
 בי"ס הדר השרון כתה ד'
   9, 6, 3  -בסימני התחלקות תרגול 

 
 
 . ללא שארית   9 -ב  קיםלהמתח. הקיפו במעגל את המספרים 1
 

5,240     , 6,129 ,   402 ,   785  ,  3,546  ,   222  ,    724 ,    630  ,   405 
 
 
 ללא שארית.  3 -ב. הקיפו במעגל את המספרים המתחלקים 2
 

420,    549   , 402  ,   906,    2,040    ,105  ,  537,    429 ,   303 
 
 
 . ללא שארית 6 -ב. הקיפו במעגל את המספרים המתחלקים 3
 

120 ,   549  ,502   ,    906  ,  2,040 ,   105 ,   534 ,   123 ,    204 
 
  

 ללא שארית.  6 -המתחלק ב. השלימו את המספרים כך שיתקבל מספר 4
 

___   ___ 34           6__42               ___13             8 _   ____ _1            2__  ___5    
 
 
 ..  ללא שארית 9-קים בלהמתח 200-מספרים גדולים מ  ארבעה. רשמו 5
 

          _________         ___________         ________          _________ 
 
 3,   4, 1, 5, 0. לפניכם הספרות:  6

 __   , ________ , _________  :  _____ ללא שארית  3-וגם ב  2-גם ב   ושיתחלק יםמספר  3רשמו בעזרתם 

 ___________ -המספרים שרשמתם מתחלקים גם ב
 
 ללא שארית.    _________  3-ספרה אחת כדי שהמספר יתחלק ב להחליףעליכם  2,071. לפניכם המספר 7
 

 _ איזו ספרה החלפתם?__________     
 
 
 כתבו נכון /לא נכון ליד כל משפט, כתבו מספר מתאים לכל היגד. . 8
 

 ________   דוגמא:______________   9-מתחלק גם ב 3-כל מספר המתחלק ב -    
 

 _______ דוגמא:_______________   6-מתחלק גם ב 9 -כל מספר המתחלק ב -    
 

 וגמא:_______________  ________ ד 3-מתחלק גם ב 6-כלמספר המתחלק ב-     
 

 _______ דוגמא:_____________  3 -מתחלק גם ב 9 -כל מספר המתחלק ב -    
 
 
 ללא שארית:  3 -השלימו את המספרים כך שיתחלקו ב  9
 

__ __10  __ __        ,8   __   ,42 __    , __364    __ __    ,87  __ 
 
 



   2,  4,  6,  8,  9לפניכם הספרות : . 10

   .ללא שארית 3 -ספרתיים המתחלקים ב -תלתבו מהספרות האלה מספרים א.  הרכי

         _________          _________          _________ 

        

   ללא שארית 3 -מספרים ארבע ספרתיים המתחלקים ב. הרכיבו מהספרות האלה ב
 

____           _________          _________          _________ _____ 

 

ללא שארית ? אם כן כתבו את  3 -ב יםהמתחלק  יםספרתי-. האם תוכלו להרכיב מהספרות האלה מספרים חמש ג

  :, אם לא הסבירו מדוע לאהמספרים 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 ?    ללא שארית 6 -במתחלקים  ב-. אילו מהמספרים שכתבתם בסעיפים אד
 ______________________________________________________________________________ 

 

 ?   ללא שארית 9 -מתחלקים ב ב-ז. אילו מהמספרים שכתבתם בסעיפים א

 ______________________________________________________________________________ 

 

 ללא שארית .  3 -ולכן אינו מתחלק ב 3אינו כפולה של    523  ידוע כי המספר . 11

ללא  3 -. הוסיפו ספרה משלכם , מבלי לשנות את סדר הספרות , כך שיתקבל מספר ארבע ספרתי שמתחלק בא

 שארית : __________ . 

 _________________ ? _____________________ רשמו אותן –? אם כן  נוספות. האם יש אפשרויות ב

 __________  ___________________הסבירו מדוע ______________________________ –אם לא 

 

 . ללא שארית 9-, שהמספר יתחלק ב. השלימו ספרות חסרות 12

 

     __74      ,8__2 ,__8       ,15 __1   ,___ ___ ___  ,2     __ __   ,9 ,4      ,36     __ 

 

 ללא שארית ._______________________________   6 -יים המתחלקים במספרים  תלת ספרת 3. כתבו 13

 

  3,6,9.חברו משימה משלכם בנושא סימני התחלקות 14

       __________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________  _____________ 

     __________________________________________________________________________ 

 

 47X33           ,85X72               ,23X 59. פתרו בכפל במאונך:       15

 



 


