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 .ים לכךדתת את הפתרונות המלאים לשאלות במקומות המיועיש ל

 אין להשתמש במחשבון. אין להשתמש בחומר עזר,

 ?12. כמה יש מספרים דו ספרתיים בעלי סכום ספרות 1

נשים לב כי ספרת העשרות מגדירה מספר כזה באופן חד 
או פחות, כי אז,  2משמעי. ספרת העשרות לא יכולה להיות 

, שזה 9-בגלל הסכום הכולל, ספרת היחידות תהיה גדולה מ
 9עד  3-מ האפשרויות לספרת העשרות הןבלתי אפשרי. לכן 

 עצמו. למספר אפשרויות 7נותן כולל, וזה 

 

7. מה היא ספרת היחידות של המספר: 2 9 11 13 ... 2017    ? 

המספר הנתון אי זוגי, כי הוא מכפלה של מספרים אי זוגיים 
. 5-, לכן המספר מתחלק ב15בלבד. בנוסף, אחד הגורמים שלו זה 

 .5חייבת להיות  5-זוגי שמתחלק ב וספרת היחידות של מספר אי
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החמור התלונן על זה שהוא קיבל חלק קטן מידי מהקקטוס, גמל וחמור חילקו בינם קקטוס עסיסי. . 3

ואז הגמל נתן לו שליש מחלקו. כתוצאה מכך החלק של החמור גדל פי שלושה. באיזה יחס הם חילקו 

 את הקקטוס בהתחלה?

 פעמייםשל הגמל שווה ל (ההתחלתי)נשים לב כי שליש החלק 
 .6פי ק של הגמל גדול אן, החלמכ. חמורשל ההחלק 

 

אבי, בני וגילי, השתתפו בתחרות ריצה, ובדיוק אחד מהם זכה במקום הראשון. שלושה ילדים, . 4

המורה בבית הספר שאלה אותם, מי המנצח. כל אחד אמר על מישהו אחר, שהוא המנצח, אבל היחיד 

שאמר אמת היה אבי. ואילו כל אחד היה מצבוע על האדם האחר מזה שהוא הצביע עליו )כלומר, גם 

 מי משלושתם ניצח בתחרות?מו(, אז היחידה שאמרה את האמת הייתה גילי. במקרה הזה לא על עצ

ר שהוא הוא אמר על מישהו אחח בתחרות, כי אבי לא ניצ
אילו היא המנצח, וזה היה אמת. גם גילי לא ניצחה בתחרות, כי 

לכן  זה היה אמת.צח, שהוא המנ על מישהו אחר אמרה
 בני.צח בתחרות זה ת היחידה למנהאפשרו
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, שמחוברת לכל הקודקודים של וונקודה שרירותית בתוכ ריבועבציור . 5

 .הלבן בתוך הריבוע שווה לשטח המקווקו. הוכיחו כי השטח יבועהר

 

הם נוכיח שסכום השטחים שלום המקווקוים ן בשני המשולשינתבונ

בסיס של כל אחד מהם אורך האכן, ו שווה לחצי שטח הריבוע.
ווה שווה לאורך הצלע של הריבוע, וסכום הגבהים שלהם גם ש

)בסיס  ך הצלע של הריבוע. מכאן, לפי נוסחה לשטח משולשלאור
(, סכום השטחים של המשולשים המקווקים 2כפול גובה חלקי 

טחי המשולשים שווה למחצית שטח הריבוע. לכן גם סכום ש
 שטחים שווים.ההלבנים שווה למחצית שטח הריבוע, כלומר 

 

תחלה כל אלף ירה חיילים בכל צד. בה 1000יום אחד נפגשו בשדה קרב צבא אלפים וצבא גמדים, . 6

ץ אחד באלף כלשהו. הוכיחו כי אחרי חץ אחד בגמד כלשהו, ואחרי זה כל גמד שנשאר בחיים ירה ח

 חיילים. 1000זה משני הצדדים יחד נשארו לפחות 

 .1000-בקרב זה, ונראה שזה לא יותר מ הרוגיםמספר החשב את נ

 לפים הרוגיםא+  גמדים הרוגים=  הרוגיםסך כל ה

ספר הגמדים שנשארו וגים קטן או שווה למנשים לב כי מספר אלפים הר
 לכן,שנשארו בחיים ירו באלפים. בחיים, כי רק גמדים 

 1000= = גמדים בחיים שדים גמגמדים הרוגים +  ≤וגים ההר לך כס

לים , ומספר החיי1000-ו שווה לקטן אוגים ך, הראנו כי מספר ההרכ
 .1000-שנשארו בחיים גדול או שווה ל
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 חלקים חופפים? 5-האם תוכלו לחתוך ריבוע ל. 7

 

 ן, זה אפשרי. הדוגמה בציור.כ

 

 

 


