
  

  ©כל הזכויות שמורות לאתר הרהורי� על משפחה וילדי�
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  סודוקו ארצות
  

רחקה של כ� תוכל לקבל אומד� לגבי מ,  העיגול האדו� הקט� מציי� את המיקו� בו נמצאת ישראל.היבשת אליה שייכת המדינה המצויינתש�  בעיגול את והק�פתור את הסודוקו 
  .וגודלה ביחס למדינה המצויינת, ישראל מ� המדינה המצוינת
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  .וגודלה ביחס למדינה המצויינת, ישראל מ� המדינה המצוינת
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כ� תוכל לקבל אומד� לגבי מרחקה של ,  העיגול האדו� הקט� מציי� את המיקו� בו נמצאת ישראל.ינה המצויינתהיבשת אליה שייכת המדש� פתור את הסודוקו וסמ� בעיגול את 
  .וגודלה ביחס למדינה המצויינת, ישראל מ� המדינה המצוינת
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כ� תוכל לקבל אומד� לגבי מרחקה של , ציי� את המיקו� בו נמצאת ישראל העיגול האדו� הקט� מ.היבשת אליה שייכת המדינה המצויינתש� פתור את הסודוקו וסמ� בעיגול את 
  .וגודלה ביחס למדינה המצויינת, ישראל מ� המדינה המצוינת
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כ� תוכל לקבל אומד� לגבי מרחקה של , � בו נמצאת ישראל העיגול האדו� הקט� מציי� את המיקו.היבשת אליה שייכת המדינה המצויינתש� פתור את הסודוקו וסמ� בעיגול את 
  .וגודלה ביחס למדינה המצויינת, ישראל מ� המדינה המצוינת
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מד� לגבי מרחקה של כ� תוכל לקבל או,  העיגול האדו� הקט� מציי� את המיקו� בו נמצאת ישראל.היבשת אליה שייכת המדינה המצויינתש� פתור את הסודוקו וסמ� בעיגול את 
  .וגודלה ביחס למדינה המצויינת, ישראל מ� המדינה המצוינת
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