
 - 1 -  

 בע"מבית ספר לפסיכומטרי  088-כל הזכויות שמורות ל©  

ת ו נ ו כ נ ת  ו ב ו תש ח  ת פ  מ
 

 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 שאלה

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

 

 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 שאלה

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

 

ם י ר ב  הס

 

ת  ו י ע ב ו ת  ו ל  (0-1)שאלות שא

 לל.  הוא משושה משוכ ABCDEFבסרטוט שלפניכם  :השאלה .1

G ו-H  המשושה. הן נקודות מפגש של המשכי צלעות 

 לפי נתונים אלה והנתונים שבסרטוט, 

 )בס"מ(?  AGHFמה היקף הטרפז 

 כל צלעותיו, המשושה שבסרטוט הוא משוכללנתון כי מכיוון ש : פיתרון

aFEAFABBCCD שוות זו לזו ולכן ידוע לנו כי  

הצלעות אורכן של עלינו למצוא את על מנת למצוא את היקף הטרפז, 

 . המרכיבות את היקף הטרפז

 -ומכאן ש, °120 אוזווית פנימית במשושה משוכלל הכל גודלה של 

 60EDHDEHBCGGBC  . שהמשולשים ניתן לקבוע מכאןBGC ו-EDH  הם

  ס"מ. a-אורך כל אחת מצלעותיהם שווה לוצלעות, -שווי

ף הטרפז היק ,aהוא  םמה דכל אחשל  כואוראשר  קטעים 8-ב ממורכ AGHFהיקף הטרפז מכיוון ש

 .8a-שווה ל

 (.3תשובה )
 

 הוא מספר שלם.  x :השאלה .2

16x2: נתון  

     04x2  

?x   

 : הצבת תשובות דרך א': פיתרון

מקיים גם את  1. כעת נמשיך ונבדוק האם 161קבל: השיוויון הראשון, ונ-באי 1.  נציב 1 :(1תשובה )

06השיוויון השני מקבלים כי: -באי 1השיוויון השני. מכיוון שבהצבת -אי שיוויון -, אי

 שאינו נכון, הרי שתשובה זו נפסלת. 

164השיוויון הראשון, ונקבל: -באי 2.  נציב 2 :(2תשובה )  מקיים גם את  2. כעת נמשיך ונבדוק האם

שיוויון -, אי08השיוויון השני מקבלים כי: -באי 2השיוויון השני. מכיוון שבהצבת -אי

 שאינו נכון, הרי שתשובה זו נפסלת.

השיוויון הראשון, ונקבל: -באי -3.  נציב -3 :(3תשובה )  163
2
  169  3. כעת נבדוק האם- 

השיוויון השני מקבלים כי: -באי -3השיוויון השני. מכיוון שבהצבת -מקיים גם את אי

02  .הרי שזו התשובה הנכונה , 
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 אלגברה :דרך ב'

16x2השוויון הראשון הנתון הוא: -אי 4-השיוויון קטנים מ-יימים את אי.  המספרים החיובים המק 

 (. 4(.  בשלב זה ניתן לפסול את תשובה )4-)-והמספרים השליליים המקיימים אותו גדולים מ

04x2השוויון השני הוא: -אי  4משני האגפים, ונקבל:  4.  נחסרx2   . 

2x, ונקבל: 2-נחלק ב ( נפסלות. 2)-( ו1ובות ).  תש 

 (.3תשובה )
 

y -ו xלכל זוג מספרים   :השאלה .3 yx  כך: -הוגדרו הפעולות $ ו # 

 y,x$ מתוך שני המספרים  הקטןהמספרx ו-y . 

 y,x# מתוך שני המספרים  הגדולהמספרx ו-y . 

     ?4,8$,5,7$#  

 נפתור את השאלה בשלבים כך שנתחיל בפתרון הפעולות שבתוך הסוגריים.  :תרוןפי

 מבין השניים:הקטן ולכן פתרונן יהיה המספר  $חשוב לשים לב ששתי הפעולות בסוגריים הן 

ערכו של הביטוי  5,7$  5הוא המספר הקטן מבין השניים, כלומר . 

ערכו של הביטוי  4,8$  4הוא המספר הקטן מבין השניים, כלומר. 

 .  (5,4)#קיבלנו את הביטוי 
ערכו של הביטוי  מבין השניים ולכן הגדולשווה לערך  #הפעולה  4,5#  5הוא . 

 (.3תשובה )
 

 מדליות.  120במדינת נפלנד נערכו תחרויות ספורט, ובסופן חולקו סך הכול  :השאלה .4

 לא זכה ביותר ממדליה אחת. שום אדם 

 מהזוכים במדליות באו מאיי הדרום.  70%

 מהזוכים במדליות גרים בבקתות קש.  40%

 ? , באו מאיי הדרום וגם גרים בבקתת קשלכל הפחותכמה זוכים במדליות, 

השאלה שלפנינו היא שאלת חפיפה שבה נתבקשנו למצוא את החפיפה המינימלית בין קבוצת  פיתרון: 

יש לחבר כדי למצוא את הכמות המינימלית של זוכים כאלה הדרום" לבין קבוצת "בקתות הקש".  "איי 

 את שתי הקבוצות ולחסר מהם את השלם. 

מהשלם, וקבוצת המתגוררים  70%על פי נתוני השאלה, קבוצת המתגוררים באיי הדרום מהווה 

 110%שתי הקבוצות הוא סכום  מהשלם.  40%בבקתות הקש מהווה   , וכאשר נחסר %40%70

 10%ממנו את השלם, נמצא כי החפיפה המינימלית היא   %100%110 . 

 . 12הם , 120-מ 10%

 (.2תשובה )
 

 סמ"ק.  rס"מ.  נפח הגליל הוא  rנתון גליל שרדיוס בסיסו : השאלה .5

  מה גובה הגליל )בס"מ(?

לץ ממנה את על מנת לחנבנה משוואה , לפיכך ונתבקשנו למצוא אורך של קו כלשה :פיתרון

 .h-נסמן את גובה הגליל בהנתון המבוקש.  

hr2-נפח כל מנסרה ישרה שווה למכפלת שטח הבסיס בגובהה, ומכאן שנפח הגליל שווה ל  ,  

rhr2, ומכאן: r-נתון כי נפח הגליל שווה ל . 

, ונקבל: 2rבביטוי נחלק את שני האגפים 



r

1
h 












2r

r
h . 

 (.2תשובה )
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הוא קוטר  O  .ADבסרטוט שלפניכם מעגל שמרכזו : השאלה .6

קשתות  3-ל ADמחלקות את הקשת  C-ו Bבמעגל. הנקודות 

 . ABהיא אמצע הקשת  Eשוות.  הנקודה 

?ADE 

 כידוע, במעגל על קשתות שוות מונחות זוויות שוות.:  פיתרון

 נוכל להסיקשוות,  CD-ו AB ,BCלכן, אם נתון כי הקשתות 

 כי הזוויות המרכזיות הנשענות עליהן שוות, כלומר:

∢AOB = ∢BOC = ∢COD 

שווה שלושת הזוויות סכום המעגל, ולפיכך הוא קוטר  ADנתון כי 

 . 180°-ל

α :-ת בוזוויאחת מהנסמן כל  1803   60 . 

 הזוויות.  מכיוון ששוות EB-ו AEקשתות ולכן , ABהיא אמצע הקשת  Eנתון הנקודה על פי ה

שתי סכום  הן. אף שוות נשענות על קשתות אלו, הרי שניתן לקבוע כי הזוויות  EOB-ו AOE המרכזיות 

 . 30°-כל אחת מהן שווה ל, ומכאן ש60°-לכאמור שווה אשר , AOBזוויות אלה שווה לזווית 

 ∢ADE  היא זווית היקפית הנשענת על הקשתAE , ולכן שווה למחצית הזווית המרכזית הנשענת על

 .15°-שווה ל ADEזווית , ומכאן ש30°-שווה ל AOEזווית מצאנו כי  אותה קשת. 

 (.4תשובה )
 

 ימים בחודש.  17ם.  בממוצע עבדה סיגל חודשי 7סיגל עבדה במסעדה במשך : השאלה .7

 ימים,  75 החודשים הראשונים עבדה סיגל סך הכול 3-אם ידוע שב

 החודשים האחרונים?  4-כמה ימים סך הכול היא עבדה ב

 החודשים האחרונים.  4-בהימים שעבדה סיגל  כמותעלינו למצוא את : פיתרון

הכוללת את כמות הימים למצוא סחת הממוצע נוכאשר נתון ממוצע ומספר איברים ניתן באמצעות 

17.   החודשים 7שעבדה סיגל בכל 
7

הימיםכולסך
   177הימיםכולסך    119הימיםכולסך . 

ל ושבעה חודשים, ובשלושת החודשים הראשונים עבדה סך הכמשך ימים ב 119ל ואם סיגל עבדה סך הכ
  ימים 44סיגל  האחרונים עבדה ימים, הרי שבארבעת החודשים 75  75119 . 

 (.3תשובה )
 

  



 - 4 -  

 בע"מבית ספר לפסיכומטרי  088-כל הזכויות שמורות ל©  

נתון:  : השאלה .8  8yx
2
  

   6yx
2
   

x y ?    

  : חילוץ והצבה 'אדרך  :פיתרון

 : נפשט את המשוואות על ידי פתיחתן באמצעות נוסחאות הכפל המקוצר, ונקבל

  8yx
2
  8xy2yx 22  

  6yx
2
  6xy2yx 22  

xביטוי את ערכו של המכיוון שאנו רוצים למצוא  y  להיפטר מהביטוי עלינו 22 yx  נחלץ ביטוי ,

xy28yx :אה השנייהזה מהמשוואה הראשונה, ונציב במשוו 22  . 

6xy2xy28כעת נציב ערך זה במשוואה השנייה, ונקבל:    6xy48  . 

xy42משני האגפים, ונקבל:  6ונחסר  4xyנחבר   . 

xyאת שני האגפים, ונקבל:  4-נחלק ב
2

1
 . 

 משוואות : חיסורדרך ב'
xכדי להגיע לביטוי  y :עלינו לפתוח את הסוגריים בכל אחת מהמשוואות הנתונות 

2 2 2(x y) x y 2xy 8     
2 2 2(x y) x y 2xy 6     

xעלינו לבודד מתוך משוואות אלו רק את הביטוי  y 2הביטוי:להיפטר מ, כלומר 2x y  ולכן נחסר בין

 המשוואות:

6xy2yx

8xy2yx

22

22




- 

2xy4  

, ונקבל: 4-נחלק את שני האגפים ב
2

1
xy 

 (.2תשובה )
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 לבן. במטוס מהטיסה יותר ְיָקָרה שחור במטוס הטיסה טסים _____ כאשר: השאלה .9

המוצעות לנו ונראה באילו מהן עלות טיסה במטוס שחור גבוהה מעלותה  נבדוק את התשובותפיתרון: 

 במטוס לבן.

 D-ל E-מ :(1תשובה )

  . 150$ובמטוס לבן תעלה  100$תעלה  D-ל E-מטיסה במטוס שחור 

 התשובה נפסלת. ,הטיסה במטוס לבן יקרה יותרמכיוון ש

 D-ל A-מ :(2תשובה )

  . 900$סה במטוס לבן תעלה וטי 800$תעלה  D-ל A-מ טיסה במטוס שחור

 התשובה נפסלת., הטיסה במטוס לבן יקרה יותרמכיוון ש

 B-ל C-מ :(3תשובה )

 . 450$וטיסה במטוס לבן תעלה  150$תעלה  B-ל C-מטיסה במטוס שחור 

 הטיסה במטוס לבן יקרה יותר ולכן התשובה נפסלת.

בדוק אותה אך נמשיך לשם השלמת ( מבלי ל4תשובות אפשר לסמן את תשובה ) 3כעת, לאחר שפסלנו 

 ההסבר.
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 C-ל A-מ (:4תשובה )

. הטיסה במטוס שחור יקרה יותר ולכן 250$וטיסה במטוס לבן תעלה  300$טיסה במטוס שחור תעלה 

 זוהי התשובה הנכונה.

 (.4תשובה )
 

 וטסה ליעד שלה בשתי טיסות, זו אחרי זו. A: מירב יצאה מעיר השאלה .11

 עיר היעד של מירב? כולה להיותי לאאיזו מהערים הבאות 

המגיע לעיר  Aנבדוק את התשובות המוצעות וננסה בכל תשובה למצוא נתיב טיסה מהעיר פיתרון: 

 להגיע בשתי טיסות היא התשובה הנכונה. לא נצליחאליה שעיר  בשתי טיסות. המוצעת 

 E :(1תשובה )

 במטוס לבן.  Eלטוס לעיר  נוכל Dעיר במטוס שחור או לבן, מ Dנוכל לטוס לעיר  Aמהעיר 

 תשובה זו נפסלת.הרי שבשתי טיסות  Eלעיר  Aמהעיר קיים נתיב תעופה מכיוון ש

 B: (2תשובה )

 במטוס שחור או לבן.  Bנוכל לטוס לעיר  Cמעיר  , מטוס שחור או לבןב Cנוכל לטוס לעיר  Aמהעיר 

 סות תשובה זו נפסלת.בשתי טיהמאפשר הגעה  Bעיר ל Aמהעיר קיים נתיב תעופה מכיוון ש

 C: (3תשובה )

אשר עובר דרך עיר  C, אולם אנו מבקשים למצוא נתיב לעיר Cישירות לעיר אפשר לטוס  Aמהעיר 

נוכל לטוס  Dלעיר  . Bאו  Dרק לעיר ניתן לטוס  Aאחרת, ולכן נבדוק את יתר האפשרויות.  מהעיר 

ניתן להגיע לא  Bעיר ממכיוון שגם   . Cלעיר (, אך משם אין טיסה 1במטוס שחור או לבן, כמו בתשובה )

 ולכן זוהי התשובה הנכונה.דרך עיר נוספת,  Cלעיר  Aמצאנו כי לא ניתן להגיע מהעיר , הרי שCלעיר 

 (.3תשובה )
 

פעמים, והטיסה במטוס  nיצאה  Dלעיר  Aידוע כי בשבוע מסוים הטיסה במטוס לבן מהעיר : השאלה .11

 פעמים. 9nיצאה  Dלעיר  Aשחור מהעיר 

 ? באותו שבוע Dלעיר  Aהיה המספר הממוצע של נוסעים בטיסה מהעיר מה 

 ותכדי לחשב את ממוצע הנוסעים בשבוע זה עלינו לגלות את הכמות הכוללת של הנוסעים בטיספיתרון: 

  באותו שבוע, במטוסים שחורים ולבנים, ולחלק במספר הטיסות הכולל. D-ל Aמהעיר 

 את כמות הטיסות הכוללת. עומדות בפנינו שתי אפשרויות: מכיוון שאינו יודעים 

או שנוכל להתעלם ממנו ולהתייחס אך ורק ליחס בין הכמויות.  nציב מספר מהראש במקום הנוכל ל

מספר ולא בכל קבוצה  מספר האיבריםהיחס בין חשוב לזכור שבממוצע משוקלל מה שקובע הוא 

   . האיברים

 : אפשרות א'

1nנציב כי   ,מכאן שהייתה טיסה אחת במטוס לבן בין העיר וA  לעירD  9-נוסעים, ו 40שעליה היו 

 נוסעים.  50טיסות של מטוסים שחורים אשר על כל אחד מהם היו 

טיסות  10סך הכול היו  19 נוסעים  490, שעליהן בסך הכול  401509 . 

 49באותו שבוע הוא  Dלעיר  Aממוצע הנוסעים בטיסות בין העיר 









10

490
 . 
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 הממוצע בעזרת היחס:: מציאת אפשרות ב'

לפני נתוני השאלה ידוע לנו כי היחס בין כמות הטיסות במטוס לבן לכמות הטיסות במטוס שחור הוא 

 . נוסעים 50נוסעים, ובמטוס שחור יש  40יש  Dלעיר  Aבהתאמה. במטוס לבן שטס מהעיר  1:9

 (. 1, ניתן לפסול את תשובה )50-ל 40צריך להיות בין הממוצע מכיוון ש

אם שתי ה'קבוצות' היו שוות, כלומר מספר הטיסות במטוס לבן שווה למספר הטיסות במטוס שחור, 

ת במטוס שחור , מכיוון שמספר הטיסו45מספר הנוסעים הממוצע בטיסה היה בדיוק באמצע, כלומר 

( נפסלת(, ובנוסף ניתן להסיק כי בהכרח 3)תשובה ) 45גדול יותר, הרי שהממוצע אינו יכול להיות 

 (.  2, ולכן מבלי לחשב ניתן לקבוע שהתשובה הנכונה היא תשובה )50-הממוצע קרוב יותר ל

 (.2תשובה )

 

מחיר הכרטיס עבור טיסה מ 20%ידוע כי הרווח של חברת תעופה ממכירת כרטיס טיסה הוא : השאלה .12

 ממחיר הכרטיס עבור טיסה במטוס שחור. 10%-במטוס לבן, ו

 ביום מסוים יצאה כל אחת מהטיסות המתוארות בתרשים פעם אחת בלבד.

 ?Cמהעיר  שיצאוהרוויחה חברת תעופה באותו יום מכל הטיסות  כמה דולרים

, את כמות הנוסעים Cמהעיר  יצאוש את כל הטיסותעל מנת לענות על השאלה, עלינו למצוא פיתרון: 

בכל טיסה, את צבע המטוס ומחיר הכרטיס. מכל טיסה כזו נחשב את הרווח של חברת התעופה מכל 

כרטיס ונכפיל רווח זה בכמות הנוסעים כדי לחשב את הרווח הכולל מאותה טיסה. נסכם את כל 

 הנתונים בטבלה מסודרת:

רווח מכרטיס  המטוס צבע כמות הנוסעים מחיר כרטיס יעד הטיסה

 בודד

רווח כולל 

 מהטיסה

 לבן B 450$ 5העיר 
90045

001

02





 

450590  

 שחור B 150$ 20העיר 
15015

001

01





 

3002015  

 לבן D 400$ 5העיר 
80004

001

20



 

400580  

  $1,150, כלומר חברת התעופה מאותו שבוע הוא סכום הרווחים מכל הטיסותל הרווח של וסך הכ

  400$300$450$ . 

 (.2תשובה )
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 (28-13)שאלות 

 b-מ 20%-שווה ל aנתון:   :השאלה .13

  b מ 20%-שווה ל-c 

  a שווה ל-x% מ-c 

?x  

 הצבת דוגמה מספרית: דרך א'פיתרון: 

, כלומר, xאשר ממנו נשאלנו כמה שווה נציב מספר במקום הנעלם מכיוון שאין כל נתון מספרי בשאלה, 

 . cבמקום  100, נציב cמתוך  aמכיוון שנשאלנו לכמה אחוזים שווה 

 . 20-, כלומר ל100-מ 20%-שווה ל b-, הרי ש100-שווה ל c.  אם c-מ 20%-שווה ל bנתון כי 

ומכאן , 2הם  20-מ 10%   .20-מ 20%-שווה ל a-, הרי ש20-שווה ל bם א.  b-מ 20%-שווה ל a  נתון כי

 4-שווים ל 20-מ 20%-ש  22. 

4x, כלומר cמתוך  4%מהווה  a-, ומכאן ש 4-שווה ל a, 100-שווה ל cמצאנו כי כאשר   . 

 :דרך ב'

 :xלפי נוסחת האחוזים ונבודד מהן את  נתאר את נתוני השאלה בעזרת משוואות

b, כלומר:  b-מ 20%-שווה ל a  נתון כי
100

20
a  . 

c, כלומר: c-מ 20%-שווה ל b נתון כי 
100

20
b  . 

c, כלומר: c-מ x%-שווה ל aנתון כי 
100

x
a . 

, וכך נישאר עם משוואה c-ו aדד את הנעלמים כעת נשתמש בכל אחת מהמשוואות הראשונות כדי לבו

 נוכל לצמצם משני אגפי המשוואה: b( כאשר את b-ו xאחת המכילה שני נעלמים )

bנתון כי 
100

20
a מכיוון ש ,-c

100

20
b :נציב נתון זה במשוואה הראשונה, ונקבל , 

c
100

20

100

20
a     c

100

4
a  . 

cנציב נתון זה במשוואה השלישית 
100

x
a  :ונקבל ,c

100

x
c

100

4
 . 

x4, ונקבל: 100-, ונכפול בc-נחלק את שני האגפים ב . 

 (.4תשובה )
 

 .18 עד 2-מ הממוספרים פתקים תשעה יש' א בשק: השאלה .14

 .11 עד 11-מ הממוספרים פתקים תשעה יש' ב בשק 

 .שק מכל אחד פתק באקראי שולף יניב 

 ראשוני הוא' א משק ישלוף שיניב הפתק שמספר הסיכוי? =  
 ראשוני הוא' ב משק ישלוף שיניב הפתק שמספר הסיכוי                

 

 .כדי לענות על השאלה עלינו למצוא את כמות הפתקים הממוספרים במספרים ראשוניים בכל שק :תרוןיפ

 .7-ו 5, 3, 2מספרים ראשוניים:  4בשק א' יש 

 .19-ו 17, 13, 11מספרים ראשוניים: 4בשק ב' יש גם 

ראשוניים, ולכן הסיכוי שיניב ישלוף פתק ראשוני של מספרים פתקים  4ומתוכם פתקים  10 נםבכל שק יש

-שווה ל בשני השקים
10

4
 .1-וים, מנת החלוקה בין הסיכויים שווה לשובמונה ובמכנה  הסיכוימכיוון ש . 

 (.1תשובה )
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 .בשנייה מטר 300,000,000 היא האור מהירות :השאלה .15

 ?שניות )במטרים( 910-ב עובר שאור הדרך מה

כדי לענות על השאלה נשתמש בנוסחת הדרך, וזאת מכיוון שנתונה לנו המהירות והזמן שהאור  :פיתרון

 3בטא את מהירות האור בעזרת ביטוי פשוט יותר הכולל נם זאת, לפני שנציב בנוסחה, ע בתנועה. 

.  כדי (בחזקה מסוימת 10מכיוון שהזמן נתון בתור בביטוי הכולל גם )בחזקה כלשהי  10-המוכפל ב

  . 300,000,000-שיש ב נספור את כמות האפסים, 10עלינו להעלות את איזו חזקה בלדעת 

8103000,000,300אפסים ולכן:  8ש י 300,000,000-ב  

vtsכעת נציב את הנתונים בנוסחת הדרך  : 

3.0
10

3

10

1
310310310103s 19898   

 (.2תשובה )
 

 הם מספרים שלמים ועוקבים. b-ו a :השאלה .16

babaxנתון:  22  

  ?בהכרחאיזה מהטענות הבאות נכונה 

 מספרית הצבת דוגמה :דרך א' פיתרון:

1a :. למשלb-ו aבמקום נוחים נציב מספרים   2-וb  . 

x :42121babaxאת כעת נמצא מה ערכו  2222  

 ( נפסלות. 4)-( ו2תשובות )(, כלומר מספר זוגי ושלילי, ומכאן ש4-)-שווה ל xמצאנו כי 

, נוכל bאו  a, יותר מי גדולנתון . מכיוון שלא נוספתול תשובה ציב שני מספרים נוספים כדי לפסכעת נ

2a פשוט להפוך את ההצבה:  1-וb  .  

x :41212babaxערכו של נמצא את כעת  2222  

התשובה ( נפסלת. התשובה שנותרה היא 3כעת קיבלנו מספר חיובי וזוגי ולכן גם תשובה )מכיוון ש

 הנכונה.

 :דרך ב'

 :xנפשט את הביטוי שבצד ימין של המשוואה הנתונה כדי לראות מה מתחייב לגבי 

)ba()ba)(ba(babax 22  

וציא את הביטוי נ ba  1(: , ונקבלכגורם משותףba)(ba(x  

 נתבונן בביטוי שקיבלנו: 

a ו-b ננו יודעים מי מהם גדול יותר, מכיוון שההפרש בין שני מספרים הם שני מספרים עוקבים אשר אי

הביטוי , הרי ש1-עוקבים שווה תמיד ל ba  (. -1)-או ל 1-שווה ל 

זוגי בוודאות מכיוון שסכום של שני מספרים עוקבים בהכרח הוא  (a+b+1)הביטוי  ba   בהכרח הוא

 נקבל מספר זוגי. 1וסיף לו כאשר נזוגי ו-אי

זוגי )תוצאת המכפלה של בהכרח  xפיכך ול(, 1-)-או ב 1-הוא מכפלה של מספר זוגי כלשהו ב x לסיכום:

 .מספר זוגי במספר כלשהו זוגית בוודאות(

 (.1תשובה )
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 , כבסרטוט.ABCDס"מ חסום ריבוע  8 שהיקפובמעגל : השאלה .17

E ,F ,G ו-H ן אמצעי צלעות הריבוע.ה 

 )בסמ"ר(? EFGHמה שטח הריבוע הכהה 

  כדי למצוא את שטח הריבוע עלינו למצוא את אורך הצלע שלו.: פיתרון

ולכן נתחיל  ABCD נוכל למצוא בעזרת צלע הריבוע הגדול את צלע הריבוע

 אורכה. לפי היקף המעגל נוכל למצוא את רדיוס המעגל: בלמצוא את

 8r2נחלק את שני האגפים ב ,-π2 :4, ונקבלr  . 

  ס"מ.  8-שווה ל ACאלכסון הריבוע מכאן שקוטר המעגל הוא אלכסון הריבוע ו, חסום במעגלאשר בריבוע 

ס"מ, הרי  8-, הרי שאם אלכסון הריבוע שווה לABCDצלע הריבוע מ2מכיוון שאלכסון הריבוע גדול פי 

-שווה לשצלע הריבוע 
2

8
 ס"מ.  24-, כלומר צלע הריבוע שווה ל

 .  22HDמצלע הריבוע ולכן שווה למחצית  HDהקטע 

, מכאן ABCDזווית אשר כל אחד מניצביו שווה למחצית מצלע הריבוע -הוא משולש ישר HDGמשולש 

 מצלע המשולש.   2גדול פי  HGיתר המשולש ש

ס"מ  4-ל, שווה EFGH, שהוא גם צלע הריבוע HGהיתר אורכו של  22-שווה ל HDהניצב מכיוון שאורך 

  222. 

-שווה ל EFGHשטח הריבוע  2HGומכאן ששטח הריבוע , EFGH  סמ"ר  16הוא 24 

 (.1תשובה )
 

 קלפים. 20יש יחד  לאיציק ודני :השאלה .18

  קלפים פחות מלדני. 2קלפים לדני, וכעת נותרו לאיציק  7איציק העביר 

 ההעברה לפני לאיציק שהיו הקלפים מספר? = 
 ההעברה לפני לדני שהיו הקלפים מספר  

 אלגברה :דרך א':  פיתרון

את כמות הקלפים המקורית של  ןנה שתי משוואות בשני נעלמים לפי נתונים השאלה, כאשר נסמנב

 -ואת כמות הקלפים המקורית של דני ב x-איציק ב x20. 

 , ומכאן: קלפים פחות מלדני 2נותרו לאיציק קלפים  7אחר שאיציק העביר לדני לפי הנתונים ל

  7x2027x   x275x  

32x2ונקבל: לשני האגפים  5-ו xנחבר  . 

16xאת שני האגפים, ונקבל:  2-נחלק ב  . 

, ומכאן שמנת החלוקה של מספר הקלפים שהיו קלפים 4לדני היו וקלפים,  16לאיציק היו מצאנו כי 

 4-שווה לבידי איציק למספר הקלפים שהיו לדני 









4

16
 . 

 הצבת דוגמה מספרית  :דרך ב'
 20ננסה לחשוב על שני מספרים שמתאימים לנתונים השאלה. עלינו למצוא שני מספרים שסכומם 

. ידוע כי לאיציק 11-ו 9מתאימים לנתונים אלה הם היחידים ה. שני המספרים 2ושההפרש ביניהם הוא 
חר ההעברה ולכן, לאחר שמצאנו את המספרים המתאימים, נוכל להסיק קלפים פחות מדני לא 2היו 

 .11ושל דני היא  9שכמות הקלפים שהייתה לאיציק לאחר ההעברה היא 
כדי לענות על השאלה עלינו לגלות את כמות הקלפים המקורית של כל אחד מהם. ידוע כי איציק העביר 

 קלפים 16לפני ההעברה היו לו קלפים, הרי ש 9אם לאחר ההעברה היו לאיציק קלפים ולכן  7לדני 

   קלפים לפני ההעברה 4ולדני היו , 79  . כעת נחלק בין כמות הקלפים המקורית של 711

 4, ונקבל איציק לבין כמות הקלפים המקורית של דני









4

16
 

 (.4תשובה )
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השברים הבאים: נתונים שלושת : השאלה .19
25

3
,

30

4
,

40

5
 

 ?שיוויונות הבאים נכון-איזה מהאי

 : השוואת שבריםדרך א' :פיתרון
בהשוואה בין נתחיל . בין זוגות השברים השונים הנתוניםעל מנת לקבוע איזה מאי השוויונים נכון נשווה 

הזוג 
40

5
-ו  

30

4
 :, ונקבל120-של השברים לכל אחד מהמכנים את נרחיב . 

120

15

40

5
 ו- 

120

16

30

4
 . 

כי שהמונה שלו גדול יותר הוא השבר הגדול, ומכאן השבר שלשני שברים יש מכנים שווים, הרי כאשר 

השבר 
30

4
גדול מהשבר  

40

5
השבר  ,(2)תשובה אי השוויון בשלפי כיוון מ . 

40

5
 גדול מהשבר 

30

4
, הרי 

 . שתשובה זו נפסלת

כעת נשווה את השבר 
25

3
עם השבר  

40

5
, 15-ל יהיו שוויםם השברי מוני, נרחיב את שני השברים כך ש

 :נקבלו
125

15

25

3
 ו-

120

15

40

5
.   

כי יותר הוא השבר הגדול, ומכאן ן קטנה שלו כשהמהשבר ששווים, הרי ים נמולשני שברים יש כאשר 

השבר 
40

5
גדול מהשבר  

25

3
השבר  ,(4)-ו (1)ות תשובעים בצהמונים השוויו-אישלפי כיוון מ . 

25

3
גדול  

 מהשבר
40

5
 .(3)התשובה הנכונה היא תשובה , ומכאן שתונפסלות אלו , הרי שתשוב

 הערכת סדר גודל: 'בדרך 

השבר מונה ומכנה את  8-אם נצמצם ב
40

5
-, נקבל כי ערכו של השבר שווה ל

8

1
 . 

מת ועלרים תוהנשני השברים יחסם של  מהכעת נבדוק 
8

1
 . 

25

3
-ל קוידב הווש היה רבשהש ירה ,42-ל הווש היה רבשה הנכמ םא  .

8

1
, 24-מ, מכיוון שהמכנה גדול 

הרי שהשבר , ןט  ואנו יודעים שכאשר מחלקים במספר גדול יותר ערכו של השבר קָ 
25

3
-קטן מ 

8

1
 . 

30

4
-ל קוידב הווש היה רבשהש ירה ,32-ל הווש היה רבשה הנכמ םא  .

8

1
, 32-מ קטן, מכיוון שהמכנה 

הרי שהשבר , לד  גָ יותר ערכו של השבר ן טקואנו יודעים שכאשר מחלקים במספר 
30

4
-מ לודג 

8

1
. 

השבר ערכו של מצאנו כי  :סיכום
30

4
-גדול מ 

8

1
השבר ערכו של ,  

40

5
-שווה ל 

8

1
, וערכו של השבר 

25

3
 

-קטן מ
8

1
:  

30

4

40

5

25

3
 

 (.3תשובה )
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 סמ"ר? 12 םס"מ ושטח 20מה מספר המעוינים השונים שהיקפם הוא : השאלה .21

 תצלעואורך כל אחת מס"מ אז  20כל הצלעות שווה, ולכן אם היקף המעוין הוא אורכם של במעוין  : רוןפית

 ס"מ 5-של המעוין שווה ל









4

20
.   

12h5Sשטח המעוין שווה למכפלת הגובה בצלע המעוין ולכן:    כאשרh  .הוא גובה המעוין 

הוא  גובה המעויןכי א ממשוואה זו נוכל למצו
5

2
2 










5

12
h . 

 נוכל להסיק שקיים רק מעוין אחד , רק גובה אחד המקיים את נתוני השאלהכי יש מכיוון שמצאנו 

 סמ"ר. 12-ס"מ ושטחו שווה ל 20-שהיקפו שווה ל

 (.1תשובה )
 


