
 

 
 קרנפים - לומדים פה חשבון

  

 

 שאלות מילוליות - חלק 3
 

 פתרו את השאלות המילוליות הבאות, בכל אחד מהפתרונות כתבו את התרגיל
 ודרך הפתרון!

 לרחל שטר של 100 שקלים. רחל רכשה 8 מחברת מהודרות במחיר 8 שקלים1.
 כל מחברת!

 כמה שילמה רחל עבור המחברות? _______○
 כמה עודף קיבלה רחל מהמוכר? _______○
 למוכר היו רק מטבעות של 10 ו 2 שקלים ? כתבו שתי אפשרויות בהן○

 המוכר יכול לתת את העודף לרחל
________________________________________________
________________________________________________ 

 כמה מחברות מהודרות יכולה רחל לרכוש בשטר של 100 שקלים?○

 
 

 ספריית בית הספר מסודרות בארונות ארוכים. בכל ארון 5 מדפים, בכל מדף2.
 10 ספרים שונים.

 כמה ספרים יכנסו בארון אחד?_______○
 כמה ספרים יכנסו בשלושה ארונות?_______○
 אם ידוע שבמדף האחרון יכולים להכנס 8ספרים בלבד, איך ישתנו○

 תוצאות התרגילים הקודמים.__________________________
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 הנהלת בית הספר החליטה שלטיול השנתי הקרוב יוכל כל תלמיד להביא 37.

 פירות ו8 סוכריות. התלמידים יצאו לטיול בקבוצות של 6 ילדים.
 כמה פירות לקחו התלמידים בכל קבוצה? _________○
 כמה סוכריות לקחו התלמידים בכל קבוצה? _________○
 בשעה 10 ישבו התלמידים בכל קבוצה ואכלו 2 פירות וסוכריה אחת כל○

 אחד. כמה פירות נשארו אחרי ההפסקה בכל קבוצה? _________
 כמה סוכריות נשארו אחרי ההפסקה בכל קבוצה? _________○

 

 
 

 בונוס:
 ידוע כי תלמידי הכיתה יצאו לטיול ב3 קבוצות (6 תלמידים בכל קבוצה)4.

 כמה פירות לקחו תלמידים כל הקבוצות ביחד? _________○
 כמה סוכריות לקחו תלמידים כל הקבוצות ביחד? _________○
 בשעה 10 ישבו התלמידים בכל קבוצה ואכלו 2 פירות וסוכריה אחת כל○

 אחד. כמה פירות נשארו אחרי ההפסקה בכל הקבוצות ביחד?
_________ 

 כמה סוכריות נשארו אחרי ההפסקה בכל הקבוצות ביחד? _________○
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