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 (8-1)שאלות  

 הם מספרים שלמים. B-ו A :השאלה .1

BA  .הוא מספר זוגי 

 תיתכן? לא איזו מהאפשרויות הבאות בהכרח 

 : הבנה אלגברית דרך א': פתרון

BAאם תוצאת המכפלה   .היא זוגית, הרי שלפחות אחד מגורמי המכפלה הוא זוגי 

 שניהם זוגיים.  B-ו A-זוגי, ויתכן ש B-זוגי ו-הוא אי A-זוגי, יתכן ש-אי B-זוגי ו A-כלומר, יתכן ש

  מצב זה יתכן, הרי שהתשובה נפסלת.מצאנו כי .  מכיוון שהם מספרים זוגיים B-ו A  :(1תשובה )

זוגי, הרי שסכומם של -.   אם אחד מהמספרים זוגי והאחר איזוגי-הוא מספר אי BA:  (2תשובה )

 המתואר אפשרי, הרי שהתשובה נפסלת. זוגי.  מכיוון שמצאנו כי המצב -המספרים יהיה אי

 .  זו התשובה הנכונה. זוגיים-הם מספרים אי B-ו A :(3תשובה )

BAתוצאת המכפלה מכיוון ש היא זוגית, הרי שלפחות אחד מגורמי המכפלה הוא זוגי ,

  .זוגיים-יהיו מספרים אי Bוגם  Aומכאן שלא יתכן שגם 

, לפחות אחד מגורמי המכפלה הוא זוגי.   מצאנו כי הוא מספר זוגי B-זוגי ו-ר איהוא מספ A :(4תשובה )

 יהיה מספר זוגי. B-זוגי, ו-יהיה מספר אי A-ומכאן שיתכן ש

 : הצבת דוגמה מספריתדרך ב'

BAתוצאת המכפלה נתון כי  ,דוגמה כי נציב ל היא זוגית, ומכאן שלפחות אחד מגורמי המכפלה הוא זוגי

1A  2-וB( ו2.  הצבה זו פוסלת את תשובות )-(4 .) 

2Aכעת נציב כי שני המספרים הם זוגיים   2-וB( 1.  הצבה זו פוסלת את תשובה .) 

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

 .(3) תשובה
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 מהן אדומות. 6-מהן חמוצות, ו 6סוכריות:  10לנדב יש  :השאלה .2

 ביותר האפשרי של סוכריות אדומות וחמוצות שיש לנדב?  הקטןמה המספר 

סוכריות  6לנדב יש ידוע כי זוהי שאלת חפיפה ובה נתבקשנו למצוא את החפיפה המינימלית.  : פתרון

סוכריות אדומות וחמוצות  12ל יש לו בסך הכו כלומרסוכריות אדומות,  6-ו חמוצות  .  מכיוון 66

סוכריות נספרו פעמיים, כלומר הן גם  2הרי שלפחות  12סוכריות ולא  10שנתון שלנדב יש בסך הכול 

ומכאן שזה  גם חמוצותסוכריות שהן גם אדומות ו 2אדומות וגם חמוצות.  לסיכום: לנדב יש לפחות 

 .המספר הקטן ביותר האפשרי של סוכריות אדומות וחמוצות שיש לנדב

 .(2) תשובה
 

 . Oבסרטוט שלפניכם מעגל שמרכזו   :השאלה .3

A ,B ו-C .הן נקודות על היקף המעגל 

AB  .הוא קוטר במעגל 

 שווה באורכו לרדיוס המעגל. ACנתון: 

? 

גודלה של למציאת ניתן להניח כי הדרך כלשהן זוויות ם של גדליבסרטוט ן שלא נתונים מכיוו :פתרון

 .  משולשים מיוחדיםאמצעות תהיה ב αזווית 

 כלומר , °90-היא שווה למכאן שו ,היא זווית היקפית במעגל אשר נשענת על הקוטר ACBזווית 

  זווית.  -הוא משולש ישר ABCמשולש 

שווה  AC.  כמו כן, נתון כי אורכה של הצלע R2AB-, הוא קוטר המעגל, ומכאן שABהמשולש  יתר

הוא משולש זהב,  מאורך אחד הניצבים 2גדול פי בו אורך היתר שזווית -לרדיוס המעגל.  משולש ישר

 ן ש:ומכא, °30שבו מול הניצב הקטן, הניצב השווה למחצית היתר, נמצאת זווית בת  30. 

 (.3) תשובה
 

 . 6עד  1אמנון מטיל קובייה הוגנת שעל פאותיה המספרים : השאלה .4

 לאחר כל הטלה, אמנון רושם על דף את התוצאה שהתקבלה.

 הטלות של הקובייה, אמנון חישב את סכום התוצאות. 10לאחר 

 ?10מה הסיכוי שסכום תוצאות ההטלות יהיה 

ולכן לשם כך נחשוב אילו  10יהיה  ההטלות 10למצוא מה הסיכוי שסכום תוצאות עלינו : פתרון

, צריך 10-הטלות והסכום הנדרש שווה גם הוא ל 10לסכום זה.  מכיוון שיש  תוצאות הטלה מתאימות

בכל אחת מן ההטלות  1לקבל את התוצאה  101 גדולה אם בהטלה כלשהי נקבל תוצאה ה, שכן 

 .10-גדול מהכולל יהיה בהכרח סכום ה, 1-מ

אפשריות מספר התוצאות הבהרצויות לחלק אפשרויות הסיכוי שווה למספר ה ,לפי נוסחת ההסתברות

, ומכאן מביניהן אחתהיא תוצאה אפשרית  1הספרה , אשר תוצאות אפשריות 6בקובייה יש .  הכולל

-ה להטלת קובייה הוגנת שווכל אחת ב 1 תוצאה סיכוי לקבלשה
6

1
  . 

סיכויים של כל האירועים.  הסתברות מספר אירועים שווה למכפלת הל שלהתרחשותם הסתברות ה

-בכל אחת מן ההטלות שווה ל 1כאמור, הסיכוי לקבל 
6

1
 10ללא תלות במספר ההטלה ויש בסך הכול  

 1כפול הסיכוי לקבל  1ההטלות שווה לסיכוי לקבל  01-בכל אחת מ 1הטלות.  מכאן שהסיכוי לקבל 

-קוביות שווה ל 10בהטלת  1לכן הסיכוי לקבל פעמים, ו  10בסך הכול

10

6

1








. 

 .(4) תשובה
 

  



 - 3 -  

 בע"מבית ספר לפסיכומטרי  800-כל הזכויות שמורות ל©  

 . 18:20בגנון "יפית" יש בנים ובנות.  היחס בין מספר הבנים למספר הבנות הוא  :השאלה .5

  - ותלכל הפחסך כל הילדים בגנון הוא 

מה המספר .  על מנת למצוא את מספר הפריטים המינימלי יש לבדוק שאלת יחסיםלפנינו  :פתרון

, 18:20היחס.  נתון כי היחס בין מספר הבנים למספר הבנות הוא המינימלי שאליו ניתן לצמצם את 

, ונקבל 2-היחס באגפי נצמצם את היחס.  נחלק את שני , ומכיוון שיחס זה אינו היחס המצומצם ביותר

מכיוון שלא ניתן לצמצם יחס זה, הרי שניתן לקבוע כי  .  9:10שהיחס בין מספר הבנים למספר הבנות הוא 

ילדים  19לכל הפחות בגנון יש בנות, כלומר  10-בנים ו 9לכל הפחות יש  910. 

 .(3) תשובה
 

x2xxנתון:  : השאלה .6  

               254x
2
 

?x  

 תחיל את פתרון התרגיל מפישוט הנתון.  אותו, עלינו להניתן לפשט אשר כאשר יש נתון :  פתרון

x2xx במשוואה    ניתן להחסירx  :משני הצדדים.  כאשר נעשה זאת נקבלxx . 

 או 0-שווה ל xמהנתון כי ניתן להסיק או חיובי, ולכן  0-שווה לערך מוחלט א בערכו של ביטוי אשר נמצ

 (.  2)-( ו1ניתן לפסול את תשובות ).  מכאן ששלילישהוא 

 אלגברי או בעזרת בדיקת תשובות. פישוטכעת ניתן לפתור את השאלה בעזרת 

 בדיקת תשובות: דרך א'

1x-.  נציב ש-1: (3תשובה )   :במשוואה השנייה, ונקבל  2541
2
  2532   9 25  .

 3מכיוון שפסלנו שזו אינה התשובה הנכונה.  הרי , אינה נכונהשמשוואה קיבלנו מכיוון ש

ם את ( כתשובה נכונה, אולם לשם השלמת ההסבר נבדוק ג4תשובות ניתן לסמן את תשובה )

 (.4תשובה )

9xכי נציב  .  -9: (4תשובה )   :במשוואה השנייה, ונקבל  2549
2
    255

2
  

2525   . ומכאן שזו התשובה הנכונה., משוואה נכונהקיבלנו 

בצורה זו לא ניתן לפסול  אולםה הראשונה, ניתן לפתור את השאלה גם ללא פישוט של המשווא הערה:

 .ללא בדיקתן (2)-( ו1את תשובות )

 פישוט אלגברי :דרך ב'

נתון כי   254x
2
 ,54-מכאן ייתכנו שתי תוצאות: ייתכן שx , 54-וייתכן שx   .

 נפתור את כל אחת מן המשוואות בנפרד.

54xם המשוואה נתחיל ע  1משני צדי המשוואה, ונקבל:  4.  נחסירx נתון זה אינו .  מכיוון ש

 זו אינה התשובה הנכונה., הרי שהמשוואה הראשונהמקיים את 

54xכעת נפתור את המשוואה   9משני צדי המשוואה, ונקבל  4.  נחסירx  מכיוון  .

 זו התשובה הנכונה.מתאימה למשוואה הראשונה, הרי ששהתוצאה שהתקבלה 

 .(4) תשובה
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בסרטוט שלפניכם משושה משוכלל ומתומן משוכלל שיש להם צלע : השאלה .7

 משותפת. 

 לפי נתונים אלה והנתונים שבסרטוט,  

?  

, אחת מהזוויות הפנימיות של α.  הזווית αעלינו למצוא את הזווית : פתרון

המשושה, ואחת מהזוויות הפנימיות של המתומן משלימות לזווית עגולה, 

וזווית  120°-.  זווית פנימית במשושה משוכלל שווה ל360°-ל משלימות כלומר

ומכאן ש: , °135-פנימית במתומן משוכלל שווה ל 360135120 

  360255. 

משני צדי המשוואה, ונקבל:  °255נחסר  105. 

 .(1) תשובה
 

 מטרים.  250שורות של גפנים.  אורך כל שורה הוא  6בכרם יש : השאלה .8

 גילה ודנית עובדות בבציר הענבים.

 מטרים בשעה.  30מטרים בשעה, קצב התקדמותה של דנית הוא  20קצב התקדמותה של גילה הוא 

 מה שעות יסיימו גילה ודנית יחדיו לבצור את הכרם כולו?בכ

.  כדי למצוא כמה זמן ייקח לגילה ודנית לבצור העובדים יחד ובה שני פועלים זוהי שאלת הספק: פתרון

גילה ידוע קצב ההתקדמות של עלינו למצוא את ההספק המשותף שלהן.  מכיוון ש כולו יחדיו את הכרם

לסכום ההספקים של השתיים.  ההספק של גילה שווה יחדיו משותף שלהן ההספק הבשעה, הרי שודנית 

 50מטרים בשעה, ומכאן שההספק של שתיהן יחד הוא  30מטרים בשעה, וההספק של דנית הוא  20הוא 

מטרים בשעה   3020 . 

 .  מטרים בשעה אחת 50מצאנו כי הספקן של גילה ודנית יחד הוא 

לבצור לגילה ולדנית הזמן שיידרש ומכאן ש, 50-מ 5פי כמות הגדולה , מטרים 250יש  בכל שורת גפנים

 שעות, 5.  אם הזמן הדרוש לבצור כל שורה הוא שורות גפנים 6 .  בכרם יששעות 5הוא  שורת גפניםכל 

שעות  30לבצור את כל הכרם הוא לגילה ולדנית הרי שהזמן שיידרש  65. 

 .(3) תשובה
 

היא נקודה  Dזווית.  -הוא משולש קהה ABCבסרטוט שלפניכם : השאלה .9

 . BCהמשך הצלע על 

 לפי נתונים אלה והנתונים שבסרטוט, 

  )בס"מ(? BCמה אורכה של הצלע 

.  ADCומשולש  ADBבסרטוט שני משולשים ישרי זווית, משולש : תרוןפ
ניתן ומכאן ש, שתי צלעותנתון אורכן של שני המשולשים כל אחד מב

אורכה של  הצלע השלישית בעזרת משפט פיתגורס. אורכה של את למצוא 
BC  שווה לאורך הצלעDC  פחות הצלעDB . 

ניתן .  1-שווה ל ADואורך הניצב  2-שווה ל AB: במשולש זה אורך היתר ADBנתבונן במשולש  -

BD :2למצוא באמצעות משפט פיתגורס את אורכה של  2 21 BD 2   21 BD 4   
2BD 4 1   2BD 3  BD 3. 

ניצב אותו שווה למחצית היתר הזווית שמול  יםהניצבאחד במשולש ישר זווית בו אורך הערה: 
.  במשולש כזה הניצב הגדול, כלומר זה שמול 60°-והזווית שמול הניצב השני שווה ל, 30°-שווה ל

 3-שווה ל DBמהניצב הקטן.  מכאן שאורך הניצב 3, שווה לפי °60-הזווית ששווה ל

  31. 

.  מכאן 1-שווה ל ADואורך הניצב  3-שווה ל AC: במשולש זה אורך היתר ADCנתבונן על משולש  -

222שלפי משפט פיתגורס:  3DC1   9DC1 2  . 
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8DC2משני צדי המשוואה, ונקבל:  1נחסר  . 

8DCנוציא שורש ריבועי משני צדי המשוואה, ונקבל:  . 

3DB-נסכם: קיבלנו ש  8-ושDC  אורך הצלע  .BC  שווה להפרש בין אורך הצלעDC  לבין

38AB, ומכאן ש: DBאורך הצלע  . 

 .(2) תשובה
 

 (14-10)שאלות  הסקה מטבלה

 עיינו היטב בטבלה שלפניכם, וענו על חמש השאלות שלאחריה.

 לפניכם טבלה ובה פירוט על מכירות ורווחים במפעל לייצור תכשיטים.

בטבלה מוצגים בעבור כל תכשיט, מספר  טבעת, צמיד, ענק ושעון.  –במפעל זה מיוצרים ארבעה סוגי תכשיטים 

היחידות המיוצרות בכל אחד מהחודשים ינואר עד אפריל, המחיר בו הוא נמכר לחנויות, ואחוז הרווח החודשי 

 ממכירת כל יחידה.  

 רות מכל אחד מסוגי התכשיטים.הערה: מדי חודש מוכר המפעל את כל היחידות המיוצ

 12,000שעונים במחיר של  12לדוגמה: במהלך החודשים ינואר עד אפריל מיוצרים ונמכרים במפעל מדי חודש 

 שקלים. 1,200ממחירו, שהם  10%רווח של למפעל שקלים ליחידה.  מכירת שעון בחודש ינואר הניבה 

 

 סוג התכשיט טבעת צמיד ענק שעון

12 25 60 40 
 ר יחידות שיוצרומספ

 )בשקלים(מחיר ליחידה  2,000 6,000 9,000 12,000

 ינואר 20% 25% 15% 10%

אחוז הרווח 

 החודשי

 )ממכירת יחידה(

 פברואר 60% 20% 50% 70%

 מרץ 25% 35% 20% 75%

 אפריל 40% 50% 75% 80%

 
 .בתשובתכם לכל שאלה התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות שימו לב:
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 השאלות 

 מה היה ההפרש )בשקלים( בין הרווח ממכירת צמיד לרווח ממכירת שעון בחודש ינואר? : השאלה .10

את הרווח ממכירת שעון ואת הרווח ממכירת צמיד על מנת לענות על השאלה, עלינו למצוא  :פתרון
 בחודש ינואר.

, שהם %25בחודש ינואר הוא ו שקלים והרווח ממכירת 6,000הוא צמיד מחירו של 
4

1
הצמיד ממחיר  











100

25
שקלים  1,500.  מכאן שהרווח ממכירת צמיד בחודש ינואר הוא 










4

1
000,6. 

ממחיר השעון  10%.  10%בחודש ינואר הוא שעון שקלים והרווח ממכירת  12,000הוא שעון מחירו של 
שקלים  1,200, ומכאן שהרווח ממכירת שעון בחודש ינואר הוא 10-ב חלקלשווים למחיר השעון 











10

200,1
 .שניתנה בהקדמה לטבלההדוגמה גם מי ששם לב, זו ל  . 

שקלים  300ההפרש בשקלים בין הרווח ממכירת צמיד לרווח ממכירת שעון בחודש ינואר היה 

  200,1500,1. 

 .(3) תשובה
 

מהחודשים המתוארים בטבלה,  ככל שמחיר התכשיט היה גבוה יותר, כך אחוז הרווח בכמה : השאלה .11
 ממכירתו היה גבוה יותר?

גדל ככל שמחיר התכשיט עולה.   עלינו למצוא את החודשים בהם אחוז הרווח ממכירת תכשיט: פתרון
 מהקטן לגדול: שעון < ענק  < צמיד < טבעת ים התכשיט ימחירנסדר את 

הוא טבעת אחוז הרווח ממכירת , באיזה מהחודשים: כל אחד מהחודשים שבטבלהבי כעת נבדוק לג
גבוה מאחוז הרווח , אחוז הרווח ממכירת ענק גבוה ממנו הנמוך ביותר, אחוז הרווח ממכירת צמיד

, או מבחינה ויזואלית אחוז הרווח הוא הגבוה ביותרשאחוז הרווח ממכירת שעון ממכירת צמיד ונמוך מ
 לשמאל.  עולה מימין

 אינו הנמוך ביותר, ולכן התשובה נפסלת.  2)0%) טבעת: בחודש זה אחוז הרווח ממכירת חודש ינואר

  .אינו הנמוך ביותר, ולכן התשובה נפסלת 6)0%) טבעתאחוז הרווח ממכירת : חודש פברואר

התשובה אחוז הרווח ממכירת טבעת אינו הנמוך ביותר, ולכן הרווח אחוז בחודש זה גם : חודש מרץ
 נפסלת.

אחוז הרווח ממכירת טבעת הוא הנמוך ביותר זה: בחודש חודש אפריל 40% הרווח ממכירת צמיד ,

 50%  אחוז הרווח ממכירת ענק ,ממנוגבוה 75% ת צמיד, ואחוז הרווח גבוה מאחוז הרווח ממכיר

וןממכירת שע 80% עולה ככל שמחירו של המוצר חודש זה אחוז הרווח במכאן ש.  ביותרגבוה הוא ה

 .עולה

 מתאים.הוא היחיד החודש אפריל כי מצאנו 

 .(1) תשובה
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 שקלים. 1,200מכירת תכשיט מסוים מניבה רווח של : השאלה .12

 יכול להיות תכשיט זה? לאאיזה מהבאים 

 על התשובות המוצעות: נעבור: פתרון

 200הם  2,000-מ 10%שקלים.   2,000טבעת.  מחירה של טבעת הוא : (1תשובה )









10

000,2
ומכאן  

 2,000-מ 60%, מהווים 200-מ 6, שהם פי 1,200-ש









200

200,1
  .  

חודש זה הרי שב, הטבעת ממחיר 60%הוא ממכירת טבעת בחודש פברואר הרווח מכיוון ש
 התשובה נפסלת., ולכן שקלים 1,200-הרווח ממכירת טבעת שווה להיה 

 600הם  6,000-מ 10%שקלים.   6,000מחירו של צמיד הוא : צמיד.  (2תשובה )









10

000,6
ומכאן , 

בחודש פברואר .  הרווח 6,000-מ 20%, מהווים 600-מ 2, שהם פי שקלים 1,200-ש
 1,200-שווה לבחודש זה ממחירו, ולכן הרווח ממכירת צמיד  20%-לממכירת צמיד שווה 

 שקלים.  התשובה נפסלת.

 900הם  9,000-מ 10%שקלים.   9,000מחירו של ענק הוא   ענק.: (3תשובה )









10

000,6
-ומכאן ש 

, שהם פי 1,200
3

4
%, מהווים 900-מ 

3

40
מהחודשים המתוארים חודש .  באף 0009,-מ 

%-שווה לאינו  הרווח ממכירת ענק
3

40
 1,200המכירה של ענק לא הניבה ומכאן ש,  

 .  זו התשובה הנכונה.שקלים

 .(3) תשובה
 

 מה מחיר המכירה הממוצע שבו מוכר המפעל טבעות וצמידים בכל חודש? :השאלה .13

טבעות וצמידים בכל חודש.  לשם כך, נשתמש  יר המכירה הממוצע שללמצוא את מח נתבקשנו: פתרון

מספר  יההכנסות מצמידים וטבעות חלקהכול בנוסחת הממוצע, לפיה המחיר הממוצע שווה לסך 

  הפריטים הכולל שנמכר: 

טבעות, מכאן שסך ההכנסות  40ים בכל חודש ל נמכרוובסך הכ, שקלים 2,000הוא טבעת מחיר ה

-הוא טבעות  ממכירתהחודשי  40 2,000.   ים ובסך הכול נמכר, שקלים 6,000הוא צמיד מחירו של

-ממכירת צמידים שווה להחודשי צמידים, ומכאן שסך ההכנסות  60מדי חודש  60 6,000  . 

 100-שווה למדי חודש נמכרו אשר  והטבעותהצמידים מספר  40 60 .  

מכאן שמחיר המכירה הממוצע שבו מוכר המפעל טבעות וצמידים בכל חודש שווה ל: 

40 2,000 60 6,000

100

  
  

 1

1

100 40 20 60 60

100

   
  40 20 60 60    800 3,600  

4,400. 

 .(4) תשובה
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בכמה מהחודשים המתוארים היחס בין אחוז הרווח ממכירת ענק לאחוז הרווח ממכירת צמיד : השאלה .14

 היה שווה ליחס בין מחיר ענק למחיר צמיד? 

עלינו למצוא בכמה מהחודשים המתוארים בתרשים היה היחס בין אחוז הרווח ממכירת ענק  :פתרון

 מיד.  לאחוז הרווח ממכירת צמיד שווה ליחס בין מחיר ענק למחיר צ

שקלים, ומכאן שהיחס בין מחיר ענק  6,000שקלים ומחיר צמיד הוא  9,000, מחיר ענק הוא הטבלהעל פי 

שווה ל:  למחיר צמיד
9,000

6,000
  

9

6
  

3

2
. 

 ממכירת צמיד בכל אחד מהחודשיםאת אחוז הרווח ממכירת ענק ואחוז הרווח נבדוק בטבלה כעת 

 נמצא את היחס ביניהם ונראה אם הוא שווה ליחס בין מחיריהם כפי שמצאנו לעיל:המתוארים בתרשים, 

ומכאן שהיחס  %25ואחוז הרווח ממכירת צמיד היה  %15אחוז הרווח ממכירת ענק היה  ינוארבחודש 

: שני התכשיטים הואממכירת  הרווח בין אחוז
15

25
  

3

5
בין מחירי .  היחס שהתקבל אינו שווה ליחס 

 התכשיטים. 

ומכאן שהיחס , %20ואחוז הרווח ממכירת צמיד  %50אחוז הרווח ממכירת ענק היה היה  פברוארבחודש 

: שני התכשיטים הואהרווח ממכירת י אחוזבין 
50

20
  

5

2
בין מחירי .  היחס שהתקבל אינו שווה ליחס 

 .התכשיטים

ומכאן שהיחס בין  35%ואחוז הרווח ממכירת צמיד היה  %20אחוז הרווח ממכירת ענק היה  מרץבחודש 

: התכשיטים הואהרווח ממכירת  יאחוז
20

35
  

4

7
בין מחירי שהתקבל אינו שווה ליחס .  היחס 

 .התכשיטים

ומכאן שהיחס  %50ואחוז הרווח ממכירת צמיד היה  %75אחוז הרווח ממכירת ענק היה  אפרילבחודש 

: התכשיטים הואהרווח ממכירת  יאחוזבין 
75

50
  

3

2
בין מחירי .  היחס שהתקבל שווה ליחס 

 .תכשיטיםה

אחוז הרווח ממכירת ענק לאחוז היחס בין רק בחודש אפריל בטבלה, מבין החודשים המתוארים מצאנו כי 

 . מחיר צמידלהרווח ממכירת צמיד שווה ליחס בין מחיר ענק 

 .(1) תשובה
 

 (20-15)שאלות 

 .9-ל 1הן אותיות המייצגות ספרות בין   D-ו A ,B ,C :השאלה .15

 .CD -ו ABספרתיים: -מספרים הדונתונים ה

 .Dמהספרה  3-גדולה ב  Bידוע כי הספרה

 .Cמהספרה  1-גדולה ב  Aוכי הספרה

כמה ערכים יכול לקבל ההפרש  CDAB ? 

 הצבת דוגמה מספרית  :דרך א' :פתרון

Cנציב ש:  1 ו-D 0 פר ומכאן שהמסCD 10-שווה ל. 

Aומכאן ש:  Cמהספרה  1-גדולה ב Aנתון כי הספרה  2 כמו כן נתון כי הספרה  .B מהספרה  3-גדולה בD 

Bומכאן ש:  3 מכאן שהמספר  .AB ההפרש בין שו 23-שווה לAB ל-CD 13-שווה ל  23 10 . 

Cנציב ש: ב שנית: נצי 2 ו-D 1  ומכאן שהמספרCD 21-שווה ל. 

Aומכאן ש:  Cמהספרה  1-גדולה ב Aנתון כי הספרה  3 כמו כן נתון כי הספרה  .B מהספרה  3-גדולה בD 

Bומכאן ש:  4שהמספר  .  מכאןAB וההפרש בין  34-שווה לAB ל-CD 13-שווה ל  34 21 . 

Cנציב ש: נציב שוב:  3 ו-D 2  ומכאן שהמספרCD 32-שווה ל. 

Aומכאן ש:  Cמהספרה  1-גדולה ב Aנתון כי הספרה  4 כן נתון כי הספרה .  כמוB מהספרה  3-גדולה בD 
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Bומכאן ש:  5 מכאן שהמספר  .AB וההפרש בין  45-שווה לAB ל-CD 13-שווה ל  45 32 . 

, כלומר הפרש קבועמדובר בכי להסיק ומכאן ניתן  13-ניתן לראות שבכל הצבה מתקבל הפרש השווה ל

 לקבל רק ערך אחד.ההפרש יכול 

הפרש בין שני כל שני מספרים תלוי בהפרש בין ספרותיהם.  שכן ההשאלה  מנתוניכי ההפרש קבוע ניתן להבין 

 גם ההפרש בין המספרים עצמם קבוע. CD-ו ABמכיוון שיש הפרש קבוע בין הספרות של המספרים 

 אלגברי פישוט :דרך ב'

B, ומכאן ש: Dרה מהספ 3-גדולה ב Bלפי נתוני השאלה, הספרה  D 3 . 

A, ומכאן ש: Cמהספרה  1-גדולה ב Aכמו כן, נתון כי הספרה  C 1 . 

 ABפירוק עשרוני.  לפי פירוק עשרוני המספר  לוספרתי ועל כן ניתן לבצע -הוא מספר דו ABהמספר 

10Aשווה ל:  B  . 

 את הערכים שקיבלנו לעיל, ונקבל: Bובמקום הספרה  Aמקום הספרה נציב ב   10 C 1 D 3    

10C 10 D 3    10C D 13 . 

10C, ונקבל: CDעל בסיס אותו עיקרון נבצע פירוק עשרוני למספר  D. 

 עיל בהפרשכעת נציב את הערכים שהתקבלו ל CDAB    :עליו נשאלנו, ונקבל

 10C D 13 10C D     10C D 13 10C D     13. 

קיבלנו שההפרש  CDAB  ומכאן שההפרש  13-שווה ל CDAB   יכול לקבל רק ערך קבוע ולכן

 אחד.

 .(1) תשובה
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 טוט שלפניכם חמישה מעגלים. בסר :השאלה .16

 כל שני מעגלים סמוכים משיקים זה לזה. 

 ס"מ.  1נתון: רדיוס המעגלים הבהירים הוא 

 מה רדיוס המעגל הכהה )בס"מ(? 

כאשר נתבקשנו למצוא את רדיוס המעגל הקטן.   :פתרון

)במקרה מבקשים מאיתנו למצוא את אורכו של קו כלשהו 

בעזרת אורך זה נוכל למצוא , רדיוס המעגל הקטן( -שלפנינו 

דמיון.   ואפיתגורס, חילוץ מנוסחה משפט אחת משלוש דרכים: 

תוצאתה כדי להשתמש בחילוץ מנוסחה צריכה להיות נתונה 

כמו שטח המעגל או היקפו, וכדי להשתמש בדמיון צריכות להיות בסרטוט צורות ידועה נוסחה של 

נוכל לדעת שזו אינה הדרך למצוא את רדיוס כלשהי  נוסחה תוצאתה של דומות.  מכיוון שלא נתונה

המעגל.  כמו כן, אמנם המעגל הקטן דומה למעגלים הגדולים, שכן הם צורות משוכללות, אך אין לנו 

 שום נתון לגבי היחס בין שטחיהם או צלעותיהם ולכן לא ניתן לפתור את השאלה בעזרת דמיון.  

שאין להשתמש במשפט פיתגורס.  מכיוון עלינו הקטן רדיוס המעגל אורכו של למצוא את על מנת 

משולש ישר זווית ניצור אחד כזה, כאשר אחת מצלעותיו, או חלק ממנה, יהיה רדיוס המעגל בסרטוט 

 הקטן.

  .רדיוסים 2-שאורך כל אחת מצלעותיו שווה ל נקבל ריבוע, המעגלים הגדולים 4מרכזי נחבר את אם 

 2-שווים לו שני ניצבי, אשר אורכי משולש ישר זוויתנקבל וכך נעביר את אחד מאלכסוני הריבוע 

מעגל הרדיוסים של  2-גדול והמעגל הרדיוסים של  2-יתר שווה לאורך הו, גדולהמעגל הרדיוסים של 

 ומכאן שאורכי הניצבים במשולש שהתקבל  ,ס"מ 1-קטן.  נתון כי רדיוס המעגל הגדול שווה לה

ס"מ  2-שווים ל 1 1   . נסמן את רדיוס המעגל הקטן באם-r שאורך היתר של המשולש , הרי

-שהתקבל שווה ל 2 2r. 

אורכו של מ2פי גדול היתר אורך ובמשולש כזה , שווה שוקייםשקיבלנו הוא זווית -המשולש ישר

2-ס"מ ומכאן שאורך היתר במשולש שווה ל 2-הניצב.  כאמור הניצב במשולש שווה ל  ס"מ. 2

-מצאנו כי היתר שווה ל 2 2r  :2ומכאן ש 2r 2 2 . 

2rמשני צדי המשוואה, ונקבל:  2נחסר  2 2 2 . 

, ונקבל: 2-נחלק את שני צדי המשוואה ב
2 2 2

r
2


. 

במונה של צידה הימני של המשוואה, ונקבל:  2נוציא גורם משותף 
 2 2 1

r
2


  r 2 1 .     

 .(1תשובה )
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ספרתיים שמתקיימים בהם שני התנאים -ת את כל המספרים הארבעיוצרו 5-ו 4, 3, 2הספרות  :השאלה .17

 הבאים: 

 ה אינה מופיעה פעמיים.אף ספר -

 זוגי.-סכום כל שתי ספרות סמוכות הוא אי -

 ? 4,000-כמה מהמספרים המקיימים תנאים אלו, קטנים מ

קטנים הם  המוצעות שאלת צירופים.  מכיוון שהמספרים שבתשובותהשאלה שלפנינו היא : פתרון

 :השאלה מקיימים את תנאיכמה מספרים מש בספירה ידנית על מנת למצוא תנש

 .  3או  2להיות יכולה ספרת האלפים  4,000-ספרתי יהיה קטן מ-על מנת שהמספר הארבעראשית, 

זוגי כאשר אחד -ם של שני מספרים הוא אימסכו.  זוגי-שתי ספרות סמוכות הוא איכל ל ש מןנתון כי סכו

-הארבע זוגי.  מכאן שעל מנת שתנאי זה יתקיים במספרים-איהוא מספר זוגי והשני מהם הוא מספר 

זוגית.  -מבין כל שתי ספרות סמוכות אחת צריכה להיות זוגית והשנייה צריכה להיות אי, הרי שספרתיים

זוגיות לסירוגין.  נמצא את כל המספרים המקיימים תנאים -הספרות צריכות להיות זוגיות ואיש מכאן

 : אלו

 ספרתזוגי, -אימספר  , על מנת שסכום ספרת האלפים והמאות יהיה2היא כאשר ספרת האלפים  -

חייבת להיות זוגית, אשר , ספרת העשרות 3-שווה ל ספרת המאות.  כאשר 5או  3להיות צריכה  מאותה

 .2,345, כלומר המספר הוא 5, וספרת האחדות היא 4חייבת להיות 

המספר הוא , כלומר 3, וספרת האחדות היא 4, ספרת העשרות חייבת להיות 5כאשר ספרת המאות היא 

2,543.   

אפשרויות למספר ארבע ספרתי כאשר ספרת  2הערה: בשלב זה ניתן לעצור ולקבוע כי אם מצאנו שיש 

.  אולם לשם השלמת ההסבר, 3אפשרויות כאשר ספרת האלפים היא  2, הרי שיש גם 2האלפים היא 

 . 3-נפרט מיהם המספרים המקיימים את תנאי השאלה וספרת האלפים שלהם שווה ל

 .  4-ל או 2-שווה ל יכולה להיות ספרת המאות 3האלפים היא כאשר ספרת  -

 .3,452המספר הוא  4, וכאשר ספרת המאות היא 3,254המספר הוא  2כאשר ספרת המאות היא 

 3,452-ו 3,254, 2,543, 2,345: ת המקיימים את נתוני השאלהוספר ארבעבני מספרים  4יש מצאנו כי 

 מספרים כאלו. 4ומכאן שיש 

 .(4) תשובה
 

x1axa2ax :שאלהה .18 2        ;   x1 

?a  

 : הצבת דוגמה מספריתדרך א': פתרון

xהמקיים את נתוני השאלה, למשל  x, ולכן נציב aנתבקשנו למצוא את ערכו של  2 :ונקבל , 

4a 4a a 1 2     9a 1 2  

9a :לשני האגפים, ונקבל 1נוסיף  3 

: את שני האגפים, ונקבל 9-נחלק ב
1

a
3

 

 (2)נפסלות, ולכן תשובה  (4)-ו (3), (1)שובות תשמצא נוהתשובות, מבכל אחת  xל את ערכו שכעת נציב 

 ת.נפסל
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 פישוט אלגברי  :'בדרך 

.  לשם כך aועל כן נבודד בצד אחד של המשוואה את כל הביטויים המכילים את  aמצוא את עלינו ל

2xלשני צדי המשוואה, ונקבל:  1נוסיף  a 2xa a x 1   . 

2a(xגורם משותף בצידה השמאלי של המשוואה, ונקבל:  aנוציא  2x 1) x 1     

2a(x 1) x 1  . 

-שני צדי המשוואה בנחלק את  
2

x 1 :ונקבל ,
 

 
2

x 1
a

x 1





   

1
a

x 1



.  

 .(2) תשובה
 

 בחנות ספרים יש מבצע בקנייה של כל שני ספרים, הספר הזול מבין השניים ניתן במתנה.   : השאלה .19

לא המבצע למחיר הזוג במסגרת המבצע, הוא הגדול בין מחיר הזוג להיחס עבור איזה מזוגות הספרים 

 ביותר? 

המבצע למחיר הזוג  ללאנעבור על התשובות המוצעות ובכל תשובה נמצא את היחס בין מחיר הזוג  :פתרון

 מסגרת המבצע:ב

 90-מחיר זוג הספרים ללא המבצע שווה ל .  30, 60: (1תשובה ) 60 30 ספר הזול .  במסגרת המבצע ה

.  מכאן שהיחס 60-ומכאן שמחיר זוג הספרים במסגרת המבצע שווה ל ,מבין השניים ניתן במתנה

-בין מחיר הזוג ללא המבצע לבין מחיר הזוג במסגרת המבצע שווה ל
90

60
-השווה לאחר צמצום ל, 

1
1

2
.   .  

 80-הספרים ללא המבצע שווה ל זוג.  מחיר 30, 50: (2תשובה ) 50 30  במסגרת המבצע הספר הזול  .

.  מכאן שהיחס 50-מבין השניים ניתן במתנה ומכאן שמחיר זוג הספרים במסגרת המבצע שווה ל

-בין מחיר הזוג ללא המבצע לבין מחיר הזוג במסגרת המבצע שווה ל
80

50
-, השווה לאחר צמצום ל

3
1

5
.    

 100-לללא המבצע שווה  הספרים.  מחיר זוג 40, 60: (3תשובה ) 60 40  במסגרת המבצע הספר הזול  .

.  מכאן שהיחס 60-מבין השניים ניתן במתנה ומכאן שמחיר זוג הספרים במסגרת המבצע שווה ל

-בין מחיר הזוג ללא המבצע לבין מחיר הזוג במסגרת המבצע שווה ל
100

60
שווה לאחר , אשר 

-צמצום ל
2

1
3

.   

 90-ללא המבצע שווה ל הספרים.  מחיר זוג 40, 50: (4תשובה ) 50 40  במסגרת המבצע הספר הזול  .

.  מכאן שהיחס 50-מבין השניים ניתן במתנה ומכאן שמחיר זוג הספרים במסגרת המבצע שווה ל

-בין מחיר הזוג ללא המבצע לבין מחיר הזוג במסגרת המבצע שווה ל
90

50
שווה לאחר אשר , 

-צמצום ל
4

1
5

. 

 התשובה הנכונה.ו זהוא הגדול ביותר, ולכן ( 4תשובה )בכי הביטוי שצאנו מ

 .(4) תשובה
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 ס"מ.  6-ס"מ ו 9ס"מ,  13.5אורכי הצלעות הם  אבמשולש  :השאלה .20

 6-ס"מ ו 9, ושתיים מהצלעות הן באורך אשלוש הזוויות שוות בהתאמה לזוויותיו של משולש  בבמשולש 

 ס"מ. 

 )בס"מ(?ב חופפים זה לזה,  מה אורכה של הצלע השלישית של משולש  אינםאם ידוע כי שני המשולשים 

כל זוויות המשולשים שוות לפי נתוני השאלה, בה נתבקשנו למצוא צלע.  ששאלת גיאומטריה ו ז : פתרון

כדי מכאן ש.  זה לזה אינם חופפיםשלפי הנתון  ומיםומכאן שהמשולשים הם משולשים ד בהתאמה,

שני משולשים דומים זה לזה כאשר    .שתמש בדמיוןיש לה בלמצוא את הצלע השלישית של משולש 

ין צלעות בשהיחס כאשר שני משולשים דומים  כמו כן  .צלעות מתאימותתי שקיים יחס זהה בין כל 

 הצלעות שבמשולש השני.  האחד שווה בהכרח ליחס שבין המשולש

 1.5מ גדולה פי "ס  9אורכה אשר צלע ה . ס"מ 6-ס"מ ו 9ס"מ,  13.5הם  אמשולש בות לעצאורכי ה

 מ"ס 6ר אורכה מהצלע אש
9

6

 
 

 
 מ"ס 9מהצלע אשר אורכה  1.5ולה פי גד 13.5, והצלע שאורכה 

13.5

9

 
 

 
 תקייםצריך לה בהצלעות של משולש מאחת כל שגם בין שהמשולשים דומים, הרי יוון כמ  .

פי  הלגדוביניהן מהצלע הארוכה אשר , 9-ו 6הוא  במשולש עות ם מצלשל שתיאורכן כי ן נתו . יחס זהה

 המהמוצעות עלינו למצוא מבין התשובות ולכן המשולשים אינם חופפים   .שנייהמאורך הצלע ה 1.5

שמתארת משוואה את האו לפתור  מ"ס 6-תהיה שווה ל 1.5כאשר נכפול אותה פי שהצלע אורכה של 

1.5x :מצב זה, כלומר 6  
3

x 6
2

 . 

3x: , ונקבל2-שני האגפים בנכפול את  12מכאן ש ,: x 4 .  

 .(4) תשובה
 


