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 . 1שאלה 

 אבות. מהו מספר הילדים ששני ההורים שלהם הגיעו? 15-אימהות ו 19תלמידים:  27לאספת הורים הגיעו הורים של 

 7 תשובה.

 פתרון. 

15סך הכל הגיעו  + 19 = הורים. כלומר, בנוסף לזה הגיעו   27הורים. אילו לכל ילד היה מגיע רק מישהו אחד, היו    34

 ילדים ששני ההורים שלהם הגיעו. 7אנשים, הורה אדם אחד לילד. זה אומר שיש  7עוד 

 

 .  2 שאלה

נקודות אדומות שיוצרות ריבוע. יוסי מעביר את כל הקטעים האפשריים עם קצוות אדומים, ואז מסמן אמצע  4בתמונה 

של כל קטע שהוא העביר על ידי נקודה כחולה. אחרי זה דני מעביר את כל הקטעים האפשריים 

נקודה עם קצה אחד כחול וקצה אחד אדום, ואז מסמן אמצע של כל קטע שהוא העביר על ידי  

 קודות ירוקות יסמן דני?נירוקה. כמה 

 הערה: אם נקודה מהווה אמצע של מספר קטעים, מסמנים אותה רק פעם אחת.

 16 תשובה.

 פתרון. 

 

 

 

 

 . 3שאלה 

חודשי עבודה יוסי החליט   8לירות וכבש. אבל, אחרי    260יוסי התחיל לעבוד בחווה. השכר השנתי שלו היה אמור להיות  

 לירות וכבש. כמה עולה כבש?  100הוא קיבל לפרוש, ואז 

 הערה: השכר החודשי של יוסי במהלך השנה היה קבוע.

 .220 תשובה.

 פתרון.  

 4-לירות זה השכר ל  160לירות, לכן    160חודשי עבודה עומד על    8חודשי עבודה לשכר של    12הפרש בין השכר של  

:160חודשי עבודה. אזי השכר לחודש עבודה אחד הוא  4 = 12לירות, והשכר השנתי בלירות הוא   40 × 40 = 480 .

480לכן הכבש עולה   − 260 −  לירות. 220
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 . 4שאלה 

 בתמונה?כמה משולשים יש 

 

 הערה: יש לספור את כל המשולשים שניתן לצייר על קווים שיש בתמונה. 

 25 תשובה.

 פתרון. 
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 . 5שאלה 

 ןהלימונים קט  מספרהבננות,    מספריותר ממחצית    ןהתפוזים קט  מספרפירות: לימונים, תפוזים ובננות.    100בארגז  

 ? בארגז של לימונים שיכול להיות בגדול ביותר מספר ה  והתפוזים. מה   מספריותר ממחצית 

 13 תשובה.

 פתרון. 

תפוזים, והמספרים האלה    60-בננות ו  27נים,  לימו  13אכן, יכול להיות  לימונים אפשרי.    13המקרה של  נבדוק שקודם  

 מקיימים את כל התנאים הנדרשים.

2ז מספר הבננות יהיה לפחות  , א14לימונים. אם יהיה לפחות    13- ל להיות יותר מנראה כי לא יכו × 14 + 1 = 29 ,

2ואז מספר התפוזים יהיה לפחות  × 29 + 1 = 14. אבל, 59 + 29 + 59 =  .100  ר אתעובכבר שזה  102

זה כבר בלתי   13-שיותר מלימונים זה אפשרי והראנו    13-: הראנו שפתרון מלא  ואה   לעיל  הפתרוןבאופן פורמלי,    הערה.

, לכן נסביר את זה בקצרה כאן. שימו לב שמספר  מספר שבתשובה ל  עגיהאפשר לכיצד    מסביר לא    פתרוןה   אבל.  אפשרי

הלי  בננותה  וכתוצאה מכך, גדול ממונים,  גדול מפעמיים מספר    4- ומספר התפוזים גדול מפעמיים ממספר הבננות, 

ימונים קטן הל לומר, מספר , כהלימוניםפעמים מספר  7-מספר הפירות בארגז גדול מ. לכן סך פעמים מספר הלימונים

יורדים לובדלא עורואים שזה    14בודקים את  .  14-קטן או שווה לונים  לכן, מספר הלימ.  100משביעית של     13-, אז 

   כבר עובד. 13-ובודקים ש

 .  6שאלה 

 ספרתי המקיים את שני התנאים הבאים: -5מצאו מספר 

 ;7-סכום ספרותיו מתחלק ב -

 .7-, נקבל מספר שסכום ספרותיו מתחלק ב1אם נוסיף למספר הזה   -

 699999 בה.שו ת

 פתרון. 

ושאר הספרות    1-, כי ספרת היחידות גדלה ב1-ממספר למספר הבא, סכום הספרות גדל בעוברים  כשאנחנו  רך כלל,  דב

, אלא גם ספרת  ק ספרת היחידות משתנה לא ר  היות המקרה. אבל, יש מקרים בהםיכול ל  לא משתנות. ברור שזה לא

כלומר,  , 1-)בגלל ספרת היחידות( וגם גדל ב 9-במקרה זה סכום ספרות קטן ב .9אשר ספרת היחידות היא כ העשרות:

כום  ואז ס)  תשתנה גם ספרת המאות   , אז9היא    במספר המקורירות  העש שאם גם ספרתנשים לב    .8-קטן בבסך הכל  

9-קטן ביהספרות  + 9 − 1 = 9כל פעם סכום הספרות יקטן במספר מהצורה   : , וכן הלאה (17 + 9 + ⋯+ 9 − 1. 

סכו שלנו  במרות  ם ספבמקרה  המקורי,    7- תחלק  במספר  בוגם  החדשגם  שמספר  אומר  זה  צריך  .  הספרות  סכום 

9מהצורה   רהמספר הקטן ביות .7-במספר שמתחלק ב להשתנות +⋯+ 9 −  , הינו  7-ב, שמתחלק  1

35 = 9 + 9 + 9 + 9 − היחידה  , ואז הספרה  9הספרות האחרונות של המספר חייבות להיות  ארבע  זה אומר ש.  1

,  6היא  ,  7-יתחלק ב  הספרותכל  סכום    עבורה   ,לספרה הזאתהאפשרות היחידה  היא הספרה הראשונה.    9  שהיא לא

 למספר כזה.  שזאת האפשרות היחידה גם הראנו  ב שבעצםשימו ל. 69999ואז המספר הוא 
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