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ת ו נ ו כ נ ת  ו ב תשו   מפתח 

  

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  שאלה

  )3(  )2(  )3(  )4(  )2(   )2(  )1(  )1(  )2(  )3(  תשובה

  

  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  שאלה

  )1(  )3(  )1(  )1(  )2(  )3(  )2(  )4(  )3(  )3(  תשובה

  

  25  24  23  22  21  שאלה

  )4(  )4(  )1(  )2(  )3(  תשובה

  

ם   הסברי

  

ת תי כמו אה  ו 16ת (שאלו השו(  

  

  מידע נוס�  טור ב  טור א  

 :השאלה .1

BD  AC  

ABC  הוא משולש ישר
  זווית החסו� במעגל.

 BD  חוצה אתAC 
  באמצעו.

בהכרח נשענת על קוטר, נית! לראות על פי  °90בת זווית היקפית שבכל מעגל, מכיוו! מידע נוס�: 

   באמצעו.  ACחוצה את  BDהוא קוטר. כמו כ!, נתו! כי  ACהסרטוט כי הקטע 

 ACחוצה את הקוטר  BDמהנתו! כי היא בהכרח מרכז המעגל, ומכא! ש ACקוטר הנקודת האמצע של 

בשני  שהקטעי�דר' מרכז המעגל ולכ! ג� הוא קוטר. קיבלנו א& הוא עובר  BDהקטע נית! להסיק כי 

 הטורי� ה� קטרי�, וכידוע כל הקטרי� במעגל שווי� זה לזה.

 ).3תשובה (
  

  מידע נוס�  טור ב  טור א  

ל 1מספר המספרי� בי!  :השאלה .2 
המתחלקי� ללא  420

7שארית ב 

   1מספר המספרי� בי! 
המתחלקי�  ללא  420ל

3וג� ב 2שארית ג� ב  

  

6, מתחלק למעשה ללא שארית ב3וג� ב 2כל מספר המתחלק ללא שארית ג� במכיוו! ש פיתרו : 

( )=⋅32
'
  בלנו בטורי�: קי 

  

  טור ב  טור א

420ל 1מספר המספרי� בי!   �המתחלקי

7ללא שארית ב  

420ל 1מספר המספרי� בי!   �המתחלקי

6ללא שארית ב  

60 טור א':
7

420
  .60הוא  7תחלקי� ללא שארית במה 420ל 1מספר המספרי� בי!  =
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70 טור ב':
6

420
  .70הוא  6תחלקי� ללא שארית במה 420ל 1רי� בי! ולכ! מספר המספ=

  טור א'.הביטוי בטור ב' גדול יותר מהביטוי בקיבלנו ש

  ).2תשובה (
  

  מידע נוס�  טור ב  טור א  

 :השאלה .3
1  qp ⋅  

q,p0

1qp

<

=+
  

ו pעל פי המידע הנוס& : מידע נוס� q  � י�. מכא! אנו יכול1וה לשסכומ� שו חיוביי#ה� שני מספרי

1להבי! כי כל אחד מה� הוא שבר פשוט בי! אפס ל .  

qp מכיוו! שכאשר כופלי� מספר חיובי בשבר פשוט הוא תמיד קט!, הרי שהמכפלה טור ב': צריכה  ⋅

להיות קטנה יותר מp קטנה יותר מ �וגq ולכ! בהכרח קטנה מ1.  

  ).1שובה (ת
  

  מידע נוס�  ב טור  טור א  

  ההספק של מכונה אחת  ההספק של פועל אחד :השאלה .4

במפעל מסוי� ההספק של 
פועלי� שווה להספק של  3

4  �מכונות. כל הפועלי
עובדי� באותו ההספק, וכל 
המכונות עובדות באותו 

  ההספק.

ע עבודה לבצא� רוצי�  מכונות. כלומר, 4פועלי� שווה להספק של  3נתו! כי ההספק של : מידע נוס�

א� כמות  פועלי�. 3מכונות על מנת לסיי� את העבודה באותו זמ! שיבצעו אותה  4, נדרשות מסויימת

של מכונות, יותר קטנה יותר של פועלי� מספיקה על מנת לעשות את אותה עבודה שעושה כמות גדולה 

   הרי שהספק� של כל אחד מהפועלי� גדול יותר מהספק! של כל אחת מהמכונות.

 ).1( תשובה
  

  מידע נוס�  טור ב  טור א  

 :השאלה .5

  ABCהיק& המשולש 
טעי� קסכו� אורכי ה

�  המודגשי

ABC  הוא משולש שווה
  צלעות.

 4סורטטו   BCעל הצלע
 .�  ריבועי� חופפי

נסמ! את אורכ! של כל אחת מצלעות הריבועי� הקטני� בפיתרו :  x .  

  .13xי� צלע ריבוע, כלומר פעמ 13הקטעי� המודגשי� מורכבי� בס' הכל מטור ב':  

x4BCפעמי� צלע הריבוע, כלומר  4מורכב מ BCנית! לראות כי אור' הקטע טור א':   = .  

, כלומר לBCפעמי� צלע  3הוא שווה צלעות ולכ! היקפו שווה ל ABCנתו! כי המשולש  x12 

( )=⋅ x43.  

�:קיבלנו בטורי  
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  טור ב  טור א

x12  x13  

x  מספר חיובי ולכ! טור ב' גדול יותר מטור א'.הוא  

 ).2תשובה (
  

  מידע נוס�  טור ב  טור א  

  α  °40 :השאלה .6
ABC .הוא משולש  

ACAB=  

  : מידע נוס�

   :א'דר' 

 ABC, הרי שבהכרח זווית הראש של המשולש 180°מכיוו! שסכו� זוויות פנימיות במשולש שווה ל

α+α+°>°.  כלומר, 180°קטנה מ 180100 � °<°+α משני האגפי�,  100°נחסר  1801002

α>°ונקבל:  α>°, ונקבל: 2.  נחלק ב802 40 .  

  ': ר' בד

הוא משולש שווה שוקיי�, ומטעמי סימטריה נית! להסיק כי ג� המשולש  ABCעל פי הנתו!, המשולש 

. א� כ', נית! למצוא את זוויות °100הפנימי הוא משולש שווה שוקיי�, אשר זווית הראש שלו היא 

β+β+°=°ב: נכתוו  β הבסיס במשולש זה, נסמ! כל אחת  מזוויות הבסיס באות 180100.  

β=°ונקבל:  β נחל( את היא למעשה זווית חיצונית למשולש השווה לסכו� שתי  β. כעת נשי� לב כי 40

 ונקבל: αנבודד את  .ABC∠+α=βהזוויות שאינ� צמודות לה, כלומר: 

ABC40ABC ∠−°=∠−β=α.  

°40פחות משהו, ולכ! היא קטנה מ °40  שווה ל αקיבלנו שהזווית .  

  ).2תשובה (
  

710(שאלות הסקה מטבלה (  

 באיזו ארוחה אכל נדב את הכמות הגדולה ביותר של סיבי� תזונתיי�? :השאלה .7

את ערכי  על מנת לדעת את כמות הסיבי� התזונתיי� הכוללת שאכל נדב בכל ארוחה יש לסכו�: פיתרו 

הסיבי� התזונתיי� בכל המוצרי� המרכיבי� את אותה ארוחה. מכיוו! שאנו מחפשי� את הארוחה בה 

כמות הסיבי� התזונתיי� היא הגדולה ביותר, אי! צור' לחשב במדוייק את כל הערכי� אלא מספיק 

י בארוחת לחפש את הארוחה בה הסכו� הוא הגדול ביותר. בסריקה מהירה של הארוחות נית! לראות כ

גר� סיבי�  2.6הערב כמות הסיבי� התזונתיי� הכוללת היא הגדולה ביותר מפני שהתפוז לבדו מכיל 

   תזונתיי�, כמות הגדולה יותר מכל שאר הארוחות.

 ).4תשובה (
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 באיזו ממנות המזו! הבאות שאכל נדב היה מספר הקלוריות הגדול ביותר?: השאלה .8

וריות" בטבלה את כמות הקלוריות בכל אחת מהאפשרויות נבדוק על פי עמודת ה"קלפיתרו : 

  המוצעות: 

  .קלוריות 227 קרואסו! :)1תשובה (

  .קלוריות 100 חביתה: )2תשובה (

  . קלוריות 232 גביע יוגורט :)3תשובה (

 קלוריות.  63 פרוסת לח� מלא: )4תשובה (

 ).3תשובה (
  

ביותר לסלט במספר הקלוריות שבה, א' רחוקה  איזו ממנות המזו! הבאות שאכל נדב קרובה: השאלה .9

100ביותר מ! הסלט במספר הקלוריות ב ?� גר

את ההפרש בי! כמות הקלוריות למצוא עלינו לבדוק את התשובות המוצעות, ועבור כל תשובה פיתרו : 

, ובנוס& את ההפרש בי! כמות גר� 28שהיא  הכוללת בסלטמנה לכמות הקלוריות אותה הכוללת ב

  .גר� 18, שהיא גר� סלט 100גר� באותה מנה לכמות הקלוריות ל 100יות להקלור

ריות בסלט וכמות הקלקלוריות.  ההפרש בי!  5היא : ספל קפה. כמות הקלוריות בספל קפה )1תשובה (

)קלוריות  23הוא לבי! כמות הקלוריות בספל הקפה  100, וההפרש בי! כמות הקלוריות ב528−=( 

)קלוריות  16גר� של סלט הוא  100� של קפה לבי! גר )=−218 .  

ההפרש בי! כמות הקלוריות בחמאה . קלוריות  36חמאה היא כמות הקלוריות ב: חמאה. )2תשובה (

) קלוריות 8 לבי! כמות הקלוריות בסלט הוא גר� של  100, וההפרש בי! כמות הקלוריות ב2836−=(

)קלוריות  702גר� של סלט הוא  100כמות הקלוריות בה לבי! חמא )=−18720 .  

ההפרש בי! כמות הקלוריות בספל .  קלוריות 5מרק היא כמות הקלוריות בספל : ספל מרק. )3תשובה (

)קלוריות  35מרק לבי! כמות הקלוריות בסלט הוא  100ות ב, וההפרש בי! כמות הקלורי2863−=( 

) קלוריות 7 גר� של סלט הוא 100גר� של מרק לבי!  )=−1825 .  

ההפרש בי! כמות הקלוריות בתפוז לבי!  קלוריות.  62תפוז היא כמות הקלוריות ב : תפוז. )4תשובה (

)קלוריות  34כמות הקלוריות בסלט הוא  גר� של תפוז  100, וההפרש בי! כמות הקלוריות ב2862−=(

)קלוריות  30גר� של סלט הוא  100לבי!  )=−1848 .  

לסיכו�, המנה שהכי קרובה לסלט במספר הקלוריות שבה, א' רחוקה ביותר מ! הסלט במספר 

  גר� היא החמאה. 100הקלוריות ב

  ).2תשובה (
  

 מה המשקל הגדול ביותר של מנת מזו! שאכל נדב בארוחה אחת?: השאלה .10

נסרוק את עמודת ה"משקל בגרמי�" בטבלה ונחפש את המשקל הגדול ביותר שאכל נדב במנה  יתרו :פ

גר�, זה הוא משקל� של ספל קפה ושל ספל  250כלשהי. המשקל הגדול ביותר שמופיע בעמודה זו הוא 

  מרק.

 ).3תשובה (
  

   



 בחשיבה כמותית 2הסברים לפרק  -  2011 דצמבר

  - 5 -   

 בית ספר לפסיכומטרי  800כל הזכויות שמורות ל©  

ת  ות שאלו בעי 1125(שאלות  ו(  

ו A ,B במערכת צירי� נתונות שלוש נקודות :השאלה .11 C:  

  ),1,3ה� ( Aערכי הנקודה 

  ),1,0ה� ( Bערכי הנקודה 

2ה� ( Cוערכי הנקודה  ,1.( 

?ABC=∠ 

  נסרטט מערכת צירי� ונסמ! עליה את הנקודות הנתונות:  :פיתרו 

  
  

נית! לראות כי מכיוו! שערכי ה x הנקודות יוצרות קו ישר ,�  ציר המקביל ל של שלושת הנקודות זהי

ה y ולכ! הזווית ,ABC∠היא זווית שטוחה ושווה ל °180.  

 ).3תשובה (
  

ו aנתוני� שני מספרי� שלמי� וחיוביי� : השאלה .12 b  ,ab <  

 הוא מספר זוגי ba2נתו!: 

( )ba   זוגיהוא מספר אי +

 נכונה? אינהאיזו מהטענות הבאות 

נביט בנתו! הראשו!: מכפלה של שני איברי� שהיא מספר זוגי, משמעות הדבר היא שלפחות  : פיתרו  

 �זוגי ). כלומר, או שaהוא זוגי אז בהכרח ג� 2aאחד מהאיברי� הוא זוגי (נזכור שא a זוגי או ש b 

.�  זוגי או ששניה� זוגיי

כעת נביט בנתו! השני: סכו� של שני איברי� שהוא מספר אי זוגי,  מצב זה מתקבל כאשר אחד 

 �ו aהאיברי� זוגי והאיבר השני אי זוגי. לסיכו�, הגענו למסקנה שאחד מהמשתניb  הוא זוגי והשני  

  זוגי. כעת נבדוק את התשובות המוצעות: אי

aa(b(: )1תשובה ( 2 + �זוגי אז ג�  aזוגי אז הוא הופ' את כל הביטוי לזוגי, וא�  bהוא מספר זוגי. א

)aa( 2   ולכ! זו אינה התשובה הנכונה.  נכונה אינה זוגי. נשאלנו איזו טענהבהכרח זוגי, ולכ! הביטוי  +

)1ba(: )2תשובה ( )ידוע כי  הוא מספר זוגי. +− )ba +  �ממספר  1הוא מספר אי זוגי. כאשר מחסירי

  זו אינה התשובה הנכונה.  זוגי מתקבל מספר זוגי. אי

או שזוגי. כאמור ידוע כי הוא מספר אי2ab: )3תשובה ( a זוגי או ש b הגענו למסקנה ! שיווזוגי. מכ

זו התשובה הנכונה ואי! צור'  זוגי בוודאות. בהכרח כ! הביטוי אחד האיברי� במכפלה זו הוא זוגי ול

  לבדוק את יתר התשובות.

  ).3תשובה (
  

   

A

B

C

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-4 -2 0 2 4
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מ 20%נתו!:  :השאלה .13 2x ל �10שווי.  

כמה אחוזי� מ x ל �10שווי? 

  דר% א': הבנהפיתרו : 

2(מ 2מכיוו! שהקטינו את השל� פי x  לx) כלומר יהווה 2י ) יהווה אחוז גדול פ10), אותו חלק מספרי ,

40% .  

  דר% ב': אלגברה

2מ 20%לפי נוסחת האחוזי�, נתו! כי  xנמצא את x ל �10x2, לכ!: 10שווי
5

1
=⋅  

50x2קבל: ונ 5נכפול את שני האגפי� ב 25xונקבל:  2חלק את שני האגפי� ב, נ= =.  

%40100, שוב נציב בנוסחה המתאימה: 25מתו'  10כעת עלינו לגלות כמה אחוזי� מהווה 
25

10
=⋅  

  ).4תשובה (
  

?: השאלה .14
9

4

9

4
2

=









− 

   :פיתרו 
81

4

9

2

9

4

9

6

9

4

3

2

9

4

9

4

9

4

9

4
22222

=






=






 −=






 −=









−=










−  

 ).2תשובה (
  

12בסרטוט שלפניכ� מלב! הבנוי מ :השאלה .15 .�  ריבועי� חופפי

  ס"מ. 1ריבועי� הוא אור' הצלע של כל אחד מה

 לפי נתוני� אלה, מה גודל השטח הכהה (בסמ"ר)?

השטח הכהה מורכב משטח המלב! פחות שטחי שלושת המשולשי� הלבני�. לפי הסרטוט שטח : פיתרו  

)סמ"ר  12המלב! שווה ל )=⋅43 .  

סמ"ר  1שטח המשולש בפינה השמאלית העליונה הוא 






 =
⋅

2

12
 .  

� שווה לכל אחד מה שני המשולשי� האחרי� זהי� בגודל�, ושטחסמ"ר  3






 =
⋅
2

23
, כלומר שטח 

)סמ"ר  6שני המשולשי� הוא  )=⋅32.  

)סמ"ר  5א� כ', השטח הכהה שווה בס' הכל ל )=−− 6112.   

 ).3תשובה (
  

 קפה. א� יעבירו לשק ב'  ק"ג 60בשני שקי� יחד יש  :השאלה .16
7

2
מכמות הקפה שבשק א', תהיה כמות  

 הקפה בשני השקי� שווה.

 כמה ק"ג קפה יש בשק א'?

  נבדוק את התשובות המוצעות. פיתרו :

ק"ג קפה, נית! לדעת כי  60שבשני השקי� יחד יש , וק"ג קפה 35בשק א' יש ידוע כי . א� 35: )1תשובה (

)ק"ג קפה  25ישנ� בשק ב'  )=−3560 .
   

7

2
  �ק"ג קפה  10משק א' ה







 =⋅35
7

2
.  

ק"ג קפה. כמות  35ק"ג ובשק ב' יהיו  25ק"ג משק א' לשק ב', אז בשק א' יוותרו  10כעת, א� נעביר 

  הקפה בשני השקי� לא שווה ולכ! זו אינה התשובה הנכונה.
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ק"ג קפה, נית! לדעת כי בשק  60שבשני השקי� יחד יש וק"ג קפה,  42. א� בשק א' יש 42 : )2ה (תשוב

 �)ק"ג קפה  18ב' ישנ )=− 4260 .  

7

2
  �ק"ג קפה  12משק א' ה







 =⋅42
7

2
.  

)ק"ג  30ק"ג משק א' לשק ב', אז בשק א' יוותרו  12א� נעביר  ק"ג  30ובשק ב' יהיו ג� כ! 1242−=(

) קפה   זו התשובה הנכונה.  .1218+=(

 ).2תשובה (
  

4לזברה יש ראש אחד והשאלה:  .17  .�  רגליי

2ליע! יש ראש אחד ו .�  רגליי

120ראשי� ו 50בשדה שנמצאי� בו רק זברות ויעני�, יש  .�  רגליי

 כמה זברות יש בשדה?

  בדוק את התשובות המוצעות.נ פיתרו :

40ראשי� ו 10זברות יש בסה"כ  10 לפי הנתו! ל . 10: )1תשובה (  .�זברות  50א� בשדה יש  רגליי

) 40הוא היעני� ביחד שמספר �, הרי יויענ רגליי�, הרי שמספר  2מכיוו! שלכל יע! יש , 1050−=(

)רגליי�  80הרגליי� של כל היעני� הוא  )=− קיבלנו שמספר הרגליי� של כלל החיות הוא  . 40120

120 ( לא קיבלנו סתירה ע� הנתוני� ולכ! , מכיוו! שמספרי� אלו תואמי� לנתוני השאלה. 8040+=(

   זו התשובה הנכונה.

 ).1תשובה (
     

  ס"מ.  aשאור' צלעו  ABCDבסרטוט שלפניכ� ריבוע : השאלה .18

  .Eבאמצעה, בנקודה  AD, משיק לצלע Oהמעגל, שמרכזו 

קוטר המעגל שווה ל a  .ס"מ°=∠ 90FOA .  

?FA = 

  . Eבנקודת ההשקה  ADהוא רדיוס המאונ' למשי'  OEונשי� לב כי  OEנמתח בניית עזר : פיתרו 

  :AOEמשולש נתבונ! ב

  הוא משולש ישר זווית.   AOEמשולש 

כי קוטר המעגל שווה ל נתו!מכיוו! ש a  ,הרי שס"מOE-  שווה להמעגל רדיוס 
2

a
  ס"מ.  

  ABCD. מכיוו! שאורכה של צלע הריבוע ADצלע הריבוע שווה למחצית מ AEהקטע נתו! כי כמו כ!, 

שווה ל AE, הרי שאור' הקטע aהוא  
2

a
  ס"מ.  

2המשולש גדול פייתר . במשולש כזה וא משולש ישר זווית ושווה שוקיי�ה AOEקיבלנו שהמשולש 

שווה ל AO, ועל כ!, היתר מצלע המשולש 2
2

a
  ס"מ. ⋅

שני , שתיי� מצלעותיואורכ� של לנו  , זהו משולש ישר זווית, אשר ידועAOFכעת נביט במשולש 

:�הוא  FOאור' הניצב  הניצבי
2

a
2שווה ל AOואור' הניצב  

2

a
⋅ .  

נשתמש במשפט פיתגורס:  AFעל מנת למצוא את היתר 
2

22

AF
2

2a

2

a
=










+








  

   2
22

AF
4

a2

4

a
=+  �   2

2

AF
4

a3
aשורש משני האגפי� ונקבל:  .    נוציא=

2

3
a

4

3
AF ==  

 ).1בה (תשו
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  ס"מ. 22שהיקפו  ABCDבסרטוט שלפניכ� מלב! : השאלה .19

DFBEנתו!:  =  

  לפי נתוני� אלה ונתוני הסרטוט,

 (בס"מ)? AEFDמה היק& המרובע 

שווה לסכו� כל צלעות המרובע, כלומר ל:   AEFDהיק& המרובע : דר' א' פיתרו :

ADFDEFAE +++.  

DFADAEס"מ, ומכא! שעלינו למצוא למה שווה הביטוי:  5הוא  EFנתו! כי אור' הצלע  ++  

DFBEנתו! כי  = .  

ABBEAE , מכיוו! ש+= DFBE , הרי ש= ABDFAE =+  .  

( ) ADABADDFAE +=++  

  שווה  +ADABלחצי מהיק& המקבילית ולכ!  שווהכות סמוזוג צלעות כל מקבילית סכו� של כל ב

EFDFADAEשווה לסכו� ארבעת צלעותיו:  AEFDהיק& המרובע .  ס"מ 11ל +++ .  

5EFנתו! כי  )ס"מ  16הוא הכולל ולכ! ההיק&  = )=+511.  

DFBE: מכיוו! שנתו! כי דר' ב' , הרי שמשיקולי סימטריה היק& שני המרובעי� שנוצרו כתוצאה =

ס"מ ולכ! היק& זה מתחלק שווה בשווה בי!  22שווה ל ABCDשווה. היק& המלב!  EFמהעברת הישר 

  ס"מ. 16, כלומר EFס"מ + הצלע  11 כל אחד מהמרובעי� שנוצרו. כלומר, היק& כל אחד מה� שווה ל

 ).3תשובה (
  

  הוגדרה הפעולה $ כ': nלכל מספר של� וחיובי  :אלההש .20

 �1nא =  ,3)n$( =  

 �1nא >  ,1)1n$()n$( +−=  

?)5$( = 

1nנציב בביטוי עבור  פיתרו : )5$()15$(1)4$(1   ונקבל: < +=+−=  

)4$()14$(1)3$(1: )4$(יש למצוא תחילה את  )5$(ר, על מנת למצוא את כלומ +=+−=  

)3$()13$(1)2$(1: )3$(נמשי' ונמצא ג� את  +=+−=  

)2$()12$(1)1$(1: )2$(ואת +=+−=  

)1$(3מכיוו! שנתו! כי    .)5$(ער' זה אחורה בכל המשוואות עד שנמצא את , נית! כעת להציב =

4131)1$()2$( =+=+=  

5141)2$()3$( =+=+=  

6151)3$()4$( =+=+=  

7161)4$()5$( =+=+=  

  ).1תשובה (
  

10מספרי� שלמי� וחיוביי� קט! או שווה ל 4א� ממוצע של : השאלה .21 ,  

 להיות ערכו המקסימלי של המספר הגדול ביותר ביניה�? מה יכול

40המספרי� שווה ל 4, אז סכומ� של 10מספרי� שווה ל 4א� ממוצע של : פיתרו  ( . על מנת 410⋅=(

המספרי� האחרי� צריכי� להיות  3שאחד המספרי� יקבל את הער' המקסימלי האפשרי עבורו, 

המספר הקט! ביותר האפשרי הרי שהמספרי� חיוביי� ושלמי�,  4נתו! כי שקטני� ככל האפשר. מכיוו! 

, המספר הרביעי במצב כזה. 1המספרי� שווי� ל 4מתו'  3. מכא!, שהמצב הרצוי מתקבל כאשר 1הוא 

37שווה ל ( )=−−− 11140.  

  ).3תשובה (
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נחת קובייה. הפאה העליונה של . בתו' הגליל מוrבסרטוט שלפניכ� גליל שרדיוס בסיסו  : השאלה .22

 הקובייה חסומה על ידי הבסיס העליו! והפאה התחתונה חסומה על ידי הבסיס התחתו! של הגליל.

?
הגלילנפח

הקוביהנפח
=  

2, כלומר להאלכסו! של בסיס הקובייה שווה לקוטר בסיס הגליל :פיתרו r . הוא ריבוע  יהבסיס הקובי

מכל אחת מצלעות הריבוע, הרי שצלע  2שאלכסו! בריבוע גדול פי .  מכיוו! 2rשאור' אלכסונו הוא 

2הריבוע שווה לr  







=

2

r2
  .  

)כעת נכתוב את הביטוי לנפח הקובייה:  ) 333
)2(r2r ⋅=  

, גובה הגליל שווה למקצוע הקובייהגובה הגליל. מכיוו! ש כפול π2rשווה לשטח בסיס הגליל  נפח גליל

)  2r3π.  נפח הגליל הוא 2rהרי שגובה הגליל הוא  )=⋅π=⋅π 2rrhr 22.  

זה בזה על מנת למצוא את היחס הרצוי ונקבל:  �נחלק את שני הביטויי

( ) ( )
π

=
π

=
/π

⋅
=

/
22

2r

2r

הגלילנפח

הקוביהנפח
2

3

33
2

    

  .)2תשובה (
  

3דגי� מ 100: באקווריו� יש השאלה .23  .�  סוגי�: גדולי�, בינוניי� וקטני

43  �71בינוניי�, ו אינ#מהדגי  �  קטני�. אינ#מהדגי

 � גדולי�? אינ#כמה דגי� באקווריו

 57דגי� אינ� בינוניי�, הרי שכל שאר הדגי� בינוניי�, מכא! שישנ�  43א� ידוע כי : פיתרו  

( )=− 43100  .�ה� קטני�, ומכא! שכל שאר הדגי�  אינ#דגי�  71כמו כ!, ידוע כי  דגי� בינוניי

 ,�) דגי� קטני� 29באקווריו� יש כלומר קטני )=− 71100 .  

 �' שישנ� בס דגי� ה� קטני�, ומכא! 29דגי� בינוניי� ו 57מצאנו כי יש  גדולי�.  אינ#שאלו כמה דגי

)דולי� ג אינ#דגי� ש  86הכול  )=+ 2957.  

  ).1תשובה (
  

  קוביות הוגנות שפאותיה! ממוספרות  2דורו! ואפרת שיחקו ב"משחק הניחוש". דורו! הטיל : השאלה .24

, ואמר לאפרת מה סכו� התוצאות שהראו הקוביות. אפרת נדרשה לנחש את שני המספרי� 6עד  1מ

.(�  שיצרו סכו� זה (אי! חשיבות לסדר קבלת

 י לנחש נכונה?דמסכומי התוצאות האפשריי�, אפרת זקוקה לניחוש אחד בלבד כבכמה 

ישנה אופציה אחת ויחידה להגיע לסכו� אפרת תהיה זקוקה לניחוש אחד בלבד א' ורק כאשר : פיתרו 

נבדוק מבי! כל הסכומי� האפשריי�, לאיזה סכו� נית! להגיע באמצעות צירו& אחד אותו קיבל דורו!. 

  י�:בלבד של מספר

�  הצירופי� האפשריי�  הסכו

2  1+1  

3  2+1  

4  2+2 ,3+1  

5  2+3 ,4+1  

6  3+3 ,2+4 ,5+1  

7  6+1 ,5+2 ,4+3  
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8  4+4 ,6+2 ,5+3  

9  6+3 ,5+4  

10  6+4 ,5+5  

11  6+5  

12  6+6  

12ו 11, 3, 2ה� וסכומי� שדורשי� רק ניחוש אחד  4ישנ� ראינו כי  .  

  ).4תשובה (
  

?: השאלה .25
21

2
=

+
 

  אלגברה דר' א':פיתרו!: 

 מהמכנה. 'ניפטר'  כלשהי שבאמצעותהנשי� לב שכל התשובות ה! ללא קו שבר ולכ! ננסה לעשות פעולה 

)לצור' כ' נית! להכפיל את המונה והמכנה בביטוי    , נקבל:−21(

( )
( )

( )
( )( )2121

212

21

21

21

2

−+

−
=

−

−
⋅

+
שית כעת נית! להשתמש במכנה בנוסחת הכפל המקוצר השלי 

 ולקבל:
( )
( )

22)22(
1

22

21

22

21

212
22

−=−−=
−
−

=
−
−

=
−

−

  

  הערכת סדר גודל: דר' ב'

, נציב ער' זה בביטוי ונקבל: 1.4שווה בער' ל 2
4.2

4.1

4.11

4.1

21

2
=

+
=

+
נרחיב את המונה והמכנה  

של השבר שקיבלנו, ונקבל 
24

14
, שבר הגדול במעט ב

2

1
  .  

  ערכי התשובות המוצעות: נבדוק את 

)  :)1תשובה ( )212 הביטוי בסוגריי� הוא שבר שערכו שווה ל, הרי ש1.4כשווה ל 2כיוו! שמ −

דול כאשר מעלי� שבר בריבוע ערכו קט! ולכ! בהכרח לא יהיה ער' הביטוי בתשובה ג. 0.4

מ
2

1
  

2.8ווה בקירוב לכש, ולכ! ער' תשובה זו 1.4לכשווה  2כאמור .  22 :)2תשובה ( .  

12 :)3תשובה ( 2.4שווה בקירוב לכער' תשובה זו , 1.4לכשווה  2ש.  מכיוו! + .  

22 :)4תשובה ( גדול מה, שבר 0.6כלשווה  1.4פחות  2.  −
2

1
  התשובה הנכונה.זו . 

  ).4תשובה (
  


