אולימפיאדה ארצית במתמטיקה – מופת
תשע"ה
שלב הגמר  -כיתה ח'
שם 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 اﻟﺛﺎﻣن
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.

اوﻟﻣﺑﯾﺎدة ﻗطرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت – ﻣوﻓت 2015
اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻣن
.1

שני אחים ,גל הבכור ויובל הצעיר ,יצאו יחד מביתם לבית הספר.
אורך הצעד של יובל קטן ב 20%-מאורך הצעד של גל ,אבל בפרק זמן מסוים ,מספר הצעדים של
יובל גדול ב 20% -ממספר הצעדים של גל.
מי מבין שני האחים הגיע ראשון לבית הספר?

*

اﻷﺧﻮان ,ﺟﺎل اﻟﺒﻜﺮ وﯾﻮﻓﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮ ,ﺧﺮﺟﻮا ﻣﻌﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺘﮭﻢ اﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
طﻮل ﺧﻄﻮة ﯾﻮﻓﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮ اﺻﻐﺮ ب 20% -ﻣﻦ طﻮل ﺧﻄﻮة ﺟﺎل ,وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ,ﻋﺪد
ﺧﻄﻮات ﯾﻮﻓﺎل ھﻲ اﻛﺒﺮ ب 20% -ﻣﻦ ﻋﺪد ﺧﻄﻮات ﺟﺎل.
ﻣﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻷﺧﻮﯾﻦ ﯾﺼﻞ اوﻻ اﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ؟

.2

2
2
2
מצא/י למה שווה הסכום , x  y :אם נתון. x  6 x  2 x y  x  y  9 :

*

2
2
2
ﺟﺪ/ي ﻛﻢ ﯾﺴﺎوي اﻟﻤﺠﻤﻮع  , x  y :اذا ﻛﺎن ﻣﻌﻄﻰ . x  6 x  2 x y  x  y  9 :

.3

במשך חמש שנות לימוד באוניברסיטה ,עבר סטודנט  31בחינות סה"כ.
כל שנה היו יותר בחינות מאשר בשנה קודמת.
בשנה החמישית ,היו פי שלוש יותר בחינות מאשר בשנה הראשונה.
כמה בחינות היו בשנה החמישית?

*

ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ,ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻠﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﯿﮭﺎ طﺎﻟﺐ ھﻮ . 31
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻛﺎن ﻋﺪد اﻷﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻠﺘﻲ ﺗﺴﺒﻘﮭﺎ.
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ,ﻛﺎن ﻋﺪد اﻷﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﯾﺴﺎوي ﺛﻼﺛﺔ اﺿﻌﺎف ﻋﺪدھﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ااﻷوﻟﻰ.
ﻛﻢ ﻛﺎن ﻋﺪد اﻷﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ؟

.4

אורכי הצלעות של משולש הם שלושה מספרים שלמים המהווים סדרה חשבונית.
ידוע שהתיכון לצלע הגדולה ,מאונך לאחד מחוצי הזוויות של המשולש ,והיקף המשולש הוא 90
ס"מ .מצא/י את אורך הצלע הארוכה של המשולש.
اطﻮال اﻷﺿﻼع ﻓﻲ ﻣﺜﻠﺚ ھﻲ ﺛﻼﺛﺔ اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺤﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮاﻟﯿﺔ ﺣﺴﺎﺑﯿﺔ.
ﻣﻌﺮوف ان اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻀﻠﻊ اﻟﻜﺒﺮى ,ھﻮ ﻋﺎﻣﻮدي ﻻﺣﺪ ﻣﻨﺼﻔﻲ اﻟﺰواﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﻠﺚ ,وان ﻣﺤﯿﻂ اﻟﻤﺜﻠﺚ ھﻮ
 90ﺳﻢ .
اوﺟﺪ/ي طﻮل اﻟﻀﻠﻊ اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﻠﺚ.

.5

 Cנקודה על הקטע  ,ABכך שמתקיים 10 :ס"מ =  40 , ACס"מ = . CB
בוחרים נקודה אקראית  Dבתוך הקטע  , CBומתקבלים שלושה קטעים ).( DB , CD , AC
חשב/י את ההסתברות כי משלושת הקטעים האלה ,ניתן לבנות משולש.

*

 Cﻧﻘﻄﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﻌﺔ  , ABﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻜﻮن 10 :ﺳﻢ =  40 , ACﺳﻢ = . CB
ﻧﺨﺘﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﻧﻘﻄﺔ  Dﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﻌﺔ  , CBوﯾﻨﺘﺞ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﻊ ).( DB , CD , AC
اﺣﺴﺐ/ي اﻷﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻧﮫ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﻟﻘﻄﻊ ھﺬه  ,ﯾﻤﻜﻦ ﺑﻨﺎء ﻣﺜﻠﺚ.

.6

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

*

اﺿﯿﻔﻮا ﻟﻠﻌﺪد  323ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﯿﻤﯿﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﻋﺪاد ,ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن اﻟﻌﺪد اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﯾﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ , 7
ﻋﻠﻰ  8وﻋﻠﻰ . 9

ﺟﺪ/ي اﻷﻣﻜﺎﻧﯿﺘﯿﻦ اﻟﻤﻤﻜﻨﺘﯿﻦ ﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﻋﺪاد ااﻟﻀﺎﻓﯿﺔ.

3

2

3

.7

בתוך משולש שווה צלעות ,חסמו משולש שווה צלעות נוסף ,כך שכל אחד מקודקודיו מונח על צלע
אחת של המשולש הראשון ,וכל אחת מצלעותיו מאונכת לצלע אחת של המשולש הראשון.
היעזר/י בשרטוט מתאים ,ומצא/י את היחס בין היקף המשולש החסום לבין היקף המשולש הראשון.

*

ﺿﻤﻦ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوي اﻷﺿﻼع ,ادﺧﻞ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوي اﺿﻼع اﺧﺮ ,ﺑﺤﯿﺚ ان ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ رؤوﺳﮫ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ
اﺣﺪ اﺿﻼع اﻟﻤﺜﻠﺚ اﻷول ,وﻛﻞ ﺿﻠﻊ ﻣﻦ اﺿﻼﻋﮫ ﯾﻜﻮن ﻋﺎﻣﻮدﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﺣﺪ اﺿﻼع اﻟﻤﺜﻠﺚ اﻷول.
ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﺗﺨﻄﯿﻂ/رﺳﻢ ﻣﻼﺋﻢ ,ﺟﺪ/ي اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ اﻟﻤﺜﻠﺚ اﻟﻤﺤﺼﻮر وﺑﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ اﻟﻤﺜﻠﺚ اﻷول.

