
 

 
 קרנפים - לומדים פה חשבון

 

 

 ִמְסָּפִרים ִּבְתחּום ָהְרָבָבה:
 

  ִאם ַנְקִטין ֶאת ַהִּמְסָּפר 450 ִּפי 10
 ְנַקֵּבל ֶאת ַהִּמְסָּפר ____________

 ִּכְתבּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ְּבִמִּלים
___________________________  

 
 

  ִאם ַנְקִטין ֶאת ַהִּמְסָּפר 400 ִּפי 100
 ְנַקֵּבל ֶאת ַהִּמְסָּפר ____________

 ִּכְתבּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ְּבִמִּלים
___________________________  

 
 

  ִאם ַנְקִטין ֶאת ַהִּמְסָּפר 1200 ִּפי 10
 ְנַקֵּבל ֶאת ַהִּמְסָּפר ____________

 ִּכְתבּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ְּבִמִּלים
___________________________  

 
 

  ִאם ַנְקִטין ֶאת ַהִּמְסָּפר 1200 ִּפי 100
 ְנַקֵּבל ֶאת ַהִּמְסָּפר ____________

 ִּכְתבּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ְּבִמִּלים
___________________________  
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 קרנפים - לומדים פה חשבון

 

 

  ִאם ַנְקִטין ֶאת ַהִּמְסָּפר 20 ִּפי 10
 ְנַקֵּבל ֶאת ַהִּמְסָּפר ____________

 ִּכְתבּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ְּבִמִּלים
___________________________  

 
 

  ִאם ַנְקִטין ֶאת ַהִּמְסָּפר 2000 ִּפי 100
 ְנַקֵּבל ֶאת ַהִּמְסָּפר ____________

 ִּכְתבּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ְּבִמִּלים
___________________________  

 
 

  ִאם ַנְקִטין ֶאת ַהִּמְסָּפר 7080 ִּפי 10
 ְנַקֵּבל ֶאת ַהִּמְסָּפר ____________

 ִּכְתבּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ְּבִמִּלים
___________________________  

 
 

  ִאם ַנְקִטין ֶאת ַהִּמְסָּפר 78 ִּפי 10
 ְנַקֵּבל ֶאת ַהִּמְסָּפר ____________

 ִּכְתבּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ְּבִמִּלים
___________________________  

 
 

  ִאם ַנְקִטין ֶאת ַהִּמְסָּפר 9990 ִּפי 10
 ְנַקֵּבל ֶאת ַהִּמְסָּפר ____________

 ִּכְתבּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ְּבִמִּלים
___________________________  
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 קרנפים - לומדים פה חשבון

 

 

 
 

  ִאם ַנְקִטין ֶאת ַהִּמְסָּפר 9900 ִּפי 10
 ְנַקֵּבל ֶאת ַהִּמְסָּפר ____________

 ִּכְתבּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ְּבִמִּלים
___________________________  

 
 

  ִאם ַנְקִטין ֶאת ַהִּמְסָּפר 9900 ִּפי 100
 ְנַקֵּבל ֶאת ַהִּמְסָּפר ____________

 ִּכְתבּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ְּבִמִּלים
___________________________  

 
 

  ִאם ַנְקִטין ֶאת ַהִּמְסָּפר 1230 ִּפי 10
 ְנַקֵּבל ֶאת ַהִּמְסָּפר ____________

 ִּכְתבּו ֶאת ַהִּמְסָּפר ְּבִמִּלים
___________________________  
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