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ש א ל ו ת ו ב ע י ו ת )שאלות (71

.1

השאלה :נתו m :הוא מספר של קט מ.0
m = x + y−5
)  (x + yהוא בהכרח מספר _____.
פיתרו :אלגברה
מכיוו שנתו כי  mמספר של קט מ ,0ונתו כי  , m = x + y − 5הרי ש. x + y − 5 < 0 :
נוסי&  5לשני האגפי  ,ונקבל. x + y < 5 :
מכיוו שנשאלנו מה נית להסיק לגבי סכומ של  xו ,yהרי שמאיהשיוויו שקיבלנו נית להסיק כי
סכומ הוא מספר של הקט מ.5
תשובה ).(1

.2

השאלה :בטבלה שלפניכ מפורטי משקליה של בני משפחה אחת וכלב .
בבניי שהמשפחה גרה בו יש מעלית המסוגלת לשאת  100ק"ג לכל היותר.
הכלב יכול לעלות במעלית רק א הוא מלווה באד אחד לפחות.
כמה פעמי לכל הפחות צריכה המעלית לעלות
כדי להעלות את כל בני המשפחה ,כולל הכלב ,לקומה שבה נמצאת דירת ?
פיתרו :המגבלה שבשאלה היא המשקל המקסימלי שהמעלית מסוגלת לשאת.
על מנת למצוא את מספר הפעמי המינימלי שהמעלית צריכה לעלות על מנת
שכל בני המשפחה יעלו ,ננסה להכניס כמה שיותר בני משפחה יחדיו בכל עלייה.
במבט על המספרי שבטבלה נראה כי לא נית להכניס יותר משני בני משפחה
יחד במעלית מפאת מגבלת המשקל ,ולכ עלינו 'להסתפק' בעלייה בזוגות.
'נעלה' בנסיעתה הראשונה של המעלית את הכלב ע ב המשפחה הכבד ביותר האפשרי ,כלומר האימא
). (64 + 20 < 100
עליה שנייה :האבא חייב לעלות לבד מכיוו שבשל מגבלת המשקל ,לא נית לצר& אליו ב משפחה נוס&.
עליה שלישית :הסבתא יכולה לעלות במעלית ע האח או ע האחות.
עלייה רביעית :האח או האחות עולי לבד .
תשובה ).(4
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.3

השאלה :בסרטוט שלפניכ מעגל שמרכזו  .Oאורכי  3הקשתות
המודגשות שווי זה לזה.
1
סכו אורכי הקשתות המודגשות שווה ל מהיק& המעגל.
3
?=α

1
פיתרו :נתו כי סכו אורכי  3הקשתות שווה ל
3
סכו הזוויות המרכזיות הנשענות על כל ההיק& שווה ל ,360°ומכא
נית להסיק כי סכו הזוויות המרכזיות הנשענות על  3הקשתות ביחד
1

שווה ל.  ⋅ 360° =  120°
3


מהיק& המעגל.

1
מכיוו שאורכי  3הקשתות המודגשות שווה ,הרי שהזווית המרכזית הנשענת על כל אחת מהו שווה ל
3
מ ,120°כלומר ל.40°

תשובה ).(4

.4

השאלה :הישר שמחולק לקטעי בעלי אור -שווה.
לפי נתו זה והנתוני שבסרטוט,
x
?=
y
פיתרו :נתו כי כל הקטעי שעל הישר ה בעלי אור -שווה ,ולפיכ -כל שעלינו לעשות הוא לספור את
מספר הקטעי המרכיבי את  xומספר הקטעי המרכיבי את .y
מספר הקטעי המרכיבי את  xהוא .6
מספר הקטעי המרכיבי את  yהוא .3
x 6
= =2
y 3

תשובה ).(2

.5

השאלה :מטילי יחד שתי קוביות הוגנות.
מה ההסתברות שיתקבל אותו מספר בשתי הקוביות?
פיתרו :דר א' :כאשר מטילי שתי קוביות ישנ  36תוצאות אפשריות.
מתו 36 -התוצאות האפשריות ישנ  6תוצאות רצויות 5,5 ; 4,4 ; 3,3 ; 2,2 ; 1,1 :ו.6,6
 6  1
.  =
ההסתברות שיתקבל אותו מספר בשתי הקוביות היא
 36  6
דר ב' :ההסתברות להתרחשות שני אירועי היא מכפלת ההסתברות לקבלת כל אחד מה בנפרד או
במילי אחרות ההסתברות לקבלת המספר הראשו כפול ההסתברות לקבלת המספר השני.
מכיוו שבהטלה הראשונה אי כל משמעות למספר שיתקבל ,כל התוצאות שנקבל רצויות לנו ,כלומר
6 
ההסתברות היא .  =  1
6 
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בהטלה השנייה יש אפשרות אחת בלבד הרצויה לנו :שהמספר שיתקבל יהיה זהה לזה שקיבלנו בהטלה
הראשונה ,ולפיכ -ההסתברות שהמספר שיתקבל בהטלה השנייה יהיה זהה לזה שקיבלנו בהטלה
1
הראשונה היא .
6
1
1


. 1 ⋅ = 
ההסתברות להתרחשות של שני האירועי היא
 6  6
תשובה ).(4

.6

השאלה :בסרטוט שלפניכ שני מעויני חופפי ) ABCDו (EDFGבעלי קדקוד משות& .D
שטח המלבן ACFE
?=
שטח המעוין ABCD
פיתרו :כאשר מעבירי אלכסו במקבילית ,האלכסו מחלק את המקבילית
לשני משולשי השווי בשטח .
כאשר מעבירי במקבילית שני אלכסוני  ,האלכסוני מחלקי את המקבילית
ל  4משולשי השווי בשטח .
מלב ומעויני ה סוגי שוני של מקבילית ,מכא ש:
א( המלב  ACFEמורכב מ 4משולשי השווי בשטח .
ב( האלכסו  ,ACמחלק את המעוי  ABCDלשני משולשי השווי בשטח .
נסמ את שטחו של כל אחד מהמשולשי ב.x
שטח המלב  ACFEמורכב מ 4משולשי שווי בשטח  ,כלומר שווה ל ,4xושטח המעוי ABCD
מורכב משני משולשי  ,כלומר שטחו שווה ל.2x
 4xשטח המלבן ACFE
=
=2
 2xשטח המעוין ABCD

תשובה ).(2
שימו לב :נית לפתור את השאלה באמצעות הצבת דוגמה.
נניח לדוגמה כי הצורה שבסרטוט היא משושה משוכלל ,על א& שהצורה אינה בהכרח כזו.
במקרה כזה נית לחלק את המשושה ל 12משולשי זהב זהי .
שטח המלב  ACFEמורכב מ 8משולשי זהב ושטח המעוי מ 4משולשי זהב ,ולפיכ -שטח המלב גדול
פי  2משטח המעוי.

.7

השאלה :סופר כתב סיפור ב 3ימי רצופי .
בשני הימי הראשוני כתב  15עמודי בממוצע ליו  ,וביו השלישי כתב  21עמודי .
מספר העמודי הממוצע ליו שכתב הסופר בכל שלושת הימי גדול ב___ ממספר העמודי הממוצע
ליו שהוא כתב בשני הימי הראשוני .
פיתרו :על מנת לענות על השאלה עלינו לחשב את מספר העמודי הממוצע שכתב הסופר בשלושת
הימי  .מכיוו שהסופר כתב בשני הימי הראשוני  15עמודי בממוצע ליו  ,הרי שבשני ימי אלו
כתב הסופר  30עמודי ) = . (15 ⋅ 2
א ביו השלישי כתב הסופר  21עמודי  ,הרי שבס -הכול כתב הסופר  51עמודי במהל -שלושת
 51 
הימי  ,כלומר בממוצע בשלושת הימי כתב הסופר  17עמודי ליו .  = 
 3 
מספר העמודי הממוצע ליו שכתב הסופר בכל שלושת הימי הוא  ,17כלומר גדול ב 2ממספר
העמודי הממוצע ליו שכתב הסופר בשני הימי הראשוני .
תשובה ).(2
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ה ס ק ה מ ט ב ל ה )שאלות (118

.8

השאלה :באיזה מהמכוני המספר הממוצע של מכתבי תודה לשנה היה הגדול ביותר?
פיתרו :על מנת למצוא את המספר הממוצע של מכתבי תודה לשנה עלינו לחלק את מספר מכתבי
התודה הכולל בכל מכו במספר השני המתוארות בתרשי ) 5שני (.
מכיוו שבכל אחד מ החישובי שאנו עומדי לערו ,-אנו מחלקי את מספר הכולל של מכתבי
התודה ,באותו מספר –  ,5מספיק למצוא את המכו אשר מספר הכולל של מכתבי התודה שהוא קיבל
הוא הגדול ביותר.
תשובה ) :(1אברא .מספר מכתבי התודה הכולל שקיבל אברא הוא 42,000
) = . (6,000 + 7,000 + 8,000 + 9,000 + 12,000
תשובה ) :(2קדברא .מספר מכתבי התודה הכולל שקיבל קדברא הוא 41,500
) = . (7,000 + 8,000 + 8,000 + 9,000 + 9,500
תשובה ) :(3הוקוס .מספר מכתבי התודה הכולל שקיבל הוקוס הוא 46,000
) = . (7,000 + 8,000 + 9,000 + 10,000 + 12,000
תשובה ) :(4פוקוס .מספר מכתבי התודה הכולל שקיבל הוקוס הוא 32,000
) = (9,000 + 8,000 + 7,000 + 5,000 + 3,000
לסיכו  :מכיוו שמכו הוקוס קיבל את מספר מכתבי התודה הכולל הגדול ביותר במהל 5 -השני ,
ממוצע מספר מכתבי התודה שלו לשנה הוא הגדול ביותר.
תשובה ).(3
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.9

השאלה :איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?
פיתרו :נבדוק את התשובות המוצעות.
תשובה ) :(1בכל מכו שאחוזי ההצלחה שלו עלו משנת  1995עד שנת  ,1996המשיכו אחוזי ההצלחה
לעלות משנה לשנה עד שנת .1999
במכו אברא עלו אחוזי ההצלחה בי שנת  1995לשנת  1996מ 60%בשנת  1995ל 70%בשנת ,1996
אול בי שנת  1996לשנת  1997ירדו אחוזי ההצלחה מ  70%ל .60%תשובה ) (1נפסלת.
תשובה ) :(2המכו שלמדו בו מספר התלמידי הגדול ביותר בשנת  1999היה מכו הוקוס.
מספר מכתבי התודה אינו נתו אשר לפיו נית לדעת מה מספר התלמידי שלמדו במכו ,שכ יתכ שכל
התלמידי נתנו מכתבי תודה אול יתכ שיש תלמידי רבי שלא נתנו מכתבי תודה.
"אחוז ההצלחה" הוא אחוז המלמד על מספר התלמידי שהתקבלו לעבודה מתו -כלל התלמידי
שלמדו במכו ,אול מכיוו שאיננו יודעי מה מספר התלמידי שהתקבל לעבודה לא נית לדעת מה
מספר התלמידי ומכא שלא נית לדעת מיהו המכו שבו למד מספר התלמידי הגדול ביותר בשנת
.1999
תשובה ) :(3כל מכו צבר יותר מ 40,000מכתבי תודה בשני .1999-1995
כפי שראינו בשאלה הקודמת ,מכו פוקוס צבר  32,000מכתבי תודה בשני  ,1999-1995ולכ תשובה זו
נפסלת.
תשובה ) :(4משנת  1996עד שנת  ,1997רק במכו אחד ירדו אחוזי ההצלחה.
מכיוו שרק במכו אברא ירדו אחוזי ההצלחה משנת  1996עד שנת  ,1997זו התשובה הנכונה.
תשובה ).(4

.10

השאלה :במכו קדברא לומדי בכל שנה אותו מספר של תלמידי .
במהל 5 -שנות הפעילות ,מה היה אחוז התלמידי שהתקבלו לעבודה מתו -התלמידי שלמדו במכו
קדברא?
פיתרו :דר א' :אחוזי
על מנת למצוא את אחוז התלמידי שהתקבלו לעבודה מתו -התלמידי שלמדו במכו קדברא בשני
 ,1995-1999עלינו למצוא מה מספר תלמידי אשר התקבלו לעבודה בכל חמשת השני מתו -מספר
התלמידי הכולל במכו באות שני .
מכיוו שאי נתוני מספריי לגבי מספר התלמידי בכל שנה ,נניח לש פשטות החישוב כי מספר
התלמידי שלמדו במכו בכל שנה היה  ,100ובס -הכול מספר התלמידי הכולל הוא . (5 ⋅ 100 = ) 500
בשני  1995-1998הצליחו בכל שנה להתקבל לעבודה  75%ממספר התלמידי  ,כלומר בכל שנה מ4
השני  ,1995-1998התקבלו  75תלמידי לעבודה ) = . (75% ⋅ 100
בשנת  1999היה אחוז ההצלחה  ,80%כלומר בשנה זו התקבלו  80תלמידי לעבודה.
ס -הכול בכל חמשת השני התקבלו לעבודה  380תלמידי ) =  (4 ⋅ 75 + 80מתו 500 -התלמידי
שלמדו במכו קדברא.
עלינו למצוא לכמה אחוזי שווה המספר  380מ השל .500
מספר

אחוזי

500

100%

380

x
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380
500 380

מכיוו שהיחס בכל שורה שווה:
=
x
100
x
 , 5x = 380נחלק ב ,5ונקבל. x = 76 :

=  , 5נכפול את שני האגפי ב ,xונקבל:

במהל 5 -שנות הפעילות 76% ,מהתלמידי שלמדו במכו קדברא התקבלו לעבודה.
דר ב' :ממוצע
א במכו קדברא לומדי בכל שנה אותו מספר של תלמידי נית למצוא את אחוז התלמידי
שהתקבלו לעבודה מתו -התלמידי שלמדו במכו קדברא בשני  ,1995-1999על ידי מציאת אחוז
התלמידי הממוצע שהתקבל לעבודה .זהו למעשה ממוצע בי קבוצות ,אבל כאשר כל הקבוצות שוות
בגודל הממוצע בי הקבוצות זהה לממוצע רגיל.
בכל אחת מ 4השני  1995-1998הצליחו בכל שנה להתקבל לעבודה  75%ממספר התלמידי ,
בשנת  1999היה אחוז ההצלחה .80%
 75 + 75 + 75 + 75 + 80 380 
=
האחוז הממוצע שהתקבל לעבודה בחמשת השני הוא =  76%
.
5
5 

תשובה ).(1

.11

אחוז הצלחה
השאלה :באיזה מהמכוני היה היחס
מספר מכתבי תודה

הגבוה ביותר בשנת ?1995

פיתרו :נחשב למה שווה הביטוי המבוקש בכל אחד מהמכוני .
תשובה ) :(1אברא .אחוז ההצלחה במכו אברא בשנת  1995היה  60ומספר מכתבי התודה הוא .6,000
אחוז הצלחה
60
1
.
שמצטמצ ל
שווה במכו אברא ל
היחס
100
6,000
מספר מכתבי תודה
תשובה ) :(2קדברא .אחוז ההצלחה במכו קדברא בשנת  1995היה  75ומספר מכתבי התודה הוא
אחוז הצלחה
75
.
שווה במכו קדברא ל
 .7,000היחס
7,000
מספר מכתבי תודה
1
תשובה ) (1נפסלת.
מכיוו ששבר זה גדול מ
100
תשובה ) :(3הוקוס .אחוז ההצלחה במכו הוקוס בשנת  1995היה  70ומספר מכתבי התודה הוא
אחוז הצלחה
70
1
.
אשר נית לצמצ ל
שווה במכו הוקוס ל
 .7,000היחס
100
7,000
מספר מכתבי תודה
תשובה ) (2גדולה מתשובה ) ,(3ולכ תשובה ) (3נפסלת.
תשובה ) :(4פוקוס .אחוז ההצלחה במכו פוקוס בשנת  1995היה  60ומספר מכתבי התודה הוא ,9,000
אחוז הצלחה
60
1
.
שנית לצמצ
שווה במכו פוקוס ל
ולפיכ -היחס
150
9,000
מספר מכתבי תודה
1
1
.
קט מהשבר
השבר
100
150
תשובה ).(2
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ש א ל ו ת ו ב ע י ו ת )שאלות (2012

.12

השאלה :נתו. (x ⋅ y ) = 7 :
2

x<0

לא ייתכ ש
פיתרו :נתו כי  . (x ⋅ y ) = 7נוציא שורש לשני האגפי  ,ונקבל כי . x ⋅ y = ± 7
מכיוו שמצאנו כי המכפלה  x ⋅ yיכולה להיות חיובית ויכולה להיות שלילי ,הרי שעל א& שנתו כי x
2

שלילי y ,יכול להיות חיובי ויכול להיות שלילי .תשובות ) (1ו) (2נפסלות.
המכפלה  x ⋅ yשווה ל  , 7יתכ כי  xהוא שבר ו yיהיה מספר של  .תשובה ) (3נפסלת.
1
על פי תשובה ) . y = (4במקרה כזה  xו yה מספרי הופכיי  ,ותוצאת המכפלה  x ⋅ yשווה ל1
x
1 

 .  x ⋅ y = x ⋅ = מכיוו שלפי הנתוני המכפלה  x ⋅ yצריכה להיות שווה ל  , 7זו התשובה
x 

הנכונה.
תשובה ).(4

.13

השאלה :בסרטוט שלפניכ  AEחוצה את הזווית  ∠BACבמשולש .ABC
 Dהיא נקודה על המש.AE -
נתוAB || CD :
AB 3
=
AC 2

לפי נתוני אלה והנתוני שבסרטוט,
? = EC
פיתרו :מכיוו שישרי  ABו CDמקבילי זה לזה ,משולשי  ABEו CDEה משולשי דומי
)זוויות מתחלפות שוות וזוויות קודקודיות(.
AB
x
=
.
כאשר שני משולשי דומי זה לזה קיי יחס קבוע בי כל זוג צלעות מתאימות ,ולפיכ:-
CD EC
 AB 3 
על פי נתוני השאלה קיי יחס בי הצלע  ABלצלע =  AC
 , אול אנו מעונייני בצלע .CD
 AC 2 
נתבונ במשולש  ACDעל מנת למצוא יחס בי הצלע  ACלצלע .CD
על פי הסרטוט במשולש  ACDשתי זוויות השוות ל ,αהרי שהמשולש הוא שווה שוקיי והצלעות
הנמצאות מול הזוויות שוות זו לזו ,כלומר . AC = CD
3
מכא שהיחס בי הצלע  ABלצלע  CDשווה ליחס שבי  ABלצלע  ,ACכלומר שווה ל .
2
x
3
3
.
=
מכא שג היחס בי הצלע  xלצלע  ECשווה ל  ,כלומר:
EC 2
2
נכפול את שני האגפי ב  , 2 ⋅ CEונקבל כי , 2 x = 3 ⋅ CE :נחלק את שני האגפי ב ,3ונקבל:
2x
= . CE
3
תשובה ).(3
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.14

השאלה b ,a :ו cה מספרי שלמי וחיוביי . a < b < c ,
נתוa + b + c = 10 :
מה הער -הקט ביותר שהביטוי )  (c − aיכול לקבל?
פיתרו:
 b ,aו cה מספרי שלמי וחיוביי ולפיכ -ההפרש המינימלי בי  cל aהוא  ,2שהרי א ההפרש
ביניה הוא  b ,1אינו מספר של .
כאשר ההפרש בי  cל aהוא  ,2שלושת המספרי ה מספרי עוקבי  .נבדוק הא ישנה שלשת
מספרי עוקבי אשר סכומ הוא .10
א  b = 2 , a = 1ו  , c = 3הרי שסכומ שווה ל .6מכיוו שסכו זה קט מ 10נבדוק את שלשת
המספרי העוקבי הבאה b = 3 , a = 2 :ו  , c = 4במקרה זה סכומ של שלושת המספרי שווה ל 9
) = . (2 + 3 + 4
בבדיקה של שלשת המספרי העוקבי הבאה b = 4 , a = 3 :ו  , c = 5ניווכח לראות כי סכומ הוא
 , (3 + 4 + 5 = ) 12כלומר אי שלשת מספרי עוקבי אשר סכומ שווה ל .10
מכיוו שנוכחנו לדעת כי ההפרש בי המספר המקסימלי והמינימלי אינו  1ואינו  ,2נחפש שלשה של
מספרי שלמי וחיוביי אשר ההפרש בי האיבר המקסימלי והמינימלי הוא  3ואשר סכומ שווה
ל ,10למשל  3 ,2ו.5
מצאנו שלשת מספרי שלמי וחיוביי אשר סכומה שווה ל 10וההפרש בי האיבר הגדול ביותר לאיבר
הקט ביותר הוא . (5 − 2 = ) 3
כפי שהראינו אי שלשה אשר בה ההפרש קט יותר.
תשובה ).(3

.15

השאלה :אלי מנקה רצפות בקצב קבוע של  5מ"ר בשעה.
ברו -מנקה רצפות בקצב קבוע של  10מ"ר בשעה.
אלי וברו -ניקו יחד את רצפת בית  ,ששטחה  100מ"ר.
כמה מ"ר ניקה אלי ,א ידוע שברו -עבד בדיוק מחצית מהזמ שעבד אלי?
פיתרו :דר א' :בדיקת תשובות
תשובה ).15 :(1
אלי מנקה רצפות בקצב קבוע של  5מ"ר בשעה ,ומכא שהזמ הדרוש לו על מנת לסיי לנקות
 15 
 15מ"ר הוא  3שעות .  = 
5 
3 
ברו -עבד בדיוק מחצית מהזמ שעבד אלי ,כלומר ברו -עבד שעה וחצי .  = 
2 
ברו -מנקה רצפות בקצב קבוע של  10מ"ר בשעה ,כלומר ברו -מנקה בשעה וחצי  15מ"ר ) = . (1.5 ⋅10
מכיוו שעל פי תשובה זו אלי וברו -ניקו יחדיו  30מ"ר ) =  , (15 + 15וידוע כי שטח הדירה הוא 100

מ"ר ,זו אינה התשובה הנכונה.
תשובה ).20 :(2
אלי מנקה רצפות בקצב קבוע של  5מ"ר בשעה ,ומכא שהזמ הדרוש לו על מנת לסיי לנקות
 20 
 20מ"ר הוא  4שעות .  = 
 5 
4 
ברו -עבד בדיוק מחצית מהזמ שעבד אלי ,כלומר ברו -עבד שעתיי .  = 
2 
ברו -מנקה רצפות בקצב קבוע של  10מ"ר בשעה ,כלומר ברו -מנקה בשעתיי  20מ"ר ) = . (2 ⋅10
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על פי תשובה זו אלי וברו -ניקו יחדיו  40מ"ר ) =  . (20 + 20שטח הדירה הוא  100מ"ר ,ומכא שזו
אינה התשובה הנכונה.
תשובה ).25 :(3
אלי מנקה רצפות בקצב קבוע של  5מ"ר בשעה ,ומכא שהזמ הדרוש לו על מנת לסיי לנקות
 25 
 25מ"ר הוא  5שעות = 
.
 5 
5 
ברו -עבד בדיוק מחצית מהזמ שעבד אלי ,כלומר ברו -עבד שעתיי וחצי .  = 
2 
ברו -מנקה רצפות בקצב קבוע של  10מ"ר בשעה ,כלומר ברו -מנקה בשעתיי וחצי  25מ"ר
) =  . (2.5 ⋅10על פי תשובה זו אלי וברו -ניקו יחדיו  50מ"ר ) =  , (25 + 25זו אינה התשובה הנכונה.
תשובה ).50 :(4
אלי מנקה רצפות בקצב קבוע של  5מ"ר בשעה ,ומכא שהזמ הדרוש לו על מנת לסיי לנקות
 50 
 50מ"ר הוא  10שעות .  = 
 5 
 10 
ברו -עבד בדיוק מחצית מהזמ שעבד אלי ,כלומר ברו -עבד  5שעות .  = 
2 
ברו -מנקה רצפות בקצב קבוע של  10מ"ר בשעה ,כלומר ב 5שעות ברו -מנקה  50מ"ר ) =  . (5 ⋅10על
פי תשובה זו אלי וברו -ניקו יחדיו  100מ"ר ) =  , (50 + 50זו התשובה הנכונה.

דר ב' :הבנה אלגברית
קצב עבודתו של ברו -הוא  10מ"ר לשעה ,ואילו קצב עבודתו של אלי הוא  5מ"ר לשעה ,כלומר קצב
עבודתו של ברו -כפול מקצב עבודתו של אלי.
א קצב עבודתו של ברו -כפול מזה של אלי ,וברו -עובד מחצית מהזמ שעבד אלי ,הרי שהעבודה
הכוללת שעשה ברו -שווה לעבודה שעשה אלי .כלומר ,כל אחד מה ניקה בדיוק מחצית מהדירה .שטח
 100 
הדירה הוא  100מ"ר ,כלומר כל אחד מה ניקה  50מ"ר = 
.
 2 
תשובה ).(4

.16

השאלה :מחירו של כיסא הוא  80%ממחירו של ארו.
מחירו של שולח גבוה ב  25%ממחירו של כיסא.
מחיר שולחן
?=
מחיר ארון

פיתרו :מכיוו שאי נתוני מספריי בשאלה ,נציב כי מחירו של ארו הוא  100שקלי .
א מחירו של כיסא הוא  80%ממחיר הארו ,הרי שמחיר הכיסא הוא  80שקלי ) = . (80% ⋅100
1
מחירו של שולח גבוה ב  25%ממחירו של כיסא ,כלומר מחיר השולח גבוה ב ממחיר הכיסא.
4
1
מ 80ה  ,20ולפיכ -א מחירו של כיסא הוא  80שקלי  ,הרי שמחיר השולח גבוה ב 20שקלי ,
4
כלומר שווה ל 100שקלי .
מצאנו כי א מחיר הארו הוא  100שקלי  ,הרי שמחיר השולח א& הוא שווה ל 100שקלי  ,ומכא:
 100מחיר שולחן
=
=1
 100מחיר ארון
תשובה ).(1
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.17

השאלה :בסרטוט שלפניכ  ABCDהוא ריבוע ו DEFהוא משולש שווהצלעות.
?=β

פיתרו :נתבונ במשולש .DFC
משולש  DFCהוא משולש ישר זווית ). (∠DCF = 90°
על מנת למצוא את גודל הזווית המבוקשת –  ,βעלינו למצוא
את גודל זווית .FDC
מכיוו שמדובר בשאלה זו בריבוע ומשולש שווה צלעות שה
שתי צורות משוכללות ,נית להיעזר בשיקולי סימטריה.
משולש  DEFהוא משולש שווה צלעות ,כלומר כל אחת
מזוויותיו שווה ל ,60°משיקולי סימטריה זוויות  ADEו
 90° − 60° 
 FDCשוות ,ולפיכ -כל אחת מה שווה ל=  15°
.
2


מכיוו שסכו זוויות במשולש שווה ל ,180°הרי שזווית  βשווה ל. (180° − 90° − 15° = ) 75°
תשובה ).(2

.18

363 ⋅ 6 2
השאלה= ? :
39 ⋅ 2 6

פיתרו :התשובות המוצעות ה שברי פשוטי ולכ ברור כי עלינו לפשט את הביטוי הנתו.
הבסיסי במכנה ה  2ו 3ולפיכ -על מנת לעבוד ע בסיסי זהי 'נפרק' את המספרי במונה
לבסיסי אלו ואז נפשט את הביטוי בעזרת חוקי החזקות:

)

(

)

(

) (

= (6) ⋅ (2 ⋅ 3) = (2 ⋅ 3) ⋅ 2 2 ⋅ 32 = 2 2 ⋅ 32 ⋅ 2 2 ⋅ 32 = 2 2⋅3 ⋅ 32⋅3 ⋅ 22 ⋅ 32
363 ⋅ 6 2
=
39 ⋅ 26
39 ⋅ 2 6
39 ⋅ 26
39 ⋅ 26
39 ⋅ 2 6
3

2 3

2

2 3

2 6 ⋅ 36 ⋅ 2 2 ⋅ 32 2 6+ 2 ⋅ 36+ 2 28 ⋅ 38
1 4
=
= ⋅ = 9 6 = 28−6 ⋅ 38−9 = 2 2 ⋅ 3−1 = 4
9
6
9
6
3 3
3 ⋅2
3 ⋅2
3 ⋅2

תשובה ).(4

.19

השאלה B ,A:ו Cה אותיות המייצגות ספרות שונות בי  0ל.9
נתו:

איזה מ המספרי הבאי יכול להיות ?AA
פיתרו :על מנת למצוא מיה המספרי המקיימי את הביטוי כדאי לשי לב כי הספרות בגור ,AA
זהות לספרת המאות בתוצאה  .A
רק א נכפול מספר דוספרתי ב ,11נקבל ספרת מאות הזהה לספרת העשרות שלו ,ומכא שעלינו
להסיק כי המספר  BBהוא .11
כעת נבח כל אחת מ התשובות המוצעות ונבדוק מי מה מקיימת את תנאי השאלה.
תשובה ) .77 :(1א  AAשווה ל ,77הרי שהתרגיל המוצע הוא  , 77 × 11במקרה כזה תוצאת התרגיל
היא  .847מכיוו שספרת המאות ) (Aבתוצאה שקיבלנו היא  ,8בעוד שערכה של הספרה A
בגור  AAהיא  ,7זו אינה התשובה הנכונה.
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תשובה ) .66 :(2א  AAשווה ל ,66הרי שהתרגיל המוצע הוא  , 66 × 11במקרה כזה תוצאת התרגיל
היא  .726מכיוו שספרת המאות ) (Aבתוצאה שקיבלנו היא  ,7בעוד שערכה של הספרה A
בגור  AAהיא  ,6זו אינה התשובה הנכונה.
תשובה ) .55 :(3א  AAשווה ל ,55הרי שהתרגיל המוצע הוא  , 55 × 11במקרה כזה תוצאת התרגיל
היא  .605מכיוו שספרת המאות ) (Aבתוצאה שקיבלנו היא  ,6בעוד שערכה של הספרה A
בגור  AAהיא  ,5זו אינה התשובה הנכונה.
תשובה ) .44 :(4א  AAשווה ל ,44הרי שהתרגיל המוצע הוא  , 44 × 11במקרה כזה תוצאת התרגיל
היא  .484מכיוו שספרת המאות ) (Aבתוצאה שקיבלנו היא  ,4בעוד שערכה של הספרה A
בגור  AAהיא  ,4זו התשובה הנכונה.
תשובה ).(4

.20

השאלה :בסרטוט שלפניכ מעגל שמרכזו  Oורדיוסו  rס"מ.
לפי נתוני אלה והנתוני שבסרטוט,
מה גודל השטח הכהה )בסמ"ר(?

30°

פיתרו :מציאת גודלו של שטח כהה ,אשר אינו מהווה צורה מוכרת
או חלק ידוע של צורה מוכרת ,נעשה באמצעות חיסור שטחי .
נתבונ ראשית במשולש שבסרטוט.
אחת מצלעות המשולש שבסרטוט היא מיתר העובר דר -מרכז
המעגל ולכ הוא קוטר .מכיוו שגודלה של זווית היקפית הנשענת
על קוטר שווה ל ,90°הרי שהמשולש שבסרטוט הוא משולש ישר זווית.
על פי נתוני הסרטוט ,אור -אחד מניצבי המשולש הוא  rס"מ ,כלומר מחצית מאור -היתר שהיא קוטר
המעגל.
משולש אשר אור -אחד מניצביו שווה למחצית אור -היתר הוא משולש זהב ,והזווית שמול הניצב הקט,
המהווה מחצית מאור -היתר היא  .30°נסמ את הזוויות בסרטוט.
נחבר ישר ממרכז המעגל אל קודקוד הזווית הישרה .קו זה ג הוא רדיוס במעגל ולכ יוצר משולש שווה
שוקיי שזוויות הבסיס שלו ה בנות  .30°זווית הראש במשולש זה שווה ל 120°
) =  (180° − 30° − 30°והיא מגדירה גזרה שדרכה נוכל למצוא את השטח הכהה.
נתמקד בגזרה זו :נית לראות כי השטח המבוקש מורכב מחיסור
של שטח הגזרה שיצרנו פחות שטח משולש שווה שוקיי .
כעת עלינו למצוא שטחי אלה ולחסר ביניה :

 120° 
1
א .שטח הגזרה :הגזרה שלפנינו מהווה משטח המעגל כולו = 
3
 360° 

,
120°

1
כלומר⋅ πr 2 :
3
ב .שטח המשולש:

)בשלב זה תשובות ) (1ו) (2נפסלות(.

כפי שראינו מוקד יותר ,משולש זה הוא משולש שווה שוקיי בעל זוויות בסיס בנות ,30°
ולכ נית לחלק אותו באמצעות גובה לשני משולשי זהב .בכל אחד ממשולשי הזהב הללו ,היתר שווה
r
r
לרדיוס המעגל ,וא כ ,-הרי שהניצב הקט שווה ל והניצב הגדול שווה ל . ⋅ 3
2
2
באמצעות נתוני אלה נית לחשב את שטח המשולש שווה השוקיי :
√ 





   ∙  √3

מכפלת הניצבי


∙   2משולש זהב ∙   2משולש שווה שוקיי

πr 2 r 2 3  π
3  2
−
=
−
לסיו  ,נחסר בי השטחי ונקבלr :
3
3
4
4 

תשובה ).(4

.
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