


סיפור עם מתיקה

Mathika-כל הזכויות שמורות ל

ממלכת הערפדים הוא ספר נוסף שמצטרף לעולם של Mathika.  פרוייקט 
שמטרתו לקרב את עולם המתמטיקה בצורה אסתטית, מאתגרת ומותאמת 

לילדים.

הספר מספר את סיפורה של אריאלה ערפדונית הים, ומשלב בתוכו חידות 
המרחיבות ומאתגרות את התובנות בנושא שברים.  הספר מיועד לילדים 

מכיתות ד' ומעלה, אך נגיש לכל ילד ומבוגר המעוניינים בו.  

לספרונים נוספים, משחקים, חידות, סרטונים ועוד, מוזמנים לבקר באתר 
שלנו ובפייסבוק.  קריאה מהנה, אייל ויפתח.

https://www.playmathika.com
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הכל התחיל כשאריאלה החליטה שנמאס לה להיות ערפדונית-ים, והיא רוצה  לטייל בממלכת 
הערפדונים שמעל האדמה. אבל ההורים שלה לא אהבו את הרעיון, ואסרו עליה לצאת מהשונית.  
בכל יום בילתה שליש מזמנה בהתבוננות על העולם שלמעלה.  כמה שעות עברו עליה בהתבוננות 

בכל שבוע?



יום אחד, החליטה שהיא תיצור לעצמה שיקוי שיאפשר לה לעזוב.  עבור כל בקבוקון שיקוי היא 
צריכה ארבעה כוכבי ים שלמים.  בכל יום הצליחה לאסוף ארבע-חמישיות של כוכב ים אדום.  האם 
יספיקו לה 20 ימים כדי להכין 20 שיקויים?  אם לא, כמה ימים היא תצטרך להמשיך ולאסוף אותם?



לבסוף, השיקוי היה מוכן ואריאלה 
התיישבה על צ’ופצ’יק, כריש המחמד 

שלה, והחלה לשחות לכיוון היבשה. 
הכריש שחה שתי שביעיות מהמרחק 

בכל שעה.  

כמה שעות יקח לו לעבור 18 חלקי 21 
מהדרך? 

כמה זמן יקח לאריאלה להגיע אל 
היבשה?



כשהגיעה אל היבשה, לגמה אריאלה 
מהשיקוי.  רעמים וברקים הרעידו את השמיים 

מעוצמת השיקוי, ולפתע מצאה את עצמה 
אריאלה עומדת על זוג רגליים.

הסנפירים הצידיים, הפכו לכנפיים.  
וכשמתחה אותן, הכנפיים התיישרו לכדי שני 
מלבנים מדוייקים.  רוחב כל כנף היה 2 ורבע 

מטר, ואורך כל כנף היה 3 ושליש.  מה היה 
שטח הכנפיים יחד?

כמו כן, ידוע לנו שמהירות התעופה של 
ערפדונית היא 2 וחצי קמ”ש לכל מ"ר של 

כנף.  מהי מהירות התעופה של אריאלה?



לאורך השבילים, פגשה אריאלה זוג ערפדונים צעיר.   “אנחנו בברוגז”, אמר הערפדון האפור.  
“היא טוענת ששני שליש כפול שלושה חצאים זה יותר משבע שמיניות כפול שמונה שביעיות.  ואני 

חושב שזה פחות. תגידי לנו מי צודק בבקשה”, ושניהם הרימו את מבטיהם מהרצפה ובהו בה.



הערב החל לרדת, והרעב החל להציק לאריאלה.  היא הבחינה בשדה דלעות ועצרה לאכול בו.  אולם 
כשהתקרבה, גילתה שסנאי פרא מכונפים מכרסמים את כל הדלעות.  בשדה היו ארבעה סנאים, וכל 

סנאי כירסם שביעית דלעת בחצי שעה.  כמה זמן יקח לסנאים לאכול את כל 16 הדלעות שבשדה?



לקראת ערב, אריאלה החלה להתגעגע לביתה 
החם מתחת למים וחיבקה חזק חזק את 

הסנאים המכונפים שאימצה בשדה.

מעל האדמה לא היו זרמי מים חמים, ובכל 
חצי שעה ירדה הטמפרטורה בחוץ במעלה 

ושלושה רבעים.  בכמה מעלות ירדה 
הטמפרטורה משמונה בערב ועד חצות?



באמצע הלילה, רחש משונה העיר את אריאלה.  היא התעוררה בבהלה לגלות שיצור משונה מביט 
בה, בעזרת 16 עיניים.  אריאלה חיבקה את בובות השינה שלה והחלה לברוח, והיצור בעקבותיה. 

היצור היה איטי ממנה והצליח לעבור רק שליש מהדרך שלה.  אריאלה רצה שבע שמיניות 
הקילומטר עד שמצאה מסתור.  איזה מרחק רץ היצור?



אריאלה חשבה שהם יהיו בטוחים בתוך ארגז, נכנסה פנימה וחזרה לנמנם.  אולם חצי שעה לאחר 
מכן, רעש פתאומי בקע מן האדמה וזרועות תמנוניות פרצו דרך הארגז והחלו לתפוס בכל שיכלו.  

שלושה רבעים מכל זרוע היו לבנים, ושליש מהחלקים הלבנים היו מכוסים בעיגולים דביקים.  איזה 
חלק מהזרוע היה מכוסה בעיגולים?



לבסוף, הצליחו אריאלה וחבריה להימלט.  השמש החלה לעלות על ממלכת הערפדונים ואריאלה 
החלה לתהות אם זו הייתה טעות לעלות אל פני האדמה



"חשבתי שאפגוש את הנסיכה האפורה", אמרה לעצמה אריאלה בכעס.  "היא היית אמורה להציל 
אותי מהתמנון ושנהיה חברות לנצח נצחים. מה אעשה עכשיו?  שאחזור למים ואשאיר כאן את 

חבריי החדשים לבדם?"  ואז, מתוך הייאוש, הגיע רעיון מבריק למוחה של אריאלה.



אריאלה החליטה להפוך את סנאי הפרא 
המכונפים לסנאי ים בכדי שלא יאלצו להיפרד. 
עבור שיקוי אחד, היא היית צריכה לערבב רבע 

קילו עצם, שליש קילו עור תמנון, וחמישית קילו 
אבקת כוכב ים אדום. 

מה היה משקל השיקוי?
מה היה משקל ארבעת השיקויים שהכינה יחדיו?

וכך, מלווה בחבריה החדשים, חזרה אריאלה אל 
ביתה.

הסוף


