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 חס ופרופורציהי
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i  נכון  .   iiלא נכון  . 

שווים  5 : 3 -ו 10 : 6היחסים 

 זה לזה

i נכון  .      iiלא נכון  . 

שווים  5 : 2 -ו 17 : 8היחסים 

 זה לזה

 i   נכון  . iiא נכון.  ל 
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כמה זמן לוקח למלא 
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  מהכיור? הציגו דרך פתרון. 
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