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ת ו נ ו כ נ ת  ו ב תשו   מפתח 

  

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  שאלה

  )2(  )1(  )2(  )4(  )4(  )1(  )2(  )4(  )2(  )1(  תשובה

  

  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  שאלה

  )1(  )4(  )4(  )3(  )4(  )1(  )3(  )2(  )2(  )2(  תשובה

  

ם   הסברי

  

ת  ו י בע ו ת  ו   )10�1(שאלות שאל

  

y,x0נתו�: : השאלה .1 <  

                  16yx =⋅  

                  4
y

x
=  

?yx =+  

  : הצבת דוגמה מספרית דר� א' : פיתרו�

. כמו כ� מספרי$ שלמי$ה$  �y ב xותרגיל החילוק של  �yב xתוצאות המכפלה נתוני השאלה על פי 

המקיימי$ את נתוני  �y ו xשלמי$ נחפש זוג מספרי$ התשובות לשאלה ג$ ה� מספרי$ שלמי$, ולפיכ& 

8xזוג המספרי$ השאלה.  �2yו =  10הוא  �y ו xמקיי$ את נתוני השאלה, ולפיכ& סכומ$ של  =

( )=+ 28.  

  אלגברה (חילו) והצבה): דר� ב'

  על מנת לפתור מערכת משוואות יש לחל) משתנה מאחת המשוואות ולהציבו במשוואה השנייה. 

y4x, ונקבל כי �yמהמשוואה השנייה על ידי כפל של שני האגפי$ ב xנחל) את  , נציב נתו� זה =

)במשוואה הראשונה  )16yx 16yy4, ונקבל כי ⋅= =⋅ � 16y4 2 = .  

4y2, ונקבל: �4נחלק את שני האגפי$ ב = � 2y ±= .  

) �8שווה ל �x, ומכא� ש�2בהכרח שווה ל �y , הרי ש�0גדולי$ מ �y ו xמכיוו� שנתו� כי  )=⋅= 24x .  

  ).1תשובה (
  

  ק"מ.  60רוני רוצה לנסוע מביתו לביתה של שירה.  המרחק בי� שני הבתי$ הוא  :השאלה .2

 קמ"ש לכל היותר.  90הוא יכול לנסוע במהירות של 

   �11:00מה השעה המאוחרת ביותר שבה רוני יכול לצאת מביתו כדי להגיע ב

  לביתה של שירה?

על מנת לצאת בשעה המאוחרת ביותר לכיוו� ביתה של שירה עליו לשהות זמ� מינימלי בדר&, : פיתרו�

  כלומר לנסוע במהירות המקסימלית האפשרית.  

הוא קמ"ש  90במהירות של ק"מ  60הזמ� הדרוש לעבור מרחק של 
3

2
שעה  








==

90

60

מהירות

מרחק
 40או  

דקות 







=⋅60

3

2
 �11:00, ולפיכ& השעה המאוחרת ביותר שבה רוני יכול לצאת מביתו על מנת להגיע ב

  . 10:20לביתה של שירה היא 

 ).2תשובה (
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  מספר החולצות של אדוה כפול ממספר החולצות של מיקה, ומספר החולצות של מיקה  :השאלה .3

 כפול ממספר החולצות של נעמה. 

  כל החולצות של שלושת�? איזה מהמספרי$ הבאי$ יכול להיות ס&

  : פיתרו�

  אלגברה: דר� א'

  . �xקט� ביותר, ולפיכ& נסמ� מספר זה בהמספר החולצות של נעמה הוא 

  חולצות. 2xמספר החולצות של מיקה כפול ממספר החולצות של נעמה, ומכא� שלמיקה 

  חולצות. 4xמספר החולצות של אדוה כפול ממספר החולצות של מיקה, ומכא� שלאדוה 

) 7xמספר החולצות הכולל של שלושת הבנות הוא  )=++ x4x2x שמספר החולצות הכולל של �, ומכא

  . ללא שארית �7שלושת הבנות הוא מספר המתחלק ב

  : הצבת דוגמה מספרית 'בדר� 

מכיוו� שהמספרי$ בתשובות ה$ קטני$ יחסית נציב מספרי$ המקיימי$ את נתוני השאלה עד שנגיע 

  למספר השווה לאחת התשובות המוצעות. 

  . 1נציב כי מספר החולצות של נעמה הוא 

  חולצות.  2מספר החולצות של מיקה כפול ממספר החולצות של נעמה, ומכא� שלמיקה 

)חולצות  4מספר החולצות של אדוה כפול ממספר החולצות של מיקה, ומכא� שלאדוה  )=⋅ 22 .  

) 7מספר החולצות של שלושת הבנות ג$ יחד במקרה זה הוא  )=++ 421 .  

ומספר  4, ונקבל כי מספר החולצות של נעמה הוא 2כעת נציב כי מספר החולצות של מיקה הוא 

) 14.  מספר החולצות של שלושת הבנות ג$ יחד במקרה זה הוא 8לצות של אדוה הוא החו )=++ 842.  

ומספר החולצות של  6, ונקבל כי מספר החולצות של נעמה הוא 3נציב כי מספר החולצות של מיקה הוא 

) 21.  מספר החולצות של שלושת הבנות ג$ יחד הוא 12אדוה הוא  )=++ 1263.  

 ).4תשובה (
  

  .�Bו Aה$ מרכזי מעגלי$ הנחתכי$ בנקודות  �K ו M: השאלה .4

MA  משיק בנקודהA  למעגל שמרכזו בנקודהK .  

KB  משיק בנקודהB  למעגל שמרכזו בנקודהM.  

  לפי נתוני$ אלה והנתוני$ שבסרטוט,

?=α 

ע$ המשיק,  90°יוצר זווית של  רדיוס לנקודת ההשקהפיתרו�: 

  . �90°שוות ל KBMוזווית  KAMולפיכ& זווית 

  :KBMAנתבונ� במרובע 

α=°, ולפיכ& �360°סכו$ זוויות פנימיות במרובע שווה ל 100  

( )=°−°−°−° 809090360.   

  ).2תשובה (
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xy20    נתו�:: השאלה .5 << 

  ?ביותר הגדולאיזה מהביטויי$ הבאי$ הוא 

  : הצבת דוגמה מספרית דר� א' פיתרו�: 

מכיוו� שנשאלנו מי הביטוי הגדול ביותר נית� להציב מספרי$ נוחי$ המקיימי$ את הנתו� ולבדוק ערכה 

  של מי מהתשובות הוא הגדול ביותר. 

1yנציב  �xy2.  מכיוו� ש= 3x, נציב כי >   , כעת נציב . =

yx3: )1תשובה ( ) �8, ערכו של הביטוי שווה ל�1שווה ל y �ו 3שווה  x.  א$ − )=−⋅ 133  .  

) �6, ערכו של הביטוי שווה ל3שווה  x. א$ x2: )2תשובה ( )=⋅32.  

) �3ערכו של הביטוי שווה ל, 1שווה  y. א$ y3 :)3תשובה ( )=⋅13  

yx :)4תשובה ( ) �4, ערכו של הביטוי שווה ל�1שווה ל y �ו 3שווה  xא$ . + )=+13 .  

  : אלגברהדר� ב'

xy2על פי נתוני השאלה    . y.  נמיר את הביטויי$ בתשובות השונות למונחי$ של >

yx3:  )1תשובה ( −  .xy2   .  �6yהוא ביטוי הגדול מ 3xאת שני האגפי$, ונקבל כי  �3, נכפול ב>

אחד, כלומר  yאשר ממנו מחסרי$  �6yבביטוי שלפנינו ישנו ביטוי אשר ערכו גדול מ

  . �5yמקבלי$ תוצאה אשר ערכה גדול מ

x2 .xy2: )2תשובה (   . �4yהוא ביטוי אשר ערכו גדול מ 2xאת שני האגפי$, ונקבל כי  �2, נכפול ב>

  . y3 :)3תשובה (

yx :)4תשובה ( + .xy2  yאשר אליו מחברי$  �2yביטוי שערכו גדול מישנו , כלומר בביטוי המתואר >

  . �3yאחד, כלומר מקבלי$ ביטוי אשר ערכו גדול מ

  ). 1תשובה (הביטוי שבהביטוי הגדול ביותר הוא 

 ).1תשובה (
  

 סמ"ר.  2aס"מ שווה לנפח תיבה ששטח בסיסה  aנפח קוביה שאור& מקצועה : השאלה .6

 ? מה גובה התיבה בסמ"ר

  .  נתוני השאלהנבנה משוואה מפיתרו�: 

  . �hאת גובה התיבה, נסמ� גובה זה במכיוו� שנתבקשנו למצוא 

  . �3aשווה ל aנפח קוביה שאור& מקצועה 

, כלומר hוגובהה  סמ"ר 2a תיבה הוא ה שטח בסיסשווה לשטח בסיס התיבה כפול גובהה. נפח תיבה 

  . 2ahנפח התיבה הוא 

ah2a3, כלומר: תיבההקוביה שווה לנפח הנפח  =  .  

h, ונקבל: �2aנחלק את שני האגפי$ ב
2

a2

=.  

  ).4תשובה (
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  בסרטוט שלפניכ$ צורה המורכבת משני מחומשי$ משוכללי$ בעלי צלע משותפת. : השאלה .7

 ס"מ.  72היק+ הצורה כולה (הקו המודגש) הוא 

 ? (בס"מ) מה היק+ כל אחד מהמחומשי$

עלינו למצוא את  על מנת למצוא את היק+ המחומשי$ שבסרטוטפיתרו�: 

  אורכה של צלע המחומשי$. 

צלעות של המחומשי$  �8שבסרטוט מורכב מהמודגשת היק+ הצורה 

  המשוכללי$. 

 �ס"מ, הרי שאורכה  72היקפה הכולל של הצורה הוא מכיוו� שעל פי הנתו

ס"מ  �9של כל אחת מצלעות המחומשי$ שווה ל







=

8

72
 .  

)ס"מ  �45שווה ל צלעות כאלה ולכ� �5מורכב מ שבסרטוט היק+ כל אחד מהמחומשי$ )=⋅95.  

  ).4תשובה (
  

  ה$ מספרי$ שלמי$ וחיוביי$.  �zו x ,y: השאלה .8

 :�y2zxנתו =+ 

  �הוא  �zו x ,yהממוצע של 

, כלומר למה מה ערכו של הביטוי: �zו x ,yהממוצע של  נתבקשנו למצוא אתפיתרו�: 
3

zyx ++
 .  

y2zxעל פי נתוני השאלה  ביטוי המבוקש, ונקבל: מונה ה, נציב נתו� זה ב+=

y
3

y3

3

yy2

3

yzx
==

+
=

++
.  

  ).2תשובה (
  

נתו�:  : השאלה .9
( ) ( ) 2

22

a2
2

baba
=

++−
      ,b,a0 < 

?a =  

: נפשט את המשוואה הנתונה ראשית,פיתרו�: 
( ) ( ) 2

22

a2
2

baba
=

++−
  .  

), ונקבל: �2נכפול את שני האגפי$ ב ) ( ) 222
a4baba =++− .  

נפשט את אג+ שמאל של המשוואה תו& שימוש בנוסחאות הכפל המקוצר, ונקבל:  
22222 a4ab2baab2ba =+++−+ � 222 a4b2a2 =+ .  

22משני האגפי$, ונקבל:  2a2נחסר  a2b2 22, ונקבל �2, נחלק את שני האגפי$ ב= ba = .  

baמכא� נית� להסיק כי  �baאו ש = −= .  

ba, הרי שבהכרח  �0גדולי$ מ �bו aמכיוו� שנתו� כי  =.  

  ).1תשובה (
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)הוגדרה פעולה $ המקיימת:  aמספר לכל : השאלה .10 ) aa$ 2 = 

?
4

1
$ =








 

כ& שיתאי$ להגדרת , נשנה את הביטוי המבוקש �2aמתייחסת ל מכיוו� שהגדרת פעולת $פיתרו�: 

המושג.  







4

1
$  � 






















2

2

1
מכא� נית� לראות כי ההצבה שיש לבצע בהגדרת הפעולה היא . $

2

1
a =.  

)לפי הגדרת הפעולה  ) aa$ 2 , ומכא� ש: =
2

1

2

1

2

1
$

2

==





















 .  

  ).2תשובה (
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ם  מתרשי   )14�11(שאלות הסקה 

  

  

 בפברואר?  �9כמה פעמי$ במהל& מסעו בזמ� היה חגי ב: השאלה .11

  תאר את מסעו של חגי. ננתבונ� בתרשי$ ו: פיתרו�

 �10לפברואר, ביו$ החמישי קפ) חגי ל היו הראשו� עד הרביעישל חגי הימי$ הראשו� עד הרביעי למסעו 

  לפברואר.  �15לפברואר והמשי& ברציפות עד ה

בפע$ בפברואר  �9למסעו היה חגי ב �12למסעו וביו$ ה �11לפברואר ביו$ ה �8מש$ קפ) חגי ל

  הראשונה. 

 לפברואר ואז הוא ממשי& ברציפות מיו$ זה �1לפברואר ל �14, למסעו קופ) חגי מה�17בהמש&, ביו$ ה

בפברואר, כלומר זוהי  �9למסעו).  ג$ במהל& תקופה זו שוהה חגי ב �37לפברואר (היו$ ה �20ועד ל

  הפע$ השנייה. 

לפברואר.  �20למסעו) ומכא� ממשי& ברציפות עד ל �38לפברואר (היו$ ה �15לפברואר קפ) חגי ל �20מה

  לפברואר.  �9ס& הכול היה חגי פעמיי$ ב

השאלה אי� צור& לעבור על כל שלבי המסע, אלא מספיק לבדוק כמה פעמי$ : על מנת לענות על הערה

  בפברואר. �9הקו השחור נמצא בדיוק מעל ה

  ).2תשובה (
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 פעמי$ בהגרלות?  5זכה שמה סכו$ הכס+ המצטבר (במיליוני שקלי$) שהיה בידי חגי לאחר : השאלה .12

  בתרשי$ בריבוע לב�.  י$התאריכי$ שבה$ זכה חגי בהגרלות מסומנ : פיתרו�

ומה סכו$ הכס+ שבה$ זכה בכל הגרלה (על א+ שאי�  נבדוק מה$ התאריכי$ שבה$ זכה חגי בהגרלות

מכיוו� שחלק מ� החישובי$ צור& לערו& חישוב זה, נדגי$ חישוב זה לש$ הסבר מלא של התרשי$ ו

  : )נחוצי$ לפיתרו� השאלות הבאות

  מיליו� שקלי$.  �4בפברואר. בתארי& זה זכה חגי ב 9 �הזכייה הראשונה היא ב

 6בפברואר. מכיוו� שלאחר תארי& זה עומד סכו$ הזכיות המצטבר שלו על  12 �הזכייה השנייה היא ב

)מיליו� שקלי$  �2מיליו� שקלי$, הרי שבתארי& זה זכה חגי ב )=− 46.  

למסעו. מכיוו� שלאחר תארי& זה עומד סכו$ הזכיות  �19בפברואר, ביו$ ה 2 �הזכייה השלישית היא ב

)מיליו� שקלי$  �4מיליו� שקלי$, הרי שבתארי& זה זכה חגי ב 10המצטבר על  )=− 610.  

למסעו. מכיוו� שלאחר תארי& זה עומד סכו$ הזכיות  �22בפברואר, ביו$ ה 5 �הזכייה הרביעית היא ב

)מיליו� שקלי$  �2מיליו� שקלי$, הרי שבתארי& זה זכה חגי ב 12המצטבר על  )=−1012.  

למסעו. מכיוו� שלאחר תארי& זה עומד סכו$ הזכיות  �39בפברואר, ביו$ ה 16 �הזכייה החמישית היא ב

)מיליו� שקלי$  �3מיליו� שקלי$, הרי שבתארי& זה זכה חגי ב 15המצטבר על  )=−1215  

  ).3תשובה (
  

  ?לפברואר �5גרלה של ההמה סכו$ הכס+ (במיליוני שקלי$) שזכה בו חגי ב: השאלה .13

למסעו. לאחר תארי& זה עמד סכו$  �22, ביו$ ההיא הזכייה הרביעית בפברואר 5 �הזכייה ב:  פיתרו�

שבתארי& זה מיליו� שקלי$, ומכא�  10ולפניו עמד הסכו$ על מיליו� שקלי$,  12הזכיות המצטבר על 

)מיליו� שקלי$  �2זכה חגי ב )=−1012.  

  ).2תשובה (
  

 ____ בפברואר.  �הפע$ הראשונה במסעו של חגי שבה הוא זכה בהגרלה הייתה ב: השאלה .14

. בתארי& זה זכה במסעו) �12(היו$ ה בפברואר 9 �על פי התרשי$ הזכייה הראשונה הייתה ב:  פיתרו�

   מיליו� שקלי$. �4חגי ב

  ).3תשובה (
  

ובעיות ת    )20�15(שאלות  שאלו

  

  . מגילה של שרו� 2גילו של ברק קט� פי : השאלה .15

 .מגילה של נוגה באותו זמ� 2לפני שנה היה גילו של ברק קט� פי 

  � כי בהכרח  מכא� נובע

  : הצבת דוגמה מספרית דר� א': פיתרו�

  . 20וגילה של שרו� הוא  10מגילה של שרו�.  נניח כי גילו של ברק הוא  2גילו של ברק קט� פי 

.  מכיוו� שהצבנו כי גילו של ברק כיו$ מגילה של נוגה באותו זמ� 2לפני שנה היה גילו של ברק קט� פי 

) 18וגילה של נוגה לפני שנה היה  9, הרי שלפני שנה היה ברק ב� 10הוא  )=⋅92 .  

  , כלומר שרו� גדולה מנוגה בשנה אחת. 20ושרו� בת  19מכא� שכיו$ נוגה בת 

  : הבנה אלגבריתדר� ב'

  . �xנסמ� את גילו של ברק ב

  . 2x, כלומר גילה של שרו� הוא מגילה של שרו� 2גילו של ברק קט� פי 

, לפני שנה x.  א$ גילו של ברק כיו$ הוא מגילה של נוגה באותו זמ� 2לפני שנה היה גילו של ברק קט� פי 

)היה גילו של ברק  )1x 2x2, ומכא� שגילה של נוגה היה לפני שנה היה − − ( )( )=−⋅ 1x2.  
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2x2א$ גילה של נוגה לפני שנה היה  1x2, הרי שכיו$ גילה של נוגה הוא − − ( )=+− 12x2 .  

1x2, וגילה של נוגה כיו$ הוא 2xמצאנו כי גילה של שרו� כיו$ הוא    . , כלומר שרו� גדולה בשנה מנוגה−

 ).1תשובה (
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  היא נקודה על היק+ מעגל שמרכזו בראשית הצירי$.  C: השאלה .16

AOBC  .הוא ריבוע 

  אלה והנתוני$ שבסרטוט, לפי נתוני$

  מה סכו$ השטחי$ הכהי$?

על מנת למצוא שטח כהה שאינו צורה גיאומטרית מוכרת או : פיתרו�

שטח המכיל את הצורה מצורה מוכרת יש למצוא מוגדר חלק שאינו 

  המושחרת וממנו לחסר שטח אחר. 

  שטח הריבוע. פחות רבע המעגל השטח המושחר שווה לשטחו של 

  על מנת למצוא את שטחו של המעגל יש למצוא את אורכו של רדיוס המעגל. 

  .  OCנתבונ� בישר 

, OB –צלע הריבוע & על פי נתוני הסרטוט אור  .AOBCהוא רדיוס המעגל ואלכסו� בריבוע  OCהישר 

  .  2הוא 

  .  �22אורכו של אלכסו� הריבוע שווה למצלע הריבוע, ולפיכ& 2אורכו של אלכסו� הריבוע גדול פי 

) 8π �שווה ל22שטח מעגל שאור& רדיוסו הוא  ) 




 =π=π

22 22r ששטח רבע מהמעגל �, ומכא

�2π שווה ל







=π⋅8

4

1
 .  

  . �4שווה ל 2שטח ריבוע שאור& צלעו הוא 

�42השטח המושחר שווה ל −π.  

  ).4תשובה (
  

(לכל דלת מפתח  דלתות שונות   5מפתחות שוני$, ובאמצעות$ הוא צרי& לפתוח 5לשלמה יש : השאלה .17

אחר).  שלמה אינו יודע איזה מפתח מתאי$ לכל דלת, והוא רוצה לפתוח את הדלתות במספר הניסיונות 

 הקט� ביותר. 

  ?, עד לפתיחת כל הדלתותלכל היותרכמה ניסיונות (כולל ניסיונות מוצלחי$) יעשה שלמה 

, נבדוק מה , עד לפתיחת כל הדלתותלכל היותרכמה ניסיונות יעשה שלמה מכיוו� שנשאלנו : פיתרו�

  מספר המפתחות המקסימלי הדרוש לש$ פתיחת כל אחת מ� הדלתות. 

  ניסיונות לכל היותר.  �5שלמה ללש$ פתיחת הדלת הראשונה יידרש 

מכיוו� שבשלב זה שלמה יודע מיהו המפתח הדרוש לפתיחת הדלת הראשונה, הרי שלש$ פתיחת הדלת 

  ניסיונות.  �4השנייה יידרש שלמה לכל היותר ל

מפתחות אשר שלמה אינו יודע איזה דלתות ה$ פותחי$, ולפיכ& לש$ פתיחת הדלת  3בשלב זה נותרו 

  ניסיונות לכל היותר.  �3שלמה ל השלישית יידרש

מכיוו� שכשלב זה נותר בידו מפתח ניסיונות לכל היותר, ו �2תיחת הדלת הרביעית יידרש שלמה לפלש$ 

  . לש$ פתיחת הדלת החמישית והאחרונה יידרש שלמה לניסיו� אחד בלבדאחד בלבד, הרי ש

 15ס& הכול מספר הניסיונות המקסימלי שיעשה שלמה עד לפתיחת כל הדלתות הוא 

( )=++++ 12345 .  

  ).3תשובה (
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חלקי$,  2קיבל חלקי$ שווי$: אלדד קיבל חלק אחד, בועז  �9שלושה חברי$ חילקו שק קמח ל: השאלה .18

  חלקי$.  6וגידי קיבל 

ק"ג מההפרש של משקל הקמח של  �1.5של בועז גדול בההפרש בי� משקל הקמח של גידי למשקל הקמח 

 בועז למשקל הקמח של אלדד. 

  מה היה משקלו של שק הקמח המלא (בק"ג)?

  . �xאלדד קיבל חלק אחד, נסמ� את חלקו של  אלדד ב: פיתרו�

  . �6xחלקי$, נסמ� את חלקו של גידי ב 6גידי קיבל .  �2xבועז בחלקי$, נסמ� את חלקו של  2בועז קיבל 

) 9xשקיבלו השלושה הוא סכו$ החלקי$  )=++ x6x2x 9, כלומר משקלו של שק הקמח הואx .  

ק"ג מההפרש של  �1.5ההפרש בי� משקל הקמח של גידי למשקל הקמח של בועז גדול בעל פי הנתוני$, 

  משקל הקמח של בועז למשקל הקמח של אלדד.  

) 4xההפרש בי� משקל הקמח של גידי למשקל הקמח של בועז הוא  )=− x2x6 .  

) xההפרש של משקל הקמח של בועז למשקל הקמח של אלדד הוא  )=− xx2 .  

גדול  4xק"ג מההפרש בי� בועז לאלדד, כלומר  �1.5מכיוו� שעל פי הנתוני$ ההפרש בי� בועז לגידי גדול ב

�x  :5.1xx4ק"ג מ �1.5ב 5.1x3משני האגפי$, ונקבל:  x.  נחסר =+ = .  

 �3, נכפול ב9xמכיוו� שנתבקשנו למצוא למה שווה משקלו של שק הקמח המלא, כלומר לכמה שווי$ 

5.4x9את שני האגפי$, ונקבל:  =  .  

  ).4תשובה (
  

  ה$ שני משולשי$  �EADו ABCסרטוט שלפניכ$ ב: השאלה .19

)שוקיי$ החופפי$ זה לזה �שווי )ACAB,EDEA == .  

 :� α<°60נתו

?CAE =∠ 

  פחות  DAEשווה לזווית  CAEהזווית המבוקשת  :פיתרו�

  .BACהזווית 

הוא משולש שווה שוקיי$  ABC, משולש ABCנתבונ� במשולש 

( )ACAB =  .  

שווה א+ היא  ACBזווית , הרי ש, מכיוו� שמול צלעות שוות מונחות זוויות שוות�αשווה ל ABCזווית 

  .�αל

)�שווה ל BAC, ומכא� שזווית 180°סכו$ זוויות במשולש הוא  )α−° 2180 .  

  חופפי$.  ה$ משולשי$ �EADוABC נתו� כי משולשי$ 

כאשר שני משולשי$ חופפי$ זה לזה, מול צלעות שוות מונחות זוויות שוות, ולפיכ& מכיוו� שבמשולש 

ABC  הזוויות מול הצלעותAB ו�AC שוות ל�α הרי שהזווית מול הצלעות ,AE ו�DE  א+ היא  

∠=∠=α, כלומר �αשווה ל EDADAE .  

( ) °−α=α+°−α=α−°−α=∠−∠=∠ 180321802180BACDAECAE  

  ).4תשובה (
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x1<   ,0nנתו�: : השאלה  .20 ≠ 
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  הצבת דוגמה מספרית. : דר� א': פיתרו�

2xנציב כי  �4nו =   ונחשב את ער& הביטוי:  =
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  . �4מהתשובות, ופסול כל תשובה אשר ערכה שונה מכעת נציב את ערכ$ של המשתני$ בכל אחת 

2: )1תשובה (

n

x 2.  כאשרx �4n ו =  4ערכו של הביטוי הוא  =













=== 22

4

2

n

22x .  

1x: )2תשובה ( 2

n

2x. כאשר − �4nו =  3ערכו של הביטוי הוא  =













=−=−=− 12121x 22

4

2

n

  .

  נית� לפסול תשובה זו. , 4הוא  המקורי מכיוו� שערכו של הביטוי

2x. כאשר nx: )3תשובה ( �4nו = ) 16ערכו של הביטוי הוא  = )== 4n 2x  .  

  .נית� לפסול תשובה זו, 4הוא המקורי מכיוו� שערכו של הביטוי 

1xn):  4תשובה ( 2x. כאשר − �4n ו = ) 15ערכו של הביטוי הוא  = )=−=−=− 12121x 44n  .

  . זונית� לפסול תשובה , 4הוא  המקורי מכיוו� שערכו של הביטוי

  : אלגברה דר� ב'

  לפי התשובות המוצעות עלינו לפשט את הביטוי, כ& שנוכל לצמצ$ אותו. 

הפעולה האלגברית היחידה שנית� לעשות במצב של חיבור או חיסור של חזקות הוא הוצאת גור$ 

משות+: 

1x

1xx

1x

xx

2

n

2

n

2

n

2

n

2
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n
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−⋅

=

−

−
      

�1xבמכיוו� נחלק את המונה והמכנה  2

n

2, ונקבל: −

n

x  .  

  ).1תשובה (
  


