ועשרים? תשעה ועשרים? ששה

חמשה ושבעים? אחד וחמשים? עשרה
ותשעים? עשרה ותשעים? תשעה ושבעים? עשרה ושבעים? תשעה ושבעים?

שלשה... שנים, אחד/ כך: המשים, עד מאחד על־פה ספור .87
הלאה. וכן עשריפ׳ואחד... עשרים, אחד-עשר... עשרה,

ארבעים כך/חמשים, אהד, עד מחמשים הפוך באופן על־פה ספור >ן.
וגומר• ^מעעה,

מאה. עד מחמשים פה על ספור .19
המשים. עד ממאה לאחור ספור .20

אחד. עד ממאה לאחור ספור מאה•, עד ןאחד3הפור
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המספרים כחיבת נ(

עשרת משלש בכל כתוב \/ ■ך־״ש כך: משלשים שגי ציר .22
שג* אצל קוים 4 עוד כתוב / \ \ / ? כתבת קדם עשרות כמה קדים;

 וארבעת העשרים את כתוב הכל? בסך לך קוים כמה מימין; המשלשים
 כתוג כן ואחר עשרות, שתי אומרת, זאת ,2 כתב בתהילה :כך הקוים
.24 נמצא: יחידות, ארבע אומרת זאת ,4—לשנים מימין

11

א׳. ממדרגה והפור הבו^

העשרת. נבול את עובר היחידות סכום חבור-איץ3
שבנחסר• מהיחידות פחות שבטחפר היחידות ובחסור-ממפר

חבור
יחידות. עם שלמות עשרות

 $ודפ סנטימטרים: 4ו- דצימטרים 3 בעל קו ועשה הלוח על סד .33
? כלו הזה הקו מחזיק סנטימטרים כמה וראה, סד

 עיה כתבו זה מלבד גלגלים; עשרה רבוע ובכל רבועים, 5 צירו .34
הכל? בסך כתבתם גלגלים כמה גלגליה 6
 4אהו כל פרוטות 10 בנות מטבעות 8 השלחן על מגיח הריני .35

ן הכל בסך השלחן על הנחתי פרוטות כמה > פרוטות תשע ועוד

א/ חפור
ספרתיים.—דו למספרים העשרות או היחידות

 הלק מהק אח״ב סנטימטרים, וששה דציממרים 2 בעל קו עשה .5□
י שנשאר? הקו מחזיק סנטימטרים כמה ודאה, סנטימטרים, 6 בעל הקו

 חוטים שלשה על כך: לוח׳החשבון, על גלגלים 37 הצדה הנח .5!
 כמת גלגלים; 7 הרביעי החוט ועל אחד, כל על גלגלים עשרה-עשרה

 גלגלים כמה הגלגלים; שבעת את בחזרה הנח עכשו הצדה? הנחת גלגלים
• " לך? נשארו

 צדוק כל גפרורים עשרה בגי צרורות 5 כך: גפרורים, 58 לך הא .52
 ראר\ דים;הבוד הגפרורים 8 את לי השב עכשו ביחד? כמה בודדים, ושמונה

לך? גפר^ים_גשארו םה3
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ב/ חבור
דו-ספרתיים. מספרים עם יחידות

 עשרת• חוטים 3 על כך: לוח-החשבדץ, על גלגלים 32 הצדה הנח .83
 החרס על הצדה הנח עכשו גלגלים; 2 שלישי חוט ועל חוט, כל על עשרה

 32 הם: כמת בסן-הכל? הצדה הנחת גלגלים כמה גלגלים; 4 עוד משלישי
גלגלים? 4 עוד עם גמלים

 לך פרוטות כמה פרוטות} 7 עליהן הוסף פרוטות, 62 קח .64
1 בסך־חכל

ב/ חסוד
דו־ספרתיי•. ממספרים היחידות מקצת

 בחזרה מהם הנח עכשו גלגלים; 58 לוח-החשבון על הנח״הצדה .76
לך? נשארו גלגלים כמה גלגלים; 3

 פרוטות כמה פרוטות! ארבע מהן הסר פרוטות, 45 ספור ,77
ן נשארו

.,ג חבור
דו־ספרתיים. מספרים עם שלמות עשרות

 ;10 עוד ם־ ואחר גלגלים 15 בראשונה לוח-החשבון על הצדה הנח .23
ביחד? הם גלגלים במה

 עכשו ; !()מדוד סנטימטרים 36 בן קו לוח״החשברן על העבר .89
 כל הוא סנטימטרים כמה בן סנטימטרים, לעשרים עוד הקו את מסשך

(.1)מדוד ? הקו

ג/ חפור
דו־ספרתיים. ממספרים היחידות כל עם העשרות או העשרות

 20 בחזרה הנח עכשו לוח״החשבון, על גלגלים 42 הנח-הצדה .180
עכשו׳ לך יש גלגלים כמה גלגלים.

 גפרורים כמה ;גפרנרים 15 מהם הסר ;גפרורים 55 וספוד קח וסו.
לך? נשארו

ד/ הבור
דו־ספרתיים. עם דו־ספרתיים

 השני( על ועשרה אחד חדט-ברזל על 2) גלגלים 12 הצדה הנח .155
הצדה? הנחת גלגלים כפה גלגלים; 13 ועוד



89

 י/ גפרורי■ כמה וחשב, יחידות, 5 ועוד גפרורים עשרות 2 קח 4*2
ו הכל בסך לך

ד/ חפור
דו־ספרתיים. ממספרים דו־ספרתיים כספרים

 עשרה י קוים, עשרה קוים, של שורות 6 תלמיד כל נא יכתב .123
 אחת כל כתב קוים כמה ;קוים 4 עוד אחד כל יכתב עכשו שורה; בכל קוים
 הימידים(! מארבעת ושגים קוים 10 בת שלמה )שורה קוים 12 אחד כל ימחק
3 נשארו קוים כמה

הו

ב*. ממדינה וחסון- חבור

העשרות. נבול את עובר היחידות בחבור-סכום
שבנחפר היחידות על יתרות שבמחפר ר-היחידות ו ב ח ב

א' חבור
דו-ספרתיים. עם יחידות

 ערד הצדה הנח עכשו לוח־החשבון; על גלגלים 8 הצדה ח3ה *.35
 העתקת אחר הברזל חוט על שנשארו השנים את הוסף )מתחלה גלגלים 7
הצדה? הנחת גלגלים כמה (;5 א. 4) השאר את הוסף ואח״ב הגלגלים 8

 דמים כמה דפים; 9 עוד הפוך עכשו דפים; 6 במהברת הפוך *.35
הפכת?

 שני עוד הנח עכשו גלגלים; 28 לוח-החשבון על הנח׳הצדה ,837
הצדה? הנחת גלגלים כמה גלגלים;

 ספרים כמה ספרים; 8 עוד קח עכשו ספרים; 25 יחד אסוף .538
לקהת?

 אחד כל גפרורים 10 בני צרורות 4 כך: גפרורים, 47 קח .839
לך? גפרורים כמה גפרורים; תשעה עוד עליהם הוסף יחידות; ושבע

א׳. חסור
דו׳ספרתיים. מן יחידות

 וארב? אחד חוט על 10) לוח׳החשבון על גלגלים 14 הצדה הנח 453
 )בתחלה ? לך נשארו גלגלים כמה גלגלים; 6 בחזרה מהם הנח שני(; חוט על

 מן ל עבי בחזרה הנח כך ואחר השני, החוט שעל הארבעה את בחזרה הנה
הראשון(. החוט שעל העשרה
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 [ חלק ממנו מחוק עכשו סנטימטרים, 26 בעל קד הלוח על עשה ז.5£
? שנשאר הקו מחזיק כמה וראה, ומד סנטימטרים 8 בעל

 י ן יחידות ושש ,10 בני צרורות 5 הבט: אבל גפרורים, 56 קח .8 37
 1 ואה״כ הששה, את שים )בתחלה 9 השלהן על שים האלה הגפרורים מן
? בידך נשארו גפרורים כמה (;4 עוד אדז״ מצרור קח

ן לך נשארו פרוטות כמה ז פרוטות 10 מהן הסר פרוטות, 65 קח ,158

 ב/ חבור
דו-ספרתיים. עם דו׳סכרתיים

 6 ועוד צרור, כל 10 בני גפרורים צרורות 3 בידי הנח .175
 עוד להוסיף חפץ אני הגפרורים 36 אל יחד? הם כמה יחידות,—גפרורים

 עושה? אנכי מה א!זד; בצרור תקשר עשרת שכל ובלבד גפרורים, 25
 גפרורים! 56 כבר לנו יש הרי הקודמים, אל גפרורים 20 מוסיף אני בתחלה

 שנשארו הגפרורים חמשת מן 4 עוד הקודמים הששה על מוסיף אני עכשו
 צרורות 6 איפא לי יש עשרה, בן לצרור אותם וקושר והחמשה, מהעשרים

.61 הם הרי החמשה, מן נשאר אחד וגפרור גפרורים, 60 או עשרה, בגי
 גפרורים 34 ועוד גפרורים 48 התלמידים מן אחד יקח עכשו .175

עשית? כיצד מצאת? כמה יחד. ויצרפם
עוד הנח׳הצדה עכשו לוח-החשבון; על גלגלים 27 הנח׳הצדה .178
 הנחת גלגליט כמת חמשים(ג עוד כך ואחר שמונה, )בתחלת גלגלים 58

1 הצדה

 חפור
 מדו־ספרתיים דו׳ספרתיים

 כל את הנח־הצדה כך: לוח-החשבון, על גלגלים 26 הנח-הצדה
 וששה חוט, מכל עשרה-עשרה אומרת זאת חוטי-ברזל, משני הגלגלים

 10—בתהלה כך: גלגלים, 17 בחזרה מהם הנח עכשו שלישי; גלגליס-מחוט
 היחידים הגלגלים 6—כך ואחר אחד, מחוט הגלגלים כל אומרת זאת גלגלים,

נשארו? גלגלים כמה הנשארה; העשרת מן אהד גלגל ועוד
 5 ועיד אחד, כל 10 בני צרורות 5 כך: גפרורים, 55 לך הא .021
 ישארו השלשיס, את לי תן בתחלה גפרורים; 38 לי השב עכשו גפרורים;

 מן 3 ועוד לך שיש הגפרורים חמשת כך: ,8 עוד לי תן אח״כ ,25 לך
לך? נשארו גפרורים כמה העשרים,
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 •^9 בגבול א׳ וחלוק כפל

א". כפל
.8 ,4 ,2 הנכפל

 עוד—משמאל )קוביקים(, מעקבים 2 השלחן על מניח אני הנה .223
 מעקבים 2 עוד האלה המעקבים אחר מעקבים, 2 ערד ואח״כ מעקבים, 2

 2 פעמים כמה ? השלהן על מובהים מעקבים כמה ;מעקבים 2 עוד ולבסוף
מעקבים? 2 פעמים 5 הם כמה ובכי, השלהן? על הנחתי מעקבים

 אהד, חוט־ברזל של גלגלים 4 החשבון לוח על הצדה הנח .2©@
 עוד הנח-הצדה ולבסוף שני, חוט־ברזל על גלגלים 4 עוד הצדה הנח אח״כ

 כמד. הצדה? הנחת הכל בסך גלגלים כמה שלישי; ברזל חוט על גלגלים 4
גלגלים? 4 פעמים 3 הם כמה גלגלים? 4 הצדה הנחת פעמים
 ?גוד_באה״ עגולים, 8 עוד —תחתם עגולים, 8 במחברת כתב .238

 עגולים כמה ;עגולים 8 פעם עוד—האלה העגולים כל ותחת עגולים, 8 פעם
עגולים! 8 פעמים 4 הם כמה כתבת? עגולים 8 פעמים כמה כתבת?

 )מדידה( א/ חלוק
.8 ,4,2 המחלק:

 אגוזים, 8 האלה האגוזים כל את לילדים תן ;אגוזים 40 לך הא . 25§
 8 פעמים כמה אגוזים? 8 קבלו ילדים כמה מנה, עכשו ילד; לכל אגוזים 8

 אחד כל לך ישיבו הילדים כל אם לך, יהיה אגוזים כמה בארבעים? היו
ז אגוזים 8 פעמים 5 הם כמה ? אגוזיו 8 את

 צרור; בכל גפרורים 4 בני לצרורות אותם וחלק גפרורים 24 קח .259
 את אסוף עכשו ?24ב־ יש גפרורים 4 פעמים כמה לך? יצאו צרודות כמה

? גפרורים 4 פעמים 6 הם כמה ? לך יש גפרורים כמה וספור, הצרורות 6 כל
 אחר לשמאל, מימין גלגלים, 50 החשבון לוח על הצדה הנח .260

 כמה הצדה? הנחת שנים פעמים כמה שנים־שנים; למקומם אותם השב כך
בחמשים! יש 2 פעמים

ב׳., והלוה כפל
(.5 )הנכפל ב׳. כפל

 כל של ההצי )את גלגלים 5 לוח-החשבון על הנח-הצדה .283
 גלגלים; 5 פעמים ארבע עוד הצדה הנח אח״כ אחד( חוט־ברזל מעל הגלגלים

? הצדה הנחת גלגלים ה
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 פעמי£ 8 גלגלים, 5 פעמים 7 גלגלים, 5 פעמים 6 הנח-הצדה .284
 הנחת גלגלים כמה $ גלגלים 5 פעמים 10 גלגלים, 5 פעמים 9 גלגלים, 5

ז הצדה

 (.5 )ומחלק ב/ ק לו ה
)מדידה(.

 ילדים נמה פרוטות; 5 ילד יכל תץ פרוטות, 30 לך הא .297
1 כשלשים יש פרוטות 5 פעמים כמת ן פרוטות 5 קבלו

 1* בחזרה הנח עכשו החשבון•, לוח על גלגלים 45 הנח-הצדה .298
בחזרה* הנחת גלגלים חמשה פעמים כמה חמשה.—חמשה הגלגלים

נ/ וחלוה ל2כ
פ. ,6 ,3 הנכפל — ג' כפל

 שלשה עגולים שלשה עגולים, של שורות 5 במחברות עשו .2ס9
ן עגולים 3 פעמים 5 הם כמה ? כתבתם עגולים כמה שורה; בכל עגולים
"ךק י־״־־י י י ן כזו: רבועים 6 של שורה עשה .3 0^

יי-* י > 13 בתיך וכתוב לימין משמאל הרבועים אז ספור
כתב הזאת השורה תחת :דכ מספדי׳ את רבוע בל

את בהם גם וכתב כזאת, 11 21 4| 5 | 6| רבועים של שורה עוד
של הראשון הרבוע כזה: באופן הקודמים, הרבועים מספר בהוספת מספרם

1 2 3

 י
יס א

 הרבוע עם העליונה השדרה
 1 —השניה השורה של הראשון

 איפא כתב רבועים, 2 הדי
 השורה של הראשון ברבוע
 הרבועים 2 ;2 המספר את השניה

 הרבועים שני עם הראשונים
שבשורה )השניים שאחריהם

5

2 4 6 8 | 10
12

3 י 1 6 1 9 12 ן 1815

4 8 12 16 ׳ 20 24
 ,4 הם הרי—והתחתונה( העליונה

שבשורה השני ברבוע איפא כתב

5 10 15
20 | 25

50
 ז. הלא וכן 4 המספר את השניה

 כאלה שורות 4 עוד עשה ככה
 שורות 6 הכל בסך רבועים, של

ז—ותמצא רבועים 6 שורה ובכל
ס יי ו,ו 12 | 18

24 । 30
36

! , 8 מהו לום
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 רבועים 9 בנות שורות 5 של לוה הזאת הדוגמא פי על עשה .38?
לך? יצאו רבועים כמת אחת; בכל
? יצאו רבועים כמה השורה; רבועים 5 בנות שורות 6 של לוה עשה .312

 כמה וחשב, השורה, רבועים 6 בנות שורות 5 של לוח עשה .383
יצאו? רבועים
 ולוח השורה, רבועים 8 בנות שורות 6 של אחד לוח עשה .314

 מספר לוח באיזה ומצא, וחשב השורה, רבועים 6 בנות שורות 8 של שני
ובכמה? גדול הרבועים

,6 ,3 הנחלק — ג׳ ק ו ל ה
 בחזרה אותם הנח עכשו לוח־החשבון; על גלגלים 24 הנח־הצדה .344

וארבעה? בעשרים היו 3 פעמים כמה וספור, 3,3
 בחזרה אותם הנח כך אחר כבראשונה, גלגלים 24 הגח־הצדה .345

וארבעה? בעשרים היו 6 פעמים כמה וספור, 6,4
 בני לחלקים אותם חלק כך אחר עגולים, 36 במחברת כתוב .346

 תשעה בגי חלקים כמה לחלק; חלק ביי קו וכתב חלק, בכל עגולים תשעה
ן36ב־ היו

47 )הנכפל — ד* כפל
 גלגלים כמה גלגלים; 7 פעמים 3 לוח־החשבון על הנח-הצדה .367

?7 פעמים 3 חם כמה הצדה? הנחת
 קוים; ו כתב רבוע ובכל רבועים, 7 ,6 ,5 4 במחברת עשה .363

רבועים? של קבוצה בכל לך יצאו קוים כמה

47 )המחלק — ד״ ר! ו ל ח
 אותם השב עבשו החשבון; לוח על גלגלים 28 הצדה הנח .334

 כמה שבע; בנות קבוצות קבוצות אלא אחת, בבת לא הראשון למקומם
ז ושמונה בעשרים 7 פעמים כמה היו? קבוצות

 כל את השב כך אחר החשבון; לוח על גלגלים 49 הצדה הנח .335
בגלגלים? היו 7 פעמים כמה ;7,7 למקומם הגלגלים

שויס(. )לחלקים - ה׳ ה חלו
5 ,8 ,4 ,2 המחלה א(

 הוא כמה לשנים•, אותם והלק לות־ד,חשבון על גלגלים 30 קח .333
לשנים(? עשרת כל את הלק כך: )עשה 50 של החצי
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 מ?■ הלק בראשונה כך: )עשה לשנים. גלגלים 36 הלק עכשו .399
לשנים(.—היחידות את—כך ואחר עשרת כל

 אגורות כמה שונים, חלקים לארבעה אותם וחלק אגורות 44 קח .480
 כל ואת לשנים )הלק ?44 של )הרבע( הרביעי החלק הוא כמת חלק? בכל
לשנים(. פעם עוד חלק הלק

 הלק? בכל גפרורים כמה הלקים, לשמונה גפרורים 32 חלק .401
?32 של השמינית היא כמה

 כל קבל אגוזים כמה ילדים, 5 בין אותם וחלק אגוזים 30 קת .402
 את הלק ואח״ב לעשרות, חלק )בתהלה ?30 של החמשית היא כפה אהד?

לשנים(, העשרת כל

0שויכ )לחלקים ו" חלוק
,9 ,6 .3 המחלק ב(

 'אותם הלק׳ עכשו גלגלים-, 33 לוח׳החשבון על הצדה הנה .421
 לשלשה♦ בנקל המתחלקות העשרות את בתהלה )חלק שוים; חלקים לשלשה

בחלק? גלגלים כמה המותר(; את כך ואחר
 גלגלים כמה שוים; חלקים לששה לוח־החשבון על גלגלים 48 חלק .422

לשלשה(. חלק כל ואת לשנים, הגלגלים כל את )חלק ?<48 של הששי בחלק
 חלקים לתשעה אותם וחלק לוח-החשבוץ על גלגלים 45 קח ,423

 לשלשה, הכל את הלק )בתחלה ן 45 של התשיעי החלק הוא כמה ;שדים
לשלשה/ הלק כל את הלק ואח״כ

 מעוקבים כמה שויס, חלקים 7ל- אותם וחלק מעוקבים 14 קח .424
 בסך״הכל כשיש ;7 רק בסך-הכל היה אז ,1 חלק בכל היה )לו בחלק?

 גדול שהסך־הכל הפעמים מספר כאותו מצחד גדול הלק כל כי מובן, יותר,
□שבעה/

*
 (^100 )בגבול וחלןיק כפל

כפל
 משמאל. ןץ£; כך: יחידה, בתועה וכתב אחד רבוע במחברת ציד .443

 שמונח' של שלמה שורה ציד ככה .2 בו ב1מת רבוע עוד כתוב מן לרברע
 עודן ב5כת הזאת לשורה מתחת כסדרם. מספרם אם בתוכם וכתוב רבועים,

 * הרבועים מספר עם יחד מספרם את בתוכם גם וכתב רבועים של כזאת שורה
 הרבוע עם העליונה השורה של הראשון הרבוע כך: העליונות השורה של

 ש^ הראשון ברבוע איפוא כתב ,2 הס הרי השניה, השורה של הראשון
 השניים הרבועים 2 עם השנים אלה עכשו ; 2 המספר את השניה השורה

ככה מלא$ וק >4 השניה השורה של השני ברבוע איפא כתב ,4 הם הרי



 רבועים ס בנות שורות 8 וביחד רביעים, של שורות שש עוד כתב
כזה: לוח ותמצא כלמעלה, כסדרן מספרן את בתוכן וכתב

1 2 3 4 5 6 7 8 |

4 6 8 10 12 14 16

3 6 9 12 15 18 21 24

4 8 12 16 20 24 28 32

5 10 15 20 25 30 35
401

6 12 18 24 30 36 42 481

7 14 21 28 35 42 49 56

8 16 24 32 40 48 56 64

 וכתב השורה, רבועים 8 בנות שורות 9 של לוח כבראשונה עשה .447
? 8 פעמים 9 הם כמה ? יצאו רבועים כמה ומצא כסדרו, מספרו את רבוע גכל

 כמר. ;השורה רבועים 9 בנות שורות 8 של לוח עשה עכשו .448
?9 פעמים 8 הם כמה יצאו? רבועים

 רבועים כמה ,השורה רבועים 9 בנות שורות 9 של לוח עשה .449
ז 9 פעמים 9 הם כמה ? יצאו

 השררדל רבועים 10 בנות שורות 9 של אחד לוחות: שני עשה .450
 את הרבועים בתוך כתוב השורה׳, רבועים 9 בנות שורות 10 של והשני

ובכמה? גדול הרבועים מספד הלוחות משתי באיזה ומצא מספרם
 השורה, רבועים 10 בנות שורות 10 של לוח־הכפל עשה .459

 5 האחרון ברבוע יצא מספר איזה וראה, כסדרו, מספרו את רבוע בכל כתב
? 10 פעמים 10 הם כטה

חלוק.
 ששה! ששה, הצדה אותם והנח לוח״המשבון על גלגלים 54 קת .4©2

 מם כמה ?54ב׳ יש 6 פעמים כמה דמ?3תמ$1ד גלגלים ששה פע%ש כמה
6 פעמים 9
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 כסת > כחלק חלק ילדים 8 בין אגוזים 64 לחלק לך היח 483
!64 של השמיני החלק הוא כמה אחד! לכל תתן אגוזים

 מנית אתה גרם וכמה דקוגרם כמה ;פולים גרם 63 שקול 484
 7 בני לחלקים במשקל אותם וחלק הפולים את קח עכשו ז המאזנים כף על

ז 63ב־ יהיה גרם 7 פעמים כמה ? לך יהיו חלקים כמה ; חלק כל גרם
 לחלקים וחלק אחד, למקום פולים הגרם 63 כל את אסוף עכשו 485

 וכמה ן 63ב־ 9 פעמים כמה !לך יצאו חלקים כמה ;החלק גרמים 9 בני
!7x9 !9x7 הם; כמה !63ב־ 7 פעמים

מרכבות: #אלות
 חלקים לשלשה חלקו דצימטרים 2ו־ מטרים 4 שארכו חבל .575

 בכל דצימטר כמה יודע, כשאינך —!חלק בכל דצימטרים כמה ;שוים
 מה ובכן, !החבל של השלישי בחלק דצימטר כמה לדעת, תוכל האם החבל,
 כל מחזיק דצימטר כמה או חלק, בכל דצימטר כמה אם :קודם לדעת עלינו
 4 מחזיק שהחבל יודעים אנו אם הדצימטרים, מספר לתודע עלינו כיצד ז החבל

 החבל והלא ? מטרים ובארבעה ז אחד במטר דצימטר כמה ? דצימטר 2ו״ מטר
 יודעים כשאנו עכשו, דצימטרים? זה כמה ובכן, דצימטרים. 2 ועוד מטרים 4 מחזיק
ן הקודמת השאלה אח לפתור כבר אפשר האם דצימטר, 42 מחזיק שהחבל כבר,

מפני השני ובחדש ימים, 24 הספר בבית למדו אחד בחדש .584
החדשים! בשני לסדו ימים כמה פחות; ימים 5 למד התג,

כמה שנדע, בטרם החדשים בשני למת ימים כמה לדעת, אפשר האם
בחדש למדו ימים כמה כבר, יודעים אנו האם וכאן, ? השני בחדש למדו ימים

השני! בחדש למדו ימים כמה להודע אפשר האם השני?
יחד! גם החדשים בשני למדו כפה אמת עכשו
 נקבל חלב ליטר מכמה חמאה; קילוגרם 2 נותנים חלב ליטר 64 .583

ז חמאה קילוגרם 3
 איננו אם חמאה, קילוגרם 3 •תנו חלב ליטר כסה לדעת, הנוכל

 צריך חלב כמה לדעת גובל והאם אחד! לקילוגרם צריך הלב כמה יודעים
 חלב? ליטר 64 צריך חמאה קילוגרם שלשני יודעים, אבו אם אחד, לקילוגרם

 קילוגרם 3ל״ נחוץ חלב ל״סד כמה סלב^ ליטר 34 בחוץ אחד לקילוגרם ואם
המאה!

 היו אחת במחלקה תלמידים; 87 היו הספר בית מחלקות בשתי .595
המחלקות! בשתי היו תלמידים כסה סבשניה; יותר תלמידים 13

 בכמזן הקטנה, כבממלקה קטן הגדולה במחלקה התלמידים מספר היה לו
 המחלקות! בשתי תלמידים אז היה וכמה ? המחלקות בכל פחות היה תלמידים

 מגדולה! במחלקה יותר עכשו יש תלמידים בכמה ? אחת במחלקה אז היה וכמה
*4 הגדולה במחלקה יש תלמידים כמה ובבן,



-י

הכתבת:
5^73. ׳^315281^3, 1\ז310^1<1 23, 111 .ק .ק 14.


