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הסברים
ש א ל ו ת ו ב ע י ו ת )שאלות (9 1

.1

השאלה :שלמה חילק  xבלוני" בי!  5ילדיו שווה בשווה.
הילד הבכור חילק את כל הבלוני" שקיבל בי!  3מחבריו שווה בשווה,
הילד השני חילק את כל הבלוני" שקיבל בי!  2מחבריו שווה בשווה,
ושאר הילדי" שמרו את הבלוני" לעצמ".
ערכו של  xיכול להיות
פיתרו:
נתו! כי שלמה חילק את הבלוני" שווה בשווה בי!  2ילדי" ,לכ! מספר הבלוני" הכולל חייב להתחלק ב
 5ללא שארית .מכיוו! שידוע כי הילד הבכור חילק את הבלוני" שלו בי!  3מחבריו שווה בשווה ,הרי
שמספר הבלוני" שברשותו חייב להתחלק ב  3ללא שארית .כמו כ! ,ידוע כי הילד השני חילק את
הבלוני" שקיבל בי!  2מחבריו שווה בשווה ,ומכא! שמספר הבלוני" שברשותו חייב להתחלק ב  2ללא
שארית.
מאחר וכל האחי" קיבלו מספר שווה של בלוני" הרי שכמות הבלוני" הכוללת חייבת להתחלק ג" ב ,5
ג" ב  3וג" ב  2ללא שארית ,או במילי" אחרות ,כמות הבלוני" הכוללת בהכרח מתחלקת ב 30
) = . (5 ⋅ 3 ⋅ 2
התשובה היחידה שמתחלקת ב  30ללא שארית היא תשובה מספר ).(3
תשובה ).(3

.2

5 4 3 14
השאלה⋅ ⋅ ⋅ = ? :
3 7 2 5
פיתרו :נית! לצמצ" את הביטוי )בזהירות(:
5 4 3 14 1 5/ 4 3 14 1 4 3/ 1 14 4 1 14 4 ⋅ 14 4 ⋅ 141
= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅
=
=4
3 7 2 5
3 7 2 5/ 1 1 3/ 7 2 1 7 2 1
2⋅7
114

תשובה ).(4
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.3

השאלה :בסרטוט שלפניכ" הנקודה  Oהיא מרכז המעגל ,ו  ADהוא קוטר במעגל.

נתו!∠COD = 150° :
AB||CD
?=α
פיתרו :ידוע כי הישרי"  ABו  CDהינ" ישרי" מקבילי" ,ולכ!) ∠ADC = ∠BAD = α :זוויות
מתחלפות בי! ישרי" מקבילי"( .כמו כ! OC = OD ,מכיוו! ששניה" רדיוסי" במעגל ,ומכא! שהמשולש
 CODהוא משולש שווה שוקיי" .במשולש שווה שוקיי" זוויות הבסיס שוות זו לזו ,ולכ!:
 . ∠OCD = ∠ODC = αסכו" הזוויות הפנימיות בכל משולש שווה ל  , 180°ומכא! ש:
 . 150° + α + α = 180°נחסר  150משני האגפי" ונקבל. 2α = 30° :
נחלק ב  2את שני האגפי" ונקבל. α = 15° :
תשובה ).(2

.4

פיתרו :ספרת האחדות המתקבלת כתוצאה ממכפלת הספרה  Bב  2שווה ל  .0הספרות היחידות
שכאשר נכפול אות! ב  2נקבל  0ה! 0 :ו  .5נתו! כי האותיות  Aו  Bמייצגות ספרות בי!  1ל  9ולכ! B
לא יכולה להיות שווה ל  ,0ומכא! שבוודאות. B = 5 :
כעת ידוע לנו כי תוצאת התרגיל הנתו! היא  .50כעת עלינו לבדוק מיהו המספר שכאשר מכפילי" אותו
ב  ,2נקבל  ,50התשובה היא  .25קיבלנו כי  A = 2ו . B = 5
ולכ!. B − A = 5 − 2 = 3 :
תשובה ).(3

.5

x
השאלה :נתו!= 3x :
x+y
?=x+y

x≠0 ,

פיתרו :על מנת לפשט את המשוואה נכפול את שני אגפי המשוואה ב ) (x + yונקבל. x = 3x( x + y) :
מכיוו! שנתבקשנו למצוא לכמה שווה הביטוי ) , ( x + yאי! צור) לפתוח את הסוגריי" ,אלא עלינו לבודד
את הביטוי המבוקש.

1
נחלק את שני האגפי" ב  xונקבל . 1 = 3(x + y) :נחלק את שני האגפי" ב  3ונקבל= ( x + y) :
3

.

תשובה ).(3

.6

השאלה :מחיר כרטיס להצגה במועדו! השכונתי הוא  10שקלי".
משפחת כה! קנתה  7כרטיסי" והשתמשה רק ב  6מה".
למעשה ,משפחת כה! שילמה ____ שקלי" עבור כל אחד מ  6הכרטיסי" שבה" השתמשה.
פיתרו :משפחת כה! קנתה  7כרטיסי" במחיר של  10שקלי" לכל כרטיס ,לכ! בסה"כ שילמה 70
שקלי" )=  . (7 ×10בפועל השתמשה המשפחה רק ב  6כרטיסי" ולכ! המחיר ששילמה לכל כרטיס הוא

2
 70 
 11שקלי" .  = 
6
3


תשובה ).(4
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.7

השאלה :נתו!y ≠ 0 , 1 < x :
1
xy = y
x
מנתוני" אלה נובע בהכרח כי
פיתרו:
y

y

נכפול את שני אגפי המשוואה ב  xונקבל. x ⋅ x = 1 :
על פי חוקי חזקות ,כאשר ישנו כפל בי! שני איברי" בעלי בסיס משות ,+יש לחבר את המעריכי" ,נעשה
y

y+ y

 . xמאחר ונתו! כי  xעצמו אינו שווה ל  ,1האפשרות היחידה לקיי" את המשוואה
זאת ונקבל= 1 :
היא כאשר המערי) של  xשווה לאפס )נזכור כי כל מספר בחזקת אפס שווה ל  .(1מכא! נית! לומר כי:
 . y + y = 0כל ביטוי בער) מוחלט הוא חיובי )פרט לאפס( ולכ! מכיוו! שנתו! כי  yשונה מ  ,0הרי שעל
מנת שהסכו" יתאפס y ,עצמו צרי) להיות שלילי )שהרי לא יתכ! שסכו" של שני מספרי" חיוביי" יהיה
שווה לאפס(.
תשובה ).(4

.8

השאלה :בסרטוט שלפניכ" מחומש משוכלל.
?=α
פיתרו :א" נחסו" את המחומש המשוכלל בתו) מעגל ,הזווית  αתהיה זווית היקפית במעגל ,הנשענת
על מיתר שהוא למעשה צלע המחומש .לצור +מציאת הזווית ההיקפית נסתכל דווקא על הזוויות
המרכזיות במעגל .א" נמתח ממרכז המעגל  5זוויות מרכזיות שוות ,כ) שכל אחת נשענת על צלע אחת
 360° 
של המחומש ,גודלה של כל זווית מרכזית יהיה =  72°
.
 5

זווית היקפית הנשענת על אותו מיתר )צלע המחומש( תהיה שווה למחצית מגודלה של הזווית המרכזית,
 72° 
כלומר ל .  2 =  36°
תשובה ).(3

.9

השאלה :סכו" משכורותיה" של ארז ,ברכה וגלעד גדול פי  5ממשכורתו של דות!.
פי כמה גדול ממוצע משכורותיה" של ארז ,ברכה וגלעד ממשכורתו של דות!?
פיתרו :נסמ! את משכורתו של ארז באות  ,Eאת משכורתה של ברכה באות  , Bמשכורתו של גלעד
באות  Gואת משכורתו של דות! באות .D
נתרג" את הנתוני" בשאלה למשוואות :א" סכו" משכורותיה" של ארז ,ברכה וגלעד גדול פי 5
ממשכורתו של דות! ,הרי שא" נכפיל את משכורתו של דות! פי  ,5משכורתו תהיה שווה לסכו"
המשכורות של ארז ,ברכה וגלעד .נכתוב. 5D = E + B + G :
 E +B+G 
 ממשכורתו של
שאלו אותנו פי כמה גדול ממוצע משכורותיה" של ארז ,ברכה וגלעד 
3


דות! .במילי" אחרות ,אנו מחפשי" את היחס בי! ממוצע המשכורות של השלושה למשכורתו של דות!:
?=

E + B+G
3

D

 .נציב  5Dבמקו" סכו" המשכורות )לפי המשוואה שכתבנו קוד" לכ!( ונקבל= ? :

5D
/ 1 5
נפשט את הביטוי ונקבל⋅ = :
3 D
/ 3

=

5D
3

D

.

תשובה ).(1
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שאלות הסקה מתרשים
.10

)שאלות (13 10

השאלה :מתו) המשכורות הממוצעות של קבוצות הגברי" שרמת השכלת" נמוכה מ  16שנות לימוד,
מה המשכורת הממוצעת הגבוהה ביותר )בדולרי"( בשני" המתוארות בתרשי"?
פיתרו :עלינו לחפש בגר +המתייחס לגברי" )הגר +השמאלי( את הנקודה הגבוהה ביותר מבי! כל
קבוצות הגברי" שאר אינה שייכת לקבוצת הגברי" שרמת השכלת" היא  16+שנות לימוד.
הנקודה הזו נמצאת על הקו של גברי" בעלי  13עד  15שנות לימוד בשנת  ,1972והמשכורת היא 9,000
דולר.
תשובה ).(3

.11

השאלה :באיזו שנה ,ההפרש בי! המשכורת הממוצעת של נשי" שרמת השכלת!  16+ובי! המשכורת
הממוצעת של נשי" שרמת השכלת!  8-0היה הקט ביותר?
פיתרו :נביט על שתי העקומות המתאימות בגר +הימני .עלינו למצוא את השנה בה ההפרש בי! שתי
העקומות הוא הקט! ביותר .זה קורה בשנת  ,1974כאשר המשכורת הממוצעת של נשי" שרמת השכלת!
 16+היא הנמוכה ביותר )כ  5,500דולר( ,והמשכורת הממוצעת של נשי" שרמת השכלת!  8-0היא
הגבוהה ביותר )כ  3,500דולר(.
תשובה ).(4

.12

השאלה :מתו) האפשרויות הבאות ,בי! אילו שתי שני" עוקבות חלה עלייה במשכורת הממוצעת של
גברי" שרמת השכלת"  12שנות לימוד או פחות ,בעוד שבמשכורת הממוצעת של גברי" שרמת השכלת"
 13שנות לימוד או יותר חלה ירידה?
פיתרו :נבדוק את התשובות המוצעות.
תשובה ) :(1בי!  1971ל  .1972נביט בגר +השמאלי כמוב! ,מפני שהוא מתאר את משכורות הגברי".
בי! השני" הללו המשכורת הממוצעת של הגברי" שרמת השכלת"  12שנות לימוד או פחות נמצאת
בעלייה ,אול" מכיוו! שג" משכורת" הממוצעת של הגברי" שרמת השכלת"  13שנות לימוד או יותר,
נמצאת בעלייה בשני" אלו ,תשובה זו אינה נכונה.
תשובה ) :(2בי!  1972ל  .1973בי! השני" הללו המשכורת הממוצעת של הגברי" שרמת השכלת" 12
שנות לימוד או פחות נמצאת בעלייה ,משכורת" הממוצעת של הגברי" שרמת השכלת"  13שנות לימוד
או יותר ,נמצאות שתיה! בירידה ,ולכ! זו התשובה הנכונה ואי! צור) להמשי) לבדוק את שאר התשובות.
תשובה ).(2

.13

השאלה :איזו מהטענות הבאות אינה נכונה בשו" שנה מהשני" המצוינות בתרשי"?
פיתרו :נבדוק את התשובות המוצעות:
תשובה ) :(1ככל שרמת ההשכלה של הנשי" גבוהה יותר ,המשכורת הממוצעת שלה! גבוהה יותר.
נית! לראות מתו) הסתכלות בגר +הימני ,כי טענה זו נכונה בכל השני" המתוארות בגר .+ככל שרמת
ההשכלה גבוהה יותר ,כ) העקומה נמצאת גבוהה יותר בגר ,+ומכא! שהמשכורת הממוצעת גבוהה יותר.
זו אינה התשובה הנכונה.
תשובה ) :(2ככל שרמת ההשכלה של הגברי" גבוהה יותר ,המשכורת הממוצעת שלה" גבוהה יותר.
נית! לראות מתו) הסתכלות בגר +השמאלי ,כי טענה זו נכונה בכל השני" המתוארות בגר .+ככל שרמת
ההשכלה גבוהה יותר ,כ) העקומה נמצאת גבוהה יותר בגר ,+ומכא! שהמשכורת הממוצעת גבוהה יותר.
זו אינה התשובה הנכונה.
תשובה ) :(3בכל רמת השכלה ,המשכורת הממוצעת של הגברי" גבוהה מהמשכורת הממוצעת של הנשי"
באותה רמת השכלה .טענה זו נכונה בכל השני" המתוארות בגרפי" .מהתבוננות בגר +נית! לראות כי
עקומת המשכורות של גברי" בעלי רמת השכלה מסוימת תהיה תמיד גבוהה מעקומת הנשי" בעלות
אותה רמת השכלה ,ומכא! שזו אינה התשובה הנכונה .לאחר שפסלנו  3תשובות נית! לדעת בוודאות
שתשובה ) (4היא התשובה הנכונה.
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תשובה ) :(4בכל רמת השכלה ,המשכורת הממוצעת של הנשי" גבוהה מהמשכורת הממוצעת של הגברי"
באותה רמת השכלה .טענה זו הפוכה לטענה המוצגת בתשובה ) (3ולפיכ) לאחר שראינו כי הטענה
בתשובה ) (3היא נכונה ,ברור כי טענה זו אינה נכונה.
תשובה ).(4

שאלות ובעיות

.14

)שאלות (19 14

השאלה :יובל ועדי יצאו מהנקודה  Cלשני כיווני" מנוגדי" )ראו סרטוט(.
1
מהירותו של יובל גדולה פי  1ממהירותה של עדי.
2
הדר) מ  Cל  Aארוכה פי  2מהדר) מ  Cל .B
הזמן שהיה דרוש ליובל להגיע לנקודה B
?=
הזמן שהיה דרוש לעדי להגיע לנקודה A

פיתרו :דר) א' :הצבת דוגמה מספרית.
מכיוו! שכל התשובות מספריות נית! לפתור את השאלה באמצעות הצבת דוגמה מספרית.
1
נתו! כי מהירותו של יובל גדולה פי  1ממהירותה של עדי .נניח כי מהירותו של יובל היא  3קמ"ש
2
ומהירותה של עדי  2קמ"ש.
הדר) מ  Cל  Aארוכה פי  2מהדר) מ  Cל  .Bנציב כי הדר) מ  Cל  Bהיא  15ק"מ )מספר שמתחלק
במהירותו של יובל שהיא  (3וכי הדר) מ  Cל  Aהיא  30ק"מ.
כעת נבדוק מה הזמ! שלקח לכל אחד מה" לעבור את הדר).
א" אור) הדר) מ  Cל  Bהיא  15ק"מ ומהירותו של יובל היא  3קמ"ש ,הרי שיובל יעבור את הדר) ב 5
 15 
שעות .  = 
3 
א" אור) הדר) מ  Cל  Aהיא  30ק"מ ומהירותה של עדי היא  2קמ"ש ,הרי שעדי תעבור את הדר) ב
 30 
 15שעות .  = 
 2 
 5 1הזמן שהיה דרוש ליובל להגיע לנקודה B
=
=
 15 3הזמן שהיה דרוש לעדי להגיע לנקודה A
דר) ב' :יחסי"
היחס בי! מהירותו של יובל למהירותה של עדי הוא  .3:2מכיוו! שיש יחס הפו) בי! מהירות לזמ! ,הרי
שא" יובל ועדי היו עוברי" דר %שווה אז יחס הזמני" שלה" היה ) 2:3מכיוו! שיובל הל) יותר מהר,
הזמ! שלקח לו הוא קצר יותר( .אול" ,נתו! כי הדר) שעברה עדי ארוכה פי  2מהדר) שעבר יובל ,ולכ!
א" תל) באותה מהירות ,הזמ! שלה יהיה ארו) פי  .2נכפיל פי  2את הזמ! של עדי ביחס ונקבל יחס של
 .2:6לאחר צמצו" יחס זה שווה ל .1:3
תשובה ).(3

.15

השאלה :בסרטוט שלפניכ" שני ריבועי" AC .הוא אלכסו! בריבוע הגדול .קטע ממנו ,המסומ! ב ,AB
הוא אלכסו! בריבוע הקט! .נתו! כי שטח הריבוע הקט! שווה לחצי משטח הריבוע הגדול.
מה היחס בי! השטח הכהה לשטח המנוקד?
פיתרו :מכיוו! שכל התשובות מספריות ,נציב על ידי הצבת דוגמה מספרית.
נסמ! ב  1את השטח המנוקד ,שהוא למעשה חצי משטחו של הריבוע הקט! .א" כ) ,שטחו של הריבוע
הקט! כולו שווה ל  .2נתו! כי שטח הריבוע הקט! שווה לחצי משטח הריבוע הגדול ,ולכ! שטח הריבוע
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הגדול כולו שווה ל  .4כעת נביט בשטח הכהה ,שטח זה מורכב ממשולש גדול פחות משולש קט!.
המשולש הגדול שווה למחצית מהריבוע הגדול ,כלומר ל  ,2ואילו המשולש הקט! שווה למחצית
מהריבוע הקט! ,כלומר ל  ..1כלומר ,השטח הכהה שווה בס) הכול ל . (2 − 1 = ) 1
לסיכו" ,קיבלנו שג" השטח המנוקד וג" השטח הכהה שווי" ל  Xולכ! היחס ביניה" הוא .1:1
תשובה ).(1

.16

השאלה :נתו!AB||CD :
לפי נתו! זה ונתוני הסרטוט,
?=x
פיתרו :מכיוו! שיש בסרטוט שלפנינו שני קווי" מקבילי" שהעבירו ביניה"  ,Xהרי שבל הזוויות
המתחלפות השוות ,המשולשי"  ABEו  CDEה" משולשי" דומי" .במשולשי"
דומי" קיי" יחס קבוע בי! צלעות מתאימות .מנתוני הסרטוט אנו רואי" שהיחס בי! הצלעות  ABו CD
הוא  ,2:3ולכ! ג" היחס בי! הצלע  AEלצלע  ECשווה ל  .2:3מכא! שנית! לכתוב את המשוואה:
x −1 2
.
=
x +1 3
נכפול את שני האגפי" ב  3וב ) , (x + 1ונקבל , 3x − 3 = 2x + 2  3(x − 1) = 2(x + 1) :נחסר 2x
משני האגפי" ,ונחבר  ,3ונקבל. x = 5 :
תשובה ).(3
הערה :נית! להציב את גודלו של  xהנתו! בתשובות במשוואה שקיבלנו ,כאשר ברור כי מומל .להתחיל
בהצבת התשובות ה'עגולות' ,ולראות כי תשובה ) (3מקיימת את היחס.

.17

השאלה :מספר מוגדר "מעניי!" א" סכו" כל המספרי" הראשוניי" מ ) 2כולל( ועד לאותו מספר )כולל(
הוא ראשוני.
איזה מהמספרי" הבאי" הוא מספר מעניי!?
פיתרו :נבדוק את התשובות המוצעות ,ועל מנת להקל על החישובי" נשנה את סדר הבדיקה ונבדוק את
התשובות מהמספר הקט! ביותר למספר הגדול ביותר.
תשובה ) .3 :(3המספרי" הראשוניי" מ  2עד  3ה"  2ו  3וסכומ" שווה ל  5 . (2 + 3 = ) .5הוא מספר
ראשוני ולכ! המספר  3עונה על ההגדרה של מספר מעניי! .זו התשובה הנכונה ,אי! צור) להמשי) ולבדוק
את יתר התשובות.
תשובה ).(3

.18

השאלה ABC :הוא משולש שכל זוויותיו חדות .מסמני" נקודה  Dעל הצלע  ,BCכ) שהיא הנקודה
הקרובה ביותר ל  Aמכל הנקודות שעל הצלע .BC
איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?
פיתרו :באופ! כללי ,הקו הקצר ביותר האפשרי המחבר בי! נקודה כלשהי לקו ישר הוא קו היוצא מ!
הנקודה אל הישר ,כ) שהוא מאונ %לישר .נתו! כי הנקודה  Dהיא הנקודה הקרובה ביותר ל  Aמכל
הנקודות שעל הצלע  ,BCכלומר הקו  ADהוא הקו הקצר ביותר האפשרי שמחבר את הנקודה  Aע"
הקטע  ,BCולכ! מתחייב כי  ADמאונ) ל  .BCמאחר והקטע  DCהוא חלק מהקטע  ,BCהרי ש AD
בהכרח מאונ) ג" ל  DCולכ! תשובה ) (3היא התשובה הנכונה.
הערה :תשובות ) (1ו ) (2מתקיימות רק כאשר המשולש  ABCהוא משולש שווה שוקיי" ,א) זה לא
נתו! בשאלה ולכ! לא מתחייב.
תשובה ).(3
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.19

השאלה :ירו! קנה חולצה ב  80%ממחירה המקורי.
אילו היה מחכה שבוע ,היה ירו! משל"  40%ממחירה המקורי של החולצה ועוד תוספת של  40שקלי",
ובכ) היה חוס)  25%מהסכו& ששיל&.
מה מחירה המקורי של החולצה )בשקלי"(?
פיתרו :דר) א' :בדיקת התשובות המוצעות
בבואנו לבדיקת התשובות ,עלינו לחשוב איזו תשובה תהיה פשוטה ביותר לבדיקה ולהתחיל ממנה.
התשובות ה! למעשה המחיר המקורי של החולצה ,ועל מנת לדעת באיזה מחיר קנה ירו! את החולצה
עלינו לחשב כמה ה"  80%ממחירה המקורי ,לכ! נבחר בתשובה שקל לחשב  80%ממנה.
תשובה ) 10% .200 :(2מ  200ה"  .20ומכא! ש  80%מ  200ה"  , (8 ⋅ 20 =) 160כלומר ירו! קנה את
החולצה ב  160שקלי".
לפי נתוני השאלה ,אילו היה ירו! מחכה שבוע ,היה משל"  40%ממחירה המקורי של החולצה.
 40%מ  200ה"  80שקלי") 4פעמי"  20שקלי"( ועוד תוספת של  40שקלי" .כלומר בס) הכול היה
ירו! משל" על החולצה  120שקלי" )= . (80 + 40
נתו! בשאלה שבכ) היה חוס) ירו!  25%מהסכו& ששיל& ,נבדוק הא" נתו! זה מתקיי":
א" ירו! היה מחכה שבוע היה חוס) בס) הכול  40שקלי" )=  . (160 −120הא"  40שקלי" מהווי"
1
 25%מהסכו" ששיל" ,כלומר מ  160שקלי"? התשובה חיובית .מכיוו! ש  40שקלי" מהווי" מ
4
1
ה"  ,25%הרי שזו התשובה הנכונה.
 160שקלי" ,ו
4
דר) ב' :אלגברה
על פי הנתוני" ,ההפרש בי! המחיר שבו קנה ירו! את החולצה לבי! המחיר שבו היה קונה אותה לו היה
מחכה שבוע ,מהווה  25%מהמחיר שבו קנה את החולצה.
נסמ! ב  xאת המחיר המקורי של החולצה ונכתוב את המשוואה:
80
 40
 25  80 
⋅x −
= ⋅ x + 40 
⋅
⋅x
100
100

 100  100 

4
2
 1 4 
נצמצ" את השברי" ונקבל⋅ x −  ⋅ x + 40  = ⋅  ⋅ x  :
5
5
 4 5 
2
1
4
2
1 4 
נפתח סוגריי" באג +השמאלי ונקבל⋅ x − 40 = x ⋅  ⋅ x − ⋅ x − 40 = ⋅  ⋅ x  :
5
5
4 5 
5
5
כדי להיפטר מהמכני" ,נכפול את שני האגפי" ב  5ונקבל2x − 200 = x :
נחסר  xונחבר  200לשני האגפי" ,ונקבל. x = 200 :
תשובה ).(2
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השוואות כמותיות )שאלות (25 20
טור א
 .20השאלה:

טור ב

השטח הכהה

מידע נוס(

R = 2r

השטח הכהה

α = 2β
הנקודות המודגשות ה!
מרכזי המעגלי".
פיתרו :דר) א' :אלגברה
השטחי" הכהי" בשני הטורי" ה" שטחי גזרות במעגל .נתרג" את הטורי" לביטויי" מתמטיי" לפי
הנוסחה לחישוב שטח גזרה ונקבל:
טור א

טור ב

α
⋅ πr 2
360 °

β
⋅ πR 2
360 °

נציב בטורי" את שתי המשוואות מהמידע הנוס +ונקבל:
טור א

טור ב

2β
⋅ πr 2
360 °

β
⋅ π (2 r )2
360 °

נכפול את שני האגפי" ב  ,360ונקבל:
טור א

טור ב

2β ⋅ πr 2

β ⋅ π4r 2

נחלק את שני האגפי" ב  2β ⋅ πr 2ונקבל:
טור א

טור ב

1

2

קיבלנו שטור ב' גדול מטור א'.
דר) ב' :יחסי"
כאשר מגדילי" את רדיוסו של מעגל פי  ,2שטחו גדל פי  ,4ולכ! שטחו של העיגול בטור ב' גדול פי 4
משטחו של העיגול בטור א' .לעומת זאת ,כאשר מגדילי" זווית מרכזית פי  ,2שטח הגזרה המתאימה לה
גדלה ג" היא פי  .2לסיכו" :גודלו של שטח העיגול בטור ב' גדול פי  ,4א) הגזרה המסומנת בו קטנה פי
 ,2לכ! בס) הכל השטח הכהה בטור ב' גדול פי  2מהשטח הכהה בטור א'.
תשובה ).(2
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 .21השאלה:

טור א

טור ב

מידע נוס(

ההסתברות ששתי החיות
ה! מסוגי" שוני"

1
2

בכובע קסמי" יש  6ארנבי"
ו  6יוני" .שולפי" מהכובע
באקראי שתי חיות בזו אחר
זו וללא החזרה.

טור א' :נחשב את ההסתברות ששתי החיות ה! מסוגי" שוני" .לפנינו שתי שליפות בס) הכל ,ואנו רוצי"
שבשתי השליפות יצאו חיות שונות זו מזו .בשליפה הראשונה אי! חשיבות לאיזו חיה תצא ,מכיוו! שא"
יצא ארנב ,בשליפה הבאה תצא יונה ולהיפ) .לכ! ,בשליפה הראשונה אנחנו רוצי" לשלו +חיה כלשהי,
 12 
ולמעשה מותר לנו לשלו +כל אחת מ  12החיות שנמצאות בכובע ,ההסתברות לכ) היא .  =  1
 12 
בשליפה השניה עלינו לשלו +חיה השונה מהחיה שכבר נמצאת בחו ,.נזכור שלא הוצאנו עדיי! חיה
מהסוג הזה ולכ! ישנ!  6חיות כאלה בכובע ,מתו)  11חיות בס) הכל אשר נותרו בכובע )חיה אחת
הוצאנו בשליפה הראשונה ולא החזרנו( .לכ! ,ההסתברות להוציא בשליפה השניה חיה השונה מהחיה
6
6
6
 .בסה"כ ההסתברות הרצוייה בטור א' היא:
שנבחרה בשליפה הראשונה היא
=
11 11
11

⋅  . 1קיבלנו

בטורי":
טור א

טור ב

6
11

1
2

קיבלנו שטור א' גדול יותר מטור ב'.
תשובה ).(1

.22

טור א

טור ב

10

y

מידע נוס(
0 < x, y
30 < x − y
x + y < 50

מידע נוס(:
דר) א' :הצבת דוגמה מספרית
על פי המידע הנוס x +ו  yה" מספרי" חיוביי" אשר סכומ" קט! מ  50וההפרש ביניה" גדול מ .30
נבדוק הא" נית! להשוות בי! הטורי" או במילי" אחרות הא"  yיכול להיות שווה ל .10
א"  yשווה ל  ,10הרי שעל מנת שסכו" שני המספרי" יהיה קט! מ  x ,50בהכרח קט! מ .40
א"  yשווה ל  10ו  xקט! מ  ,40ההפרש בי! שני המספרי" קט! מ  ,30ומכא! ש  yאינו יכול להיות שווה
ל .10
הא"  yקט! או גדול מ  ?10מכיוו! שסכו" שני המספרי" בהכרח קט! מ  ,50הרי שהגדלת  yתהיה 'על
חשבונו' של  ,xכלומר תביא למצב שבו  xיהיה קט! עוד יותר ולפיכ) ההפרש בי! שני המספרי" יקט!.
הגענו למסקנה כי  yבהכרח קט! מ .10
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דר) ב' :אלגברה :מהתבוננות בטורי" נראה כי  xאינו מופיע בה" ,לכ! נרצה לחל .מהמידע הנוס +מידע
לגבי  yבלבד .לצור) כ) ,נית! לשלב את שני אי השוויוני" הנתוני" .כאשר משלבי" שני אי שוויוני" לכדי
אי שוויו! משולש ,נית! "להשמיט" את האג +האמצעי בשילוב ולקבל אי שוויו! חדש .אנחנו רוצי"
שהחלק שיושמט יהיה  xולכ! נבודד אותו באי השוויוני" במידע הנוס:+
מאי השוויו! הראשו! נקבל , 30 + y < x :ומאי השוויו! השני נקבל. x < 50 − y :
כעת נשלב. 30 + y < x < 50 − y :
כמו שאמרנו ,נית! להשמיט את האג +האמצעי ולקבל. 30 + y < 50 − y :
נחבר  yלשני האגפי" ונחסר  30משני האגפי" ונקבל . 2 y < 20 :נחלק ב  ,2ונקבל. y < 10 :
תשובה ).(1

 .23השאלה:

טור א

טור ב

α

β

מידע נוס(
 ABCהוא משולש שווה
שוקיי" ) . (AB = AC
 BDחוצה את הזווית
. ∠ABC

מידע נוס( :נשלי" את כל הזוויות האפשריות בסרטוט כדי לנסות למצוא קשר בי!  αל .β
ידוע כי  BDחוצה זווית ולכ! . ∠ ABD = ∠ CBD = β :קיבלנו ש ∠ABC = 2β :ומכיוו! שנתו! כי
המשולש הוא שווה שוקיי" ,זוויות הבסיס שוות ולכ!. ∠ACB = 2β :
כעת במשולש  ABCידוע כי. α = 180 ° − 4β ⇐ α + 2β + 2β = 180 ° :
משוואה זו אינה מאפשרת לנו לקבוע מי מהטורי" גדול יותר ,על מנת לוודא זאת נציב דוגמאות
מספריות:
א .א"  α = 160 °נקבל ש β = 5 ° :ואז טור א' גדול יותר.
ב .א"  α = 20°נקבל ש β = 40 ° :ואז טור ב' גדול יותר.
תשובה ).(4

 .24השאלה:

טור א

טור ב

מידע נוס(

שטח המשולש ABC

1
 2שטח המלב! BDEC

AB = CE

נציב את נוסחאות השטח בשני הטורי" ,ונקבל:

טור ב

טור א

1
AB ⋅ AC
CE ⋅ BC
2
2
נתו! כי  AB = CEולכ! על מנת להכריע איזה מהטורי" גדול יותר עלינו לבדוק מי גדול יותר מבי!
 BCו  .ACבמשולש ישר הזווית  ABCהצלע  BCהיא היתר ולכ! היא הצלע הארוכה ביותר במשולש,
כלומר ,ארוכה יותר מ  , ACולכ! טור ב' גדול יותר מטור א'.
תשובה ).(2
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.25

טור א

טור ב

מידע נוס(

xa

ax

1< a < x

מידע נוס( :נתבונ! בטורי" ונראה כי בטור א' הבסיס גדול יותר מאשר בטור ב' ,אול" המערי) קט!
יותר מהמערי) שבטור ב' ,לכ! קשה לקבוע חד משמעית מי מהטורי" גדול יותר .אנחנו חושדי"
שהתשובה היא ) ,(4אול" על ועל מנת לוודא זאת נחפש דוגמאות מספריות אשר יתנו לנו תשובות שונות
זו מזו.
א" נציב  a=2 , x=3נקבל שטור א' גדול יותר:
טור א

טור ב

32 = 9

23 = 8

ואילו א" נציב  a=2 , x=5נקבל שטור ב' גדול יותר:
טור א

טור ב

5 2 = 25

2 5 = 32

תשובה ).(4
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