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(שאלות )7-1

.1

השאלה :שלי כתבה סיפור המורכב משלושה פרקים.
בפרק הראשון היא כתבה  100עמודים .בכל אחד מהפרקים הבאים היא כתבה מספר עמודים הגדול ב-
 10%ממספר העמודים שכתבה בפרק הקודם.
כמה עמודים יש בסיפור שכתבה שלי?
פתרון :על מנת לחשב את מספר העמודים הכולל שיש בסיפור שכתבה שלי ,עלינו למצוא כמה עמודים
יש בכל אחד מהפרקים ולסכום את כל התוצאות שקיבלנו.
ידוע כי בפרק הראשון יש  100עמודים ,וכי בכל פרק מספר העמודים גדול ב 10%-ממספר העמודים
בפרק הקודם.
מכיוון ש 10% -מ 100-הם  ,10הרי שמספר העמודים בפרק השני הוא . 100  10   110
אם בכל פרק מספר העמודים גדול ב 10%-ממספר העמודים בפרק הקודם .הרי שאם בפרק השני
השתמשה שלי ב 110-עמודים ,הרי שלכתיבת הפרק השלישי השתמשה שלי ב 11-עמודים יותר
 10

 110  
 . כלומר לכתיבת הפרק השלישי השתמשה שלי ב 121-עמודים . 110  11  
 100

נתון כי לכתיבת הפרק הראשון השתמשה שלי ב 100-עמודים ,ומצאנו כי לכתיבת הפרק השני היא
השתמשה ב 110-עמודים ולכתיבת הפרק השלישי ב 121-עמודים ,ומכאן ששלי השתמשה ב331-
עמודים בסך הכול לכתיבת הסיפור כולו.
תשובה (.)3

.2

השאלה :נתוןx  y 2  x 2  y 2  4 y :

,

0  x , y 

?x

פתרון :דרך א' :פישוט אלגברי
לפנינו משוואה הכוללת שני נעלמים כאשר עלינו למצוא את ערכו של  .xעל מנת לעשות זאת נבודד את x
באמצעות פישוט אלגברי של המשוואה הנתונה באופן הבא:
ראשית נפתח את הסוגריים בצד שמאל של המשוואה:
על פי נוסחת הכפל המקוצר הראשונה  ,  x  y   x  2xy  yומכאן ש:
2

2

2

. 2xy  4y  x 2  y 2  2xy  x 2  y 2  4y  x  y   x  y  4 y
2

2

2

כעת נחלק שני צדי המשוואה ב ,2y-ונקבל כי . x  2
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דרך ב' :בדיקת תשובות
נעבור על התשובות המוצעות ,נציב אותן במשוואה הנתונה ,ונבדוק איזו מהן מקיימת אותה:

תשובה ( .y :)1נציב כי  x  yבמשוואה ,ונקבל 2y 2  4y   y  y   y 2  y 2  4y :
2

2

 2y 

. 2y 2  4y  4y 2  2y 2  4y 
מכיוון ששני צדי המשוואה אינם זהים ,זו אינה התשובה הנכונה.
תשובה ( .2 :)2נציב כי  x  2במשוואה ,ונקבל.  2  y   2  y  4y :
2

2

2

על פי נוסחת הכפל המקוצר הראשונה  ,  x  y   x  2xy  yומכאן שנפשט את
2

2

2

המשוואה ,ונקבל 4  y 2  2  2y  4  y 2  4y   2  y   2  y  4y :
 . 4y  4yשני צדי המשוואה זהים זה לזה ועל כן זו התשובה הנכונה.
2

2

2

תשובה (.)2

.3

השאלה :בסל  20כדורים.
 4מהכדורים בסל הם צהובים x  2  ,מהכדורים הם אדומים ו x  4  -מהכדורים הם כחולים.
כמה מהכדורים בסל הם כחולים?
פתרון :בניית משוואה
על מנת למצוא את מספר הכדורים הכחולים יש למצוא את ערכו של  .xלשם כך נבנה משוואה לפי נתוני
השאלה ובאמצעותה נחלץ את .x
ידוע כי בסל יש  20כדורים בסך הכול ,כאשר צבעי הכדורים הם צהוב ,אדום וכחול .כמו כן ,ידוע כי יש
 4כדורים צהובים x  2  ,כדורים אדומים ו x  4  -כדורים כחולים .אם ידוע כי סכום כל הכדורים
הוא  20הרי שניתן לבנות את המשוואה הבאה. 4   x  2    x  4   20 :
נפתח סוגריים ונכנס איברים ,ונקבל. 2x  10  20 :
נחסר  10משני צדי המשוואה ,ונקבל. 2x  10 :
נחלק את שני צדי המשוואה ב ,2-ונקבל. x  5 :
מצאנו ש x  5 -וידוע כי יש   x  4 כדורים כחולים ,ומכאן שיש  9כדורים כחולים בסל
. x  4  5  4 
תשובה (.)2

-2© כל הזכויות שמורות ל 800-בית ספר לפסיכומטרי בע"מ

.4

השאלה ABC :הוא משולש שווה שוקיים . AB  AC 
 BDחוצה את הזווית .  ABC
לפי נתונים אלה והנתונים שבסרטוט,
?
פתרון :נתון כי  BDחוצה את הזווית   ABCומכאן ש:
 .  ABD   DBC  זווית   ABCשווה לסכום שתי הזוויות
  ABDו ,  DBC -ומכאן ש.        ABC  2  -
משולש  ABCהוא משולש שווה שוקיים ,ולפיכך זוויות הבסיס שלו שוות ,כלומר:
.  ABC   ACB  2 
כעת ,לאחר שמצאנו מה גודלן של כל זוויות המשולש ,נשתמש במשפט לגבי סכום זוויות פנימיות בכל
משולש .סכום הזוויות הפנימיות בכל משולש שווה ל ,180°-ולכן ניתן לבנות את המשוואה הבאה:
. 5   180   2   2     180 
נחלק את שני צדי המשוואה ב ,5-ונקבל.   36  :
תשובה (.)4

.5

השאלה :נתון0  a , b, c :

a  b  c  100
ab

איזו מהאפשרויות הבאות לא תיתכן?
פתרון :בדיקת תשובות
על פי נתוני השאלה b ,a ,ו c-חיוביים וסכומם שווה ל .100-בנוסף ,ידוע כי  . a  bמכיוון שנשאלנו מי
מהתשובות לא תיתכן ,עלינו לבדוק את התשובות המוצעות ,ולפסול תשובות שהצלחנו להראות שהן
אפשריות.
תשובה ( . 50  b :)1נבחר מספר עבור  bשגדול מ ,50-למשל נניח כי  . b  51מכאן שלפי נתוני השאלה
סכומם של  a  cהוא .49
במצב כזה ייתכן למשל ,כי  a  20ו . c  29 -מכיוון שמספרים אלו מקיימים את נתוני
השאלה ,התשובה נפסלת.
תשובה ( . a  50 :)2אם  a  50הרי ש . b  c  50 -על פי הנתונים  , a  bכך שערכו של  bחייב
להיות גדול מ .50-במצב זה סכומם של  aו b-גדול מ ,100-ולכן אם  cהוא מספר חיובי ,הרי
שסכום שלושת האיברים בהכרח גדול מ.100-
מכיוון שעל פי נתוני השאלה  b ,aו c-חיוביים וסכומם שווה ל ,100-הרי שמקרה זה אינו
אפשרי .לכן ,זו התשובה הנכונה.
תשובה (.)2
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.6

השאלה :בסרטוט שלפניכם מעגל שמרכזו בנקודה .O
1
4



אורך הקשת המודגשת AB
אורך הקשת

המקווקוות BC

?α

פתרון :לפי נתוני השאלה אורך הקשת המקווקוות  BCגדול פי
 4מאורך הקשת המודגשת  .ABבמעגל קיים יחס קבוע בין
אורך הקשת לזווית המרכזית הנשענת על הקשת ,ומכאן שגם
הזווית המרכזית הנשענת על הקשת  BCגדולה פי  4מהזווית
המרכזית הנשענת על הקשת .AB
ידוע כי גודלה של הזווית המרכזית הנשענת על הקשת AB
שווה ל , 30 -ומכאן שהזווית המרכזית הנשענת על הקשת  BCשווה ל .  30   4   120 -סכום
הזוויות המרכזיות הנשענות על כול היקף המעגל שווה ל , 360 -ולכן ניתן לבנות את המשוואה הבאה:
. 150     360   30   120     360 


נחסר  150משני צדי המשוואה ,ונקבל210  :
.
תשובה (.)1

.7

השאלה :משה צעד  4ק"מ בקצב קבוע בכל יום .בחלוף  3ימים צעד משה  15שעות בסך הכול.
מה הייתה מהירות ההליכה של משה (בקמ"ש)?
פתרון :עלינו למצוא את מהירות הליכתו של משה בקמ"ש ,כלומר למצוא כמה קילומטרים הוא הלך
בשעה אחת .לשם כך ,יש לדעת את מספר השעות שהלך משה בכל יום ואת המרחק שאותו עבר בכל
יום .ידוע כי משה הלך  15שעות ב 3-ימים ,ומכאן שמשה הלך בכל יום  5שעות





15

. 

 3

כמו כן ,ידוע כי משה הלך  4קילומטרים בכל יום .בבעיות תנועה יש יחס ישר בין הזמן לבין המרחק,
ומכאן שניתן להשתמש בריבוע יחסים על מנת למצוא מה מהירות ההליכה שלו בקמ"ש ,כלומר כמה
קילומטרים הלך משה בשעה אחת:
זמן (שעות)

מרחק (ק"מ)

5

4

1

x

היחס בכל שורה שווה זה לזה ומכאן שניתן ליצור את המשוואה הבאה:
תשובה (.)2
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הסקה

מתרשים (שאלות )12-8

עיינו היטב בתרשים שלפניכם ,וענו על חמש השאלות שלאחריו.
לפניכם תרשים המתאר את תוצאותיהם של  16משחקי כדורסל שנערכו במסגרת  4טורנירים
בשנים .1991-1994
בכל שנה נערך טורניר בו משתתפות  4קבוצות C ,B ,A :ו ,D -וכל טורניר מורכב מ 4-משחקים באופן הבא:
משחק  :Iקבוצה  Aנגד קבוצה .B
משחק  :IIקבוצה  Cנגד קבוצה .D
משחק  :IIIהקבוצה המפסידה במשחק  Iנגד הקבוצה המפסידה במשחק .II
משחק  :IVהקבוצה המנצחת במשחק  Iנגד הקבוצה המנצחת במשחק .II
כל עמודה בתרשים מציינת את מספר הנקודות שצברה קבוצה מסוימת במשחק מסוים (שם הקבוצה מופיע
מעל כל עמודה) ,והחלק הצבוע בכל עמודה מציין את מספר הנקודות שצברה אותה קבוצה עד המחצית של
המשחק.
בסוף הטורניר זוכה במקום הראשון הקבוצה שניצחה במשחק  ,IVבמקום השני הקבוצה שהפסידה במשחק
 ,IVבמקום השלישי הקבוצה שניצחה במשחק  ,IIIובמקום הרביעי הקבוצה שהפסידה במשחק .III
לדוגמה :במשחק ה I -שנערך בשנת  1991ניצחה קבוצה  Aשצברה  75נקודות .עד המחצית של המשחק צברה
קבוצה  35 Aנקודות.
/

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

.8

השאלה :מה היחס בין מספר המשחקים בהם קבוצה  Aניצחה את קבוצה  Bלבין מספר המשחקים
בהם קבוצה  Bניצחה את קבוצה ?A
פתרון :כלל המשחקים שנערכו בין קבוצה  Aלקבוצה  Bנערכו במשחק  . Iנתבונן בתרשים ונבדוק איזה
מהקבוצות ניצחה במשחק  Iבכל אחת מן השנים המתוארות בתרשים:
בשנת  1991קבוצה  Aצברה  75נקודות וקבוצה  Bצברה  55נקודות ולכן קבוצה  Aניצחה.
בשנת  1992קבוצה  Aצברה  30נקודות וקבוצה  Bצברה  35נקודות ולכן קבוצה  Bניצחה.
בשנת  1993קבוצה  Aצברה  25נקודות וקבוצה  Bצברה  55נקודות ולכן קבוצה  Bניצחה.
בשנת  1994קבוצה  Aצברה  30נקודות וקבוצה  Bצברה  50נקודות ולכן קבוצה  Bניצחה.
מתוך כלל המשחקים המוצגים בתרשים ,קבוצה  Aניצחה את קבוצה  Bפעם אחת וקבוצה  Bניצחה את
קבוצה  3 Aפעמים ,ומכאן שהיחס בין מספר המשחקים בהם קבוצה  Aניצחה את קבוצה  Bלבין מספר
המשחקים בהם קבוצה  Bניצחה את קבוצה  Aהוא .1:3
תשובה (.)3
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.9

השאלה :איזו קבוצה שניצחה באחד המשחקים שנערכו בשנת  1993פיגרה במחצית של אותו משחק?
פתרון :נתבונן על המשחקים שנערכו בשנת  1993ונראה באיזה מהם הקבוצה שפיגרה במחצית המשחק
ניצחה בסופו של אותו משחק:
משחק  :Iבמשחק זה בזמן המחצית מספר הנקודות שצברה קבוצה  Aהיה שווה למספר הנקודות
שצברה קבוצה  Bועל כן אף אחת מן הקבוצות לא פיגרה במחצית של המשחק .מכאן שזה אינו המשחק
המדובר.
משחק  :IIבמשחק זה בזמן המחצית קבוצה  Cצברה  25נקודות וקבוצה  Dצברה  20נקודות ,ואילו
בסיום המשחק קבוצה  Dניצחה כאשר צברה  50נקודות ,לעומת קבוצה  Cשצברה  40נקודות .מכאן
שבשנת  1993במשחק  IIקבוצה  Dהיא זו שניצחה באחד המשחקים אך פיגרה במחציתו של אותו
משחק.
תשובה (.)4

.10

השאלה :בזמן המחצית במשחק ה III-שנערך בשנת  1991יוסי הסתכל על לוח התוצאות.
איזה מהסכומים הבאים ,יכול היה יוסי באותו שלב לדעת בוודאות שלא יהיה שווה לסכום הנקודות
שצברו שתי הקבוצות יחדיו בסוף המשחק?
פתרון :ראשית נמצא מה היה סכום הנקודות שצברו שתי הקבוצות יחדיו במחצית של המשחק הIII-
שנערך בשנת  .1991על פי נתוני התרשים ,במחצית של המשחק ה III-בשנת  1991קבוצה  Bצברה 35
נקודות וקבוצה  Cצברה  25נקודות ,ומכאן שסכום הנקודות הכולל של שתי הקבוצות עד המחצית עמד
על  60נקודות  .  35  25  מכיוון שבמחצית המשחק נצברו  60נקודות בסך הכול ,הרי שכבר בשלב
זה ידע יוסי בוודאות כי סכום הנקודות בסוף המשחק חייב להיות לפחות  60נקודות ,ועל כן לא ייתכן
שסכום הנקודות יהיה שווה ל.55-
תשובה (.)1

.11

השאלה :מה ההפרש הגדול ביותר שהיה בין שתי קבוצות בתוצאה הסופית של משחק מספר III
בטורניר?
פתרון :נמצא מה היו תוצאת הסיום של משחק  IIIבכל אחת מהשנים  1991-1994לפי נתוני התרשים,
ונמצא באיזו שנה ההפרש היה הגדול ביותר (הערה' :הפרש' הוא בהכרח מספר חיובי):
משחק  ,IIIשנת  :1991במשחק זה קבוצה  Bצברה  65נקודות וקבוצה  Cצברה  60נקודות ולכן ההפרש
עמד על  5נקודות .  65  60  
משחק  ,IIIשנת  :1992במשחק זה קבוצה  Aצברה  45נקודות וקבוצה  Dצברה  20נקודות ולכן ההפרש
עמד על  25נקודות .  45  20  
משחק  ,IIIשנת  :1993במשחק זה קבוצה  Aצברה  35נקודות וקבוצה  Cצברה  55נקודות ולכן ההפרש
עמד על  20נקודות .  55  35  
משחק  ,IIIשנת  :1994במשחק זה קבוצה  Aצברה  35נקודות וקבוצה  Dצברה  50נקודות ולכן ההפרש
עמד על  15נקודות .  50  35  
מכאן שההפרש הגדול ביותר שהיה בין שתי קבוצות בתוצאה הסופית של משחק  IIIהיה  25נקודת.
הערה :כדי לחסוך זמן וחישובים ,ניתן להסתכל במשחק  IIIבכל אחת מן השנים שבתרשים על ההפרש
בין גובהן של שתי עמודות הניקוד ולחפש בעין היכן נראה ההפרש הגדול ביותר .כך נוכל למצוא בקלות
רבה יותר את השנה בה ההפרש הוא הגדול ביותר ,או אולי את שתי השנים בהן נראה שההפרש הוא
הגדול ביותר ,ורק עבור שנים אלו לבצע את חישוב ההפרש בין הניקוד של הקבוצות.
תשובה (.)3
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השאלה :קבוצה _____ ניצחה בכל המשחקים שלה נגד קבוצה _____.
פתרון :נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( .C ; A :)1קבוצה  Aשיחקה נגד קבוצה  Cפעם אחת במשחק  IIIבשנת  ,1993כאשר במשחק
זה קבוצה  Cניצחה .מכאן שזו אינה התשובה הנכונה.
תשובה ( .D ; A :)2קבוצה  Aשיחקה נגד קבוצה  3 Dפעמים :בפעם הראשונה במשחק  IVבשנת 1991
בו קבוצה  Aניצחה; בפעם השנייה במשחק  IIIבשנת  1992וגם בו קבוצה  Aניצחה;
ובפעם השלישית במשחק  IIIבשנת  ,1994ניצחה קבוצה  .Dמכאן שזו אינה התשובה
הנכונה.
תשובה ( .C ; B :)3קבוצה  Bשיחקה נגד קבוצה  3 Cפעמים :בפעם הראשונה במשחק  IIIבשנת 1991
בו קבוצה  Bניצחה; בפעם השנייה במשחק  IVבשנת  1992בו קבוצה  Cניצחה .כבר בשלב
זה ניתן לראות שקבוצה  Bלא ניצחה בכל המשחקים שלה נגד קבוצה  Cולכן זו אינה
התשובה הנכונה.
מכיוון שפסלנו  3תשובות ניתן לדעת כבר בשלב זה שתשובה ( )4היא התשובה הנכונה .אולם לשם
השלמת ההסבר נבדוק גם אותה.
תשובה ( .D ; B :)4קבוצה  Bשיחקה נגד קבוצה  Dפעם אחת במשחק  IVבשנת  1993בו קבוצה B
ניצחה .מכאן שקבוצה  Bניצחה בכל המשחקים ששיחקה נגד קבוצה  Dועל כן זו התשובה
הנכונה.
תשובה (.)4
(שאלות )20-13
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השאלה :בסרטוט שלפניכם  aו b-ישרים החותכים זה את זה.
נתון   :
?









פתרון :דרך א' :הצבת דוגמה מספרית
בסרטוט מתוארים שני ישרים החותכים זה את זה a ,ו ,b-ועלינו
למצוא את ערכו של הביטוי









.

מכיוון שלא נשאלנו על גודלן של הזווית   ,αאו  נוכל להציב כי  .     20מכאן נקבל ש-
 .  20   20        40זווית  היא זווית קודקודית לזווית  ,     ומכאן ש.   40  -
   40  20 
1 
1

כעת נציב את הערכים לעיל בביטוי ונקבל שערכו שווה ל 2    2 -
.  
2 
2
   20  40 
כל התשובות המוצעות מלבד תשובה ( )4אינן שוות בערכן ל ,2.5-ועל כן תשובה ( )4היא התשובה
הנכונה.
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דרך ב' :פישוט אלגברי
ניתן לראות כי התשובות המוצעות הן תשובות מספריות ,ומכאן שעלינו לבטא את כלל הזוויות   ,αו-
 בעזרת זווית אחת .כך ,הנעלמים יצטמצמו ונישאר רק עם מספרים.
הישרים  aו b-חותכים זה את זה ועל כן מתקבלות זוויות קודקודיות השוות זו לזו ,כך ש.      :
בנוסף ,נתון כי    ומכאן שנוכל להחליף את  ב ,  -ונקבל.   2       :
כעת ,גם בביטוי עליו נשאלנו נוכל להחליף את  ב  -וכן להציב כי  ,   2כך שנקבל:
1
2



2
1



1
2


2



2




.2

תשובה (.)4

.14

השאלה :נתוןx 2  y 3  64 . :

איזו מהטענות הבאות בהכרח אינה נכונה?
פתרון :פישוט אלגברי ובדיקת תשובות
ראשית ניתן לפשט את הנתונים בשאלה ועל כן נתחיל בפישוט אלגברי:
נתון כי  . y 3  64יש ערך אחד בלבד המקיים את המשוואה. y  4 ::
כמו כן ,נתון כי  . x 2  64הערכים המקיימים משוואה זו הם. x   8 :
כעת נעבור על התשובות המוצעות ונפסול את התשובות שבהכרח נכונות או אפשריות .התשובה הנכונה תהיה
זו שאינה אפשרית כלל.
תשובה ( . x  y  4 :)1אם  x  8ו y  4 -נקבל ש . x  y  4  x  y  8  4 :מכאן שטענה
זו אפשרית ולכן התשובה נפסלת.
תשובה ( . x  y   4 :)2אם  x   8ו y  4 -נקבל ש . x  y  4  x  y  8  4 :מכאן
שטענה זו אפשרית ולכן התשובה נפסלת.
תשובה ( . x  y   12 :)3אם  x   8ו y  4 -נקבל ש . x  y  12  x  y  8  4 :מכאן
שטענה זו אפשרית ולכן התשובה נפסלת.
מכיוון שהצלחנו לפסול את תשובות ( )2( ,)1ו )3(-הרי שתשובה ( )4היא התשובה הנכונה ,אולם לשם
השלמת ההסבר נבדוק גם אותה:
תשובה ( . x  y   12 :)4קיימים שני מצבים אפשריים :ייתכן כי  x  8ו , y  4 -כאשר במצב כזה
נקבל כי  . x  y  12  x  y  8  4במצב זה הטענה אינה נכונה .מצד שני ,ייתכן כי
 x   8ו y  4 -כאשר במצב כזה נקבל כי  . x  y  4  x  y  8  4גם במצב
זה הטענה אינה נכונה .מכיוון שלא ייתכנו עוד ערכים עבור  xו y-טענה זו בהכרח אינה
נכונה ולכן זו התשובה הנכונה.
תשובה (.)4
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.15

השאלה :לקבוצה של  200מטיילים לקחה כמות אוכל המספיקה לטיול של  30יום.
לכמה ימים תספיק אותה כמות אוכל אם יצטרפו לקבוצה עוד  100מטיילים?
פתרון :יחסים
זוהי שאלת יחסים כאשר היחס בין שני הערכים הוא הפוך :כאשר נגדיל את כמות המטיילים אותה
כמות מזון תספיק למספר ימים קטן יותר .כאשר נוסיף  100מטיילים ,כך שיהיו  300מטיילים בסך
הכול ,למעשה נגדיל את כמות המטיילים פי

3
2

 , ומכאן שכמות הימים תקטן פי



 200 
300

3
2

 ,כך



 30

2
שאותה כמות מזון תספיק ל 20-ימים  30   10  2  
.
3
 3

 2


תשובה (.)2
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השאלה :לא יתכן שישר המקביל לשוק של טרפז שווה שוקיים -
פתרון :על מנת לענות על השאלה ננסה לסרטט ישר המקביל לאחת מהשוקיים של טרפז שווה שוקיים
על מנת לפסול  3תשובות.
כאשר נסרטט את כל המצבים האפשריים נקבל את הסרטוטים הבאים:

א .מצב בו ישר המקביל לאחת משוקי הטרפז שווה השוקיים חותך את
שני בסיסי הטרפז .תשובה ( )1נפסלת.

ב .מצב בו ישר המקביל לאחת משוקי הטרפז שווה השוקיים חותך את
הבסיס הארוך של הטרפז אך לא את הבסיס הקצר .תשובה ( )2נפסלת.

ג .מצב בו ישר המקביל לאחת משוקי הטרפז שווה השוקיים אינו חותך
אף אחד מבסיסי הטרפז .תשובה ( )4נפסלת.

מכיוון שפסלנו  3תשובות הרי שתשובה ( )3היא התשובה הנכונה.
תשובה (.)3
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x

השאלה :היחס בין מספר החולצות של שי למספר החולצות של רווית הוא

y

.

 x%מהחולצות של שי הן שחורות ,ו y%-מהחולצות של רווית הן שחורות.
מה היחס בין מספר החולצות השחורות של שי למספר החולצות השחורות של רווית?
פתרון :דרך א' :הצבת דוגמה מספרית
לא נשאלנו על ערכיהם של  xו y-ועל כן נוכל להציב כי x  10 :ו , y  20 -וכך נקבל כי היחס בין מספר
1

החולצות הכולל של שי למספר החולצות הכולל של רווית הוא

. 10 : 20  1 : 2 

2

כעת ,נחשב את מספר החולצות השחורות של שי ושל רווית:
ידוע כי  x%מהחולצות של שי הן שחורות .מכיוון שהצבנו כי  xשווה ל ,10-הרי ש 10%-מ 10-החולצות
של שי שחורות ,ועל כן לשי יש חולצה  1שחורה


 10  


. 

10

 100

בנוסף ,ידוע כי  y%מהחולצות של רווית הן שחורות ,מכיוון שהצבנו כי  yשווה ל ,20-הרי ש 20%-מ20-
. 


 20  
 100

20

החולצות של רווית שחורות ,ועל כן לרווית יש  4חולצות שחורות

מצאנו כי לשי חולצה שחורה  1ולרווית  4חולצות שחורות ולכן היחס בין מספר החולצות השחורות של
1

שי למספר החולצות השחורות של רווית הוא .
4

כעת נעבור על התשובות המוצעות:
תשובה ( . xy :)1נציב כי  x  10ו y  20 -ונקבל כי . xy  200  xy  10  20 :הערך שהתקבל
1

אינו שווה ל -ולכן התשובה אינה נכונה.
4

תשובה (:)2

x

10

 .נציב כי  x  10ו y  20 -ונקבל כי:

y

x



20

 .הערך שהתקבל אינו שווה ל-

y

1
4

ולכן התשובה אינה נכונה.
תשובה (:)3

x
y

ל-

 .נציב כי  x  10ו y  20 -ונקבל כי:
1
4

10
20



x
y



1
2



x
y

 .הערך שהתקבל אינו שווה

 ,ולכן התשובה אינה נכונה.

מכיוון שפסלנו את תשובות ( )2( ,)1ו ,)3(-הרי שבהכרח תשובה ( )4היא התשובה הנכונה .אולם לשם
השלמת ההסבר נבדוק גם את תשובה (.)4
2

תשובה (:)4

x

y2

2

 .נציב כי  x  10ו y  20 -ונקבל כי:

10

20 2

2



x

y2



100
400

2



x

y2



1
4

2



x

y2

 .הערך

1

שהתקבל אכן שווה ל , -ומכיוון שפסלנו  3תשובות הרי שזו התשובה הנכונה.
4

דרך ב' :פישוט אלגברי
נתון כי היחס בין מספר החולצות של שי למספר החולצות של רווית הוא

x
y

ומכאן שניתן להניח ,לשם

הנוחות ,כי לשי יש  xחולצות וכי לרווית יש  yחולצות .כעת נחשב את מספר החולצות השחורות של שי
ושל רווית x% :מהחולצות של שי שחורות ,כאשר לשי יש  xחולצות ,ומכאן שמספר החולצות השחורות
של שי שווה ל x -

x
100



x2
100

.
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 y%מהחולצות של רווית שחורות ,כאשר לרווית יש  yחולצות ,ומכאן שמספר החולצות השחורות של
רווית שווה ל y -

y
100



y2
100

.
2

x

על כן ,היחס בין מספר החולצות השחורות של שי למספר החולצות השחורות של רווית שווה ל100 :
2
y
100



100

2



x

100 y 2



2

x

2

y

.

תשובה (.)4

.18

השאלה m :ו n-הם מספרים שלמים וחיוביים.

nm m
מה מהבאים יכול להיות ערכו של הביטוי ? m  n
פתרון :פישוט אלגברי ובדיקת תשובות
לכל משוואה בערך מוחלט ישנם שני פתרונות אפשריים:
מצב א':
.nmm  n  m  m
נוסיף  mלשני צדי המשוואה ,ונקבל. n  2m :
מצב ב':
. n  m  m  n  m  m
נוסיף  mשני צדי המשוואה ,ונקבל. n  0 :
ראשית ,נבדוק מה מתקבל כאשר  n  0וזאת מכיוון שקל יותר לבדוק מה קורה במצב כזה.
כאשר נציב כי  n  0בביטוי המבוקש ,נקבל כי  , m  n  0ומכאן שהביטוי יכול להיות שווה ל.0-
מכיוון שאפשרות זו אינה מופיעה בתשובות המוצעות ,ניעזר במצב א' לפיו . n  2m
2
כאשר נציב  n  2mבביטוי עליו נשאלנו ,כלומר ב , m  n -נקבל כי הביטוי שווה ל.  m  2m   2m -
כעת נבדוק כל אחת מהתשובות המוצעות:
תשובה ( .16 :)1האם ייתכן כי . 2m 2  16
נחלק את שני צדי המשוואה ב ,2-ונקבל. m  8 :
נוציא שורש ריבועי לשני צדי המשוואה ,ונקבל. m  8 :
קיבלנו שעל מנת שהביטוי יהיה שווה ל m ,16-צריך להיות שווה למספר שאינו שלם ,מה
שסותר את נתוני השאלה ,ועל כן התשובה לא תיתכן.
2

תשובה ( .32 :)2נבדוק האם ייתכן כי . 2m 2  32
נחלק ב 2-את שני צדי המשוואה ,ונקבל. m 2  16 :
נוציא שורש ריבועי משני צדי המשוואה ,ונקבל. m  4 :
כאשר  m  4אז   2  4   n  8שכן כזכור מצאנו כי  .  n  2m מכיוון שקיבלנו שm-
ו n-הם שני מספרים שלמים וחיוביים ,הרי שתשובה זו תיתכן ומכאן שהיא התשובה
הנכונה.
תשובה (.)2
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השאלה :בסרטוט שלפניכם מערכת צירים a .הוא מספר כלשהו.
ערכי הנקודה  Mהם a  8 ; a  5 
באיזה רביע לא יכולה הנקודה  Mלהימצא?
פתרון :הצבת דוגמה מספרית ובדיקת תשובות
לא נשאלנו על ערכו של  aועל כן נוכל להציב מספר עבור  .aנציב למשל
כי  a  0וכך נקבל כי ערכי הנקודה  Mהם  .  8 ,  5 נקודה זו
נמצאת ברביע ה III-ולכן תשובה ( )3נפסלת.
כעת נציב מספר אחר עבור  aכדי לפסול תשובות נוספות .על מנת לקבל נקודה שאינה נמצאת ברביע ה-
 IIIעלינו להציב עבור  aמספר הגדול מ ,5-שכן אחרת נקבל שערך ה x-וה y-של הנקודה  Mיישארו
שליליים והנקודה עדיין תמצא ברביע ה .III-נציב למשל כי  a  10ונקבל כי ערכי הנקודה  Mהם
 .  2 , 5 נקודה זו נמצאת ברביע ה I-ולכן תשובה ( )1נפסלת.
נציב פעם נוספת :עלינו להציב מספר כך שהנקודה  Mתמצא ברביע ה II-או ברביע ה .IV-בשני הרביעים
הללו ערכי ה x-של כל הנקודות וערכי ה y-של כל הנקודות הפוכים בסימנים ,ומכאן שעלינו להציב ערך
עבור  aכך שהסימן של ערך ה x-של הנקודה  Mיהיה הפוך מהסימן של ערך ה y-של הנקודה .נוכל
להציב למשל כי  a  6ונקבל כי ערכי הנקודה  Mהם  .  2 ,1נקודה זו נמצאת ברביע ה II-ולכן
תשובה ( )2נפסלת.
מכיוון שהצלחנו לפסול את תשובות ( )2( ,)1ו )3(-הרי שתשובה ( )4היא התשובה הנכונה.
תשובה (.)4
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השאלה :הפעולה  $מוגדרת בעבור כל מספר  xכך. $x   1  x :
יתכן מספר  aשבעבורו יתקיים -
פתרון :פישוט אלגברי ובדיקת תשובות
תשובה ( . 2$  a   $  2a  :)1לפי הפעולה  $  a   1  a :$ו . $  2a   1  2a -נציב ערכים אלו
במשוואה שבתשובה ,ונקבל. 2  2a  1  2a  2  1  a   1  2a :
נוסיף  2aלשני צדי המשוואה ,ונקבל. 2  1 :
קיבלנו פסוק שקר שהרי  2אינו שווה ל ,1-שמשמעותו כי המשוואה אינה יכולה להתקיים,
ולכן לא קיים  aבעבורו המשוואה תהיה נכונה .לפיכך התשובה נפסלת.
תשובה ( . $  a   $   a  :)2לפי הפעולה  $  a   1  a :$ו . $   a   1    a  -נציב ערכים אלו
במשוואה שבתשובה ,ונקבל. 1  a  1  a  1  a  1    a  :
נוסיף  aונוריד  1משני צדי המשוואה ,ונקבל. 0  2a :
נחלק את שני צדי המשוואה ב ,2-ונקבל. 0  a :
מכאן שקיים  aבעבורו המשוואה נכונה a  0 ,ולפיכך זו התשובה הנכונה.
לצורך השלמת ההסבר נעבור גם על התשובות שנותרו:
תשובה ( . $a    a :)3לפי הפעולה  . $  a   1  a :$נציב את הערכים שהתקבלו במשוואה
שבתשובה ,ונקבל. 1  a   a :
נוסיף  aלשני צדי המשוואה ,ונקבל . 1  0 :קיבלנו פסוק שקר שמשמעותו שהמשוואה
לעולם אינה נכונה ,כלומר לא קיים שום  aשבעבורו המשוואה תהיה נכונה .לפיכך התשובה
נפסלת.
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תשובה ( . $ 1  a 2  a 2  1 :)4לפי הפעולה  . $ 1  a 2   1  1  a 2  :$נציב את הערכים שהתקבלו
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במשוואה שבתשובה ,ונקבלa  a  1  1  1  a  a  1  1  1  a  a  1 :

נחסר  a 2משני צדי המשוואה ,ונקבל . 0   1 :קיבלנו פסוק שקר שמשמעותו שהמשוואה
אינה יכולה להיות נכונה ,כלומר לא קיים שום  aשבעבורו המשוואה תהיה נכונה.
לפיכך התשובה נפסלת.
הערה :מכיוון שנשאלנו על ערכו של  aלא ניתן להציב מספר עבורו.
תשובה (.)2
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