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חזרה לבעיה שלנו

...נעזר במחשב ונמחיש את הבעיה בהדרגה
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כעת נוכל להסביר את ההבדל והקשר בין הפתרונות
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.משבצות40באמצעותהמחולקואתמשבצות4באמצעותהייחוס

...תלמידה בונה מהלך
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תלמידה מסבירה  

לכן,משבצותשלושהואהמחלק"

רקהיאשנותרההמשבצת

.ממנו

הואהנותרשהחלקשחשבמי

השלםעלהסתכלאולירבע

ארבעהבושיש(הייחוסשלם)

."טעהלכן,חלקים
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