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 בע"מבית ספר לפסיכומטרי  800-כל הזכויות שמורות ל©  
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 (9-1)שאלות  

 הם מספרים שלמים עוקבים. B-ו Aנתון:  :השאלה .1

BA  בהכרח- 

 דוגמה מספריתהצבת  : דרך א' :פתרון

1Aמספרים עוקבים ונוחים, למשל:  נציב 2-וB.  ערכו של הביטוי מכאן ש BA  2-שווה ל 
  21BA. 

  :נעבור על התשובות המוצעותכעת 

 התשובה נפסלת., הרי ש3-לא מתחלק ב 2-.   מכיוון ש3-: מתחלק ב(1תשובה )

 התשובה נפסלת., ולכן זוגיהוא מספר  2.  זוגי-: אי(2תשובה )

 התשובה נפסלת., ולכן 6-לא מתחלק ב 2.  6-: מתחלק ב(3תשובה )

(. זו התשובה 4ובה )אכן זוגי. מכיוון שפסלנו שלוש תשובות ניתן לסמן את תש 2.  : זוגי(4תשובה )

 הנכונה.

 הבנה אלגברית : דרך ב'

מכאן שמכפלתם היא  זוגי. -והשני בהכרח אי, בהכרח זוגימהם שני מספרים עוקבים אחד כאשר נתונים 

, היא תמיד זוגי-מספר זוגי במספר אית מכפלה של תוצא זוגי. -מכפלה בין מספר זוגי לבין מספר אי

 זוגית. 

 (.4תשובה )
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 הוא מספר שלם. x: השאלה .2

5x  נתון:    ,10y  

      x
3

y
x  

?x  

  . (10-ל=) או, 10-שווה ל yאז , 10-שווה ל yמוחלט של הערך האם  : פתרון

10y-נציב ש ומכאן ש ,-x
3

10
x     x

3

1
3x  .  

 נעבור על התשובות המוצעות:

1השוויון, נקבל: -באי x.  כאשר נציב את ערכו של 1: (1תשובה )
3

1
31  . שוויון ה-אימכיוון ש

 התשובה נפסלת., הרי שנכוןקיבלנו אינו ש

2השוויון, נקבל: -באי xכאשר נציב את ערכו של  . -2: (2תשובה )
3

1
32 השוויון -.  מכיוון שאי

 שקיבלנו אינו נכון, הרי שהתשובה נפסלת.

3השוויון, נקבל:-באי xכאשר נציב את ערכו של .  3: (3תשובה )
3

1
33  . שוויון ה-אימכיוון ש

 שהתקבל אינו נכון. התשובה נפסלת.

4ל: השוויון, נקב-באי xציב את ערכו של כאשר נ . 4: (4תשובה )
3

1
34   . שוויון ה-אימכיוון ש

 זו התשובה הנכונה., הרי ששהתקבל נכון

 (.4תשובה )
 

 .Oחסום במעגל שמרכזו  ABCבסרטוט שלפניכם המשולש   :השאלה .3

 נתון: 50BOC 

?CBO  

( הן רדיוס במעגל ומכאן CO-ו BOתיים מהשוקיים )ש BOCבמשולש  :פתרון

  הוא משולש שווה שוקיים.  BOCשהמשולש 

 BCOזווית ומכאן ש, במשולש שווה שוקיים זוויות הבסיס שוותזוויות הבסיס 

  .COBשווה לזווית 

סכום זוויות ומכאן שבאמצעות המשפט כי  ,50°-שווה ל BOCנתון כי זווית 

: °180-ל משולש שווהפנימיות בכל  180CBO250 

משני האגפים, ונקבל:  °50נחסר  130CBO2   65CBO / 

 (.3תשובה )
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 בארון יש כוסות כחולות, צהובות ואדומות. :השאלה .4

 מספר הכוסות הכחולות כפול ממספר הכוסות הצהובות.

 ממספר הכוסות הכחולות 5-סות הצהובות וקטן בממספר הכו 5-מספר הכוסות האדומות גדול ב

 יש בארון? צהובותכמה כוסות 

 בדיקת תשובות : דרך א'פתרון: 

 נעבור על התשובות המוצעות:

אם מספר ומכאן ש, מספר הכוסות הכחולות כפול ממספר הכוסות הצהובות.  נתון כי 5: (1תשובה )
)25( 10-שווה למספר הכוסות הכחולות , הרי ש5הכוסות הצהובות הוא   .  מספר

ומכאן שמספר הכוסות האדומות , ממספר הכוסות הצהובות 5-הכוסות האדומות גדול ב
)55( 10-שווה ל  .  מספר הכוסות האדומות שווה למספר הכוסות הכחולותמצאנו כי ,

, הרי ממספר הכוסות הכחולות 5-מספר כוסות האדומות קטן ב לפי הנתוניםאולם מכיוון ש

 התשובה נפסלת.ש

אם מספר הכוסות ומכאן ש, , מספר הכוסות הכחולות כפול ממספר הכוסות הצהובות.  10: (2תשובה )
)210( 20-שמספר הכוסות הכחולות שווה ל, הרי 10הצהובות הוא   .  מספר הכוסות

 15-מכאן שמספר הכוסות האדומות שווה לו, ממספר הכוסות הצהובות 5-האדומות גדול ב
)510(  .  ממספר הכוסות  5-מספר הכוסות האדומות קטן במכיוון שמצאנו כי

 זו התשובה הנכונה., הרי ששאלה, כפי שנתון בהכחולות

 בניית משוואה : דרך ב'

כוסות הצהובות ומכאן מספר הכוסות הכחולות כפול ממספר ה  .y-נסמן את מספר הכוסות הצהובות ב

ממספר הכוסות הצהובות  5-מספר הכוסות האדומות גדול ב . 2y-שמספר הכוסות הכחולות שווה ל
5y-ומכאן שמספר הכוסות האדומות שווה ל  . ממספר  5-כמו כן, מספר הכוסות האדומות קטן ב

5y2-הכוסות הכחולות ומכאן שמספר הכוסות האדומות שווה ל  .  מספר הכוסות האדומות קבוע

5y25y-ומכאן ש   10y . 

 (.2תשובה )
 

 ס"מ. 1הם ריבועים שאורך צלעם  EFGH-ו ABCDבסרטוט שלפניכם : השאלה .5

 BHEBנתון: 

  ?(בס״מ)מה היקף הצורה המסומנת בקו מודגש 

, BHEBנתון כי .  ס"מ 1הם ריבועים שאורך צלעם  EFGH-ו ABCD :וןפתר

שוות למחצית  BH-ו EBומכאן שהצלעות  EHהיא אמצע הצלע  Bכלומר הנקודה 

, כלומר EHהצלע מאורכה של 
2

1
BHEB  .  הצלעBC ס"מ 1-שווה גם היא ל ,

אם ומכאן ש
2

1
BH גם , הרי ש

2

1
HC  )

2

1
1( .   היקף הצורה שווה לסכום

 המודגשות.   הצלעותאורכי כל 

ABCD ו-EFGH  היקף כל אחד מהריבועים שווה ל, ומכאן שס"מ 1הם ריבועים שאורך צלעם-

ס"מ.  מכיוון שמהיקפו של כל אחד מהריבועים נגרעה צלע שאורכה  4
2

1
ס"מ, הרי שאורך  

הצלעות המודגשות של כל אחד מהריבועים שבסרטוט הוא 
2

1
ס"מ  3










2

1
, והיקף הצורה 4

 ס"מ 7-שווה לכולה 









2

1
32. 

 (.3תשובה )
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 מהשיעורים לפחות. 70%-בקורס "תורת ההיגיון", שנמשך סמסטר אחד, חובה להשתתף ב: השאלה .6

 שבועות. 12שיעורים בכל שבוע, ובסמסטר יש  2בקורס נערכים 

 בכמה שיעורים לכל הפחות על אורי להשתתף כדי לעמוד בתנאי חובת ההשתתפות?

 24שבועות, ומכאן שבסמסטר יש סך הכל  12שיעורים, ובסמסטר יש  2בכל שבוע נערכים : תרוןפ
)212(שיעורים   .  24תוך מ 70%-שאורי יעמוד בתנאי חובת ההשתתפות עליו להשתתף בעל מנת 

שיעורים  16.8-שווה ל 7שהיא כמות הגדולה פי  70%-, ו2.4הם  24-מ 10%.  שיעוריםה

   כיוון שלא ייתכן שאורי ישתתף במספר לא .  מ8.2144.07274.0274.27

לפחות  70% -אורי חייב להשתתף באלה, לפי נתוני הששלם של שיעורים יש לעגל את התוצאה. 

שיעורים לכל הפחות, ולכן ניתן לקבוע כי השתתפות במספר קטן מזה לא  16.8-, כלומר במהשיעורים

 .מהשיעורים 17-יאפשר לאורי לעמוד בחובת הנוכחות, כלומר אורי צריך להגיע לפחות ל

 .(1תשובה )
 

 .9עד  0-מהן אותיות המייצגות ספרות  D-ו A ,B ,C: השאלה .7

 נתון: 

 

 

 ?בהכרח איזו מהטענות הבאות נכונה

 : הצבת דוגמה מספריתדרך א': פתרון

10AB נציב  10-וAC  01010:. מכאן שACAB  0, כלומרD    . 

1A :לסיכום   ,0B  ,0C  0-וd  . 

 נעבור על התשובות המוצעות:

DCB: (1תשובה )   . 

000   00  . הרי שלא נפסול את התשובה. משוואה נכונהמכיוון שקיבלנו , 

CB : (2תשובה )    .00  התשובה נפסלת., הרי שנכונהשאינה משוואה , מכיוון שקיבלנו 

 התשובה נפסלת., הרי שנכוןשאינו שוויון -אימכיוון שקיבלנו  . A1 : (3תשובה )

DCBA: (4תשובה )   .0001   01 .  הרי נכונהשאינה משוואה מכיוון שקיבלנו ,

 התשובה נפסלת.ש

 (.1) היחידה שלא נפסלה, כלומר תשובה תשובההניתן לסמן את , תשובותמהשפסלנו שלוש מכיוון 

 (.1תשובה )
 

 אלכסון במנסרה הוא קטע המחבר בין שני קדקודים שאינם מחוברים במקצוע.: השאלה .8

  ים יש במנסרה משולשת?כמה אלכסונ

  סרטוט(. ולהעביר שני אלכסונים )ראניתן על כל אחת מפאות הצד במנסרה : פתרון

על שניתן להעביר אלכסונים  6הכל צד, ומכאן שיש סך שלוש פאות שלפנינו יש במנסרה 
)32(גבי פאות הצד   . תן משולש לא ניהם משולשים, ובה רמכיוון שבסיסי המנס

 במנסרה., הרי שזה מספר האלכסונים הכולל להעביר אלכסונים בבסיסים

 (.2תשובה )
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 מטרים לשנייה. 10עופר רוכב על אופנוע במהירות קבועה של : השאלה .9

 קילומטרים? 18יידרש לעופר כדי לעבור מרחק של  (בשעות)כמה זמן 

מרחק לם מכיוון שנשאלנו לגבי , אוהמהירות של עופר נתונה ביחידות של מטרים לשנייה פתרון:

  להמיר את היחידות. וזמן בשעות, הרי שעלינו  בקילומטרים

 18-מטרים ומכאן שב 1,000בכל קילומטר יש  לשם הנוחות נמיר את הקילומטרים למטרים. 
)18000,1(מטרים  18,000קילומטרים יש   .  

 קילומטרים: 18 מרחק של דרש לעופר לעבורשייהזמן בשניות את נמצא יחסים הריבוע באמצעות 
 

 מרחק )מטרים( זמן )שניות(

1 10 

x 18,000 

היחס בכל שורה זהה, ולכן ניתן לבנות את המשוואה: 
1

10

x

000,18
  10

x

000,18
  . 

x10000,18את שני האגפים, ונקבל:  x-נכפול ב   x800,1  . 

 שניות.   1,800-ל הזמן בשניות שיידרש לעופר שווהמצאנו כי 

 מכיוון שנתבקשנו למצוא את הזמן בשעות, הרי שנמיר תחילה את התוצאה שקיבלנו לדקות.

דקות  30שניות יש  800,1-ולכן ב, שניות 60בדקה יש 









60

800,1
 דקות הן חצי שעה. 30 . 

 (.3תשובה )
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 השפות הגדול ביותר? במספר 1הבאים נערכים שיעורים ברמה באיזה מן הזמנים : שאלהה .10

 נעבור על התשובות המוצעות: פתרון:

   .11:00-12:00ביום א בשעות : (1תשובה )

 אנגלית, ספרדית ורוסית. המצוינות בשפות הבאות: בשעות  1ברמה מתקיימים שיעורים ביום א 

 שיעורים בשלוש שפות.ת אלו ביום ובשעוסך הכל מתקיימים 

 .11:00-12:00שעות : ביום ב ב(2תשובה )

 בשעות אלה מתקיימים שיעורים באנגלית ובספרדית.  1ביום ב ברמה 

 שיעורים בשתי שפות.ביום ובשעות אלו סך הכל מתקיימים 

 19:00-20:00שעות : ביום א ב(3תשובה )

 ית וצרפתית. בשעות אלה מתקיימים שיעורים בגרמנ 1ביום א ברמה 

 שיעורים בשתי שפות.ביום ובשעות אלו סך הכל מתקיימים 

 19:00-20:00: ביום ב בשעות (4תשובה )

  בגרמנית.בשפה אחת בלבד: בשעות אלה מתקיימים שיעורים  1ביום ב ברמה 

 .  12:00-11:00ביום א בשעות מתקיים  1מצאנו כי מספר השיעורים במספר השפות הגדול ביותר ברמה 

 (.1שובה )ת
 

 .15:00-ל 8:00 לימודי בוקר הם שיעורים הנערכים בין: השאלה .11

 .21:00-ל 15:00 לימודי ערב הם שיעורים הנערכים בין

היחס בין מספר התלמידים הלומדים צרפתית בלימודי בוקר ובין מספר התלמידים הלומדים מה 

 ערב? בלימודי צרפתית

לימודי בוקר בצרפתית   נערכים בשפה הצרפתית.נתבונן בשורה שמפרטת את הקורסים התרון: פ

 12(.  בקורס זה יש לפי נתוני הטבלה 14:00-ל 12:00)ביום ג בין השעות בלבד  4ברמה  נערכים

  .תלמידים

 , מתקיימים הקורסים בצרפתית בשעות הערב. 3-ו 2, 1ברמות בכל יתר הרמות, 

סך הכל בלימודי ערב , כלומר בתאמהתלמידים בה 5-ו 9, 10מספר התלמידים בקורסים אלו הוא 
)5910(תלמידים  24לומדים   .  

מכאן שהיחס בין מספר התלמידים הלומדים צרפתית בלימודי בוקר ובין מספר התלמידים הלומדים 

 . 2:1 24:12 צרפתית בלימודי ערב הוא 

 (.2תשובה )
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 בכמה ימים בשבוע נערך לפחות שיעור אחד בכל אחת משש השפות?: השאלה .12

נעבור על התרשים ונבדוק לגבי כל אחד מימי השבוע האם נערך לפחות שיעור אחד בכל אחת  פתרון:

 משש השפות:   

 1, בספרדית ברמה 2, ביפנית ברמה 2ברמה  1, בגרמנית ברמה 1שיעורים באנגלית ברמה : יש יום א

 השפות.  6, כלומר בכל 4וברמה 1 וברוסית ברמה  ,1, בצרפתית ברמה 3וברמה 

בספרדית  ,4, ביפנית ברמה 2וברמה  1, בגרמנית ברמה 4וברמה  1שיעורים באנגלית ברמה : יש יום ב

 השפות. 6, כלומר בכל 4וברמה  2, וברוסית ברמה 2, בצרפתית ברמה 3וברמה  1ברמה 

, בספרדית 1, ביפנית ברמה 2וברמה  1, בגרמנית ברמה 3וברמה  1שיעורים באנגלית ברמה יש  יום ג

,  כלומר 4וברמה  2, ברמה 1, וברוסית ברמה 4וברמה  3, בצרפתית ברמה 4וברמה  3, ברמה 1ברמה 

 השפות. 6בכל 

, 2, בספרדית ברמה 1, ביפנית ברמה 3וברמה  1, בגרמנית ברמה 2שיעורים באנגלית ברמה : יש יום ד

 השפות. 6, כלומר בכל 4וברמה  1, וברוסית ברמה 3, בצרפתית ברמה 4רמה וב 3ברמה 

 6אין שיעורים בשפה הצרפתית, ולכן יום זה הוא היחיד שבו לא מתקיימים שיעורים בכל ביום ה 

 השפות. 

 מתקיים שיעור בכל אחת מהשפות.ד( שבהם -ימים )א, ב, ג ו 4מצאנו כי יש 

 (.4תשובה )
 

 ככל שרמת הקורס עולה? קֵטןפות הבאות מספר השעות השבועיות בקורס באיזו מן הש :השאלה .13

ככל  קֵטןת, ונבדוק באיזו מהאפשרויות מספר שעות הלימוד השבועיות נעבור על התשובות המוצעו :פתרון

 :שרמת הקורס עולה

 .  : גרמנית(1תשובה )

, שיעורים בשבוע 5, כלומר שבועה ותאחד מימבכל  מתקיים שיעורבגרמנית  1רמה קורס בבלפי התרשים 
)25( 10הוא  1הכולל ברמה שבועיות הלימוד שעות .  מכאן שמספר אורך כל שיעור הוא שעתייםו  .  

מכאן שמספר  שעות.  3אורך כל שיעור הוא , וג-שיעורים בימים א, ב ו מתקיימיםבגרמנית  2רמה קורס בב
)33( 9הוא  2הכולל ברמה שבועיות השעות לימוד   . מתקיימים שיעורים בימים בגרמנית  3רמה קורס בב

)22( 4הוא  3הכולל ברמה שבועיות השעות לימוד מכאן שמספר  אורך כל שיעור הוא שעתיים. , וה-ד ו  .

שעות מכאן שמספר  ות. שע 3כאשר אורך השיעור הוא , שיעור ביום א בלבדם מתקייבגרמנית  4רמה קורס בב

 . 3הוא  4הכולל ברמה שבועיות הלימוד 

 התשובה הנכונה., ומכאן שזו קֵטןככל שרמת הקורס עולה מספר השעות השבועיות מצאנו כי בשפה הגרמנית, 

 (.1תשובה )
  

 (20-14)שאלות  

 הקבוצה. מממוצע הציונים של 12 פיסכום הציונים של קבוצת תלמידים גדול : השאלה .14

 כמה תלמידים יש בקבוצה?

נוסחת הממוצע:לפי  :פתרון
התלמידיםמספר

הציוניםסכום
הציוניםממוצע מכאן , ו 

הציוניםממוצעהתלמידיםמספרהציוניםסכום . 

, כלומר אם נסמן את הממוצע ממוצע הציוניםמ 12גדול פי של קבוצת תלמידים סכום הציונים נתון כי 

   ונים במשוואה, נקבל:, ואם נציב את הנת12x-, הרי שסכום הציונים יהיה שווה לx-ב
x21התלמידיםמספרx  . 

 .12-מספר התלמידים שווה לאת שני האגפים, ונקבל כי  x-נחלק ב

 (.2תשובה )
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 . Pס"מ, ומעגל שמרכזו  rואורך רדיוסו  Oבסרטוט שלפניכם מעגל שמרכזו  :השאלה .15

  נתון : השטח המקווקו שווה לשטח הכהה.

 טוט,לפי נתונים אלה והנתונים שבסר

 ?(בס"מ( Pמה רדיוס המעגל שמרכזו 

מתוך הגזרה היוצרת את הזווית המרכזית חלק שמהווה שטח גזרה שווה ל :פתרון

  כפול שטח המעגל כולו.  360°
)120360( °240-הזווית המרכזית של הגזרה המקווקוות שווה ל   ומכאן

2r-ששטח הגזרה המקווקוות שווה ל
360

240





  2r

3

2
 .  

)90360( °270-. הזווית המרכזית של הגזרה הכהה שווה לx-ב Pנסמן את רדיוס המעגל שמרכזו   ,

2x -ומכאן ששטח הגזרה הכהה שווה ל
360

270





  2x

4

3
 .  

22-השטח המקווקו שווה לשטח הכהה ומכאן ש x
4

3
r

3

2
 . 

22, ונקבל: 12-נכפול את שני האגפים ב x9r8  . 

22, ונקבל: π-את שני האגפים בנחלק  x9r8  .  22, ונקבל: 9-נחלק ב xr
9

8
  

xrמשני האגפים, ונקבל: נוציא שורש 
3

8
  xr

3

24



   xr

3

24



  xr

3

22
.  

 (.3תשובה )
 

? :השאלה .16
ab

ba
1b1a

ab







 a0      ,b0 

 י לפי חוקי חזקותאלגברפישוט  :דרך א' פתרון:

nmבאמצעות חוק החזקות  נפשט את הביטוי 

n

m

a
a

a  :ונקבל , 

   
babababa

ab

ba 111aa1bb1aa1bb

1b1a

ab




 


 

 הצבת דוגמה מספרית: דרך ב'

2baנציב    :4, ונחשב את ערכו של הביטוי, ונקבל
4

16

22

44

22

22

ab

ba
1212

22

1b1a

ab

















 

 . 4-כעת נחשב את ערכה של כל תשובה, ונפסול כל תשובה שערכה שונה מ

ba: (1תשובה )    .2נציב  אםa  2-וb  4יהיה , ערכה של התשובה   22ba ולפיכך ,

 התשובה אינה נפסלת. 

: (2תשובה )
b

a
2aאם .    2-וb  1 יהיה, ערכה של התשובה 










2

2

b

a
 התשובה נפסלת. , ולפיכך

: (3תשובה )
a

b
2a אם .    2-וb  1 יהיה, ערכה של התשובה 










2

2

a

b
 , ולפיכך התשובה נפסלת.

: (4תשובה )
ab

1
2aאם  .    2-וb  יהיה, ערכה של התשובה 

4

1
 













22

1

ab

1
 , ולפיכך התשובה נפסלת.

 (.1לאחר פסילת שלוש תשובות ניתן לסמן את תשובה )

 (.1תשובה )
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 .B-ו A במערכת הצירים שבסרטוט מסומנות הנקודות: השאלה .17

 ,B-ו A נקודותצלעות עם ה-היוצרת משולש שווה Cקיימת נקודה 
)y,x( ושיעוריה הם cc

. 

 ?C איזו מהטענות הבאות נכונה בנוגע לנקודה

  Cהנקודה מקום להיות עשוי  היכןנסמן על גבי מערכת הצירים  פתרון:

 ו)רא C-ו A ,Bצלעות על ידי חיבור הנקודות -משולש שווהעל מנת ליצור 

, כאשר זווית-ייוצר משולש ישר ,2-תהיה שווה ל Cאם נקודה   סרטוט(.

 . 4-שווה כל אחד ל BC-ו AC, ואורך הניצבים 90°-שווה ל BCAזווית 

 

 ולכן נצייר את שתי האופציות.  ,בשני מקומות שונים Cנקודה ניתן למקם את לב ששימו 

 נעבור על התשובות המוצעות:

0yx: (1תשובה ) cc  

אך ערכי  Cשל הנקודה  x-שווה בערכו המוחלט לערך ה Cשל הנקודה  y-בשני המקרים נראה שערך ה

. עם זאת, 0-של הנקודה שווה ל x-וערך ה y-הנקודות הפוכים בסימן. מכאן שייתכן שסכום ערך ה

 מכיוון שאנו לא בודקים האם זה כך בוודאות ננסה לפסול את שאר התשובות לפני שנסמן את התשובה.

2xc: (2תשובה )  2וגםyc  

של  x-וערך ה y-המוחלט של ערך ה םשני המקרים ערכתשובה זו אינה נכונה, מכיוון שלפי הסרטוט ב

 . 2-גדול מ Cהנקודה 

 

: (3תשובה )
cc yx0  

 של הנקודה y-ערך הושל הנקודה  x-בשני המקרים ערך התשובה זו אינה נכונה, מכיוון שלפי הסרטוט 

C שליליתם תהיה בערך מספר מכאן שמכפלהאחד חיובי והאחר שלילי, ו - הם בעל סימנים שונים . 

 . הצירים מראשית B-ו Aמראשית הצירים שווה למרחקן של הנקודות  Cהנקודה : מרחקה של (4תשובה )

רחוקה יותר  Cקודה בשני המקרים הנכי על פי הסרטוט ניתן לראות מכיוון שתשובה זו אינה נכונה, 

 . התשובה נפסלת.B-ו Aמראשית הצירים מאשר הנקודות 

 (.1לאחר שפסלנו שלוש תשובות ניתן לסמן את תשובה )

 (.1תשובה )
 

 .9עד  1-הן אותיות המייצגות ספרות מ C-ו A ,B :השאלה .18

BCAABC-, כך שBCA-ו ABCרוצים להרכיב שני מספרים תלת ספרתיים  . 

 ?C-ו A ,B ה אפשרויות שונות זו מזו יש לשלישיית הספרות המיוצגות על ידימכ

אולם , מאותן ספרותמורכבים אשר , BCA-ו ABC תלת ספרתייםהמספרים על מנת ששני ה: תרוןפ

 ספרת המאות של שני המספרים צריכה להיות שווה.  , שווים זה לזה ושונה לחלוטין, יהיבסדר 

BAכלומר   ספרת העשרות של שני המספרים צריכה להיות שווה, כלומר .CB  . 

CBAבשלב זה כבר ניתן לקבוע שצירוף שתי המסקנות אליהן הגענו מחייב כי   ספרות כל , כלומר

 המספר התלת ספרתי צריכות להיות זהות. 

, 444, 333, 222, 111 יכולים לקיים את תנאי השאלה הם: התלת ספרתיים אשרמכאן שהמספרים 

 לשלישיית הספרות המיוצגות שונות אפשרויות  9מצאנו כי יש  . 999-ו 888, 777, 666, 555

 .C-ו A ,Bעל ידי 

 (.2תשובה )
 

  

C 

C 
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נתון: : השאלה .19
4

3
x1  

2x _ הוא לכל הפחות _____ ולכל היותר.____ 

נבדוק את בתשובות כדי לפתור את השאלה. נשתמש מכיוון שאין צורך לפשט את הנתון,  :תרוןפ

הוא הגדול  2x-הוא הקטן ביותר והערך המקסימלי המוצע ל2x-התשובה בה הערך המינימלי המוצע ל

את 2xמציעה עבור ( 1תשובה )ל התשובות המוצעות מבין כבתשובות ניתן לראות שתבוננות מהביותר. 

המוצעים יכול להיות שווה לערכים  2xהאם הערך המינימלי והמקסימלי, ולכן נתחיל בבדיקה 
 בתשובה:

 . 1;  0: (1תשובה )

 . 0-צריך להיות שווה ל x ,0-לשווה יהיה  2x-: על מנת ש0-לכול להיות שווה י 2xנבדוק האם 

 . יכול לקבל 2x-שהוא הערך המינימלי  0-ש, הרי 0-יכול להיות שווה ל xלפי הנתונים מכיוון ש

 או  1-צריך להיות שווה ל x ,1-יהיה שווה ל2x-ש: על מנת 1-לכול להיות שווה י 2xכעת נבדוק האם 

-ל 1.  לפי הנתונים מכיוון שx יכול להיות שווה ל- 1 2שהערך המקסימלי של , הריx  1הוא .

אין צורך לבדוק , הרי שצוניים ביותרהם הקי 2xבה הערכים של זו היא התשובה תשובה מכיוון ש
 תשובות נוספות. זו התשובה הנכונה.

 (.1תשובה )
 

 .ABCEמשטח הטרפז  1.5היא מקבילית ששטחה גדול פי  ABCD: השאלה .20

  לפי נתונים אלה והנתונים שבסרטוט,

?BC  

 ניית משוואהב : תרוןפ

 משטח הטרפז.  1.5פי  גדול ABCDנתון כי שטח המקבילית 

 , שטח מקבילית שווה למכפלת צלע המקבילית בגובה לאותה צלע

hBC-שווה להמקבילית  ומכאן ששטח . 

-להטרפז שווה  ומכאן ששטח, גובהובהבסיסים מכפלת סכום אורכי שטח טרפז שווה ל
 

2

hBCAE 
 . 

ות נגדיות במקבילית שווה צלעמכיוון ש  .מ"ס 2פחות  ADהמקבילית  שווה לאורך צלע AEצלע האורך 

BCAD-באורכן, הרי ש 2 :, ומכאן שBCAE .   

   כעת ניתן לבנות את המשוואה:
  

5.1
2

hBC2BC
hBC 


 ,נחלק את שני האגפים ב-hונקבל ,: 

  
2

3

2

BC2BC
BC 


    

 
4

3BC2BC
BC


   

 
4

32BC2
BC


  . 

 :את שני האגפים, ונקבל 4-נכפול ב  32BC2BC4    6BC6BC4  .   

BC26 :, ונקבללשני האגפים 6וסיף ונ 4BCנחסר      BC3.  

      (.3שובה )ת
 


