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 (9-1)שאלות  שאלות ובעיות

 

 , ומעגל קטן O-בסרטוט שלפניכם מעגל גדול שמרכזו ב :השאלה .1

 . O נקודה, ועובר דרך P המשיק למעגל הגדול בנקודה

?
הגדולהמעגלהיקף

הקטןהמעגלהיקף
 

על מנת למצוא את היחס בין היקפי המעגלים יש למצוא מה היחס  :פתרון

נקבל את רדיוס המעגל הגדול וגם את קוטר המעגל  P-ו Oאם נחבר את הנקודות  ם. מעגליה בין רדיוסי

ואת  R-.  נסמן את רדיוס המעגל הגדול ברדיוס המעגל הגדול שווה לקוטר המעגל הקטןשמכאן הקטן.  

R-ומכאן ש r-רדיוס המעגל הקטן ב 2r  . 

2r -שווה ל היקף המעגל הקטןומכאן ש, π-המעגל ב קוטרמכפלת היקף מעגל שווה ל   , 

2R-והיקף המעגל הגדול שווה ל    . 

הוא: המעגל הגדול היקף המעגל הקטן להיקף היחס בין מצאנו כי 
2r

2R

 

 
   

r

R
.  

Rנציב כי  2r  :בביטוי שקיבלנו, ונקבל
r

R
  

r

2r
  

1

2
.  

 .(2תשובה )
 

 (?12-ו 1)כולל  12מה מספרים שלמים שונים וחיוביים מתחלק המספר בכ :השאלה .2

כל מכפלה ובמרכיבים אותו, הגורמים הראשוניים , ב1-ב וחיובי מתחלק בעצמו,כל מספר שלם : פתרון

ת המספרים הראשוניים פרק אותו למכפל, נ12בכדי לדעת מי המחלקים של על כן,   אפשרית ביניהם.

 .  62    322 12  :, ונקבלשמרכיבים אותו

 .12-ו 6, 4, 3, 2, 1 הם: 12המחלקים של מצאנו כי 

 .שלמים שונים וחיוביים מחלקים 6 יש 12ול למספר הכך ס

  .(1תשובה )
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 כפיות סוכר בכל כוס.  2כוסות תה עם  4אליאור שותה כל יום  :השאלה .3

 כוסות תה מאליאור.  בכל כוס היא שמה מחצית ממספר כפיות הסוכר  3רבקה שותה כל יום פי 

 שאליאור שמה בכל כוס. 

 ימים רבקה שותה ____כוסות תה ובהן סך הכול _____ כפיות סוכר. 4לאורך 

במשך  היא משתמשת ששותה רבקה ומספר כפיות הסוכר בהןהתה כוסות פר מס מה נשאלנו: פתרון

 ארבעה ימים.  

 שותה: השרבק את מספר כוסות התה נחשבראשית, 

, 3פי גדול יום כל רבקה שותה במספר הכוסות התה שוכי , כוסות תה 4נתון כי אליאור שותה כל יום 

 ביוםתה כוסות  12שותה רבקה כלומר  3 4  כוסות תה 48 רבקהשותה  ימים 4במשך .  לפיכך 

 12 4 .   ( ו1בשלב זה ניתן לפסול את תשובות )-(2 .) 

 כעת נחשב את מספר כפיות הסוכר שרבקה צורכת:

כפיות סוכר  2שמה אליאור.  ידוע כי אליאור  מההסוכר ששממספר כפיות ה מחצית מרבקה שמנתון כי 

 כוס תהכל ב אחת סוכר שמה כפית רבקה, ולפיכך בכל כוס תה
2

2

 
 

 
  .  

 כפיות סוכר 48שמה בהן היא כן ולכוסות תה,  48שותה  רבקהימים  4מצאנו כי במשך  48 1 . 

 כפיות סוכר. 48היא שמה בהן , אשר כוסות תה 48ימים  4-רבקה שותה בסיכום: 

  .(3) תשובה
 

37?: השאלה .4  

 המצומצמת ואילו בתשובות מופיעים ביטויים שאינם מפושטים.   תוביטוי בצור זו מופיע בשאלה :פתרון

  . בתשובותשים פשט את הביטויעלינו ל , על מנת למצוא את התשובה הנכונה,לכן

 היא התשובה הנכונה., 73-תשובה אשר לאחר הפישוט תהיה שווה לה

 :(1תשובה )
3

33 35 
mחזקות החוק נפשט את המונה באמצעות  .   n m na a a  5נקבל: , ו 3 83 3 3  .

נציב את הביטוי שקיבלנו בביטוי שבתשובה, ונקבל:
83

3
. 

חזקות הלפי חוק 
m

m n

n

a
a

a

73-הביטוי שווה ל, ומכאן ש 
8

8 1

1

3
3

3

 
  

 
. 

 ולפיכך זו התשובה הנכונה. ,מצאנו כי ערכו של הביטוי שבתשובה זו זהה לביטוי עליו נשאלנו

 .(1תשובה )
 

0x: נתון: השאלה .5 . 

432 xxxx  

?x  

 בדיקת תשובות: דרך א': פתרון

לכל הביטויים במשוואה בסיס  ,.  כמו כןמשוואה עם ביטויים מעריכים בסדר גודל שונה נתונהבשאלה 

נוכל לבדוק את עליו גם נשאלנו.  מכיוון שבתשובות מוצעות תשובות מספריות פשוטות  xמשותף 

 התשובות המוצעות בקלות יחסית.

x :(1תשובה ) 1 .   נציב כיx שווה ל- 1 :432 במשוואה הנתונה, ונקבל xxxx   

       
2 3 41 1 1 1          1 1 1 1       2 2     . 

 לכן זו התשובה הנכונה.ונכונה,  שקיבלנוהמשוואה 
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 פישוט אלגברי :דרך ב'

432נתון:  xxxx   . 

432גורם משותף, ונקבל:  צדי המשוואה אחד ממכל נוציא  xxxx        3x 1 x x 1 x  . 

 -נחלק את שני האגפים ב 1 x  :ונקבל ,   3x 1 x x 1 x      3x x. 

3x, ונקבל:  x-נחלק את שני האגפים ב x   21 x . 

21מצאנו כי  x :1, ומכאן ש x . 

xלפי הנתון  0 1, ולכן x . 

 .(1תשובה )
 

 ס"מ. 2ורדיוסו  Oבסרטוט שלפניכם מעגל שמרכזו בנקודה  :השאלה .6

 קשתות שוות באורכן.  12על היקף המעגל סורטטו )בנקודות( 

D ע הקשת היא אמצAB. 

 מה גודל השטח הכהה )בסמ"ר(? 

 יש א גודל גזרה במעגללמצו השטח הכהה הוא גזרה במעגל.  על מנת :פתרון

  שטח המעגל. מהגזרה  של ייחסאת חלקה ה, ושטח המעגל למצוא את

-שווה לשטח המעגל ש מכאן ס"מ, 2-שווה לרדיוס המעגל נתון כי אורכו של 

4 סמ"ר  2 2r 2      . 

-אחת מהגזרות שווה לכל שטחה של  לכןו קשתות שוות, 12-על פי הנתון המעגל מחולק ל
1

12
משטח 

-, כלומר שווה להמעגל
3


סמ"ר 

1
4

12

 
   

 
  . 

   שוות.גזרות מחלקת אותה לשתי כלומר , ABחוצה את הקשת  Dהנקודה נתון כי 

 .  Bנחבר קו ישר בין מרכז המעגל לנקודה 

שמצאנו כי שטחה הוא  COBהגזרה : השטח הכהה מורכב משטח של שתי גזרות
3


סמ"ר, והגזרה  

BOD משטח זה, כלומר למהווה מחצית שטחה , אשר-
6


סמ"ר  

1

2 3

 
  

 
 . 

-מצאנו כי השטח הכהה שווה ל
2


סמ"ר  

2 3

3 6 6 6

      
    

 
 

 .(3)תשובה 
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 גילו של ניב )בשנים( מהווה שישית מגובהו )בס"מ(.   :השאלה .7

 שנים שווה לחמישית מגובהו. 6גילו של ניב בעוד 

 מה גובהו של ניב )בס"מ(? 

 : בדיקת תשובותדרך א' :פתרון

   .150: (1תשובה )

 , ס"מ 150ומכאן שאם גובהו של ניב הוא שישית מגובהו, של ניב מהווה  וגיללפי הנתון, 

שנים 25הוא כיום גילו הרי ש
1

150
6

 
  

 
.   

 מגובהו.  חמישית שנים שווה ל 6על פי הנתון גילו של ניב בעוד 

 31שנים הוא  6, ומכאן שגילו בעוד 25מצאנו כי גילו של ניב כיום הוא  25 6  . 

 , שווה לחמישית מגובהו. 31-שנים, השווה ל 6כאמור, גילו של ניב בעוד 

 6, אמורים להיות שווים לגילו בעוד 150-ס"מ, הרי שחמישית מ 150אם גובהו של ניב הוא 

 נכונה. הרי שתשובה זו אינה , 30הם  150-, אולם מכיוון שחמישית מ31-שנים, כלומר ל

 יהעלדלג כדאי ללבדוק תשובה זו, ו נוחלא  ולכן, ללא שארית 6-אינו מתחלק ב 160.  160 :(2תשובה )

 . התשובותיתר את קודם לבדוק ולעבור 

   .180 :(3תשובה )

 .  גילו של ניב מהווה שישית מגובהולפי הנתון, 

שנים 30גילו הוא הרי ש, ס"מ 180מכאן שאם גובהו של ניב הוא 
1

180
6

 
  

 
  .  

 .  שנים שווה לחמישית מגובהו 6כמו כן נתון כי גילו של ניב בעוד 

 .  36בן יהיה ניב שנים  6שבעוד , ומכאן 30הוא ניב כיום מצאנו כי גילו של 

 . 36 -שווים ל הםאף ס"מ  180-חמישית מעלינו לבדוק האם , ס"מ 180גובהו של ניב הוא אם 

 36-ס"מ שווים ל 180-חמישית מ
1

180
5

 
  

 
 , ומכאן שזו התשובה הנכונה. 

 משוואה בניית: דרך ב'

 . x-ולכן נסמן את גובהו של ניב ב, כיום של ניב וגובהמה נשאלנו 

-שווה ל כיום של ניב גילוולכן  ,גילו של ניב היום שווה לשישית מגובהונתון לפי ה
1

x
6

. 

, שהוא שנים 6גילו של ניב בעוד כלומר,  ,שנים שווה לחמישית מגובהו 6גילו של ניב בעוד בנוסף, נתון כי 

1
x 6

6

 
 

 
-שווה ל 

1
x

5
  , ומכאן ש:

1 1
x 6 x

6 5
 . 

5x, ונקבל: 30-נכפול את שני צדי המשוואה ב 180 6x .  

xמשני צדי המשוואה, ונקבל:  5xנחסר  180. 

  .(3תשובה )
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 נתון מעגל שמרכזו בנקודה המודגשת שבסרטוט.  השאלה: .8

 על פי נתונים אלו ונתוני הסרטוט, 

 ? Bמהם ערכי נקודה 

.  מרחקן של כל הנקודות נמצאת על גבי היקף המעגל Bנקודה  :פתרון

 המעגל שווה לרדיוס המעגל. על גבי היקף המעגל ממרכז 

, ולכן עלינו למצוא את אורכו של Bנתבקשנו למצוא את ערכי נקודה 

 רדיוס המעגל ואת שיעורי מרכז המעגל. 

, C-ו Aעל מנת למצוא נתונים אלו נשתמש בערכי הנקודות הנתונות בסרטוט, כלומר ערכן של נקודת 

 אשר נמצאות אף הן על גבי היקף המעגל. 

 א קו ישר העובר דרך מרכז המעגל, כלומר הוא קוטר במעגל. הו ACהישר 

 . x-מקביל לציר ה ACשל שתי הנקודות זהה, ומכאן שהישר  x-ערכי ה

הנקודה הוא ממוצע של  של y-ערך ה, ומכאן שC-ו  Aהנקודות  ביןאמצע הבדיוק הוא מרכז המעגל 

 2.5-שווה לשל שתי הנקודות, כלומר  y-ערכי ה
1 4

2

 
 

 
 .  

 .  y-אשר מקביל לציר ה ACעובר דרך מרכז מעגל, ומאונך לישר  BDישר 

מרכז של  y-זהה לערך ה Bשל נקודה  y-ערך ה, כלומר x-הוא קוטר המקביל לציר ה BDמכאן שהישר 

 (.2)-( ו1לפסול את תשובות )בשלב זה ניתן  . 2.5-ל הואאף שווה , כלומר המעגל

רדיוס כו של ממרכז המעגל שווה לאור Bנקודה מרחקה של .  Bשל הנקודה  x-נמצא את ערך הכעת 

להפרש בערך מוחלט שווה  AC.  אורכו של שני רדיוסיםמעגל שווה באורכו לההוא קוטר ש ACהמעגל.  

 3-שווה ל, כלומר C-ו Aשל הנקודות  y-בין ערכי ה 4 1   .רדיוס המעגל אורכו של מכאן ש 

 1.5-ל שווה
3

2

 
 

 
.   

 .  ממרכז המעגל שווה לאורך רדיוס המעגל Bנקודה מרחקה של אמור כ

נמצאת משמאל למרכז )ה Bנקודה של  x-, ולכן ערך ה3-של מרכז המעגל שווה ל x-ערך המצאנו כי 

  1.5-של מרכז המעגל פחות אורכו של רדיוס המעגל, כלומר שווה ל x-שווה לערך ה ,(המעגל

 3 1.5 . 

 .(4תשובה )
 

קבוצות שוות  3-: לגבי כיתה מסוימת ידוע כי אפשר לחלק את מספר הילדים הכולל בכיתה להשאלה .9

 ממספר הבנים.  1-ב גדולכמו כן ידוע כי בכיתה זו מספר הבנות  בגודלן. 

 יכול להיות מספר הבנות בכיתה?  אינואיזה מהמספרים הבאים 

   : בדיקת תשובותפתרון

, וכי ממספר הבנים 1-ב גדולבכיתה זו מספר הבנות התשובות מציעות את מספר הבנות בכיתה.  ידוע כי 

 3-קבוצות שוות, כלומר מספר התלמידים הכולל מתחלק ב 3-ניתן לחלק את מספר תלמידי הכיתה ל

 מתאימה לנתונים אלו:  אינהללא שארית.  נבדוק מי מהתשובות 

, הרי 20שאם מספרן של הבנות הוא ומכאן , ממספר הבנים 1-מספר הבנות גדול ב .  20(: 1תשובה )

 בנים 19בכיתה יש ש 20 1 .    מספר הילדים הכולל בכיתה )בנים ובנות( מצאנו כי

 39-שווה ל 20 19   . ללא שארית.  מכיוון שהתשובה  3-בלק מתח 39המספר

 אפשרית, הרי שניתן לפסול אותה. 

יש בכיתה , הרי ש17, ומכאן שאם מספר הבנות הוא ממספר הבנים 1-מספר הבנות גדול ב.  17(: 2תשובה )

בנים  16 17 1   . 33-הכולל בכיתה שווה למספר הילדים מצאנו כי  17 16  . 

, 17-ללא שארית, ומכאן שמספר הבנות בכיתה יכול להיות שווה ל 3-מתחלק ב 33המספר 

 וניתן לפסול את התשובה. 
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בנים  13יש בנות, הרי ש 14יש בכיתה , ולכן אם ממספר הבנים 1-מספר הבנות גדול ב  .14(: 3תשובה )

 14 1   . 27-מספר הילדים הכולל בכיתה )בנים ובנות( שווה למצאנו כי  14 13  ,

, וניתן לפסול 14-שווה ל יכול להיותמספר הבנות ללא שארית, ולכן  3-בחלק מספר אשר מת

 .תשובה זו

( היא התשובה הנכונה.  4תשובה )ניתן לקבוע כי ולפיכך  ,( ייתכנו3)-( ו2(, )1מצאנו כי תשובות )בשלב זה 

 (.4לשם השלמת ההסבר נבדוק גם את תשובה )

בנות, הרי שמספר הבנים שווה  12אם יש ולפיכך , ממספר הבנים 1-מספר הבנות גדול ב.  12(: 4תשובה )

בנים  11 -ל 12 1 23-ל .  מספר הילדים הכולל בכיתה )בנים ובנות( שווה  12 11   .

מתחלק  אינו 23-מכיוון ש, ללא שארית 3-במספר הילדים הכולל ניתן לחלק את נתון לפי ה

 בנות בכיתה, ומכאן שזו התשובה הנכונה. 12, ולכן לא יכולות להיות ללא שארית  3-ב

 .(4תשובה )
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 (14-10)שאלות   הסקה מתרשים

 

 שלפניכם וענו על חמש השאלות שלאחריו.עיינו היטב בתרשים 

 ו'. -מדינות המסומנות באותיות א' 6ביבשת אנקונדה 

אלאדין יצא לטיול בין כל מדינות היבשת כך שבתום הטיול התברר כי אלאדין ביקר פעם אחת בדיוק בכל 

 מדינה וכי בנוסעו ממדינה למדינה עבר רק בין מדינות בעלות גבול משותף. 

ם נתונים לגבי מספר הימים שבהם שהה אלאדין בכל מדינה וסכומי הכסף שהוציא על לינה, בתרשים שלפניכ

 תחבורה וביקור באתרי תיירות )ראו מקרא(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 דולר על ביקור במוזיאון ארכיאולוגי. 63באחת מהמדינות בה ביקר, הוציא אלאדין  :השאלה .10

 ה נמצא מוזיאון זה? באיזו מדינ

על אתרי ההוצאות הרי שכלל , ןדולר על ביקור במוזיאו 63 אלאדין הוציא במדינה מסוימת אם: פתרון

א ילראות כי המדינה היחידה בה הסכום שהוצניתן  דולר.  63התיירות במדינה זו צריכות להיות לפחות 

דולר על אתרי  68 אבה הוא הוצי 'היא מדינה בדולר  63-שווה או גדול מ הוא אתרי תיירותעל אלאדין 

 .תיירות

 (.2תשובה )
 

 יכולה להיות המדינה ____ בטיול? ב: מדינה השאלה .11

 : בדיקת תשובות  פתרון

ביקר פעם אחת בכל מדינה, וכי הוא עבר אך ורק בין מדינות עם גבול  כי אלאדין נתוני התרשים כתובב

 נראה אם אלאדין יוכל לקיים את התנאים האלה. ןבבדיקתנעבור על התשובות המוצעות ומשותף.  

)בסדר הזה( ולבסוף עבר  ג'  ד'  ה'  : החמישית.  ייתכן כי אלאדין עבר בין המדינות ו'(1תשובה ) 

לאחר הביקור במדינה ב' אלאדין יכול   בין מדינות סמוכות.רק הוא עבר למדינה ב', וכך 

ובכך להיות בכל אחת מהמדינות פעם אחת בדיוק  ,לעבור דרך הגבול המשותף אל מדינה א'

ות משותפים וגם ביקר בכל המדינות.  מצאנו כי עבר רק בין מדינות עם גבולהוא ש מכאןו

 ת בה ביקר אלאדין ולכן זו התשובה הנכונה.מדינה ב' יכולה להיות המדינה החמישי

לגבי שאר התשובות, תוכלו לראות כי מדינה ב' לא יכולה להיות המדינה השישית, השלישית או 

פעם  יבקר בכל אחת מן המדינות אלאדין גםהרביעית בה ביקר אלאדין, שכן לא תוכלו למצוא דרך בה 

 משותף.וגם יעבור רק בין מדינות בעלות גבול  אחת בדיוק

  (.1תשובה )
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 דולר בכל אחד  60-: "מדינה זולה" מוגדרת כמדינה בה הוציא אלאדין פחות מהשאלה .12

 ם: לינה, תחבורה ואתרי תיירות ואשר בסך הכול הוציא בה אלאדין מן התחומי

 דולר.   110-פחות מ

 כמה מהמדינות ביבשת יכולות להיות מוגדרות כ"מדינה זולה"?

כל המדינות המופיעות בתרשים ונראה מי מהן עומדת בשני הקריטריונים של "מדינה  על: נעבור פתרון

 זולה":

  דולר.  60-בכל אחד מהתחומים פחות מבמדינה זו אלאדין הוציא  :מדינה א'

דולר 110-הסכום הכולל אותו הוציא אלאדין בכל התחומים נמוך מ

 35.3 16 50 101.3  .   הקריטריונים המגדירים "מדינה זולה" מדינה א' עומדת בשני

 ."מדינה זולה"לנחשבת  ועל כן היא

 דולר.  המדינה לא עונה לקריטריון 68 אלאדין איבתחום אתרי תיירות הוצבמדינה זו  :'מדינה ב

 .ולפיכך מדינה ב' אינה "מדינה זולה" של "מדינה זולה" הראשון

.  המדינה לא עונה לקריטריון של דולר 112 אלאדין איבתחום התחבורה הוצבמדינה זו  :מדינה ג'

 . ולפיכך מדינה ג' אינה "מדינה זולה" "מדינה זולה"הראשון של 

תו אולם הסכום הכולל או  דולר. 60-פחות מ אלאדין איבכל אחד מהתחומים הוצבמדינה זו  :מדינה ד'

דולר  110-ה מהוציא אלאדין בכל התחומים גבו 15 56 42.3 113.3   המדינה לא  .

 פיכך מדינה ד' אינה "מדינה זולה".להשני של "מדינה זולה" ועונה לקריטריון 

של  הראשון המדינה לא עונה לקריטריון  דולר. 70 אלאדין איבתחום הלינה הוצבמדינה זו  :מדינה ה'

 . ולפיכך מדינה ה' אינה "מדינה זולה" "מדינה זולה"

   דולר. 60-פחות מ אלאדין אימים הוצבכל אחד מהתחובמדינה זו  :מדינה ו'

דולר 110-הסכום הכולל אותו הוציא אלאדין בכל התחומים נמוך מ

 27.4 42 35.1 104.5   .  ו' עומדת בשני הקריטריונים המגדירים "מדינה זולה" מדינה

 "מדינה זולה".לנחשבת  ועל כן היא

 '.מדינה א' ומדינה ו –"מדינות זולות" לבות שמדינות הנח 2ישנן מצאנו כי 

 (.2תשובה )
 

 : ידוע כי באחת המדינות בה ביקר אלאדין הוא הוציא סכום כסף על תחבורה השווה למחצית השאלה .13

 מהסכום שהוציא על תחבורה במדינה הקודמת בה ביקר. 

 מה מהבאים יכול להיות הסכום שהוציא אלאדין על תחבורה במדינה הראשונה? 

 : בדיקת תשובותפתרון

אלאדין על הוציא יש למצוא מדינה בה הסכום שולכן בין מדינות סמוכות, רק אלאדין עבר ידוע כי 

 .לה מהסכום שהוציא על תחבורה באחת מהמדינות הסמוכות 2תחבורה גדול פי 

דולר על תחבורה היא מדינה ד'.   מכיוון שאין מדינה  56המדינה בה אלאדין הוציא .  56: (1תשובה )

על תחבורה סמוכה אליה בה אלאדין הוציא מחצית מהסכום 
56

28
2

 
 

 
, מדינה ד' לא 

חשוב לשים לב כי אומנם במדינה ג' הוציא   יכולה להיות המדינה הראשונה בה ביקר.

 בה הוא הראשונהסכום כפול על תחבורה אך נשאלנו מה יכולה להיות המדינה  אלאדין

 .השנייהביקר ולא 

מכיוון שאין מדינה   דולר על תחבורה היא מדינה א'. 16המדינה בה אלאדין הוציא .  16: (2תשובה )

16 על תחבורה סמוכה אליה בה אלאדין הוציא מחצית מהסכום
8

2

 
 

 
מדינה א' לא יכולה  ,

 להיות המדינה הראשונה בה אלאדין ביקר.
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מכיוון שאין מדינה  דולר על תחבורה היא מדינה ה'.  19המדינה בה אלאדין הוציא .  19: (3תשובה )

19על תחבורה סמוכה אליה בה אלאדין הוציא מחצית מהסכום 
9.5

2

 
 

 
מדינה ה' לא , 

 ראשונה בה ביקר אלאדין.יכולה להיות המדינה ה

( היא התשובה הנכונה.  אולם לשם 4( אינן אפשריות ולפיכך תשובה )3)-( ו2(, )1מצאנו כי תשובות )

 (.4השלמת ההסבר נבדוק גם את תשובה )

לר על תחבורה היא מדינה ג'.  מכיוון שבמדינה ד' דו 112אלאדין הוציא .  המדינה בה 112: (4תשובה )

השווה למחצית מהסכום שהוא  סכום ,דולר על תחבורה  56אלאדין הוציאליה הסמוכה א

112 הוציא במדינה ג'
56

2

 
 

 
 מדינה ג' יכולה להיות המדינה הראשונה בה ביקר.הרי ש, 

: לאחר שמצאנו שסמוך למדינה ד' נמצאת מדינה ג' בה הוציא אלאדין סכום כפול על תחבורה הערה

 (.3)-( ו2( מבלי לבדוק את תשובות )4ן את תשובה )ניתן לעבור ולסמ

 (.4תשובה )
 

 מחירו של כרטיס אוטובוס זהה בכל המדינות ביבשת אנקונדה.  :השאלה .14

 אם ידוע כי בכל מדינה נסע אלאדין לפחות פעם אחת באוטובוס, מה יכול להיות מחירו של 

 כרטיס נסיעה באוטובוס )בדולרים(?

   : בדיקת תשובותפתרון

אם אלאדין נסע לפחות פעם אחת באוטובוס בביקורו בכל מדינה, סכום הכסף שהוא הוציא על נסיעה 

 נעבור על התשובות המוצעות:  צריך להיות שווה או גבוה ממחיר כרטיס אוטובוס.בכל מדינה בתחבורה 

המחיר  שזה, לכן ייתכן דולרים על תחבורה 8-.  בכל המדינות אלאדין הוציא יותר מ8: (1תשובה )

 זו התשובה הנכונה.ולפיכך  בודדת באוטובוס לכרטיס נסיעה

 (, אך לשם השלמת ההסבר נעבור על שאר התשובות.1בשלב זה ניתן לעצור ולסמן את תשובה )

ולכן לא ייתכן כי מחיר , דולר 16.  במדינה א' ההוצאות של אלאדין על תחבורה היו 16.3: (2תשובה )

( מופיע מחיר 4)-( ו3מכיוון שבתשובות )  דולר. 16.3 הוא סבאוטובו נסיעה בודדת כרטיס

 גבוה יותר לכרטיס אוטובוס הרי שגם הן לא ייתכנו.

 (.1תשובה )
 

 

 (20-15)שאלות  שאלות ובעיות

 זוגי.-הוא מספר חיובי ואי  n: : נתוןהשאלה .15

x   .הוא מספר כלשהו 

 שוויונים הבאים נכון בהכרח?-איזה מן האי

 מספרים: הצבת פתרון

n נציב  3ו-x 2 הנכונה תהיה זו התשובה  מתקיים.  נים שבתשובותשיוויו-אימה איזה, ונבדוק

 תשובות. שלוש תליפסלאחר  שתישאר

1nn: (1תשובה ) xx .  נציב n 3 ו-x 2 ,:3 ונקבל 3 12 2   3 42 2  8 16  . 

 תשובה זו תיתכן.אי השיוויון שהתקבל נכון ועל כן 

n1n:(2תשובה ) xx  . נציב n 3 ו-x 2 ,:3 ונקבל 1 32 2   4 32 2  16 8. 

 תשובה זו נפסלת.אי השיוויון שהתקבל אינו נכון ועל כן התשובה לא תיתכן ומכאן ש
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 :(3תשובה )  nn
x1x .  נציב n 3 ו-x 2 ,:ונקבל  

3 32 1 2   3 33 2  27 8. 

 אי השיוויון שהתקבל אינו נכון ועל כן התשובה לא תיתכן ומכאן שתשובה זו נפסלת.

 :(4תשובה ) nn 1xx  . נציב n 3 ו-x 2 ,:ונקבל  
332 2 1   

332 3 8 27. 

 אי השיוויון שהתקבל נכון ועל כן תשובה זו תיתכן.

נותרו שתי תשובות אפשריות ולכן כעת עלינו להציב מספרים אחרים על מנת לפסול תשובה נוספת.  נציב 

xלמשל כי  n 1 ( ו1.  נעבור על תשובות )-(4:)  

1nn: (1תשובה ) xx .   נציבx n 1  :1, ונקבל 1 11 1    21 1 1 1. 

 אי השיוויון שהתקבל אינו נכון ועל כן התשובה לא תיתכן ומכאן שתשובה זו נפסלת. 

: (4תשובה ) nn 1xx  נציב  .x n 1  :ונקבל , 
111 1 1    1 11 2 1 2. 

מכיוון שפסלנו שלוש תשובות הרי שזו   אי השיוויון שהתקבל נכון ועל כן תשובה זו תיתכן.

 התשובה הנכונה.

 (.4תשובה )
 

 מתקיימת הפעולה $ כך:  n: לכל מספר שלם השאלה .16

זוגי, אז  -אי nאם   1n$  

     זוגי, אז   nאם   0n$   

 מספרים שלמים b-ו aנתון:  

         1b$a$  

 מכך נובע בהכרח כי:

 צבת מספריםה :'דרך א :פתרון

ושל (a)$ הסכום של.  נתון כי 1או  0יכולה להיות  $על פי נתוני השאלה, תוצאת הפעולה  $ b  שווה

או  (a)$תוצאת הפעולהש מתחייבומכאן , 1-ל $ b 1-שווה ל יההשניתוצאת הפעולה ו 0-שווה ל  . 

-אי חייב להיות זוגי והשני חייב להיות b-ו aאחד מהמספרים  1-ו 0על פי הגדרת הפעולה, כדי לקבל 

  . , ולהיפךזוגי-מספר אי bמספר זוגי, נציב במקום  aאם נציב במקום  ,לכן  זוגי.

aכי למשל נציב  2 ו-b 1.   תשובות: שלושלפסול  המוצעות במטרה התשובותעל נעבור 

:(1תשובה )  1ba2$ .   נציב כיa 2 ו-b 1:ונקבל ,  $ 2 2 1 1     $ 5 1. 

תשובה זו לפיכך .  1-שווה לאכן  (5)$ ,$ת הפעולה גדרוגי ולכן לפי הז-מספר אי הוא 5

 תיתכן.

:(2תשובה )  1ba$ .   נציב כיa 2 ו-b 1:ונקבל ,  $ 2 1 1    $ 2 1. 

.  לפיכך תשובה זו לא 1-ולא ל 0-שווה ל (2)$, $לפי הגדרת הפעולה  ולכןמספר זוגי  הוא 2

 תיתכן ולכן היא נפסלת.

:(3תשובה ) b4 $ a 1 .   נציב כיa 2 ו-b 1:ונקבל ,  14 $ 2 1   4 0 1   0 1. 

 ועל כן התשובה לא תיתכן, ולפיכך היא נפסלת. נכונההמשוואה שהתקבלה אינה 

:(4תשובה )  1ba$ .   נציב כיa 2 ו-b 1:ונקבל ,  $ 2 1 1    $ 3 1  . 

לפיכך תשובה זו .  1-שווה לאכן  (3)$, $זוגי ולכן לפי הגדרת הפעולה -מספר אי הוא 3

 תיתכן.

יכול  bנכונות ולכן כעת נציב שוב במטרה לפסול תשובה נוספת.  מכיוון שגם  נשארנו עם שתי תשובות

 a-יהיה המספר הזוגי ו bכעת נבצע הצבה הפוכה בה  זוגי-יכול להיות מספר אי a-להיות מספר זוגי ו

aנציב כי   זוגי.-יהיה המספר האי 1 ו-b 2.  ( ו1נעבור על תשובות )-(4:) 
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:(1תשובה )  1ba2$ .   נציב כיa 1 ו-b 2:ונקבל ,  $ 2 1 2 1    $ 4 1. 

 לא .  לפיכך תשובה זו1-ולא ל 0-שווה ל (4)$, $מספר זוגי ולכן לפי הגדרת הפעולה  הוא 4

 תיתכן ולכן התשובה נפסלת.

:(4תשובה )  1ba$  נציב כי  .a 1 ו-b 2:ונקבל ,  $ 1 2 1    $ 3 1  . 

.  לפיכך תשובה זו 1-שווה לאכן  (3)$,$זוגי ולכן לפי הגדרת הפעולה -מספר אי הוא 3

 מכיוון שפסלנו שלוש תשובות הרי שזו התשובה הנכונה.  תיתכן.

 : הבנה אלגברית'דרך ב

זוגי, נראה כי בכל התשובות -זוגי והשני אי ,bאו  a ,לאחר שהבנו מנתוני השאלה שאחד מהנעלמים

עליו  הביטוי 1-על מנת לקבל תוצאה השווה ל לפי הגדרת הפעולה, . 1-שווה ל $תוצאת הפעולה 

   זוגי.-אי להיות צריך $מתבצעת הפעולה 

זוגי.  מכאן שהביטוי -זוגי אז סכומם בוודאות אי-זוגי והשני אי b-ו aכאשר ידוע כי אחד מהנעלמים 
(a b) 1-עליו שווה בהכרח ל $הפעולה על כן , וזוגי-אי. 

 (.4תשובה )
 

 .ABCD:בסרטוט שלפניכם טרפז ישר זווית השאלה .17

 .AGFEנתון: 

הריבוע המפוספס על פי נתון זה ונתוני הסרטוט, מה שטח 

 )בסמ"ר(?

: כדי למצוא את שטח הריבוע יש למצוא את אורכה של פתרון

 :נוצרים שני משולשים דומיםועל כן , AGFEצלע הריבוע.  על פי הנתון 

 דימיון המשולשים.   בעזרתאת אורך צלע הריבוע  נמצא . BFEומשולש  ABGמשולש 

בשלב זה כדאי לסמן את הזוויות הזהות בשני המשולש על מנת למצוא את הצלעות המתאימות זו לזו: 

BFE BGA ו-BEF BAG. 

מתאימה  BE; והצלע AGמתאימה לצלע  EF; הצלע BGמתאימה לצלע  BFכעת ניתן לראות כי הצלע 

, ולכן, על מנת שנוכל לבנות AG.  עלינו למצוא את אורך צלע הריבוע, כלומר את אורך הצלע BAלצלע 

   .EFריבוע יחסים, יש למצוא קודם את אורכה של הצלע 

 AGCזווית צמודה ל AGF.  זווית °90-היא זווית בריבוע ועל כן שווה ל AGCידוע כי זווית 

-מקבילים זה לזה ומכאן ש AG-ו FE.  ידוע כי הישרים °90-ועל כן שווה גם היא ל

BFE AGF 90  .  הצלע את אורך אוצכעת נוכל למ EF במשולש  באמצעות משפט פיתגרוס

BFE : 

 
2 2 2BE (BF) (EF)   2 2 28 6 (EF)   264 36 (FE) .  

228 :ונקבל צדי המשוואה,משני  36נחסר  (EF). 

28צדי המשוואה, ונקבל:נוציא שורש לשני  EF. 

ועל כן דומים  BFE-ו ABGבעזרת ריבוע יחסים.  כאמור, משולשים  AGכעת נמצא את אורך הצלע 

ומכאן שניתן לבנות את ריבוע היחסים , BGמתאימה לצלע  BF, והצלע AGמתאימה לצלע  EFהצלע 

 הבא:

ABG BFE 

AG 28 

9 6 
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היחס בכל שורה שווה זה לזה ועל כן ניתן לבנות את המשוואה הבאה: 
28 AG

6 9
. 

9, ונקבל: 54-נכפול את שני צדי המשוואה ב 28 6AG. 

, ונקבל: 6-נחלק את שני צדי המשוואה ב
9 28

AG
6

  
3 28

AG
2

.  

 כעת נמצע את שטח הריבוע:

: שווה ל מכאן ששטח הריבועו, שלוצלע ריבוע אורך הריבוע שווה לשטח 

2

3 28

2

 
  
 

 
9 28

4


  9 7 

 63.  

 (.2תשובה )

 שעות, שבהן לא מושמעת מוסיקה.  8-ליטרים חלב ב 4פרה מסוימת מניבה  :השאלה .18 

 . 50%-בשעות שבהן מושמעת מוסיקה קלאסית עולה תנובתה ב

 . 25%-בשעות שבהן מושמעת מוסיקת פופ תנובתה יורדת ב

 שעות, אם במשך מחצית מהזמן הושמעה מוזיקת פופ,  8-ליטרים חלב הניבה הפרה בכמה 

 השמיעו מוזיקה קלאסית?  הנותרוברבע מהזמן 

בכל פרק זמן  הפרהנבדוק מה הייתה תנובת ולכן : הפרה מניבה חלב בשלושה פרקי זמן שונים, פתרון

 בנפרד. 

1שעות  4שעות, כלומר נמשך  8-נמשך מחצית מ פרק הזמן הראשון
8

2

 
  

 
כו הושמעה מוזיקת הלובמ 

מוזיקת פופ  לפרה הושמעהש מכיווןשעות, אולם  8-ליטרים ב 4קצב התנובה הרגיל של הפרה הוא פופ.  

 :בפרק זמן זהתנובת הפרה  הייתהניעזר בריבוע יחסים לבדוק מה , 25%-תנובתה ירדה ב

 ליטרים אחוז

100% 4 

75% x 

היחס בכל שורה שווה זה לזה ולכן נוכל לבנות את המשוואה: 
4 100

x 75
. 

4:ונקבל ,75x-נכפול את שני צידי המשוואה ב 75 100x   300 100x. 

x , ונקבל:100-נחלק את השני צדי המשוואה ב 3.  

 שעות.  8-בליטרים של חלב  3כאשר מושמעת מוזיקת פופ הפרה מניבה  מצאנו כי

 הפרה חצי מכמות החלב. ועל כן בזמן זה תניב , 8-מחצית מ שהם ,שעות 4נמשך  פרק הזמן הראשון

בפרק זמן זה הניבה  ךכפיל
1

1
2

1 חלב ליטר 
3

2

 
  

 
.  

1כלומר הוא נמשך שעה  נמשך רבע מהזמן הנותר, פרק הזמן השני שעות לחליבה.  4כעת נותרו 
4

4

 
  

 
 .

את תנובתה .  נחשב 50%-זה הושמעה לפרה מוסיקה קלאסית, ולכן תנובתה גדלה ב פרק זמןבמהלך 

 :בעזרת ריבוע יחסים מוסיקה קלאסיתכאשר מושמעת 

 

 ליטרים אחוז

100% 4 

150% x 
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היחס בכל שורה שווה זה לזה ולכן נוכל לבנות את המשוואה: 
4 100

x 150
. 

4 :ונקבל ,150x-נכפול את שני צידי המשוואה ב 150 100x    600=100x. 

x, ונקבל: 100-המשוואה בשני צדי נחלק את  6. 

  שעות.  8-ב ליטרים חלב 6מצאנו כי כאשר מושמעת מוזיקה קלאסית הפרה מניבה 

3 לכן בפרק זמן זה הפרה הניבהו, שעות 8-מ שהיא שמינית ,פרק הזמן השני נמשך שעה

4
 חלב ליטר 

1 6
6

8 8

 
   

 
. 

 שעות החליבה לאחר שני פרקי הזמן הראשונים, כלומר הוא 8-נמשך בזמן שנותר מ פרק הזמן השלישי

 שעות 3 נמשך 8 4 1   ניעזר   שעות. 8-ליטרים ב 4קצב רגיל של זה הפרה הניבה חלב ב.  בזמן

 :שעות 3במשך הפרה יחסים כדי למצוא מה כמות החלב שהניבה  בריבוע

 

 ליטרים שעות

8 4 

3 x 

היחס בכל שורה שווה זה לזה ולכן נוכל לבנות את המשוואה: 
4 8

x 3
. 

3:ונקבל ,3x-נכפול את שני צידי המשוואה ב 4 8x   12 8x. 

: ונקבל ,8-נחלק את המשוואה ב
1

x 1
2

. 

3 הניבהל הפרה וכהסך ב
3

4
1שעות  8-ליטר חלב ב  3 1

1 1
2 4 2

 
   

 
. 

 (.4תשובה )
 

 מפגשים.  5קורסים, שבכל אחד מהם יש  6 -: דניאל נרשם להשאלה .19 

 מפגשים או פחות,  2-דניאל נכשל בכל קורס שבו השתתף ב

 מפגשים או יותר.  3-והצליח בכל קורס שבו השתתף ב

 קורסים.  3-קורסים ונכשל ב 3-הצליח בידוע שדניאל 

 _____ מפגשים. -_____ מפגשים ולכל היותר ב-דניאל השתתף לכל הפחות ב

מלי של המפגשים בהם השתתתף נשאלנו מה המספר המינימלי והמקסיזוהי שאלת טווחים.  : פתרון

 שני המצבים הקיצוניים:נבדוק את ולכן , דניאל

 :מינימום

 קורסים.  3-קורסים ונכשל ב 3-ידוע שדניאל הצליח ב

דניאל לא הגיע לאף  לכל הפחותשיעורים או פחות, ומכאן ש 2-דניאל נכשל בכל קורס בו השתתף ב

 .הקורסים בהם נכשל 3-ב מפגשים 0-מפגש, כלומר השתתף ב

 3-דניאל השתתף ב שלכל הפחותמפגשים או יותר, ומכאן  3-דניאל הצליח בכל קורס בו השתתף ב
 מפגשים 9-ב הוא השתתף לו, כלומר בסך הכהקורסים בהם הצליח 3-ב מפגשים 3 3 .  

 מפגשים 9-ב לכל הפחותמצאנו כי דניאל השתתף  0 9  . (.4)-ו (2)תשובות  כעת ניתן לפסול את 
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 :מקסימום

 קורסים. 3-קורסים ונכשל ב 3-ידוע שדניאל הצליח ב

 מפגשים 2-דניאל הגיע ל לכל היותרשיעורים או פחות, ומכאן ש 2-נכשל בכל קורס בו השתתף ב דניאל
מפגשים  6-ב לכל היותר השתתףהוא , כלומר הקורסים בהם נכשל 3-ב 2 3 .  

 5דניאל השתתף בכל  שלכל היותרמפגשים או יותר, ומכאן  3-דניאל הצליח בכל קורס בו השתתף ב
לכל היותר מפגשים 15-ב הוא השתתף לו, כלומר בסך הכהקורסים בהם הצליח 3-ב המפגשים 3 5 .  

 מפגשים 21-מצאנו כי דניאל השתתף לכל היותר ב 6 15 , (.1שובה הנכונה היא תשובה )לכן התו 

 (.1תשובה )

 :בסרטוט שלפניכם מלבן. השאלה .20 

 אורכי הקטעים המודגשים שבסרטוט שווים זה לזה. 

ידוע כי כאשר  
3

1
zyxמ"ס3  אזי גודל השטח הכהה הוא ,

a25  .סמ"ר 

zxמ"ס2אם   6-וy   ?)מה גודל השטח הכהה )בסמ"ר 

 .  לפני השינוי הכהה מתוך כל המלבן: ראשית נבין איזה חלק מהווה השטח פתרון

מחולק לשלושה חלקים כהים ושלושה  (yולכן המלבן האמצעי )הקווים המושחרים שווים זה לזה, 

 .  בשטחם שווים זה לזההחלקים לבנים 

1 , ידוע כיבנוסף
x z 3

3
   שטח המלבן העליון, לכן (x) שטח המלבן התחתוןשווה ל (z)  . 

כמו כן,  (. y) המלבן האמצעימשטחו של מחצית ועוד  (xמלבן התחתון )שטחו של השווה להשטח הכהה 

, (y) המלבן האמצעימשטחו של  תחצימועוד  (z) מלבן העליוןשטחו של הלשווה  שנותר השטח הלבן

הכהה נתון כי גודל השטח .  הגדול המלבןשטח מת חציממכאן ששני השטחים שווים זה לזה ומהווים ו

 סמ"ר. a25-לגם המלבן שווה שטח  תחציסמ"ר ומכן שמa25-שווה ל

xלאחר השינוי ידוע כי  z 2  ,מה שאומר ששטח המלבן התחתון (x) שטח המלבן עדיין שווה ל

בחלוקתו למקטעים שווים ולכן הוא עדיין מחולק לא נעשה שינוי  (y) במלבן האמצעי ,בנוסף  .(z) העליון

 המלבןשטח מ תחציממכאן שהחלק הכהה עדיין מהווה  . השווים זה לזה בשטחם לבן שטחלשטח כהה ו

 סמ"ר. a25-שווה לעדיין  הגדול ולכן

 (. 1תשובה )

 


