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.1

השאלה :בסרטוט שלפניכ מקבילית .ABCD
לפי נתו" זה והנתוני שבסרטוט,
?=β

פיתרו :התשובות רומזות לנו כי עלינו למצוא קשר בי"  βל.α
זוויות נגדיות במקבילית שוות זו לזו .ולכ" נסמ" את זווית ABC
ב.β
קיבלנו משולש ,משולש  ,ABCאשר כל זוויותיו נתונות.
מכיוו" שסכו הזוויות הפנימיות בכל משולש שווה ל ,180°הרי ש . 2α + β = 180°
נחסר  2αמכל אחד מהאגפי ,ונקבל. β = 180° − 2α :
תשובה ).(4

.2

x2
השאלה= ? :
2x 3 z

x,z≠0

1
פיתרו :נצמצ את המונה והמכנה ב  , x 2ונקבל:
2 xz

.

תשובה ).(3

.3

השאלה :נתו"4 < x < 5 :

איזה מהאישוויונות הבאי נכו" בהכרח?
פיתרו:
דר א' :בכל אחת מהתשובות מוצע אישיוויו" .נפשט כל אחת מהתשובות עד למציאת איהשוויו"
הנכו".
תשובה ). x + 4 < 2 x :(1
נחסר  xמשני האגפי ,ונקבל . 4 < x :מכיוו" שלפי הנתו" המקורי אישוויו" זה נכו"
בהכרח ,הרי שזוהי התשובה הנכונה ואי" צור) לבדוק תשובות נוספות.
דר ב' :הצבת מספרי.
נציב בכל אחת מהתשובות המוצעות : x = 4.5
תשובה )8.5 < 9 ⇐ 4.5 + 4 < 2 ⋅ 4.5 :(1
אי השוויו" שקיבלנו נכו" ולכ" תשובה זו תיתכ" ,אול יש להמשי) ולהציב ביתר התשובות עד שנצליח
לפסול  3תשובות.
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תשובה )9.5 < 9 ⇐ 4.5 + 5 < 2 ⋅ 4.5 :(2
אי השוויו" שקיבלנו אינו נכו" ולכ" תשובה זו נפסלת.
תשובה )9 < 9 ⇐ 9 < 2 ⋅ 4.5 :(3
אי השוויו" שקיבלנו אינו נכו" ולכ" תשובה זו נפסלת.
תשובה )10 < 9 ⇐ 10 < 2 ⋅ 4.5 :(4
אי השוויו" שקיבלנו אינו נכו" ולכ" תשובה זו נפסלת.

תשובה ).(1

.4

השאלה :בסרטוט שלפניכ מערכת צירי.
מה היק המשולש ?ABC

פיתרו :על מנת למצוא את היק* המשולש עלינו למצוא את
אורכ" של כל צלעות המשולש.
הצלע  BCמונחת על ציר ה xולפיכ) אורכה שווה להפרשי בי"
ערכי ה xשל נקודות  Bו .Cאור) הצלע  BCהוא . (6 − 0 =) 6
הצלעות  ABו ACאינ" מקבילות לצירי.
על מנת למצוא את אורכו של קו שאינו מקביל לצירי עלינו לסרטט משולש ישר זווית אשר אורכי
ניצביו שווי להפרשי בער) מוחלט בי" ערכי ה xובי" ערכי ה yשל הנקודות שבקצות הקו ,ויתר
המשולש הוא הקו המבוקש.
נתבונ" בצלע  :ABשיעורי הנקודה  Bה ) ,(0,0ושיעורי הנקודה  Aה ).(3,4
ההפרש בי" ערכי ה xשל הנקודות שבקצות הקו הוא  (3 − 0 = ) 3וההפרש בי" ערכי ה yשל הנקודות
שבקצות הקו הוא . (4 − 0 = ) 4

מצאנו א כ" ,כי הצלע  ABהיא יתר של במשולש ישר זווית ,אשר אורכי ניצביו ה  3ו.4
מכיוו" שזוהי שלשה מוכרת אנו יכולי לקבוע ג ללא שימוש במשפט פיתגורס ,כי אור) היתר ,הצלע
 ,ABהוא .5
נתבונ" בצלע  :ACשיעורי הנקודה  Aה ) ,(3,4ושיעורי הנקודה  Cה ).(6,0
ההפרש בי" ערכי ה xשל הנקודות שבקצות הקו הוא  (6 − 3 = ) 3וההפרש בי" ערכי ה yשל הנקודות
שבקצות הקו הוא . (4 − 0 = ) 4

מצאנו א כ" ,כי הצלע  ACהיא יתר של במשולש ישר זווית ,אשר אורכי ניצביו ה  3ו.4
מכא" שאור) היתר ,הצלע  ,ACהוא .5
כעת לאחר שמצאנו את אורכי כל צלעות המשולש נית" לחשב כי היק* המשולש שווה ל16
) = . (5 + 5 + 6
תשובה ).(4
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.5

השאלה :המרחק בי"  Aל Bהוא  60ק"מ.
אייל רכב על אופניו מ Aל Bבמהירות  20קמ"ש.
בני יצא  30דקות אחריו ורכב על אופניו מ Aל Bבמהירות  30קמ"ש.
מי הגיע ל Bראשו" ,ובכמה זמ" הקדי את חברו?
פיתרו :מכיוו" שמדובר בבעיית תנועה נשתמש בנוסחת התנועה ,אשר לפיה דרך = זמן ⋅ מהירות .
המרחק בי"  Aל Bהוא  60ק"מ ונתו" כי אייל רכב על אופניו מ Aל Bבמהירות  20קמ"ש.
דרך 

נציב את הנתוני בנוסחה ,ונמצא כי אייל עבר את הדר) ב 3שעות  זמן =
.
מהירות 

כלומר א אייל יצא מ Aבשעה  8:00הוא הגיע ל Bבשעה .11:00
בני יצא  30דקות אחרי אייל ,ורכב על אופניו מ Aל Bבמהירות  30קמ"ש.
דרך 

נציב את הנתוני בנוסחה ,ונמצא כי בני עבר את הדר) ב 2שעות  זמן =
.
מהירות 

מכיוו" שנתו" כי בני יצא חצי שעה לאחר אייל ,הרי שא בני יצא מ Aבשעה  ,8:30הוא הגיע ל Bבשעה
 ,10:30כלומר  30דקות לפני שאייל הגיע ל.B
תשובה ).(3

.6

השאלה :מגליל חותכי חרוט שבסיסו הוא בסיס הגליל וגובהו כגובה הגליל.
נפח החרוט
?=
נפח שארית הגליל

פיתרו :נפח כל מנסרה ישרה ,כדוגמת הגליל שבשאלה ,הוא מכפלת שטח בסיס המנסרה בגובה
המנסרה.
נפח כל פירמידה ,כדוגמת החרוט שבשאלה ,הוא מכפלת שטח בסיס הפירמידה בגובה הפירמידה לחלק
ל.3
נתו" כי בסיס הגליל והחרוט זהי וכי גובה שווה ,ולפיכ) בגלל הנוסחאות הנזכרות ,נפח החרוט מהווה
1
מנפח הגליל.
3
1
א נסמ" את נפח הגליל ב ,xנפח החרוט הוא . x
3
1
לאחר שמסירי מהגליל ,אשר נפחו שווה ל ,xאת נפח החרוט השווה ל  , xנפח שארית הגליל
3
1

 2
המתקבלת היא .  x − x =  x
3

 3
1 1
x/
נפח החרוט
1 3/ 1 1
3
=
= ⋅ =
 2 xנפח שארית הגליל
3/ 2 2
/1 1
3
תשובה ).(2
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ה ס ק ה מ ת ר ש י ם )שאלות (107

.7

השאלה :בכמה מ" החודשי המתוארי בתרשי הייתה טמפרטורת המי בסו* החודש גבוהה
מטמפרטורת המי בתחילת החודש?
פיתרו :נבדוק בתרשי בכמה חודשי טמפרטורת המי בסו* החודש )כלומר הקו בצד ימי" של
החודש( ,גבוהה מטמפרטורת המי בתחילת החודש )כלומר הקו המופיע בצד שמאל של החודש(.
החודשי ה :פברואר ,מרס ,אפריל ,מאי ,יוני ואוגוסט ,ס) הכול  6חודשי.
תשובה ).(2

.8

השאלה :איזו מ" הטענות הבאות נכונה בהכרח לפי נתוני התרשי?
פיתרו :נבדוק את התשובות המוצעות.
תשובה ) :(1כאשר מזג האוויר מעונ" חלקית ,גובה הגלי הוא בי"  100ל 150ס"מ.
במחצית השנייה של חודש מרס ,מזג האוויר הוא מעונ" חלקית ,אול גובה הגלי הוא בי"  50ל100
ס"מ ,ולפיכ) נית" לפסול תשובה זו.
תשובה ) :(2כאשר מזג האוויר מעונ" ,גובה הגלי הוא בי"  150ל 200ס"מ.
במחצית השנייה של חודש פברואר מזג האוויר הוא מעונ" ,אול גובה הגלי הוא בי"  100ל 150ס"מ,
ולפיכ) נית" לפסול תשובה זו.
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תשובה ) :(3כאשר גובה הגלי הוא בי"  100ל 150ס"מ ,מזג האוויר אינו גשו.
במחצית הראשונה של חודש ינואר ,גובה הגלי הוא בי"  100ל 150ס"מ ,אול מזג האוויר הוא גשו,
ולפיכ) נית" לפסול תשובה זו.
תשובה ) :(4כאשר גובה הגלי הוא בי"  150ל 200ס"מ ,מזג האוויר אינו בהיר.
ישנ שני מקרי על פי התרשי בה גובה הגלי הוא בי"  150ל 200ס"מ  בי" אמצע ינואר לאמצע
פברואר ובמהל) חודש מאי .בשני המקרי מזג האוויר אינו בהיר ולפיכ) זו התשובה הנכונה.
תשובה ).(4

.9

השאלה :מה הייתה טמפרטורת המי הנמוכה ביותר בחודש אפריל?
פיתרו :נתבונ" בתרשי ונמצא כי הטמפרטורה הנמוכה ביותר בחודש אפריל
הייתה בתחילת החודש  .22°
תשובה ).(2

.10

השאלה :מכו" מחקר הגדיר את "עוצמת השמש" לפי הטבלה שלפניכ.
"עוצמת השמש" הממוצעת בתקופה שמתחילת חודש מרס ועד
לסו* חודש יוני הייתה 
פיתרו :על פי התרשי מזג האוויר משתנה בכל חצי חודש.
על מנת לחשב את "עוצמת השמש" הממוצעת בתקופה האמורה עלינו
לסכו את ס) הנקודות לכל אחת מה'תקופות' המבוקשות ולחלק במספר ה'תקופות'.
במחצית הראשונה של חודש מרס מזג האוויר היה גשו  0נקודות.
במחצית השנייה של חודש מרס מזג האוויר היה מעונ" חלקית   2נקודות.
במחצית הראשונה של חודש אפריל מזג האוויר היה מעונ"   1נקודה.
במחצית השנייה של חודש אפריל מזג האוויר היה מעונ" חלקית   2נקודות.
במחצית הראשונה של חודש מאי מזג האוויר היה מעונ"   1נקודה.
במחצית השנייה של חודש מאי מזג האוויר היה מעונ" חלקית   2נקודות.
במחצית הראשונה של חודש יוני מזג האוויר היה מעונ" חלקית   2נקודות.
במחצית השנייה של חודש יוני מזג האוויר היה בהיר   3נקודות.
ס) הכול סכו הנקודות עבור כל התקופה הוא  , (0 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 3 = ) 13ומספר התקופות
13
הוא  ,8ולכ" ממוצע "עוצמת השמש שווה ל  .מכיוו" ש 8נכנס ב 13יותר מפע אחת ,א) פחות
8
מפעמיי ,נית" לקבוע כי הממוצע הוא בי"  1ל.2
תשובה ).(2
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ש א ל ו ת ו ב ע י ו ת )שאלות (2011

.11

השאלה n :הוא מספר של וחיובי המתחלק ב 3ללא שארית.
מה המספר הגדול ביותר ש ) n (n + 3מתחלק בו בהכרח ללא שארית?
פיתרו :דר א' :הצבת דוגמה מספרית
 nמספר של המתחלק ב ,3ולכ" נציב לדוגמה . n = 3
הביטוי ) n (n + 3שווה ל. (3 ⋅ 6 = ) 18
מכיוו" ש 3הוא המספר החיובי הקט" ביותר האפשרי שמתחלק ב 3ללא שארית ,הרי שבאמצעות הצבת
המספר  ,3נקבל בהכרח את המספר הגדול ביותר שבו חייב להתחלק הביטוי הנתו" ,ואי" צור) להציב
פע נוספת.
דר ב' :הבנה אלגברית
כל התשובות המצוינות בשאלה ה" זוגיות ,כלומר מכילות את הגור  2כמספר שבו הביטוי בהכרח
מתחלק .נבדוק הא המכפלה אכ" חייבת להיות זוגית.
א  nהוא מספר זוגי (n + 3) ,יהיה בהכרח מספר איזוגי ,ולהיפ) .כלומר ,א  nהוא מספר איזוגי
הרי ש ) (n + 3יהיה מספר זוגי .לפיכ) בהכרח ) n (n + 3הוא מספר זוגי.

מכיוו" שנתו" כי  nהוא מספר של וחיובי המתחלק ב 3ללא שארית ,הרי ש nהוא כפולה שלמה של .3
כל  3מקומות על ציר המספרי נמצא מספר שהוא כפולה של  ,3ולפיכ) א  nהוא כפולה שלמה של ,3
הרי שבהכרח ) (n + 3א* הוא כפולה שלמה של  ,3ומכא" שמכפלת של הגורמי  nו ) (n + 3מתחלקת
בהכרח ב.9
מכיוו" שמצאנו כי הביטוי מתחלק בהכרח ג ב 2וג ב ,9הרי שהוא בהכרח מתחלק ב.18
תשובה ).(4

.12

השאלה :ורדה תופרת ביו אחד או  30חצאיות פשוטות או  10חצאיות מסוגננות.
לאור) מספר ימי רצופי תפרה ורדה  60חצאיות פשוטות ו 60חצאיות מסוגננות.
כמה חצאיות ,בממוצע ליו ,תפרה ורדה בימי אלו?
פיתרו :מספר החצאיות הממוצע שתפרה ורדה ליו שווה לס) מספר החצאיות שתפרה ורדה אשר אנו
יודעי כי שווה ל , (60 + 60 = ) 120לחלק במספר הימי שנדרשו לה על מנת לתפור חצאיות אלו.
עלינו למצוא מה מספר הימי שנדרש לורדה על מנת לתפור את החצאיות.
א ורדה תופרת ביו אחד  30חצאיות פשוטות ,הרי שעל מנת לתפור  60חצאיות פשוטות עליה לתפור
 60 
במש) יומיי רצופי = 
.
 30 
א ורדה תופרת ביו אחד  10חצאיות מסוגננות ,הרי שעל מנת לתפור  60חצאיות מסוגננות עליה
 60 
לתפור במש)  6ימי רצופי .  = 
 10 
ורדה תפרה את  120החצאיות ב 8ימי )=  , (2 + 6כלומר בממוצע תפרה ורדה  15חצאיות ליו
 120 
=
.
 8 

תשובה ).(2
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.13

השאלה :מרובע מסוי הוא ג מקבילית וג דלתו".
איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?
פיתרו :מקבילית היא מרובע בעל שני זוגות של צלעות שוות ומקבילות.
דלתו" הוא מרובע המורכב משני משולשי שווי שוקי ,כלומר יש שני זוגות של צלעות סמוכות השוות
זו לזו.
א במקבילית זוג הצלעות הסמוכות שוות זו לזו ,הרי שבהכרח המקבילית היא מעוי" ,כלומר כל
צלעותיה שוות.
תשובה ).(3

.14

השאלה :בסרטוט שלפניכ טרפז  ABCDומעגל שרדיוסו  1ס"מ.
בסיס הטרפז  BCעובר דר) מרכז המעגל .O
 CDמשיק למעגל בנקודה  ,Dו BAמשיק למעגל בנקודה .O
לפי נתוני אלו והנתוני שבסרטוט,
מה שטח הטרפז ) ABCDבסמ"ר(?
גובה ⋅ סכום שטחי הבסיסים
.
פיתרו :הנוסחה לשטח טרפז היא
2
על פי נתוני הסרטוט נית" לקבוע כי אור) הבסיס הגדול של הטרפז,
הצלע  ,BCהוא  4ס"מ ) = . (2 + 2
עלינו למצוא את אור) הבסיס הקט" ,הצלע  ,ADואת גובה הטרפז .ניעזר לש כ) בנתוני השאלה.
על פי השאלה ,בסרטוט שלפנינו מופיע אחד המצבי השכיחי שעלינו לזהות :רדיוס למשיק.
נתבונ" במשולש .ODC
רדיוס לנקודת ההשקה יוצר זווית של  ,90°ולפיכ) משולש  ODCהוא משולש ישר זווית.
נתו" כי רדיוס המעגל שווה ל 1ס"מ ,ולפיכ) משולש  ODCהוא משולש ישר זווית אשר אור) אחד
מניצביו ,הניצב  ,ODשווה ל 1ס"מ ואור) היתר כפול ,כלומר שווה ל 2ס"מ.
משולש ישר זווית אשר אחד מניצביו שווה למחצית היתר הוא משולש זהב ,גודל הזווית שמול הניצב
הקט" שווה ל   30°זווית  ,DCOומכא" שהזווית  DOCשווה ל.60°
משולש  AOBזהה לגמרי למשולש  ,DOCומכא" שג זווית  AOBשווה ל .60°
סכו הזוויות על גבי קו ישר הוא  ,180°מכיוו" שמצאנו את גודל" של שתי זוויות על גבי הקו הישר ,BC
זווית  AOBהשווה ל ,60°וזווית  DOCהשווה ל ,60°הרי שזווית  AODשווה א* היא ל60°
) = . (180° − 60° − 60°
נתבונ" במשולש :AOD
מכיוו" ששתי צלעות במשולש  AODה רדיוסי ,הצלע  AOוהצלע  ,DOהרי שהמשולש הוא משולש
שווה שוקיי אשר מצאנו כי אחת מזוויותיו שווה ל.60°
משולש שווה שוקיי אשר אחת מזוויותיו שווה ל 60°הוא משולש שווה צלעות ,ומכא" שאור) הצלע
 ADשווה א* הוא לאור) רדיוס המעגל ,כלומר ל 1ס"מ.
בשלב זה נית" לסכ כי סכו אורכי בסיס הטרפז הוא  5ס"מ ) = . (4 +1
גובה הטרפז הוא גובה המשולש .AOD
נוריד גובה במשולש ונקבל שני משולשי זהב ,אשר אור) היתר שלה הוא  1ס"מ .אור) הניצב הקט",
1
שהו מחצית הצלע  ,ADשווה למחצית היתר ,כלומר ל ס"מ ואור) הניצב הגדול )שהוא הגובה
2
בטרפז( גדול פי 3

3
1

ס"מ .  ⋅ 3 = 
מאור) הניצב הקט" ,כלומר שווה ל
2
2




5 3
גובה ⋅ סכום שטחי הבסיסים
 ,כלומר ל
שטח טרפז שווה ל
סמ"ר = 

4
2
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 5⋅ 3
2 = 5 3 ⋅1
.
 2
2 2
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דר ב' :הטרפז  ABCDמורכב משני משולשי ישרי זווית ,המשולשי  ODCו ,OABומשולש שווה
צלעות – משולש .AOD
הניצב הקט" במשולש ישר הזווית  ODCשווה ל 1ס"מ .בדר) א' ראינו כי משולש זה הוא משולש זהב,
3
ס"מ ,ושטח המשולש שווה ל
2

ומכא" שאור) הניצב הגדול הוא 3

סמ"ר

 1 ⋅ 3 מכפלת ניצבים 
 . משולש  OABזהה למשולש  ODCולכ" שטח שני המשולשי שווה ל
=
=


2
2


3


3 
⋅. 2
סמ"ר =

2 


שטח משולש שווה צלעות שווה ל

3

 )2צלע(
4

 ,כלומר שטח המשולש שווה הצלעות  ,AODאשר אור)

 12 3 
3
סמ"ר = 
.
צלעו שווה ל 1ס"מ הוא
 4

4


הטרפז  ABCDמורכב משטח שני המשולשי ישרי הזווית ושטח המשולש שווה הצלעות ,כלומר ל
 3

5 3
.
סמ"ר + 3 = 
 4

4


תשובה ).(3

.15

השאלה :במפעל ליצור מגבות ייצרו ביו מסוי  200מגבות.
כל מגבת שמינית שיוצרה באותו יו נקשרה בסרט אדו,
וכל מגבת עשירית נקשרה בסרט כחול.
כמה מגבות נקשרו ביו זה ג בסרט אדו וג בסרט כחול?
פיתרו :ראשית עלינו למצוא מהי המגבת הראשונה שנקשרה ג בסרט אדו וג בסרט כחול.
מכיוו" שכל מגבת שמינית נקשרה בסרט אדו ,הרי שהמגבות שמספר"  32 ,24 ,16 ,8ו 40נקשרו בסרט
אדו.
נתו" כי כל מגבת עשירית נקשרת בסרט כחול ,ומכא" שהמגבת הראשונה שנקשרה ג בסרט כחול וג
בסרט אדו היא המגבת שמספרה .40
מצאנו כי כל מגבת  40נקשרת ג בסרט אדו וג בסרט כחול ,ומכא" שהמגבת ה160 ,120 ,80 ,40
ו 200נקשרו ג בסרט כחול וג בסרט אדו .ס) הכול  5מגבות.
תשובה ).(2

.16

השאלה :דורית נבחנה במבח" מסוי שבו  50שאלות .במבח" זה מעניקי  2נקודות על תשובה נכונה,
ומורידי נקודה אחת על תשובה לא נכונה .אימת" תשובה אינו מעניק נקודות ואינו מוריד נקודות.
דורית השיבה על  45שאלות בלבד.
איזה מהציוני הבאי יכול להיות הציו" שקיבלה דורית במבח"?
פיתרו :דר א' :הצבת דוגמה מספרית.
נניח כי דורית השיבה נכו" על כל  45השאלות שעליה" ענתה .במקרה כזה הציו" שקיבלה דורית הוא 90
)= . (45 ⋅ 2

א דורית השיבה נכו" על  44מ" השאלות וטעתה בפתרו" שאלה אחת ,הרי שעל  44השאלות הנכונות
תצבור  88נקודות ) =  , (44 ⋅ 2ועל הטעות האחת תרד לה נקודה אחת.
במקרה כזה ציונה של דורית יהיה  87נקודות.
מצאנו ,כי כל טעות מפחיתה  3נקודות בציונה הכללי של דורית ) =  , (90 − 87ומכא" שהציוני
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האפשריי הבאי ה 75 ,78 ,81 ,84 :ולבסו* מגיעי לציו" של  72נקודות ,מספר המופיע בתשובות
המוצעות בתשובה ).(2


אפשרות נוספת היא להציב מיד כהצבה הראשונית כדוגמה  40תשובות נכונות ו 5טעויות ,על מנת
למצוא מספרי שיהיו יותר ב'אזור' התשובות המוצעות.
במקרה כזה נקבל כי ציונה של דורית הוא  75נקודות ) =  , (40 ⋅ 2 − 5ולהמשי) לדוגמה נוספת שבה

דורית עונה נכו" על  39שאלות וטועה ב 6אשר מביא אותנו לתוצאה  72נקודות ) = . (39 ⋅ 2 − 6
דר ב' :אלגברה
נסמ" ב xאת מספר הטעויות של דורית.
א דורית ענתה על  45שאלות ,ומתוכ" טעתה ב xשאלות ,הרי שמספר התשובות הנכונות
שלה הוא ) . (45 − x

על כל תשובה נכונה מקבלי  2נקודות ועל כל טעות מופחתת נקודה ,כלומר הביטוי המבטא את ציונה
של דורית הוא , 2 ⋅ (45 − x ) − x :נפשט את הביטוי ונקבל. 90 − 3x  90 − 2 x − x :
נוציא גור משות* ונקבל . 3(30 − x ) :מכיוו" ש xהוא מספר של )מספר הטעויות של דורית( ,הרי
שקיבלנו שציונה של דורית חייב להתחלק ב 3ללא שארית .מבי" התשובות המוצעות ,רק תשובה )(2
מתחלקת ב) 3נית" לבדוק זאת בקלות א נזכור כי בכל מספר המתחלק ב ,3סכו הספרות מתחלק ב
.(3
תשובה ).(2

.17

השאלה :שלושה מעגלי שרדיוס כל אחד מה  1ס"מ משיקי זה לזה ויוצרי
את הצורה שבסרטוט )הקו המודגש(.
מה היק* הצורה )בס"מ(?
פיתרו :כאשר נתוני מעגלי המשיקי זה לזה יש לחבר בקווי ישרי את
מרכזי המעגלי.
מכיוו" שנתו" כי המעגלי זהי זה לזה ,הרי שכאשר נחבר את מרכזי  3המעגלי
נקבל משולש שכל צלעותיו שוות )מכיוו" שכל צלע מורכבת משני רדיוסי(,
 180° 
ומכא" שג כל זוויותיו שוות ,וכל אחת מה" שווה ל=  60°
.
 3

כל אחת מזוויות המשולש היא זווית מרכזית הנשענת על חלק הקשת שאינו מודגש במעגל.
1
סכו זוויות מרכזיות במעגל שווה ל ,360°ומכא" שזווית מרכזית בת  60°נשענת על מהיק*
6
 60° 
המעגל = 
.
 360° 
5
1
א החלק שאינו מודגש הוא מהיק* המעגל ,הרי שהחלק המודגש בכל מעגל שווה ל
6
6
5
5
 5π
.  ⋅ 2rπ = ⋅ 2 ⋅1 ⋅ π = 
מהיק* המעגל ,כלומר ל
6
6
 3
5π
 ,הרי שהיק* הצורה
מכיוו" שבסרטוט שלושה מעגלי שאור) הקו המודגש בכל אחד מה שווה ל
3
 5π 
כולו שווה ל 5πס"מ = 
⋅. 3
 3 
תשובה ).(1
שימו לב :הקו המודגש בסרטוט שווה להיק*  3המעגלי פחות החלקי שאינ מודגשי .מכיוו" שבכל
1
מעגל החלק הלא מודגש שווה ל מהיק* המעגל ,הרי שבס) הכול בשלושת המעגלי החלק שאינו
6
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1
3
מודגש שווה ל מהיק* המעגל ,כלומר ל
2
6
1
 1

 2מעגלי ,כלומר ל 5πס"מ .  2 ⋅ 2rπ = 5 ⋅1π = 
2
 2


היק* מעגל ,סה"כ לפנינו חלק מודגש שאורכו שווה ל

.18

השאלה :כל משתת* בהגרלה מסוימת מגריל באקראי מספר של בי"  0ל ,9וזוכה בנקודות:
א המספר שיצא קט" מ ,5מוסיפי למספר זה  1וזה מספר הנקודות של המשתת*.
א המספר גדול מ 5או שווה לו ,מחסירי מהמספר  1וזה מספר הנקודות של המשתת*.
צביקה השתת* פעמיי בהגרלה .מה הסיכוי שמספר הנקודות שבו זכה צביקה היה שווה ל 4בפע
הראשונה ושונה מ 4בפע השנייה?
פיתרו :ההסתברות לאירוע מסוי שווה למספר האפשרויות הרצויות לחלק למספר האפשרויות הכולל.
מכיוו" שנשאלנו מה הסיכוי שצביקה יקבל בפע הראשונה את המספר  ,4נבדוק מה מספר האפשרויות
שבה" מקבל צביקה מספר זה.
צביקה יכול לקבל את המספר  4בשני מצבי שוני :במקרה שהוא יגריל את המספר  3ואז יוסיפו
למספר זה נקודה אחת או במקרה בו הוא יגריל את המספר  5שאז מחסירי ממנו נקודה אחת.
כלומר צביקה יכול לקבל את המספר  4בשתי אפשרויות שונות ומכיוו" שמספר האפשרויות הכולל הוא
 2  1
.  =
) 10מ 0ועד  ,(9הרי שההסתברות שצביקה יקבל את המספר  4היא
 10  5
1
א ההסתברות לקבל את המספר  4היא  ,הרי שההסתברות שצביקה לא יקבל את המספר  4שווה ל
5
 1  4
. 1 − = 
 5  5
ההסברות שצביקה יקבל בפע הראשונה  4ובפע השנייה מספר השונה מ 4שווה למכפלת ההסתברות
1 4  4
להתרחשותו של כל אחד מהאירועי ,כלומר ל
.  ⋅ =
 5 5  25
תשובה ).(4

.19

השאלה :לכל  xו yמתקיי:

(ax + y )(x + by ) = x 2 − y 2

?=a+b

פיתרו :מכיוו" שלא ברור כיצד פתיחה של הסוגריי השמאליי תפשט את הביטוי ,נפשט את הביטוי
באמצעות שימוש בנוסחת הכפל המקוצר השלישית על אג* ימי".
נקבל(ax + y)(x + by) = (x + y )(x − y) :
על מנת שתהיה זהות בי" שני האגפי ,כ) שהמשוואה תתקיי לכל  xו a ,yצרי) להיות שווה ל 1וb
שווה ל) ,(-1שכ" במקרה כזה נקבל (1⋅ x + y )(x + (− 1) ⋅ y ) = (x + y )(x − y ) :

) . (x + y )(x − y ) = (x + y )(x − y

תשובה ).(4
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.20

השאלה A :ו Bה" אותיות המייצגות ספרות בי"  1ל.9

?=A+B

פיתרו :נתבונ" בטור האחדות .מכיוו" ש Bפחות  Aשווה ל ,1הרי ש Aו Bה מספרי עוקבי,
כאשר  Bהוא המספר הגדול מביניה.
נפרק כל אחת מ" התשובות ונבדוק מי מה" מתאימה לביטוי הנתו".
תשובה ).11 :(1
לפי תשובה זו  Bשווה ל 6ו  Aשווה ל.5
 156פחות  65שווה ל .91מכיוו" שספרת העשרות של התוצאה אינה שווה ל ,Bכלומר ל ,6זו אינה
התשובה הנכונה.
תשובה ).13 :(2
לפי תשובה זו  Bשווה ל 7ו  Aשווה ל.6
 167פחות  76שווה ל .91מכיוו" שספרת העשרות של התוצאה אינה שווה ל ,Bכלומר ל ,7זו אינה
התשובה הנכונה.
תשובה ).15 :(3
לפי תשובה זו  Bשווה ל 8ו  Aשווה ל.7
 178פחות  87שווה ל .91מכיוו" שספרת העשרות של התוצאה אינה שווה ל ,Bכלומר ל ,8זו אינה
התשובה הנכונה.
תשובה ).17 :(4
לפי תשובה זו  Bשווה ל 9ו  Aשווה ל.8
 189פחות  98שווה ל .91מכיוו" שספרת העשרות של התוצאה שווה ל ,Bזו התשובה הנכונה.
תשובה ).(4
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