אולימפיאדה ארצית במתמטיקה – מופת
תשע"ה
שלב הגמר  -כיתה ז'
ם פרטי_________________ :

שם משפחה__________________:

שם ביה"ס ____________________ :עיר /יישוב_______________ :

רחוב______________

מס' הבית_____ הישוב_______________

כתובת התלמיד/ה:

מיקוד_________

טל'/נייד________________

שם המורה המלמד _________________

לרשותך  120דקות.

השימוש במחשבון אסור בהחלט.

כתוב/י פתרון מלא על דף השאלות

במידה ואת/ה מתקשה בפתרון שאלה כלשהי ,מומלץ לעבור לשאלה הבאה.
בהמשך תוכל/י לחזור ולנסות לפתור את השאלות שהתקשית לענות עליהן.

اوﻟﻣﺑﯾﺎدة ﻗطرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت – ﻣوﻓت
2015
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ – اﻟﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ
اﻻﺳم اﻻول  ________________ :اﺳم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ _______________________ :
اﺳﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ___________________ :اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ/اﻟﺒﻠﺪة________________ :

ﻋﻨﻮان اﻟﻄﺎﻟﺐ/ة____________________ :

ﺷﺎرع _____________ رﻗﻢ اﻟﺒﯿﺖ ______ اﻟﺒﻠﺪة ________________

اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﯾﺪي _____________________

رﻗﻢ اﻟﺘﻠﻔﻮن/اﻟﺠﻮال ____________________________
اﺳﻢ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮع _____________________

ﻟﺪﯾﻚ  120دﻗﯿﻘﺔ

ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﻟﺔ اﻟﺤﺎﺳﺒﺔ

اﻛﺘﺐ\ي اﻟﺤﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ

اذا واﺟﮭﺖ/ي ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﺣﺪ اﻷﺳﺌﻠﺔ ,ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ اﻷﻧﺘﻘﺎل اﻟﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﻟﻲ.
ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻚ ﻻﺣﻘﺎ ان ﺗﻌﻮد/ي ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺣﻞ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻠﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ/ي ﻣﻦ ﺣﻠﮭﺎ.

אולימפיאדה ארצית במתמטיקה מופת תשע"ה
כיתה ז'
.1

במפעל מייצרים חפיסות שוקולד גדולות וקטנות .את החפיסות שולחים לחנויות בקופסאות .קופסא
יכולה להכיל  12חפיסות גדולות או  20קטנות.
אם לקופסא הכניסו  9חפיסות גדולות ,כמה חפיסות קטנות לכל היותר אפשר להוסיף לקופסא זאת?

*

ﻓﻲ اﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﯾﻨﺘﺠﻮن ﺣﺰم ﻛﺒﯿﺮة وﺻﻐﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻮﻛﻮﻻﺗﺔ .ﺗﺮﺳﻞ اﻟﺤﺰم اﻟﻰ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ/اﻟﺪﻛﺎﻛﯿﻦ ﻓﻲ
ﺻﻨﺎدﯾﻖ .ﺻﻨﺪوق واﺣﺪ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺤﻮي  12ﻣﻦ اﻟﺤﺰم اﻟﻜﺒﯿﺮة او  20ﻣﻦ اﻟﺤﺰم اﻟﺼﻐﯿﺮة.
اذا ادﺧﻞ ﻻﺣﺪ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ  9ﻣﻦ اﻟﺤﺰم اﻟﻜﺒﯿﺮة ,ﻛﻢ ﺣﺰﻣﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﯾﻤﻜﻦ اﺿﺎﻓﺘﮭﺎ اﻟﻰ ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق؟

.2

בביטוי הבא יש להוסף סוגריים ,כך שתתקבל תוצאה גדולה ביותר) :אין לשנות את סדר המספרים(

*

ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺠﺐ اﺿﺎﻓﺔ اﻗﻮاس ,ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻨﻰ اﻛﺒﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ) :ﯾﺠﺐ ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻷرﻗﺎم(

1: 2 : 3: 4 : 5: 6 : 7 : 8 : 9

.3

במשולש שווה שוקיים ,הגובה יוצר עם צלע אחת זווית הגדולה פי  ,2מהזווית שהוא יוצר עם צלע
אחרת .מצא/י את הזוויות של שני המשולשים שווי השוקיים האפשריים.

*

ﻓﻲ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوي اﻟﺴﺎﻗﯿﻦ ,اﻷرﺗﻔﺎع ﯾﻜﻮن ﻣﻊ اﺣﺪ اﻷﺿﻼع زاوﯾﺔ اﻛﺒﺮ ب 2 -ﻣﻦ اﻟﺰاوﯾﺔ اﻟﻠﺘﻲ ﯾﻜﻮﻧﮭﺎ ﻣﻊ
ﺿﻠﻊ اﺧﺮى.
ﺟﺪ/ي اﻟﺰواﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﻠﺜﯿﻦ اﻟﻤﺘﺴﺎوي اﻟﺴﺎﻗﯿﻦ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ.

.4

כמה אפסים בסך הכל יש בכל המספרים התלת ספרתיים ?

*

ﻛﻢ ﺻﻔﺮا ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﻋﺪاد ذات اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻨﺎزل؟

.5

במדינה מסוימת נערכו בחירות .לאחר הבחירות מנהיג המפלגה המובילה מנסה להרכיב ממשלה.
לאחר השיחות הקואליציוניות ,הוא גילה שהוא צריך לעמוד בדרישות הבאות:
יותר מחצי מהשרים חייבים להיות ממפלגה א' )שהיא המפלגה המובילה(.
יותר משליש משרי הממשלה חייבים להיות ממפלגה ב' .בנוסף ,צריכים להיות  3שרים ממפלגה ג'.
מהו המספר הקטן ביותר האפשרי של שרים בממשלה שתקום?

*

ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ اﺟﺮﯾﺖ اﻷﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .ﺑﻌﺪ اﻷﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺤﺎول رﺋﯿﺲ اﻟﺤﺰب اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ .ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت
اﻷﺋﺘﻼﻓﯿﺔ ,ﯾﺠﺪ ان ﻋﻠﯿﮫ ان ﯾﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻮزراء ﯾﺠﺐ ان ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ﺣﺰب أ ) وھﻮ اﻟﺤﺰب اﻟﻤﺘﻘﺪم(.
اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ وزراء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﯾﺠﺐ ان ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﺤﺰب ب.
ﺑﺎﻷﺿﺎﻓﺔ ,ﯾﺠﺐ ان ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك  3وزراء ﻣﻦ اﻟﺤﺰب ج.
ﻣﺎ ھﻮ ﻋﺪد اﻟﻮزراء اﻷﺻﻐﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎم؟

.6

למספר  323הוסיפו בצד ימין שלוש ספרות ,כך שהמספר החדש יתחלק ב ,7-ב 8-וב.9-
מצא/י את שלוש הספרות הנוספות.

*

اﺿﯿﻔﻮا ﻟﻠﻌﺪد  323ﺛﻼﺛﺔ اﻋﺪاد ﻣﻦ اﻟﯿﻤﯿﻦ ,ﺑﺤﯿﺚ ان اﻟﻌﺪد اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﯾﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ  , 7ﻋﻠﻰ  8وﻋﻠﻰ . 9
ﺟﺪ/ي ﺛﻼﺛﺔ اﻷﻋﺪاد اﻷﺿﺎﻓﯿﺔ.

3

2

3

.7

חשב/י את הביטוי במדויק:

*

اﺣﺴﺐ/ي اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ:

1 
1 
1  1
1 
1 5762
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 1 
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.8

מגרש המשמש לאימוני צניחה הוא בצורת ריבוע שאורך צלעו  40מ' ,ובתוכו שני ריבועים נוספים,
המחלקים את שטח המגרש לשלושה אזורים .אורך צלע הריבוע הפנימי הוא  10מ'.
מהו אורך צלע הריבוע הבינוני ,אם ידוע שההסתברות לצנוח במסגרת החיצונית )האפורה( ,גדולה
פי  4מההסתברות לצנוח במסגרת הפנימית )הלבנה( ?
اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺪرﯾﺒﺎت اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﻟﻤﻈﻼت ھﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺑﻊ طﻮل ﺿﻠﻌﮫ  40ﻣﺘﺮ ,وﺑﺪاﺧﻠﮫ ﻣﺮﺑﻌﯿﻦ
اﺿﺎﻓﯿﯿﻦ ,ﯾﻘﺴﻤﺎن اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﺎطﻖ .طﻮل ﺿﻠﻊ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ھﻮ  10ﻣﺘﺮ.
ﻣﺎ ھﻮ طﻮل ﺿﻠﻊ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ,اذا ﻛﺎن ﻣﻌﺮوﻓﺎ ان اﻷﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﮭﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ )اﻟﺮﻣﺎدﯾﺔ(,
اﻛﺒﺮ ب 4 -ﻣﻦ اﻷﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﮭﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ )اﻟﺒﯿﻀﺎء(؟

