
 

 

 הוצאת מושגים כמותיים ממלל

 ?"פי"אבנים מיוסי. מהו  4לשלומי פי  .1
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 ?"סכום". מהו 26סכום הגילאים של אסף ויקיר הוא  .5

 ?"מנה". מהי 2מנת החלוקה בין הקלפים של יוני לקלפים של עודד היא  .6

 ?"מכפלה". מהי 105מכפלת כמות הספרים של יפית ואריק היא  .7
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 ?"-מ"מגובהו של גיא. מהו  

 ?"הוא"אסף. מה זה פעמיים גילו של גילו של צחי הוא  .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 תשובות

נכפול את כמות האבנים של . במקרה זה, /חילוקזו מילה המסמנת כפל "פי"תשובה:  .1

 כדי להגיע לכמות האבנים של שלומי. 4יוסי פי 

את משקלו של  5נכפול פי במקרה זה,  .זו מילה המסמנת כפל "פעמים"תשובה:  .2

 אופיר על מנת להגיע למשקלו של רוני.

 5זו מילה המסמנת חיבור/חיסור. במקרה זה, נוסיף לגובהו של דותן  "-ב" שובה:ת .3

 ס"מ עלמנת להגיע לגובהו של נמרוד.

מתייחס לכמות  1זו מילה המסמנת כפל/חילוק. במקרה זה, המספר  "יחס" תשובה: .4

את כמות  3מתייחס לכמות השמלות של שני. נכפול פי  3השמלות של גילי והמספר 

את  3-של גילי על מנת להגיע לכמות השמלות של שני. לחלופין, נוכל לחלק ב השמלות

 כמות השמלות של שני על מנת להגיע לכמות השמלות של גילי.  

זו מילה המסמנת תוצאה של פעולת חיבור. במקרה זה, נחבר את  "סכום" תשובה: .5

 הגובה של אסף ושל יקיר על מנת להגיע לסכום.

ה המסמנת תוצאה של פעולת חילוק. במקרה זה, נחלק בין היא מיל "מנה" תשובה: .6

 כמות הקלפים של יוני לכמות הקלפים של עודד על מנת להגיע למנה.

היא מילה המסמנת תוצאה של פעולת כפל. במקרה זה, נכפול את  "מכפלה" תשובה: .7

 כמות הספרים של אריק בכמות הספרים של יפית על מנת להגיע למכפלה.

היא מילה המסמנת תוצאה של פעולת חיסור. במקרה זה, נחסר  "הפרש" תשובה: .8

 בין גילה של ענבל לגילה של קרן על מנת להגיע להפרש.

היא מילה המסמנת חלק משלם, ולכן פעולת כפל השבר בשלם.  "-מ" תשובה: .9

במקרה זה, נכפול את גובהו של גיא פי 
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 על מנת להגיע לחלק מהשלם. 

היא מילה המסמנת סימן שוויון. במקרה זה, נסמן את סימן השווה  "הוא" שובה:ת .10

 בין הביטוי המבטא את גובהו של צחי לביטוי המבטא את גובהו של אסף.  


