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הסברים
ש א ל ו ת ו ב ע י ו ת )שאלות (151

.1

השאלה :מספר החתולי של דינה כפול ממספר החתולי של מירה.
איזה מ #המספרי הבאי יכול להיות מספר החתולי של שתיה #יחד?
פיתרו :מספר החתולי של דינה כפול ממספר החתולי של מירה ,ולפיכ $א נסמ #את מספר
החתולי של מירה ב ,xהרי שמספר החתולי של דינה הוא .2x
מספר החתולי של שתיה #יחדיו הוא  , (x + 2x = ) 3xומכא #שמספר החתולי של שתיה #יחדיו
בהכרח מתחלק ב.3
תשובה ).(3

.2

השאלה ABCDEF :הוא משושה משוכלל.
לפי נתו #זה והנתוני שבסרטוט,
?=α
פיתרו :דר $א':
נתבונ #במשולש ישר הזווית שבסרטוט אשר  αהיא אחת מזוויותיו.
משיקולי סימטריה נית #לקבוע כי זווית  EBAשווה למחצית מהזווית
הפנימית במשושה המשוכלל .מכיוו #שזווית פנימית במשושה משוכלל
 120° 
שווה ל ,120°הרי שזווית  EBAשווה ל=  60°
.
 2


סכו זוויות פנימיות בכל משולש שווה ל ,180°ומכא #ש αשווה ל. (180° − 90° − 60° = ) 30°-
תשובה ).(3

.3

גדל ב.10%
השאלה :ביישוב מסוי יש  1,000תושבי .בכל שנה מספר התושבי ביישוב ֵ
כמה תושבי יהיו ביישוב בעוד שנתיי?
גדל ב ,10%הרי שא כעת יש ביישוב  1,000תושבי
פיתרו :א בכל שנה מספר התושבי ביישוב ֵ
בעוד שנה יגדל מספר התושבי ב .10%מכיוו #ש 10%מ 1,000ה  ,100הרי שבעוד שנה יהיו ביישוב
 1,100תושבי ) = . (1,000 +100
גדל מספר התושבי
גדל ב 10%בכל שנה ,ולפיכ $בשנה השנייה ֵ
מספר התושבי ביישוב ֵ
ב 10%מתו $מספר התושבי שביישוב ,אשר כעת הוא  .1,100מכיוו #ש  10%מ 1,100ה ,110
מספר התושבי בתו השנה השנייה הוא . (1,100 +110 = ) 1,210
תשובה ).(3
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.4

השאלה :שטחי המשולשי  ABCו  ACDשווי זה לזה.
לפי נתו #זה והנתוני שבסרטוט,
? = CD

פיתרו :הצלע  CDהיא ניצב במשולש ישר הזווית  .ACDעל מנת למצוא את אורכה יש למצוא נתוני
על צלעות נוספות במשולש .מכיוו #שהצלע  ACמהווה יתר במשולש  ABCוניצב במשולש  ,ACDנתבונ#
במשולש .ABC
אור $הניצבי במשולש  ABCהוא  6ו ,8מכיוו #שמספרי אלו ה חלק מהשלשה המוכרת ,6:8:10
הרי שאור $היתר ,הצלע  ,ACשווה ל 10ס"מ.
על מנת למצוא את אור $הניצב  CDנפנה כעת לנתוני השאלה לפיה שטחי המשולשי  ABCוACD
שווה.
 6 ⋅8 
שטח המשולש  ABCשווה למכפלת ניצביו לחלק ל ,2כלומר ל 24סמ"ר = 
 , ומכא #שג שטח
 2 
משולש  ACDשווה ל 24סמ"ר.
שטח משולש ישר זווית שווה למכפת ניצביו לחלק ל ,2מכיוו #שאנו יודעי כי אור $הניצב  ACהוא 10
10 ⋅ CD
ס"מ ,הרי שאנו יכולי ליצור משוואה ,ולפיה= 24 :
 . 5 ⋅ CD = 24
2
24
= . CD
נחלק את שני האגפי ב ,5ונקבל כי
5
תשובה ).(3

.5

השאלה :כל מספר  xמקיי= x a ⋅ x a :

) (x

a a

 aיכול להיות 
פיתרו :דר! א' :אלגברה
שאלת משוואות בחזקות יש לפתור על ידי השוואת בסיסי .נפשט את המשוואה על פי חוקי חזקות,
2

ונקבל. x a = x 2a  x a ⋅a = x a + a :
מכיוו #שהבסיסי שווי ,נית #להשוות מעריכי ,ולפיכ. a 2 = 2a :$
נחלק ב ,aונקבל. a = 2 :
דר! ב' :הצבת תשובות.

) (

1

תשובה ) .1 :(1נציב כי  aשווה ל 1במשוואה הנתונה . x1 = x 2  x1⋅1 = x1+1  x1 = x1 ⋅ x1
מכיוו #שהמשוואה הנתונה אינה מתקיימת לכל  ,xזו אינה התשובה הנכונה.

תשובה ) .2 :(2נציב כי  aשווה ל 2במשוואה הנתונה = x 2 ⋅ x 2

) (

2

. x 4 = x 4  x 2⋅ 2 = x 2 + 2  x 2

מכיוו #שהמשוואה הנתונה מתקיימת לכל  ,xזו התשובה הנכונה.
תשובה ).(2
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.6

השאלה :בסרטוט שלפניכ  ABCDהוא מלב.#
הנקודות  Eו Fנמצאות על המשכי הצלעות  BAו ,BCבהתאמה.
הקטע  EFעובר בנקודה .D
לפי נתוני אלה והנתוני שבסרטוט,
מה שטח המלב) ABCD #בסמ"ר(?
פיתרו :דר! א':
על מנת למצוא את שטח המלב #עלינו למצוא את מכפלת צלעותיו,
הצלעות  ADו.CD
נתבונ #במשולשי  EADו.DCF
זווית  EADשווה לזווית  DCFושתיה #שוות ל .90°ישרי  ADו BFמקבילי )צלעות נגדיות במלב,(#
ומכא #שזוויות  DFCו EDAה #זוויות מתאימות בי #ישרי מקבילי ,כלומר שוות.
כאשר בי #שני המשולשי יש שני זוגות של זוויות שוות ,נית #לקבוע כי המשולשי דומי זה לזה.
א המשולשי  EADו DCFדומי לזה ,הרי שהיחס בי #כל זוג צלעות הנמצאות מול זוויות שוות זהה.
EA AD
=
כלומר:
.
DC CF
4
AD
=
.
על פי נתוני הסרטוט EA = 4 :ו  , CF = 2נציב נתוני אלו במשוואה שיצרנו ,ונקבל כי:
DC
2
נכפול ב  2DCאת שני האגפי ,ונקבל. 8 = AD ⋅ DC :
מצאנו כי שטח המלב #שווה בהכרח ל 8סמ"ר.
תשובה ).(2
שימו לב :מכיוו #שאי #תשובה לפיה "אי #לדעת מ #הנתוני" ,נית #להציב מקרה ספציפי ובו המשולש
ישר הזווית  EBFהוא משולש ישר זווית ושווה שוקיי .במקרה כזה ג משולשי  DCFו EADה
ישרי זווית ושווי שוקיי ,ומכא #ש  AD = 4ו  , CD = 2כלומר שטח המלב #שווה ל 8סמ"ר )= . (4 ⋅ 2

.7

השאלה :בסרטוט שלפניכ  ABCהאו משולש שווהשוקיי ). (AB = AC
 BDחוצה את הזווית . ∠ABC
נתוAD = DB :#

?=α
פיתרו :נתבונ #במשולש .ADB
נתו #כי  . AD = DBבמשולש מול צלעות שוות מונחות זוויות שוות ,ולכ #זווית
 ABDשווה ל. α
 BDחוצה את הזווית  , ∠ABCומכא #שא זווית  ABDשווה ל ,αהרי שג זווית
 DBCשווה ל ,αומכא #שזווית  ABCשווה ל.2α
נתו #כי משולש  ABCהוא משולש שווהשוקיי ). (AB = AC
במשולש מול צלעות שוות מונחות זוויות שוות ,ומכא #שא זווית  ABCשווה ל ,2αהרי שג זווית
 ACBשווה ל.2α
נתבונ #במשולש  .ABCסכו זוויות פנימיות בכל משולש שווה ל ,180°ומכא #ש
. 5α = 180°  α + 2α + 2α = 180°
נחלק את שני האגפי ב ,5ונקבל. α = 36° :
תשובה ).(1
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.8

השאלה :שני קלדני מקלידי  2דפי ב 2דקות.
כמה קלדני יידרשו כדי להקליד  18דפי ב 6דקות.
)הניחו שכל הקלדני עובדי באותו קצב קבוע(
פיתרו :יחסי
שני קלדני מקלידי  2דפי ב 2דקות.
ב 6דקות ,כלומר בזמ #הגדול פי  ,3יקלידו הקלדני כמות דפי הגדולה פי  ,3כלומר  6דפי )= . (3 ⋅ 2
מצאנו כי שני קלדני מקלידי  6דפי ב 6דקות.
על מנת להקליד כמות של  18דפי ,הגדולה פי  ,3צרי $כמות גדולה פי  3של קלדני ,כלומר  6קלדני
)= . (3 ⋅ 2
תשובה ).(1

.9

השאלה :במקרר של אס -ירקות ירוקי מ 3סוגי שוני ,וירקות אדומי מ 3סוגי שוני.
אס -רוצה להכי #סלט מ 2סוגי שוני של ירקות.
כמה סלטי שוני בצבע אחד )אדו או ירוק( יוכל אס -להכי?#
פיתרו :מכיוו #שהמספרי בתשובות קטני ,מומל .לבדוק באמצעות 'ספירה ידנית' את מספר
האפשרויות.
במקרר של אס -ירקות ירוקי מ 3סוגי שוני .נסמ #את הירקות באותיות א,ב וג.
הסלטי השוני שאס -יכול להכי #מ 2ירקות שוני ה :א+ב; א+ג; ב+ג.
ס $הכול יכול אס -להכי 3 #סוגי סלטי ירוקי שוני.
באותו אופ #נית #לראות כי אס -יכול להכי #ג  3סוגי סלטי אדומי ,ובס $הכול יכול אס -להכי6 #
סוגי סלטי שוני ) = . (3 + 3
תשובה ).(1

.10

השאלה a :הוא מספר ראשוני חדספרתי.
 bהוא מספר ראשוני דוספרתי קט #מ.50
נתוx = a ⋅ b :#
מה הטווח המדויק של ?x
פיתרו :על מנת למצוא את הטווח המדויק של  xעלינו למצוא את המינימו והמקסימו.
מינימו :המספר הראשוני החדספרתי הקט #ביותר הוא  ,2המספר הראשוני הדוספרתי הקט #ביותר
הוא  ,11ולכ #ה xהמינימלי שווה ל . (2 ⋅11 = ) 22תשובות ) (1ו) (4נפסלות.
מקסימו :המספר הראשוני החדספרתי הגדול ביותר הוא  ,7המספר הראשוני הדוספרתי הגדול
ביותר שקט #מ 50הוא  ,47ה xהמקסימלי שווה ל . (7 ⋅ 47 =) 329תשובה ) (2נפסלת.
תשובה ).(3
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.11

x
x x
= +
השאלה :נתו:#
a+b a b

0 < a,b

איזו מ #הטענות הבאות נכונה בהכרח?
פיתרו :דר! א' :אלגברה
נכפול את שני האגפי במכנה המשות -המינימלי הוא )  , a ⋅ b ⋅ (a + bונקבל:

)xab = xab + xb 2 + xa 2 + xab  xab = xb(a + b ) + xa (a + b
נחסר  xabמשני האגפי ,ונקבל. 0 = xb 2 + xa 2 + xab :

(

)

נוציא  xגור משות ,-ונקבל. 0 = x a 2 + b 2 + ab :
כאשר נתונה מכפלה השווה ל , 0בהכרח אחד מהגורמי במכפלה שווה ל.0
מכיוו #ש aו bחיוביי ,הביטוי  a 2 + b 2 + abבהכרח חיובי ,ולפיכ $בהכרח . x = 0
דר! ב' :הצבת תשובות.

0
0 0
תשובה ) . x = 0 :(1נציב כי  xשווה ל ,0ונקבל כי= + :
a+b a b
מכיוו #שהמשוואה מתקיימת עבור כל  aו ,bהרי שזו התשובה הנכונה.

 .0 =0  0=0+0

תשובה ).(1

.12

השאלה :אורית ובתיה החליטו לצאת לטיול ולהתחלק בסכו ההוצאות .כל אחת מה #התחייבה לשל
1
1
מהסכו .בסופו של דבר שילמה אורית רק מהסכו שהתחייבה לו ,ובתיה שילמה את כל שאר
4
2
ההוצאות.
מה היחס בי #סכו הכס -שבתיה שילמה בפועל ובי #סכו הכס -שהתחייבה לשל?
פיתרו :דר! א' :הצבת דוגמה מספרית.
מכיוו #שלפי נתוני השאלה אורית ובתיה החליטו להתחלק שווה בשווה בעלות הטיול ,עלינו להציב
כעלות הכוללת של הטיול מספר המתחלק ב .2מאחר ונתו #כי בסופו של דבר שילמה אורית רק רבע
מהסכו שהתחייבה לו ,כלומר על המספר להתחלק שנבחר להתחלק ב 2ולאחר מכ #ב ,4כלומר מומל.
להציב מספר המתחלק ב.8
נציב כי העלות הכוללת של הטיול היא  8שקלי.
אורית ובתיה החליטו להתחלק שווה בשווה בעלות הטיול ,כלומר כל אחת מה #הייתה אמורה לשל 4
8 
שקלי .  = 
2 
1
בסופו של דבר שילמה אורית רק מהסכו שהתחייבה לו.
4
1

אורית התחייבה לשל  4שקלי ,כלומר בפועל שילמה אורית רק שקל אחד  ,  ⋅ 4 = ובתיה שילמה
4

את כל שאר ההוצאות ,כלומר  7שקלי.
סכו הכס -שבתיה שילמה בפועל הוא  7שקלי ,סכו הכס -שהתחייבה לשל הוא  4שקלי ,ומכא#
שהיחס בי #סכו הכס -שבתיה שילמה בפועל ובי #סכו הכס -שהתחייבה לשל הוא .7:4
דר! ב' :אלגברה
לפי נתוני השאלה אורית ובתיה החליטו להתחלק שווה בשווה בעלות הטיול .נסמ #את סכו הכס -שכל
אחת מה #התחייבה לשל ב.x
1
1
בסופו של דבר שילמה אורית רק מהסכו שהתחייבה לו ,כלומר אורית שילמה  xובתיה שילמה
4
4
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3 
את הסכו שלו התחייבה מלכתחילה ) (xבצירו -הסכו שאורית לא שילמה .  x 
4 
3

 3
סכו הכס -שבתיה שילמה בפועל הוא  ,  x + x =  1 xסכו הכס -שהתחייבה לשל הוא ,x
4

 4

7
ומכא #שהיחס בי #סכו הכס -שבתיה שילמה בפועל ובי #סכו הכס -שהתחייבה לשל הוא . x : x
4
נכפול ב 4ונחלק ב xאת שני האגפי ,ונקבל.7:4 :
תשובה ).(1

.13

השאלה :לכל מספר  xהוגדרה הפעולה )  $(xכ $שמתקיי:

) $(x ) + 4 = 6x − $(x
? = )$(3

פיתרו :נמצא למה שווה הביטוי ) $(3לפי הגדרת הפעולה .$
). $(3) + 4 = 18 − $(3)  $(3) + 4 = 6 ⋅ 3 − $(3

נחבר ) $(3ונחסר  4משני האגפי ,ונקבל. 2 ⋅ $(3) = 14 :

נחלק ב ,2ונקבל$(3) = 7 :
תשובה ).(1

.14

השאלה :בסרטוט שלפניכ מעגל שרדיוסו  rומרכזו ,O
וגזרה של מעגל שרדיוסו  2rומרכזו ג הוא .O
שטח המעגל שווה לשטח הגזרה.

?=α
פיתרו :שטח המעגל שבסרטוט שווה ל . r 2 π
שטח גזרה של מעגל שרדיוסו  2rוהזווית המרכזית היוצרת אותה
 α
 α ⋅ r 2π
⋅ (2r )2 π = 
.
היא  αשווה ל:
 360
 90
מכיוו #שנתו #כי שטח המעגל שווה לשטח הגזרה ,הרי ש:
α ⋅ r 2π 2
.
=r π
90
נכפול ב 90את שני האגפי ונחלק ב  , r 2 πונקבל. α = 90° :
תשובה ).(4
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.15

השאלה:
נתוA ⋅ B < 0 :#
A B
<
B A
מה נכו #בהכרח?
פיתרו :נציב שני מספרי המקיימי את איהשיוויו A = 2 :#ו . B = −1
1
2 −1
<
קיבלנו כי
  . − 2 < −כעת נציב מספרי אלו בתשובות המוצעות.
−1 2
2
תשובה ) . B < A :(1מכיוו #ש − 1 < 2 :הרי שבשלב זה לא נית #לפסול תשובה זו.
תשובה ) . B < 0 < A :(2מכיוו #שמצאנו כי  Bיכול להיות שלילי ו Aחיובי ,הרי שבשלב זה לא נית#
לפסול תשובה זו.
תשובה ) . 0 < A + B :(3מכיוו #ש , 2 + −1 = 1 :הרי שתשובה זו אינה נפסלת בשלב זה.
תשובה ) . A + B < 0 :(4מכיוו #ש  2 + −1גדול מ ,0נית #לפסול תשובה זו.
לסיכו :בהצבה זו פסלנו א $ורק את תשובה ).(4
כעת נציב שוב ,הפע A = −2 :ו . b = 1
1
−2 1
<
קיבלנו כי
  . − 2 < −כעת נציב מספרי אלו בתשובות המוצעות.
2
1 −2
תשובה ) . B < A :(1מכיוו #ש 1 < − 2 :הרי שבשלב זה לא נית #לפסול תשובה זו.
תשובה ) . B < 0 < A :(2מצאנו כי  Aיכול להיות שלילי ו Bיכול להיות חיובי ,ולפיכ $תשובה זו
נפסלת.
תשובה ) . 0 < A + B :(3מכיוו #ש , −2 + 1 = −1 :הרי שתשובה זו נפסלת בשלב זה.
לסיכו :פסלנו את תשובות ) (3) ,(2ו) ,(4ומכא #שהתשובה הנכונה היא תשובה ).(1
תשובה ).(1

-7© כל הזכויות שמורות לבית הספר לפסיכומטרי 800

אוקטובר  - 2012הסברים לפרק השני בחשיבה כמותית

ה ס ק ה מ ת ר ש י ם )שאלות (2016

.16

השאלה :יונת ,#יפית ויובל לומדי באותה כיתה בבית הספר "רנני".
באיזו כיתה ה לומדי בהכרח?
פיתרו :יונת ,#יפית ויובל ה  3ילדי ששמ מתחיל באות י' .יש למצוא כיתה שבה יתכ #כי לומדי 3
ילדי ששמ מתחיל באות י'.
מכיוו #שבכיתה א' לומדי  4ילדי ששמ מתחיל באות י' ובכיתה ב'  3ילדי ששמ מתחיל באות י',
לא נית #לדעת באיזו כיתה לומדי יונת ,#יפית ויובל.
תשובה ).(4

.17

השאלה :ידוע כי שמ של  40%מהבני בכיתה ד' מתחיל באות ע,
ואי #בכיתה שו בת ששמה מתחיל באות ע.
כמה בנות יש בכיתה ד'?
פיתרו :א אי #בכיתה ד' בנות ששמ #מתחיל באות ע ,הרי שבהכרח  4הילדי בכיתה ד' אשר שמ
מתחיל באות זו ה בני.
נתו #כי שמ של  40%מהבני בכיתה מתחיל באות ע  ,כלומר  4הילדי מהווי  40%ממספר הבני.
א  4ילדי מהווי  40%ממספר הבני בכיתה ,הרי שמספר הבני הכולל שווה ל.10
עלינו למצוא את מספר הבנות בכיתה ,השווה למספר התלמידי הכולל פחות מספר הבני.
על מנת למצוא את מספר התלמידי הכולל בכיתה נשתמש בנתוני התרשי:
בכיתה ד' יש בס $הכל  6ילדי ששמ מתחיל באות ל' 4 ,ילדי ששמ מתחיל באות א' 4 ,ילדי
ששמ מתחיל באות ע' 3 ,ילדי ששמ מתחיל באותו י' וכ $הלאה...
בדר $זו נית #לספור את מספר התלמידי הכולל ,ונקבל שבכיתה לומדי  33תלמידי.
א כ ,$מספר הבנות בכיתה הוא . (33 −10 = ) 23
תשובה ).(3
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.18

השאלה :ביו מסוי נעדרו מכיתה ב' כמה מ #התלמידי .מתו $התלמידי שנכחו בכיתה ,לא היו
שניי )או יותר( ששמ מתחיל באותה אות.
כמה תלמידי לכל הפחות נעדרו מהכיתה ביו זה?
פיתרו :מכיוו #שידוע שמבי #התלמידי שנשארו בכיתה לא היו שניי אשר שמ התחיל באותה אות,
עלינו למצוא כמה תלמידי עלינו להוציא לכל הפחות מהכיתה על מנת להביא למצב כזה.
ישנ כעת  4ילדי ששמ מתחיל באות ע' ו 4ששמ מתחיל באות ר' ,על מנת שלא יהיו שני ילדי
ששמ מתחיל באות ע' ,עלינו להוציא  3מהילדי ששמ מתחיל באות ע' .על מנת שלא יהיו שני ילדי
ששמ מתחיל באות ר' ,עלינו להוציא  3מהילדי ששמ מתחיל באות ר' .ס $הכול יש להוציא 6
ילדי.
ישנ  3ילדי ששמ מתחיל באות י' ו 3ששמ מתחיל באות ל' .על מנת שלא יהיו שני ילדי ששמ
מתחיל באותיות י' ושני ילדי ששמ מתחיל בל' ,יש להוציא  2ילדי ששמ מתחיל בי' ו 2ששמ
מתחיל באות ל' ,ובס $הכול להוציא  4ילדי.
ישנ  2ילדי ששמ מתחיל באותיות א ,ח ,מ ,נ ות .עלינו להוציא ילד אחד מכל 'סוג' ,כלומר ילד
אחד ששמו מתחיל באות א' ,ילד אחד ששמו מתחיל באות ח' ,וכ $הלאה ..ובס $הכול  5ילדי.
בס $הכול נעדרו מהכיתה לכל הפחות  15ילדי ) = . (6 + 4 + 5
תשובה ).(3

.19

השאלה :בכיתה א' המורה קוראת בכל בוקר בשמות התלמידי לפי הסדר האלפביתי )מא עד ת( של
שמותיה הפרטיי.
בשמ של כמה תלמידי המורה קוראת לפני שהיא קוראת את שמו של דני?
פיתרו :מכיוו #שהמורה קוראת בשמ של הילדי לפי הסדר האלפביתי ,הרי שהיא בהכרח קוראת
ראשית כל בשמ של כל הילדי ששמ מתחיל באותיות א' ,ב' וג'.
בכיתה א' ישנ  3ילדי ששמ מתחיל באות א' ,ילד אחד ששמו מתחיל באות ב' ו 2ילדי ששמ
מתחיל באות ג' .ס $הכול ישנ  6ילדי ששמ מתחיל באותיות א' ,ב' וג'.
בכיתה א' ישנ  3ילדי ששמ מתחיל באות ד'.
איננו יודעי כמה מה נמצאי לפני דני מבחינת סדר האל -בית וכמה אחריו.
א דני הוא הילד הראשו #מבחינת סדר האל -בית ,אז יש  6ילדי שהמורה קוראת בשמ לפני שהיא
קוראת בשמו ,כלומר לכל הפחות .6
א דני הוא הילד השלישי מבחינת סדר האל -בית ,ישנ  2ילדי נוספי שהמורה קוראת בשמ לפני
שהיא קוראת בשמו ובס $הכול היא קוראת לכל היותר בשמ של  8ילדי לפני שהיא שקוראת בשמו.
תשובה ).(2

.20

השאלה :גל ,הילה ורד וזוהר לומדי בבית ספר "רנני".
א כ ,____ ,$ו_____ לומדי באותה כיתה בוודאות.
פיתרו :על מנת לקבוע כי שני ילדי לומדי בוודאות באותה כיתה יש לוודא כי האותיות הראשונות
של שמותיה יכולות להימצא רק באותה כיתה .נבדוק את התשובות המוצעות.
תשובה ) :(1גל ; הילה .על מנת לקבוע כי גל והילה לומדי בוודאות באותה כיתה יש לוודא כי האותיות
ה' וג' נמצאות יחדיו,בכיתה אחת ויחידה .האות ה' נמצאת רק בכיתה ב' ,ולכ #הילה בהכרח לומדת
בכיתה זו ,אול מכיוו #שהאות ג' נמצאת בכל אחת מהכיתות א' ,ב' ,ג' וד' ,גל יכולה ללמוד בכל אחת
מהכיתות הללו ,ולא נית #לקבוע בוודאות שהיא לומדת ע הילה באותה כיתה.
תשובה ) :(2גל ; ורד .האות ו' נמצאת רק בכיתה ג' ,ולכ #ורד בהכרח לומדת בכיתה זו ,אול כאמור,
מכיוו #שגל יכולה ללמוד בכל אחת מהכיתות ,לא נית #לקבוע בוודאות שהיא לומדת ע הילה באותה
כיתה.
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תשובה ) :(3ורד ; זוהר .על מנת לקבוע כי ורד וזוהר ה #בוודאות באותה כיתה יש לוודא כי האותיות ו'
וז' נמצאות יחדיו בכיתה אחת ויחידה .האות ו' נמצאת רק בכיתה ג' ,ולכ #ורד בהכרח לומדת בכיתה זו.
מכיוו #שהאות ז' נמצאת רק בכיתה ב' ,נית #לקבוע בוודאות כי זוהר לומדת בכיתה ב' וכי שתיה #אינ#
לומדות באותה כיתה.
תשובה ) :(4הילה ; זוהר .על מנת לקבוע כי הילה וזוהר ה #בוודאות באותה כיתה יש לוודא כי האותיות
ה' וז' נמצאות יחדיו בכיתה אחת ויחידה .האות ה' נמצאת רק בכיתה ב' ,ולכ #הילה בהכרח לומדת
בכיתה זו .מכיוו #שהאות ז' נמצאת רק בכיתה ב' ,נית #לקבוע בוודאות כי זוהר א -היא לומדת בכיתה
ב' וכי שתיה #בוודאות לומדות באותה כיתה .זו התשובה הנכונה.
תשובה ).(4

 - 10© כל הזכויות שמורות לבית הספר לפסיכומטרי 800

