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 בס"ד

   -כפל

 

 

 

 

 

 

 

 

  -חילוק

נשיר את כפולות:_____ עד שנגיע  9::9= ___ כדי לפתור את התרגיל

 למספר:______ ונספור כמה אצבעות יש:____

 

 

 

 

 

 

 

  

____=4X6 

8X6=____ 

7X9=____ 

7X3=____ 

9X9=____ 

7X6=____ 

10X10=____ 

____=8X5 

7X8=____ 

10X9=____ 

7X7=____ 

9X6=____ 

7X10=____ 

3X9=____ 

____=8X9 

10X8=____ 

9X5=____ 

6X6=____ 

6X4=____ 

6X10=____ 

4X7=____ 

____=18:6 

35:7=____ 

27:9=____ 

30:6=____ 

80:10=____ 

32:8=____ 

____=56:8 

81:9=____ 

24:6=____ 

48:8=____ 

21:7=____ 

63:7=____ 

____=80:8 

36:6 =____ 

63:9=____ 

50:10=____ 

54:6=____ 

42:7=____ 
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 בס"ד

 .ת הכפולותאת סדרו שלימי את הגורם ה  סדרות

 

 

 

 

 משוואות כפל וחילוק פתרי.

 

 

 

 

 

 

 

 =או  > <סמני יחס. סמני 

 

  

 

 

 

  

, ___, ___ , ___ ,___, ___, ___,___18 ,12  ,___,0 

, ___, ___, ___ , ___ ,___, ___, ___,___16 ,0,8 

, ___, ___ , ___ ,___, ___, ___,___  ___ , 14  ,0,7 

הגורם:____

__ 

הגורם:____

__ 

הגורם:____

__ 

 

את  כתבי

 9-קסם ה

28=____X7 

9X____=72 

____X8=48 

____X10=40 

____X6=36 

6=:____30 

45:____=5 

____:8=3 

____:____=7 

___:10=8 

3X9___6X6 

4X7___8X6 

0X12___0X18 

10X9____9X6 

7X7____8X8 

49:7___21:7 

9X1___9:1 

8:2___8X2 

35:7____35:5 

40:8____18:9 
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 בס"ד

                                                               בעיות מילוליות.   

 מה המחיר של כל נר?. א

 תרגיל:_____________________

 תשובה:____________________

 

 דיירים. 9בבניין של יעל יש . ב

 נרות. 8של חנוכה כל דייר הדליק  שביעיביום ה

 כל הדיירים יחד? בסה"ככמה נרות הדליקו 

 תרגיל:_____________________

 תשובה:____________________

 

 שקלים . 7בחנוכה כל יום שרבקה הגיעה לסבתא שלה היא קיבלה  .ג

  סה"כשבוראתה בסוף ימי החנוכה רבקה ספרה את כל הכסף 

 שקלים. כמה ימים בקרה רבקה את סבתא? 59 תאהיא קבלה מסב

 תרגיל:_____________________

 תשובה:____________________

 

 אמא אפתה סופגניות וסדרה אותן במגש גדול.ד. 

 הגיעו אורחים ואמא הוציאה מהמגש סופגניות ונתנה לאורחים.בערב   

 כמה סופגניות אמא הוציאה מהמגש?

 תרגיל:_____________________

 תשובה:____________________

 ש"ח 28
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 בס"ד

 בחנות הצעצועים.

 שקלים. 7עולה סביבון קטן 

 שקלים. 9סביבון גדול עולה 

 השלימי את טבלת המחירים.

 העזרי בטבלה ועני:    

 _____קטנים?___סביבונים  6כמה עולים  .א

 ________?סביבונים גדולים 8כמה עולים  .ב

 _____שקלים?___ 2:-כמה סביבונים קטנים אפשר לקנות ב  .ג

 ______שקלים?__ 88 -כמה סביבונים גדולים אפשר לקנות ב .ד

 04כתבי שלושה תרגילי כפל שהמכפלה המתקבלת בהם היא 

8________._ ___   2________._ ____  5___.___________ 

 9תרגילי חילוק שהמנה המתקבלת בהם היא  כתבי שלושה

8_______._  ____  2____._________   5____.__________ 

 

 

 

מספר  8 2 5 : 9 6 7 8 9 81
 הסביבונים

המחיר הכולל           
של סביבונים 

  קטנים

המחיר הכולל           
של סביבונים 

 גדולים

 שקלים 9 שקלים 7

 תלמידתי היקרה!

 ובעיות מילוליות. 6-81כפל וחילוק  :בנושאיערך מבחן  י"ז בכסלו ביום רבעי הקרוב

 את לוח הכפל בעל פה.ולשנן  לחזור ,לגוון תרגילים שונים !ללמוד היטב:חשוב מאוד

 בהצלחה רבה!


