
כל הזכויות שמורות לחברת רוד טריפ

דפי תשובות

אלקמר
6= 3*2: גאודהגבינות 2

6= 2*3: גבינות אדם3

4= 4*1: מאסדאםגבינה אחת 

.ג"ק16סוגי גבינות במשקל של 3כ "סה

(.גאודהג של גבינת "משקל בק)6: הספרה היא

הצייר אשר
.רואים עטלפים ומלאכים1בתמונה מספר 

.רואים סולם2בתמונה מספר 

.רואים מפל3בתמונה מספר 

.רואים ציפורים ודגים4בתמונה מספר 

.5הספרה לכן התשובה היא 

חיטהורן

קוקנהוףגני 
.  4-ו3, 1הספרות שמופיעות במשבצות הן 

1+3+4 =8.

.8לכן הספרה הינה 



כל הזכויות שמורות לחברת רוד טריפ

דפי תשובות

טירת דה האר
.השרשרת והמטאטא מופיעים בכל המשבצות

5= 11-6לכן 

5: הספרה היא
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פלואההוחה
...3, 2, 1האותיות בשורות ממוספרות לפי 

...ג, ב, השורות ממוספרות לפי א

:הקוד הוא לפי מיקום האותיות בשורות

ת= 20אות מספר , שורה ראשונה מלמעלה–20א

ש= 10אות מספר , שורה שמינית מלמעלה–10ח

ע= 4אות מספר , שורה רביעית מלמעלה–4ד
9: הספרה היא

אפטלינג
.2הספרה היא 



כל הזכויות שמורות לחברת רוד טריפ

דפי תשובות

אמסטרדם
:בכתב הסתרים כתוב

".חלקו את מספר האיים בעשר ותקבלו את הספרה הבאה"

.90הינו אמטרדםמספר האיים עליהם ממוקמת 

.9= 90/10ולכן 

.9הספרה היא 

הולכים לאכול
.  ובצדדים תמונות של המוצרים ותיאור, בתפריט ישנם המחירים של המוצרים

:בהתאם לכך

.יורו15= 3* יורו לדג 5כלומר העלות היא –זהו דג –הרינג 3

.יורו6= 2*יפס 'יורו לצ3כלומר העלות היא –יפס 'זהו צ–פאטאט2

.יורו10= 5*יורו 2כלומר העלות היא –זהו קינוח –סטרופוואפל5

.יורו2= 1* יורו 2כלומר העלות היא –זהו קינוח –אחד פופרטייס
.יורו33= 15+6+10+2כ העלות של כל המוצרים הינה "סה

.6= 3+3כאשר מחברים את הספרות 

.6הספרה היא 

הולנד
ן גוךאו: שם המשפחה של צייר הולנדי

יא:                        הואטסל
א:           האות המשותפת היא

ברמע: מיקומה של הולנד באירופה

ראלכסנד:        השם השני של המלך
ר:           האות המשותפת היא

.שהן חלק מהספרה ארבע–שתי האותיות המשותפות הן אר 
.4הספרה היא 

6 598 8 6 49 5 2

:תשובות לשאלות בטופס הממוחשב
.צבעוני? איזה פרח מהווה את אחד הסמלים של הולנד1.

.כתום? מהו הצבע הלאומי של הולנד2.

.דקיםוואפליםהמורכבת משני עוגיה? סטרופוואפלמה זה 3.

.1892? באיזו שנה הוקמה טירת דה האר הנוכחית4.

.פיקאסו? מיהו אינו צייר הולנדי5.

.בלגיה והים הצפוני, גרמניה... הולנד גובלת עם6.

.800? קוקנהוףכמה סוגי צבעוניים יש בגני 7.


