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 שאלות מילוליות - חלק 2
 

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

 
 אביתר רכש פירות הדר למשפחתו. 3 קילוגרם אשכוליות במחיר 8 שקלים1.

 לקילוגרם ו7 קילוגרם קלמנטינות במחיר 4 שקלים לקילוגרם.
 כמה עלו האשכוליות ביחד?_______○
 כמה עלו הקלמנטינות ביחד?_______○
 כמה עלו כל המצרכים ביחד?_______○
 לאביתר 60 שקלים, כמה כסף נשאר לו לאחר הקניה?_______○
 כמה קילוגרם קלמנטינות אפשר לקנות בכסף שנותר לאביתר?______○

 
 
 

 בעקבות הקורונה, תלמידי הכיתה החליטו להתקדם בצורה עצמאית בחוברות2.
 הלימוד. בחוברת החשבון יפתרו במשך כל יום 5 עמודים, בחוברת האנגלית

 יפתרו בכל יום 8 עמודים ובחוברת הבנת הנקרא יפתרו כל יום 4 עמודים.
 כמה עמודים יפתרו התלמידים בכל יום?_______○
 כמה עמודים יפתרו התלמידים במהלך שלושה ימים? _______○
 כמה עמודים יפתרו התלמידים במהלך 7 ימי לימודים?_______○
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 בחופשת הקורונה הכפויה, תלמידי הכיתה החליטו להתקדם בצורה עצמאית3.

 בחוברות הלימוד. בחוברת המדעים יפתרו במשך כל יום 3 עמודים, בחוברת
 התנך יפתרו בכל יום 4 עמודים ובחוברת לשון יפתרו כל יום 5 עמודים.

 כמה עמודים יפתרו התלמידים בכל יומיים?_______○
 התלמידים החליטו שבמהלך שלושת הימים הקרובים יפתרו רק בחוברת○

 המדעים והלשון. כמה דפים יפתרו התלמידים?_______
 התלמידים החליטו שבמהלך 4 הימים הקרובים יפתרו בחוברת הלשון פי○

 שניים עמודים בכל יום. כמה עמודים בחוברת הלשון פתרו התלמידים
 במהלך 4 הימים הללו?

  כמה עמודים פתרו התלמידים באופן כללי במהלך○
 4 הימים הללו? _______

 
 

 בונוס:
 בחוברת המדעים 36 עמודים. בחוברת התנך 36 עמודים ובחוברת הלשון 50 עמודים

 בכמה ימים ימים יסיימו התלמידים את כל החוברות?_______
 איזו חוברת יסיימו התלמדים אחרונה?_______
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