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   . 0-הוא מספר שלם הקטן מ x: נתון:  השאלה .1

                   x a b 6    

 ba   הוא בהכרח– 

 : פישוט אלגברידרך א': פתרון

נשאלנו לגבי ערכו של הביטוי  a b שני מ 6 הפחתת, ולכן נחלץ ביטוי זה מהמשוואה הנתונה על ידי

x נקבל:.  אגפי המשוואה a b 6     x 6 a b    .  

מצאנו כי הביטוי  a bשווה ל- x 6  . 

, כלומר מספר שלם ושלילי.  כאשר נחסר ממספר 0-הקטן מ הוא מספר שלם xני השאלה נתועל פי 

-הקטן מ (שלם, נקבל בהכרח מספר שלילי )ו6שלילי את המספר  6 . 

 הצבת דוגמה מספרית  :'ב דרך

-שווה ל xהוא מספר שלם ושלילי, נציב למשל כי  xנתון כי  1  :1, ונקבל a b 6    

על מנת לבודד את הביטוי  ba  ,7שני האגפים, ונקבל: מ 6 נפחית a b   . 

 .היא התשובה הנכונה (4תשובה )קבוע כי (, ולכן ניתן ל3)-ו (2, )(1תשובות )סלנו את פ

 .(4תשובה )
          

xהם מספרים שלמים.   a-ו  xנתון: : השאלה .2 0 .   

        x 2a 6   

a  הוא בהכרח- 

 ותביקת תשוהצבת דוגמה מספרית + בד: 'א דרך: פתרון

שווה  xנציב במשוואה הנתונה למשל כי   .0-קטן או שווה ל xהם מספרים שלמים, כאשר  a-ו xנתון כי 
x, ונקבל: 0-ל 2a 6    0 2a 6   6 2a     3 a  מצאנו כי כאשר  .x 0-שווה ל ,a 

-שווה ל 3. ( נפסלת.4)היחידה שניתן לפסול היא תשובה תשובה ה 

ונקבל כי שווה , ) = x-(2(, עלינו להציב מספר נוסף. נציב 3)-( ו2(, )1מכיוון שעלינו להכריע בין תשובות )
x(: -4) -ל 2a 6    2 2a 6    2a 8    a 4    מצאנו כי כאשר  .x 0-שווה ל ,a 

( היא 1תשובות, ניתן לקבוע שתשובה ) 3.  מכיוון שפסלנו ( נפסלות3)-( ו2תשובות )  .(4-) -שווה ל

 .התשובה הנכונה

  



 : פישוט אלגברידרך ב'

x נתונה המשוואה 2a 6 שוויון -, ונתון האיx ≤ 2a נציב את הביטוי, 0 6 השווה ל-x  

2a  שוויון, ונקבל:-באי 6 0     . 2 שוויון ונקבל כי-משני אגפי האי 6נחסר את המספרa 6  .

a , ונקבל כי2-שוויון ב-נחלק את שני אגפי האי 3  . מצאנו כיa ( או שווה לו.-3)-בהכרח קטן מ 

 .(1תשובה )
 

aמספרים שלמים.  b-ו a:  השאלה .3 b 1     

                         0 a  

 בערכו מיתר הביטויים?  שונהמהביטויים הבאים  איזה

 תשובות  יקתבדמספרית +  דוגמה הצבת: פתרון

aפי הנתון  על b 1   ,מנת שתוצאת המכפלה של שני האיברים  עלa ו-b עליהם(, -1)-תהיה שווה ל 

שלמים, הרי שזוג המספרים היחיד  b-ו a-ש בשאלה לנו שנתון מכיוון. והופכיים סימן-שוני להיות

 , 1-בהכרח שווה ל a-ש הרי, הוא מספר חיובי aשידוע לנו כי  מכיוון (.  1-)-ו 1שמקיים תנאי זה הוא 

בערכה  שונהה תשובה למצוא כדי המוצעות התשובות את נבדוק(.  כעת, 1-)-ל בהכרח שווה b-ו

 מהאחרות.  

b:  (1) תשובה b  .1-ל שווה הביטוי כימצא , נשמצאנו ערכיםה את נציב כאשר  b b ( 1) ( 1)     .  

a:  (2) תשובה b    .1-ל שווה הביטוי כינמצא , שמצאנו הערכיםאת  נציב כאשר  a b (1) ( 1)       

:  (3) תשובה 
2

a   .1-ל שווה הביטוי כי נקבלו, שקיבלנו הערכיםאת  נציב   
2 2a ( 1)    

 
. 

בתשובה  להופיעשהביטוי שערכו שונה חייב הרי (, 3)-(, ו2(, )1זהים בתשובות ) ערכיםו קיבלנמכיוון ש

 .  לשם השלמת ההסבר בלבד, נבדוק את התשובה הנותרת:ולכן זו התשובה הנכונה, (4)

:  (4) תשובה a b     . (-1)-ל שווה הביטוי כי ונקבל, שקיבלנו הערכיםאת  נציבאם  

 a b 1 ( ( 1)) 1 1              מכיוון שקיבלנו ערך שונה מהערכים שקיבלנו בתשובות  .

 הנותרות, זו התשובה הנכונה. 

 .(4) תשובה
 

:  נתון:  השאלה .4 
2

9 a b    

               a0  

  -ייתכן ש לא

  ובדיקת תשובות מספרים הצבת: פתרון

ab:  (1) תשובה   .הנתונה  שהמשוואהמנת  על 
2

9 a b  ,של מכפלתם תתקיים a ו-b להיות  כהצרי

b-ו, 1-שווה ל להיות למשליכול  3 . a-שווה ל 3   .תיתכן התשובהשמצאנו כי  יווןמכ ,

 נפסלת.  היאש הרי

0b: (2) בהתשו   .ש יתכן(, 1שראינו בהצבה בתשובה ) כפי-a יהיה מספר חיובי כלשהו ו-b  מספר

 . אותה לפסול שניתן הרי, תיתכן שהתשובה יווןמכשלילי. 

:  (3) תשובה
b

1
a   .ב האגפים שני כפל ידי על בתשובה הנתון הביטוי את נפשט-b:ונקבל , a b 1 

 .נכונה אינה הנתונה המשוואה, 1-שווה ל b-ו a שלמכפלתם  אם

a:  (4) תשובה b   .הנתונה  שהמשוואהמנת  על 
2

9 a b  ,מכפלתם של  תתקיים a ו-b  יכולה

a.  כאשר: 3-להיות שווה ל b 3   הרי שמכפלתם של ,a ו-b 3-תהיה שווה ל 



, הרי שהתשובה יתכן תשובהוהמשוואה תתקיים.  מכיוון שמצאנו כי המצב המתואר ב

 .נפסלת

 (. 3תשובות, ומכאן שהתשובה הנכונה היא תשובה ) 3 פסלנו

 .(3) תשובה
 

x:  נתון:  השאלה .5 y 0  

                        
x y

y x
  

 מהקביעות הבאות נכונה בהכרח?  איזו

 תשובות בדיקתמספרית +  דוגמה: הצבת פתרון

xהנתונים.  מכיוון שנתון כי  השוויונים-אי את מקיימים אשר מספרים להציב עלינו y 0  הרי , 

השני:  וויוןהש-ו גם את איהם שוני סימן.  על מנת שהמספרים יקיימ y-ו xלהסיק כי  ניתןש
x

y

y

x
  ,

xנציב למשל  2 ו-y 1  :ונקבל ,
2 1

<
1 2




    

1
2<

2
  :נעבור לבדוק את התשובות המוצעות  . 

y0x:  (1) תשובה    .כי צאנומx  ו 2-יכול להיות שווה ל-y אי כי לקבוע ניתן ולכן(, -1)-שווה ל-

 .נפסלת התשובההמוצע בתשובה אינו נכון בהכרח, ולכן  וויוןהש

yx0: (2) תשובה    .כי מצאנוx  ו 2-יכול להיות שווה ל-y (.  במצב זה סכומם של -1)-שווה לx ו-y 

 1-שווה ל  x y 2 1     ,זה בשלב, ולכן לא ניתן לפסול את התשובה 0-מ גדול כלומר. 

xy:  (3) תשובה  נציב.  כאשר x 2 ו-y 1  1השוויון, נקבל  באי 2 .וויוןש-איש מכיוון 

 .זה בשלב התשובה את לפסול ניתן שלא הריהמוצע בתשובה נכון, 

x:  (4) תשובה y 0   נציב.  כאשר x 2 ו-y 1 3השוויון, נקבל  באי 0  וויוןש-שאי. מכיוון 

 .זה בשלב התשובה את לפסול ניתן שלא הרי, נכון בתשובה המוצע

 (, ולכן עלינו להציב פעם נוספת.  1) תשובהזה פסלנו רק את  בשלב
xכי  כעת נציב 2  ו-y 1 ,השאלה נתוני את היא אף שמקיימת הצבה: 

yx0:  (2) תשובה  נציב.  כאשר x 2  ו-y 1 0השוויון, נקבל  באי 1  . שקיבלנו  מכיוון

 הרי שניתן לפסול את התשובה. ,נכון שאינושוויון -אי

xy:  (3) תשובה  נציב.  כאשר x 2  ו-y 11 השוויון, נקבל באי 2 מכיוון שקיבלנו . 

 .זה בשלב התשובה את לפסול ניתן שלא הרישוויון נכון, -אי

x:  (4) תשובה y 0   נציב.  כאשר x 2  ו-y 13השוויון, נקבל  באי 0 . קיבלנו ש מכיוון 

 .התשובה את לפסול שניתן הרישוויון שאינו נכון, -אי

 (. 3הנכונה היא תשובה ) התשובהלקבוע כי  ניתןש ומכאן, תשובות 3 פסלנו

 .(3) תשובה
 

  



0:  נתון: השאלה .6
y

x
 

                     xy   

 מהקביעות הבאות נכונה בהכרח?  איזו

 תשובות ובדיקת מספרים הצבת: רוןפת

0הנתונים.  מכיוון שנתון כי  השוויונים-אי את מקיימים אשר מספריםראשית, נציב 
y

x
 ,ניתןש הרי 

xyהשוויון השני: -הם שוני סימן.   על מנת שהמספרים יקיימו גם את אי y-ו xלקבוע כי    נציב ,

xלמשל  2 ו-y 1  :1, ונקבל 2   1 2  .לבדוק את התשובות המוצעות:  נעבור, כעת 

:  (1) תשובה
x y

y x
  . נציבאם x 2 ו-y 1 השוויון, נקבל  באי

1
2

2
   . 

 .זה בשלב התשובה את לפסול ניתן שלא הרינכון,  וויוןש-אישקיבלנו  מכיוון

0:  (2) תשובה x y    .נציב כאשר x 2 ו-y 1 0השוויון, נקבל  באי 2  .  אימכיוון שקיבלנו-

 , נפסול את התשובה. נכון שאינו וויוןש

:  (3) תשובה
y x

x y
  .נציב x 2 ו-y 1 השוויון, נקבל  באי

1
2

2
   . שאינו וויוןש-אי קיבלנו 

 את התשובה.  פסולל ןנית ולכן, נכון

0yx:  (4) תשובה  נציב.   כאשר x 2 ו-y 1 1השוויון, נקבל  באי 0 . וויוןש-קיבלנו אי 

 .התשובה את לפסול ניתן ולכן, נכון שאינו

 (. 1הנכונה היא תשובה ) התשובהבוע כי לק ניתןתשובות, ומכאן ש 3 פסלנו

 .(1) תשובה
 

cbba:  נתון: השאלה .7  

                       b 0        

 נכונה? אינה בהכרח הבאות הטענות מן איזו

 תשובות בדיקת: פתרון

השאלה,  נינתו , היא יכולה לקיים אתשלילי b כאשרכל אחת מן התשובות המוצעות, נבדוק האם  לגבי

cbbaכלומר:    .ניםהנתו את לקיים יכולה אינה אשר תשובה היא הנכונה התשובה:  

0:  (1) תשובה c  0וגם a  . 

bכי  נניחשלילי.   bכי  נתון 1  התשובה .  לפיc ו-a חיובייםמספרים  הם  . 

c: למשל נציב 2 ו-a 3 3.  במצב כזה נקבל כי 2     .וויוןש-אי קיבלנוש מכיוון 

 . נפסלת, ולכן התשובה תיתכן טענההשנכון, הרי 

a:  (2) תשובה 0  0וגםc   .כי  נתוןb  שלילי.  נניח כיb 1  לפי התשובה  .c ו-a  הם מספרים

cשליליים.  נציב למשל:  3  ו-a 2  2.  במצב כזה נקבל כי 3   .אי שקיבלנו מכיוון-

 .נפסלת התשובה ולכן, תיתכן שהטענה הרי, נכון וויוןש

  



0:  (3) תשובה c  וגםa 0   .כי  נתוןb נניח כי שלילי ,b 1   . לפי התשובהc  ,הוא מספר חיובי 

cמספר שלילי.  נציב למשל: הוא  a-ו 1 ו-a 1   . 

bהרי שתוצאת המכפלה , 1-שווה ל cכאשר : אגף ימין c שווה השוויון -באגף הימני של אי

ניתן ולכן מכפלה של מספר שלילי בחיובי, השיוויון הוא -של אי ימיןאגף לסיכום,  (.  1-)-ל

  . שלילימספר  בהכרחזה היא ף לקבוע כי תוצאת המכפלה באג

aאם : אגף שמאל 1  ו-b 1  1היא זה , הרי שתוצאת מכפלת אגף     1 1     . 

a, תוצאת המכפלה יםשליליהם מספרים  aגם ו bגם  אםכי לקבוע  ניתןלסיכום,  b גף בא

 בהכרח חיובית.  תהיה השוויון, -השמאלי של אי

היא בהכרח מספר אגף שמאל התוצאה בהוא בהכרח מספר שלילי, וכי מצאנו כי אגף ימין 

 זו בתשובה טענההש הרי, חיובי ממספר גדול יהיה שלילי מספרש ייתכן לאמכיוון שחיובי.  

ולבדוק את יתר התשובות, אין צורך להמשיך    .הנכונה התשובה זוש ומכאן, תיתכן לא

 (.4) תשובה את נבדוק ההסבר השלמתאולם לשם 

c:  (4) תשובה 0  0וגם a   .כי  נתוןb  שלילי.  מכאן שאםc  שלילי, הרי שתוצאת המכפלהb c 

חיובי, הרי  a-שלילי ו bבית. באותו אופן,  אם השוויון היא בהכרח חיו-באגף הימני של אי

aשתוצאת המכפלה  b השוויון, היא בהכרח שלילית.  מכיוון מספר -באגף השמאלי של אי

 חיובי גדול בהכרח ממספר שלילי, הרי שטענה זו תיתכן והיא נפסלת.

 .(3) תשובה
 

  :נתון:  השאלה .8 0 a b    

 נכונה? אינה בהכרח הבאות מהטענות איזו

 המוצעות התשובות בדיקת+ אלגברית  הבנה:  פתרון

שניהם סימן, כלומר -( הם שוויb-)-ו aלהסיק כי  ניתן, 0-גדולה מ ( b-)-ב a מכפלתאשר לפיו  הנתוןמ

-חייב להיות שלילי על מנת שעצמו  bחיובי,  aמכאן שאם שליליים או שניהם חיוביים.   bיהיה 

-חייב להיות חיובי על מנת ש bשלילי,  aואם , חיובי bלסיכום   .כן גם שלילי יהיהa ו-b  הם בהכרח

 :המוצעות התשובות את נבדוק כעתשוני סימן.  

b0: (1) תשובה   .אםכי  מצאנו a שלילי ,b תיתכן הטענהשומכאן  חיובי, יכול להיות . 

0: (2) תשובה a  .אםכי  מצאנו b שלילי ,a תיתכן הטענהיכול להיות חיובי, ומכאן ש . 

a: (3) תשובה b 0   .כי מצאנו a ו-b ולפיכךשליליים ששניהם ייתכן לאש מכאןו, סימן שוני בהכרח ,  

 .(4) תשובה את, נבדוק ההסבר השלמתשם ל  .ונההנכ התשובה זו

a: (4) תשובה b  .כאשר  כי מצאנוb הוא מספר חיובי ,a תיתכן הטענהש ומכאן, שלילימספר  הוא , 

 . ניתן לפסול את התשובהלכן ו

 .(3) תשובה
 

  



2נתון כי :  השאלה .9 3x y הוא מספר שלילי  .  

 נכונה?  אינה בהכרח הבאות מהטענות איזו

 : הצבת דוגמה מספריתדרך א': פתרון

yנציב שני מספרים המקיימים את הנתון, למשל  2  ו-x 1   . 

היות שלילי, הרי יכול ל x-הוא שלילי. מכיוון ש xמספר שלילי.  מצאנו כי הנתון מתקיים כאשר  x:  (1תשובה )

 שהתשובה נפסלת. 

y:  (2תשובה ) x 0    . מתקיים כאשר  הנתוןמצאנו כיy 2  ו-x 1  כלומר כאשר שניהם שליליים ,

 . מכיוון שהמצב ייתכן, הרי שהתשובה נפסלת. x-קטן מ y-ו

, יתכןהמוצע בתשובה זו אינו מצב הבהכרח הוא מספר שלילי, ולכן  yובי.  מצאנו כי מספר חי y :(3תשובה )

 . כלומר זו התשובה הנכונה

שליליים, ולכן המצב המוצע בתשובה אפשרי, ומכאן שהתשובה  y-ו xמצאנו כי סימן.  -שווי y-ו x: (4תשובה )

 נפסלת. 

  (. 3הנכונה היא תשובה )תשובות, הרי שניתן לקבוע כי התשובה  3פסלנו מכיוון ש

 המוצעות התשובות ובדיקתהבנה אלגברית : דרך ב'

תוצאת המכפלה היא מספר  כי שידוע מכיוון . 3y-ו2x גורמים שני של ממכפלה מורכבבשאלה  הנתון הביטוי

 .  שלילי והאחר, חיובי הוא םגורמיהמ אחדר סימן, כלומ-גורמי המכפלה הם שוני שניש הרי, שלילי

שניתן לקבוע כי  מכאןו ,תחיוביבהכרח תוצאה  מקבליםמספר השונה מאפס,  כלמעלים בחזקה זוגית  כאשר
2x חיוביבהכרח מספר  אוה .  

עצמו חייב  y, יהיה מספר שלילי3y-.  על מנת ששלילי מספר בהכרח הוא3y-הוא מספר חיובי, הרי ש 2xאם 

 ( היא התשובה הנכונה. 3שתשובה ) מכאן.  שלילי מספראף הוא להיות 

 .(3) תשובה
 

 .שלילי מספר הוא y-הוא מספר חיובי ו x: נתון:  השאלה .10

 ?שלילי בהכרח הבאים מהמספרים איזה

 .המוצעות התשובות את לבדוק עלינו ולכן ,שלילי בהכרח הוא שבתשובות מהביטויים מי נשאלנו  :פתרון

: (1) תשובה 
3

x y   . 

-הוא מספר שלילי, ומכאן ש yכי  נתון y מעלים מספר  כאשר . הוא בהכרח מספר חיובי

חיובית, ולפיכך  חיובי בכל חזקה שהיא נקבל תוצאה 
3

y  .הוא מספר חיובי  

החיובי  ביטויב, x-המספר החיובי ב של המכפלה תוצאת ולפיכך, הוא מספר חיובי xכי  נתון

 
3

yהתשובה את לפסול שניתן ומכאן, חיוביבהכרח מספר  תהיה . 

2x: (2) תשובה y  . 

 הוא שלילי. yלפי הנתון   .חיובי מספרהוא בהכרח  2x-ש ומכאן, הוא מספר חיובי xכי  נתון

)למשל,  יכולה להיות חיובית, y שליליה מספרה עם 2xתוצאת החיבור של המספר החיובי 
xכאשר  2 ו-y 1  למשל, כאשר שלילית (, יכולה להיות(x 2 ו-y 10  שווה(, או 

x)למשל, כאשר  0-ל 2 ו-y 4 )  .  בהכרחאינו מכיוון שמצאנו כי ערכו של הביטוי 

 .נפסלת תשובהההרי ש, שלילי

  



x: (3) תשובה y  .  

 שלילי מספר חיובי.  כאשר מחסרים ממספר שלילי מספר y-ו חיובימספר  הוא x נתוןה לפי

 .  נפסלת תשובהה.  מכיוון שערכו של הביטוי אינו בהכרח שלילי, חיובימקבלים בהכרח מספר 

2x: (4) תשובה y   . 

הוא מספר  yכי  נתוןהוא בהכרח מספר שלילי.   (x–)הוא מספר חיובי, ולכן  xהנתון  לפי

 הוא( 2y) כאשר נעלה אותו בחזקה זוגית, נקבל בהכרח  מספר חיובי, כלומר ולכן ,שלילי

 זו ולכן, תשלילי בהכרח היאחיובי במספר שלילי  מספרתוצאת המכפלה של  .חיובי מספר

 התשובה הנכונה. 

 .(4) תשובה
 

 הם מספרים שלמים.     b-ו a: נתון :השאלה .11

           2a b 0   

              a b      

 נכונה? אינה בהכרח איזו מהטענות הבאות

 מספרית דוגמה הצבת: 'א דרך  :פתרון

aאת שני הנתונים. למשל  שני מספרים המקיימים נציב 2  ו-b 1  . 

 נציב מספרים אלו בתשובות המוצעות, ונבדוק איזו תשובה אינה נכונה בהכרח:  כעת

2 :(1) תשובה 2a b .  

a נציב 2  =וb 1  4 , ונקבל: וויוןהש-באי 1     2 2
2 1    .שקיבלנו מכיוון 

 שאינו נכון, לא ניתן לפסול את התשובה בשלב זה.  וויוןש-אי

a :(2) תשובה b 0   . 

a נציב 2  =וb 1  3, ונקבל: וויוןהש-באי 0      2 1 0     .מכיוון 

 נכון, כלומר מצאנו כי הטענה תיתכן, ניתן לפסול את התשובה.  וויוןש-אי שקיבלנו

20 :(3) תשובה b a   . 

a נציב 2  =וb 1  0, ונקבל: וויוןהש-יבא 3     2
0 1 2     .מכיוון 

 .התשובה את לפסול ניתן, תיתכן הטענה כי מצאנו כלומר, נכון וויוןש-אי שקיבלנו

20 :(4) תשובה a b   . 

a נציב 2  =וb 1  0, ונקבל: וויוןהש-באי 3     2
0 2 1     .מכיוון 

 .התשובה את לפסול ניתן, תיתכן הטענה כי מצאנו כלומר, נכון וויוןש-אי שקיבלנו

 (, היא התשובה הנכונה. 1תשובות, ולכן ניתן לקבוע כי התשובה הנותרת, תשובה ) 3 פסלנו

  



  המוצעות התשובות בדיקת+  גבריתאל הבנה: 'ב דרך

 הוא םאיברימה אחד כי להסיק ניתן, מכאן שליליתהיא  b-ב 2a של המכפלה תוצאת הראשון נתוןה לפי

  . שליליה האיברהוא  b-בהכרח אינו שלילי, הרי ש 2a-ש מכיוון והאחר שלילי.  חיובי בהכרח

a השני נתוןה פי על b אם  .b  ,הרי שבהכרח הוא שליליa אף הוא בהכרח אשר קטן ממנו  עצמו

 :המוצעות התשובות את בדוקונ נעבור כעת.  שלילי

2: (1) תשובה   2a b  . 

aהם שליליים, כאשר  b-ו aנתוני השאלה מצאנו כי  מניתוח b  . 

   .2b, כאשר נעלה אותו בריבוע יהיה ערכו בהכרח גדול מערכו של 0-רחוק יותר מ a-ש מכיוון

2כי מצאנו  2b a ,התשובה הנכונה.  זוו, כלומר המצב המתואר בתשובה לא יתכן 

a: (2) תשובה b 0   . 

בהכרח  הואשל שני מספרים שליליים אף  סכומם.  יםשלילי b-ו aקנו מנתוני השאלה כי הס

 ניתן לפסול תשובה זו.הרי שבהכרח,  נכונה שבתשובה הטענהמצאנו כי ש מכיווןשלילי. 

20: (3) תשובה b a  . 

 הוא בהכרח מספר חיובי.  2b, ולכן יםשלילימספרים  הם b -ו a כי השאלה מנתוני הסקנו

, לאותו מספר חיובי חיובי מספר לחיבור מקביל למעשהמספר שלילי ממספר חיובי חיסור 

 נכונה זו בתשובה שהטענה מכיוון.  חיובי בהכרח הוא זו בתשובה הנתון שהביטוי ומכאן

 .  תשובהה את לפסול שניתן הרי, בהכרח

20: (4) תשובה a b  . 

 הוא בהכרח מספר חיובי.  2aהם מספרים שליליים, ולכן  b -ו aמנתוני השאלה כי  הסקנו

 .  0-תלויה במרחק של כל אחד מהגורמים מ חיובי מספרלמספר שלילי  ורבחי תוצאת

aשמצאנו כי   מכיוון b 0  ,ש הרי-a  בריבוע אותו נעלה שכאשר ומכאן, 0-מרחוק יותר 

   .bממרחקו של עוד יותר גדול  0-מ מרחקו אשר חיובי מספר נקבל

2a, ולכן תוצאת הביטוי bגדול מהערך המוחלט של  2aהערך המוחלט של  לסיכום: b 

 נכונה זו בתשובה שהטענה מכיוון. ליהוא מספר שלי b, גם כאשר חיובי מספר בהכרח היא

 .התשובה את לפסול שניתן הרי, בהכרח

 .(1) תשובה
 

x:   השאלה .12 0 y z    

 איזה מהביטויים הבאים בהכרח שלילי?

 מספרית דוגמה: הצבת 'א דרך:  פתרון

לנתוני השאלה, שנשאלנו מי מהביטויים בהכרח שלילי עלינו להציב מהראש מספרים בהתאם  מכיוון

מספרים המקיימים את  נציב, מהלדוגולפסול תשובות שבהן מתקבל ערך שאינו שלילי )חיובי או אפס(. 

x: הנתון 1  ,y 1 ,z 2:ונבדוק את ערך התשובות המוצעות , 

: (1) תשובה z y x   . 

. 0 אהו הביטוי של ערכו כי נקבל, שבחרנו הערכים את נציב כאשר

     z y x 2 1 1 2 2           .ניתןש הרי, שלילי שאינו ערך שקיבלנו מכיוון 

 .התשובה את לפסול

: (2) תשובה 2x y z   . 

 0נציב את הערכים שבחרנו, נקבל כי ערכו של הביטוי הוא  כאשר

        22x y z 1 1 2 1 1           .שלילי שאינו ערך שקיבלנו מכיוון ,

 .נפסלת התשובה



: (3) תשובה   y x z   .  

 4 – הוא הביטוי של ערכו כי נקבל, שבחרנו הערכים את נציב כאשר

           y x z 1 1 2 2 2             .שלא הרי, שלילי ערך שקיבלנו מכיוון 

 .התשובה את ללפסו זה בשלב ניתן

z: (4) תשובה y x   . 

 2נציב את הערכים שבחרנו, נקבל כי ערכו של הביטוי הוא  כאשר

  z y x 2 1 1        .שאינו שלילי, הרי שניתן לפסול את  ךער שקיבלנו מכיוון

 התשובה.

 .הנכונה התשובה היא (,3) תשובה, הנותרת התשובהלקבוע כי  ניתן ולכןתשובות,  3 פסלנו

 המוצעות התשובות ובדיקת אלגברית הבנה: 'ב דרך

: (1) תשובה z y x   . 

מורכב מחיסור הביטוי  הביטוי y x מ-z  . כל אחד מהאיברים בנפרדראשית, ננתח:  

  הוא מספר חיובי.   zנתון לפי ה

הביטוי הוא מספר שלילי הרי ש x-הוא מספר חיובי ו y-מכיוון ש y x  מורכב ממספר

ולכן הוא , מספר 'גדול' פחות מספר 'קטן'(במילים אחרות: חיובי פחות מספר שלילי )או 

  בהכרח חיובי.  

כאשר מחסרים מספר חיובי : לסיכום y xאחר חיובי ממספר (z ,)אם לדעת ניתן לא 

 .נפסלת שהתשובה ומכאן, 0-ל שווה או, שלילית, חיובית תהיה התוצאה

: (2) תשובה 2x y z   . 

-ו 2xמורכב מחיבור של שני איברים,  הביטוי y z  . כל איבר בנפרדראשית, ננתח : 

נותנת  0-מ השונה איבר כל של זוגית בחזקה העלאהוא מספר שלילי, אולם מכיוון שה xלפי הנתון 

 בהכרח מספר חיובי. הוא 2x-תוצאה חיובית, הרי ש

, ומכאן שהביטוי y-גדול מ zשניהם חיוביים וכי  z-ו yידוע לנו כי  y z ( ההפרשבהכרח שלילי 

 שלילי(.  תמידיהיה  ממנו גדולה למספר קטן פרמסבין 

(, והאחר שלילי 2x) חיובי האחד, איברים שני של מסכום מורכב הביטוי כי מצאנו y z .

 מספרלשווה או  0-ל שווהחיובית,  להיות יכולה, שלילי ומספר חיובי מספר של החיבור תוצאת

 .נפסלת שהתשובה הרי, שלילי בהכרח אינו הביטוי כי שמצאנו מכיוון  .שלילי

: (3) תשובה   y x z   . 

מורכב ממכפלה של שני גורמים:  הביטוי zו- y x  . 

 הביטוי כולו.  בסוף את כל אחד מהאיברים, ול נבדוקראשית, 

-הוא שלילי, ומכאן ש x-הוא חיובי ו yכי  נתון y xבין ההפרש שכן) חיובי ביטוי בהכרח הוא 

האיברש הריחיובי  z(.  מכיוון שידוע כי חיובי תמידיהיה  ממנו הקטן למספר"גדול"  מספר z 

פר שלילי היא בהכרח מספר שלילי, ולכן זו בהכרח.  תוצאת מכפלה של מספר חיובי במסשלילי הוא 

ונבדוק גם בלבד, לצורך השלמת ההסבר נמשיך, התשובה הנכונה.  על אף שניתן לעצור בשלב זה, 

 (.4את תשובה )

z: (4) תשובה y x  . 

 מספרים חיוביים.  הם  z-ו y-שלילי, ו x כי נתון

למספר חיובי, יכולה  שווה להיות יכולה, יוביח ומספר שלילי מספר של הסכום תוצאת

 בהכרח אינו המספר של ערכו כי שמצאנו מכיוון. שלילי למספרשווה או  0-ללהיות שווה 

 .נפסלת היא ולכן, נכונה אינה התשובה, שלילי

 .(3) תשובה
 

  



  נתון::  השאלה .13
a

0
b
 

                a b      

 איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

 תשובות בדיקת+  מספרית דוגמה הצבת: 'א דרך :פתרון

aלמשל השאלה:  המקיימים את נתוני b-ו aשני מספרים  נציב 1  ו-b 1 ,התשובות את נבדוק כעת 

 :המוצעות

0: (1) תשובה b a   .בביטוי נציב כאשר a 1  ו-b 1 ,0: כי נקבל 2 

     0 1 1 0 b a 0 1 1            מכיוון שמצאנו כי הטענה נכונה, הרי  .

 את התשובה בשלב זה.  לפסול ניתןשלא 

a: (2) תשובה b 0   .נציב בביטוי  כאשרa 1  ו-b 1 :0, נקבל כי 0 

 1 1 0 a b 0        נפסלת.  מכיוון שקיבלנו טענה שאינה נכונה, הרי שהתשובה. 

2: (3) תשובה 2a b  .נציב בביטוי  כאשרa 1  ו-b 1 :1, נקבל כי 1 

 
2 2 2 21 1 a b    

 
 .נפסלתמכיוון שקיבלנו טענה שאינה נכונה, הרי שהתשובה   

2: (4) תשובה 2b a .  כאשר נציב בביטויa 1  ו-b 1 :1, נקבל כי 1 

 
22 2 21 1 a b    

 
 . נפסלתמכיוון שקיבלנו טענה שאינה נכונה, הרי שהתשובה   

 . (1) תשובה היא הנכונה התשובה כי לקבוע שניתן הרי, תשובות 3 שפסלנו מכיוון

 המוצעות התשובות ובדיקת אלגברית הבנה: 'ב דרך

כי  נתון
a

0
b
  ולכן ניתן להסיק כי אחד מהאיבריםa ו-b   .בנוסףהוא חיובי ואחד מהם בהכרח שלילי 

 הוא האיבר החיובי   bלהסיק כי  ניתן ולכן, האיברים הוא הגדול מבין שני bכי  נתון

 :המוצעות התשובות תא בדוקנ כעת.  שליליה איברהוא ה a-ו

0: (1) תשובה b a   . 

חיובי מאיבר( a) שלילי איבר של החיסור תוצאת bמספרבין  הפרשה) חיובית בהכרח היא 

 הביטוילקבוע כי  ניתן ולכן(, חיובי יהיה'קטן' תמיד  ספרלמ'גדול'  b a  בהכרח הוא 

לצורך  אך, זה בשלב לעצור ניתןבהכרח, ולכן  נכונה.  מצאנו כי הטענה שבתשובה חיובי

 .תרותהנו התשובות על נעבורההסבר  השלמת

a: (2) תשובה b 0   . 

חיובי  איברמחברים  כאשר bשלילי ואיבר a שווההחיובית, תוצאה  תוצאה קבלל ניתן 

 כי.  מכאן שלא ניתן לקבוע תשלילי תוצאה או שווה( 0-מ האיברים)כאשר מרחק שני  0-ל

 הביטוי a bנפסלת התשובהלכן ו, 0-מ קטן בהכרח. 

2: (3) תשובה 2a b .  

 מספר כל, שכן כאשר מעלים בריבוע חיובייםבהכרח ביטויים  הם2a יהביטוו 2b הביטוי

עלינו לדעת מי  ,על מנת לקבוע מי מהם גדול יותר ,כןל .תחיוביתוצאה  מקבלים 0-מ השונה

, 0-מ b-ו aמרחקם של  עלשלא ידוע לנו דבר  מכיוון. 0-"רחוק" יותר מ b-ו aמבין הבסיסים 

 נפסלת.  תשובההלכן ו ,בהכרחתשובה אינה נכונה נה שבהטעש הרי

  



2: (4) תשובה 2b a . 

 מספר כל בריבוע מעלים כאשר שכן, חיוביים ביטויים בהכרח הם2aוהביטוי  2b הביטוי

עלינו לדעת מי  ,ת לקבוע מי מהם גדול יותרעל מנ ,לכן .מקבלים תוצאה חיובית 0-מ השונה

-מ b-ו a.  מכיוון שלא ידוע לנו דבר על מרחקם של 0-"רחוק" יותר מ b-ו aמבין הבסיסים 

  .נפסלת התשובהו ,בהכרח נכונה אינה זו שתשובה הרי, 0

 .(1) תשובה
 

0:  נתון:  השאלה .14 x y   

 ובי?איזה מהביטויים הבאים בהכרח חי

 המוצעות התשובות בדיקת+ אלגברית  הבנה :פתרון

 שני, חיובית תהיה גורמיםשל שני  מכפלה תוצאתש מנת על חיובית.  y-ו xשל  מכפלתםכי  נתון

 נתונים שאין מכיוון.  שלילייםאו שניהם  חיוביים הםשני, כלומר סימן שוויצריכים להיות  םאיבריה

עלינו להתייחס לכל אחד מהם  ,המתאים הוא האפשריים מצביםה מבין מי לקבוע לנו שיעזרו נוספים

 המוצעות:  בדיקת התשובות בעתבנפרד 

2x: (1) תשובה y  . 

כאשר )הכרח חיובי ב הוא2y  .2y-ו xממכפלת שני איברים  מורכב שבתשובה ביטויה

ערכו של הביטוי תלוי  (, ולכןתחיובי, מקבלים תוצאה בריבוע 0-מ השונה מספרכל מעלים 

 מכיווןאז תוצאת הביטוי שלילית.  שלילי x, ואם תחיוביהביטוי  תחיובי תוצא x אם . x-ב

ולכן , חיובית בהכרחהיא  הביטוי תוצאתשני המצבים אפשריים, הרי שלא ניתן לקבוע כי ש

 .תשובהאת ה לפסול ניתן

3y: (2) תשובה x  .3ביטוי המורכב ממכפלת שני איברים  לפנינוx ו-y  . 

 את שני המצבים האפשריים:  נבדוק

 תוצאת ולכן ,שלילימספר  יהיה3x -שלילי, הרי ש x.  אם שניהם שליליים y-ו x( כאשר א

 . חיובית בהכרח תהיה ,שלילי מספר הוא שאף, y-ב ומכפלת

 חיובימעלים מספר  כאשר) חיובי בהכרח הוא 3x אזחיובי  x.  אם חיוביים y-ו x( כאשר ב

הוא מספר גם ש, y-ב 3xשל  ומכפלת, ולכן תוצאת (חיובית תוצאהנקבל  שהיא חזקה בכל

 חיובית. בהכרח תהיה , חיובי

 זולקבוע כי  ניתןש הרי, חיובית תוצאהכי בשני המצבים האפשריים נקבל  מצאנוש מכיוון

 .תשובותה יתר את ונבדוק נמשיך בלבד ההסבר השלמת לשם . הנכונה התשובה

: (3) תשובה x y  . 

: איברים שני ממכפלת מורכבבתשובה  הנתון ביטויה y ו-x . 

,שלילייםמספרים  הם y-ו x כאשר yומכפלת תוצאת.  חיובימספר  יהיה ( שלy- )

 . שליליתבהכרח  תהיה, שלילימספר  שהוא x-בהחיובי 

לב זה כי הרי שניתן לקבוע כבר בשחיובי,  בהכרחשנתבקשנו למצוא ביטוי שהוא  מכיוון

 התשובה נפסלת. 

y: (4) תשובה x  . 

מספרים  הם y גםו xגם  אם.  x-ו y ,איברים שנישל  סכומםמ מורכב הנתון ביטויה

 בהכרח שהוא ביטוי למצוא נתבקשנוש  .שלילי בהכרח יהיה הביטוישל  סכומו אז, שליליים

 .נפסלת התשובהתן לקבוע כבר בשלב זה כי ולכן ני, חיובי

 .(2) תשובה
 

  



  הם מספרים שלמים אשר אחד מהם חיובי והאחר שלילי. y-ו xכי  נתון:  השאלה .15

 ?חיובי בהכרח הוא הבאים מהמספרים איזה

 אלגברית ובדיקת התשובות המוצעות.  הבנה :פתרון

 המוצעות מהתשובות אחת בכל לבדוק לינוע שלילי והאחר חיובי מהאיברים אחד כי לנו שנתון מכיוון

 חיובי. y-שלילי ו x  (ב;  שלילי y-חיובי ו x  (א: האפשריים המצבים שני את

2x: (1) תשובה y  . 

מה תוצאת מכפלתם בכל אחד מהמצבים  נבדוק.  y-ו2xממכפלת שני איברים  מורכב הנתון ביטויה

  אפשריים: ה

 השונה מספר כל של ההעלאה תוצאת שכן, חיובי בהכרח הוא2xחיובי, אז  xשלילי.  אם  y-חיובי ו x(  א

 , תהיה שלילית. yבמספר השלילי  2x חיוביה מספרה מכפלת תוצאת.  חיוביתבריבוע היא  0-מ

 .נפסלת תשובההש הרי, חיובי בהכרח שהוא יטויב למצוא שנתבקשנו מכיוון

2x: (2) תשובה y  . 

 הביטוי ךער ולכן, חיובי בהכרח הוא2xכאמור הביטוי   .y-ו 2x ,שני איברים מחיסורמורכב  ביטויה

 תחיובי בהכרח תהיה הביטוי תוצאת, הוא שלילי yיים: אם את שני המצבים האפשר נבדוק.  y-ב תלוי

 y(, אך אם חיובי תמיד אוה'קטן',  מספרל'גדול'  מספר בין או ,שלילי למספר חיוביבין מספר  ההפרש)

 ממספר חיוביהפחתת מספר  תוצאתהביטוי, שכן  תוצאתתהיה  מההוא חיובי הרי שלא ניתן לדעת 

 בהכרח שהוא ביטוי למצוא שנתבקשנו מכיוון . 0-ל שווהשלילית או  ,חיובית להיות היכול אחר חיובי

 .נפסלת תשובההש הרי, חיובי

x: (3) תשובה y  . 

 :איברים שני ממכפלת המורכב ביטוי לפנינו x ו-y  . 

 אזחיובי,  x.  כאשר שלילי y-ו חיובי x אם( א xשל המכפלה תוצאת ולכן, שלילי בהכרח הוא (x- ) 

 .  חיוביתשהוא מספר שלילי, תהיה בהכרח  y-ב, השלילי

,  החיובי( x-) של המכפלה תוצאת ולכן, חיובי בהכרח( x-)שלילי, אז  x.  כאשר חיובי y-שלילי ו x אם( ב

, חיובית תוצאה נקבל המצבים בשני כי נושמצא מכיוון.  חיוביתשהוא מספר החיובי, תהיה בהכרח  y-ב

 . הנותרת התשובהאת  נבדוקהשלמת ההסבר  שםל . הנכונה התשובה זוש הרי

: (4) תשובה 
3

x y  . 

 חיובי האיברים אחדהנתון  לפיששלישית.  מכיוון  בחזקהשני איברים  של ממכפלהמורכב  ביטויה

משנה  אינהזוגית -שלילית.  מכיוון שחזקה אי בהכרח y-ו x של תםמכפל תוצאתש הרי, שלילי והאחר

 שהוא ביטוי למצוא שנתבקשנו מכיוון.  שליליבהכרח הוא בתשובה  הביטויהרי ש ,הבסיס של סימןהאת 

 .נפסלת שהתשובה הרי, חיובי בהכרח

 .(3) תשובה
 

  



 הם מספרים שלמים )חיוביים או שליליים(. b-ו a:  השאלה .16

: נתון
230 a 50  

     
20 b 20  

aהמינימלי של הביטוי  ערכו b הוא –  

aלמצוא את ערכו המינימלי של הביטוי  נתבקשנו :פתרון b את. על מנת לעשות זאת, ראשית נמצא 

, ומכאן ניתן להסיק כי הוא מספר שלם a כי נתון . b-ו aים הערכים אותם יכול לקבל כל אחד מהנעלמ
2a .תא נעלה אם כיעוד נתון  גם הוא מספר שלם a ש ומכאן, 50-ל 30בין  )שלם( נקבל מספר ,בריבוע-a 

 .  7- ,6-, 7, 6הבאים:  הערכיםיכול לקבל את 

נעלה  כאשר כיהוא מספר שלם. עוד נתון  גם 2bיק כי , ומכאן ניתן להסהוא מספר שלם b גם כי נתון

 ,3 ,2 ,1יכול לקבל כל אחד מהערכים הבאים:  b-ש ומכאן, 20-ל 0בין  )שלם( מספר נקבל בריבוע b את

4, -1, -2, -3 , -4 : 

או כאשר  6-ל שווהה a-ו( 4-)-ל השווה bבערך מוחלט יתקבל כאשר נחבר  ביטויהשל  מינימליה ערכו

 (. 6-)-השווה ל a-ו 4-השווה ל bנחבר 

 .(2) תשובה
 

 הם מספרים שלמים.  b-ו a:  השאלה .17

:  נתון
a b

0
b a
   

 בהכרח מספר שלילי. aנוסיף לנתוני השאלה את הנתון כי ____ , נוכל לקבוע כי  אם

  אלגברית  הבנה: פתרון

הוא מספר  a-ש בוודאות לקבוע לנו יאפשר השאלה נתוני םעשבשילוב  מחפשים תשובה ובה נתון אנחנו

 מהנתונים שברשותנו: b-ו aמסקנות לגבי  נסיקשלילי.  ראשית, 

כי  נתון
b

a
בהכרח חיובי והאחר בהכרח  b-ו aמהאיברים  אחדשניתן לקבוע כי  ומכאן, שלילי הוא 

 התשובות המוצעות. את  לבדוק נעבור כעת שלילי. 

 .(3) מתשובה נתחיל לכן, ביותר פשוטותה תשובותהמ הקהבדי את תחילנ נוחות מטעמי

a: (3) תשובה b . 

aכי יםעדיוינו הי אם b,  אחד מהם הסקנו כי שאלה, ה עם נתונינתון זה הרי ששילוב

 בהכרחהוא  a-ו החיובי האיבר בהכרחהוא  bלהסיק כי  ניתן האיברים חיובי והאחר שלילי,

 השלילי.   האיבר

שלילי,  a-ש בוודאות להסיק לנו שיאפשר נתון יש שבה תשובה למצוא תבקשנונש מכיוון

 הרי שזו התשובה הנכונה. 
  



 מספרית דוגמה הצבת: 'ב דרך

מנת לקיים את הנתון כי:  על
a b

0
b a
   דוגמאות מספריות:  שתילהציב נוכל 

a(  א 2 ו-b 1  .קבלנ :
a b

0
b a
   

2 1
0

1 2


 


   

2 1
0

1 2
     

  או

a(  ב 2 ו-b 1  .נקבל :
a b

0
b a
   

2 1
0

1 2


 


   
2 1

0
1 2

     . 

 הוא שלילי.  aנבדוק את התשובות המוצעות, על מנת למצוא את התשובה אשר מתקיימת רק כאשר  כעת

0: (1) תשובה a b  . 

a: לפיהו, השאלה נתוני את מתמקיי כי שמצאנוהדוגמאות המספריות  באחת נשתמש 2 

b-ו 1  . 0: קבלנ a b     0 2 1     0 1  .למצוא נתון המאפשר  נתבקשנו

 a כאשרגם  מתקיים שבתשובהן כי הנתו מצאנובהכרח מספר שלילי.  מכיוון ש aלקבוע כי 

 . נכונה אינה תשובהשה הרי, חיוביהוא 

2: (2) תשובה 2b a  . 

aכי מקיימת את נתוני השאלה, ולפיה:  שמצאנוהמספריות  הדוגמאותבאחת  נשתמש 2 

b-ו 1  . 2: נקבל 2b a    
2 21 2    1 4 נתבקשנו למצוא נתון המאפשר  .

 aכאשר גם בהכרח מספר שלילי.  מכיוון שמצאנו כי הנתון שבתשובה מתקיים  aלקבוע כי 

 חיובי, הרי שהתשובה אינה נכונה. 

a: (3) תשובה b . 

aהמספריות שמצאנו כי מקיימת את נתוני השאלה, ולפיה:  הדוגמאות באחת נשתמש 2 

b-ו 1  . נקבל :a b   2 1  מכיוון שדוגמה מספרית זו אינה מקיימת את נתוני  .

a, ולפיה: שמצאנו השאלה, נציב את הדוגמה השנייה 2 ו-b 1 :ונקבל ,a b   

2 1 שוויון נכון, ולכן בשלב זה ניתן לקבוע כי התשובה מתקיימת כאשר -.  קיבלנו איa 

לא ניתן לסמן את התשובה, ולכן ובות, תש 3מכיוון שלא פסלנו עדיין זה  בשלבהוא שלילי.  

 . (4) תשובה את לפסול ניתן האם ונבדוק נמשיך

b: (4) תשובה a  . 

aהמספריות שמצאנו כי מקיימת את נתוני השאלה, ולפיה:  הדוגמאותבאחת  נשתמש 2 

b-ו 1 .  נקבל :b a   1 2    1 2 נתבקשנו למצוא נתון המאפשר  .

 aכאשר גם בהכרח מספר שלילי.  מכיוון שמצאנו כי הנתון שבתשובה מתקיים  aלקבוע כי 

 חיובי, הרי שהתשובה אינה נכונה.

 (. 3כך ניתן לקבוע כי התשובה הנכונה היא תשובה )לפיו(, 4)-( ו2(, )1פסלנו את תשובות )

 .(3) תשובה
 

  



x:  נתון:  השאלה .18 y z      x, y,z 0       

  נכונה? אינה בהכרחמהטענות  איזו

  המוצעות התשובות בדיקת+ מספרים  הצבת :פתרון

 את המקיימיםעל התשובות וננסה להציב מספרים  נעבורנכון,  אינו בהכרחמה  שנשאלנו מכיוון

להיות  יכולהכי הטענה הנטענת בה  נמצא שבה תשובהכל  נפסול, השאלה לנתוני והמתאימים תשובהה

 נכונה.  

z: (1) תשובה x x y    . 

x נציב אם 1  ;y 2 ו-z 3 :נקבל ,z x x y        3 1 1 2      

3 2    .נפסלת התשובהנכון, הרי ש שוויון-אי קיבלנוש מכיוון. 

z: (2) תשובה x  . 

x: כי נציב אם 3  ו-z 1 :ונקבל ,z x   1 3   1 3 .קיבלנוש מכיוון 

 .נפסלת שהתשובה הרינכון,  וויוןש-אי

x: (3) תשובה z y  .  

x נציב אם 2  ;y 1  ו-z 0  .נקבל: x z y    2 0 1     . 

 נכון, הרי שהתשובה נפסלת. שוויון-אי שקיבלנו מכיוון

 ההסבר השלמת לשם.  הנכונה התשובה היא (4) תשובה כי לקבוע שניתן הרי, תשובות 3 שפסלנו מכיוון

 .התשובה את נבדוק

1: (4) תשובה x   וגםz 2   . 

zנתוני התשובה  לפי 2  לפי נתוני השאלה .x קטן מ-z אם ערכו של .z (, הרי -2)-קטן מ

 (.  2-)-הקטן ממנו, חייב אף הוא להיות קטן מ xשערכו של 

1נתוני התשובה  לפי x   .ש יתכן לא-x ולכן(, -1)-מ גדולזמנית גם  בוו( -2)-יהיה קטן מ 

 זו התשובה הנכונה. 

 .(4) תשובה
 

  



x:  נתון:  השאלה .19 0 y 1 z x     

 ? ביותר גדולה הוא הבאים מהביטויים איזה

 התשובות המוצעות ובדיקת: הצבת מספרים מהראש 'א דרך :פתרון

: למשלינו לבחור מספרים בהתאם לנתוני השאלה, על ראשית
1

y
2

 ;z 2  ; x 3 : 

: (1) תשובה
x

z
 -1.5נקבל את הערך , ונציב את המספרים שבחרנו .  

3

2

 
 

 
. 

: (2) תשובה
y

z
הערך  אתנקבל , ונציב את המספרים שבחרנו .  

1

4
 

1

1 12

2 2 2

 
 

   
  
 

 .  

, והערך שקיבלנו בתשובה זו גדול מהערך ביותר הגדול הביטוי את מחפשים שאנו מכיוון

 (. 1זה את תשובה ) בשלב כברניתן לפסול  (, 1שקיבלנו בתשובה )

 של הביטוי הוא  כוער כי נקבלו, שבחרנו המספרים את נציב.  2xy: (3) תשובה
3

4
 

2
1 1

3 3
2 4

  
         

 שקיבלנו והערך, ביותר הגדול הביטוי את מחפשים שאנו. מכיוון 

 את לפסולבשלב זה  כבר ניתןש הרי(, 2) בתשובה שקיבלנו הביטוי מערך קטן, זו בתשובה

 . התשובה

: (4) תשובה
2

z

y
 8הערך   אתנקבל , ונציב את המספרים שבחרנו . 

2

2 2 4
2

1 11
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 . 

(, 2תשובה )ערכה של תשובה זו גדול מ, והערך במחפשים את הביטוי הגדול ביותר מכיוון

 הנכונה. זו התשובה הרי ש

  



 הבנה אלגברית: דרך ב'

נתבקשנו למצוא את הביטוי שערכו הגדול ביותר, ולכן ראשית נבדוק ערכו של מי מהביטויים המוצעים 

 שלילי. מהם הוא חיובי וערכו של מי 

: (1) תשובה
x

z
מורכב מחלוקת מספר שלילי במספר חיובי, ולכן התוצאה תהיה בהכרח  הביטוי .  

 שלילית. 

: (2) בהתשו
y

z
.  הביטוי מורכב מחלוקה של שני מספרים חיוביים, ולכן התוצאה תהיה בהכרח חיובית.  

 (. 1מכיוון שאנו מחפשים את הביטוי הגדול ביותר ניתן לפסול בשלב זה את תשובה )

 .  2y-ו x רמיםגו שני של הממכפל מורכב ביטויה.  2xy: (3) תשובה

 2y-מקבלים תוצאה חיובית, הרי ש 0-מ השונה מספר כלשכאשר מעלים בריבוע  מכיוון

 , שלילי, אשר לפי הנתונים הוא x-בהחיובי  2y של מכפלתו.  תוצאת חיובי בהכרח הוא

 את לפסול ניתן ביותר הגדול הביטוי את מחפשים שאנו מכיוון  .שליליתבהכרח  תהיה

 גדולה יותר. בהכרח, כלומר חיובית (2) תשובה שכן זה בשלב התשובה

: (4) תשובה
2

z

y
 .  2y-ו z איברים שני בין הקמחלו רכבוהמ ביטוי לפנינו . 

2y ו, חיובי מספר הוא-z הוא חיובי, ומכאן שהביטוי בהכרח חיובי.  אף 

 : .הללו תשובותהלהשוות בין שתי  עלינו, חיובי ביטוי( 2) בתשובהשקיבלנו גם  מכיוון

: (2) תשובה
y

z
 .  (z) 1-מ הגדול חיוביבמספר  המחולק( y) חיובימשבר  מורכב. הביטוי  

שבר, מכיוון שהמונה קטן מהמכנה.  בהכרח היא 1-מ הגדול במספר חיובי מספר של חלוקה תוצאת

 ( היא בהכרח שבר חיובי.2לפיכך, תוצאת הביטוי בתשובה )

: (4) תשובה
2

z

y
 חיובי בשבר יםמחלק, אשר (z) 1-מ הגדול ממספר מורכב הביטוי.   2y  .וקתחל 

 בתשובה הביטוי תוצאת, לפיכך. 1-מ הגדולהבשבר חיובי, בהכרח נותנת תוצאה  1-הגדול מ חיובי מספר

 .1-מ הגדול מספר בהכרח היא( 4)

 הוא( 2) בתשובה הביטוי של וערכו, 1-מ הגדול חיובי מספר הוא( 4) תשובהב הביטוי של ערכוכי  מצאנו

 ביותר.  גדולה הביטוי הוא( 4) בתשובה שהביטוי ומכאן, חיובי שבר

 .(4) תשובה
 

  



 .  0-גדול מ y-ו x: הממוצע של נתון:  השאלה .20

 נכונה?  אינהמהאפשרויות הבאות בהכרח  איזו

 . המוצעות התשובות בדיקת+  מספרים הצבת :פתרון

  . סימן שוני y-ו x: (1) תשובה

x אם, למשל . 0-מ גדולשלהם  שהממוצעשוני סימן  מספריםשני  למצוא עלינו 4 

y-ו 2  ,של הממוצע x ו-y  1-ל שווהיהיה 
 4 2x y 2

2 2 2

  
   

 
 .   

 כי לקבוע שניתן הרי, 0-מ גדול שלהם הממוצע אשר סימן שוני מספרים זוגשמצאנו  מכיוון

 .נפסלת, ולכן התשובה תיתכן תשובהשב הטענה

x: (2) תשובה y 0   . 

 אם.   למשל, 0-והממוצע שלהם גדול מ 0-ל שווה מכפלתם אשר מספרים שני למצוא עלינו

x 4 ו-y 0 הממוצע של ,x ו-y 2-יהיה שווה ל 
x y 4 0 4

2 2 2

  
   

 
   . 

 שניתן הרי, 0-והממוצע שלהם גדול מ 0-ל ווהש מכפלתם אשר מספרים זוג שמצאנו מכיוון

 .נפסלת התשובה ולכן, תיתכן שבתשובה הטענה כי לקבוע

.  0-מ גדול שלהם הממוצע אשר סימן שווי מספרים שני למצוא עלינו.  סימן שווי y-ו x: (3) תשובה

x אםלמשל,  4 ו-y 2 הממוצע של ,x ו-y 3-יהיה שווה ל 
x y 4 2 6

2 2 2

  
   

 
   . 

 כי לקבוע שניתן הרי, 0-מ גדול שלהם הממוצע אשר סימן שווי מספרים זוג שמצאנו מכיוון

 .נפסלת התשובה ולכן, תיתכן שבתשובה הטענה

בה תשו –היא התשובה הנותרת  הנכונה תשובהה כיבשלב זה  כבר לקבוע ןתשובות נית 3 נושפסל מכיוון

 .אותה גם נבדוק ההסבר השלמת לצורך ולםא(, 4)

x: (4) תשובה y 0  . הסכום של  אם.  ממוצע שווה לסכום לחלק למספר איבריםx ו-y אז ,0-ל שווה 

 :0-ל שווה בהכרח שלהם הממוצע גם
x y 0

2 2

 
  

 
  . 

x שבו במצבמצאנו כי ש מכיוון y 0   יו הממוצע של מתקיים הנתון לפ לאx ו-y גדול 

 .הנכונה התשובה שזו הרי, 0-מ

 .(4תשובה ) 
 


