אולימפיאדה ארצית במתמטיקה – מופת
תשע"ג
שלב הגמר  -כיתה ז'
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.

اﻻوﻟﯿﻤﺒﯿﺎدة اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ ﻟﻠﺮﯾﺎﺿﯿﺎت – ﻣﻮﻓﯿﺖ
ﺳﻨﺔ 2013
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ – اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻹﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ ___________ :اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ_______________ :

اﺳﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ __________:اﻟﺒﻠﺪة)ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺪرﺳﺔ(_____________ :
اﺳﻢ ﻣﻌﻠﻢ/ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت________________ :

ﻋﻨﻮان اﻟﻄﺎﻟﺐ/ة:
اﻟﺒﻠﺪة __________ :اﻟﺸﺎرع ________ :رﻗﻢ اﻟﺒﯿﺖ_____________ :
ﻣﯿﻜﻮد _________ :ھﺎﺗﻒ/ﻧﻘﺎل____________ :

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻚ  120دﻗﯿﻘﺔ

اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻵﻟﺔ اﻟﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻤﻨﻮع!

اﻛﺘﺐ/ي اﻟﺤﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ اﻻﺳﺌﻠﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﺪت ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ّ
ﺣﻞ ﺳﺆال ﻣﺎ ،ﻧﻨﺼﺤﻚ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﻟﻲ.
ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﻌﻮدة ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﺧﺮى ّ
ﻟﺤﻞ اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﺪت ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﮭﺎ.

ﺑﺎﻟـﻨـﺠـــــﺎح !

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

תומר ואורית הם אח ואחות .מספר האחים של תומר גדול ב 4-מאשר מספר אחיותיו .בכמה קטן מספר
האחיות של אורית ממספר האחים שלה ? נמק.

*

ﺗﻮﻣﺮ وأورﯾﺖ ھﻢ أخ وأﺧﺖ .ﻋﺪد أﺧﻮة ﺗﻮﻣﺮ أﻛﺒﺮ ﺑـ  4 -ﻣﻦ ﻋﺪد أﺧﻮاﺗﮫ .ﺑﻜﻢ ﯾﻜﻮن ﻋﺪد أﺧﻮات أورﯾﺖ أﺻﻐﺮ
ﻣﻦ ﻋﺪد أﺧﻮﺗﮭﺎ؟ ﻓﺴﺮ.

.2

רוכב אופניים חייב להגיע למקום מסוים בשעה .12:00
אם המהירות שלו תהיה  15קמ"ש ,הוא יגיע ליעדו בשעה .11:00
אם המהירות שלו תהיה  10קמ"ש ,הוא יגיע ליעדו בשעה .13:00
באיזו מהירות עליו לנסוע כדי להגיע ליעד בדיוק בשעה ? 12:00

*

راﻛﺐ دراﺟﺔ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺼﻞ اﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ .12:00
اذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺮﻋﺘﮫ  15ﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﮫ ,ﺳﯿﺼﻞ اﻟﻰ ھﺪﻓﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﮫ .11:00
اذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺮﻋﺘﮫ  10ﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﮫ ,ﺳﯿﺼﻞ اﻟﻰ ھﺪﻓﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﮫ .13:00
ﺑﺎي ﺳﺮﻋﮫ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺴﯿﺮ ﻟﻜﻲ ﯾﺼﻞ اﻟﻰ اﻟﮭﺪف ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﮫ  12:00ﺗﻤﺎﻣﺎ؟

.3

על ישר מסומנות נקודות אדומות וכחולות.
בין כל זוג נקודות בעלות אותו צבע ,יש לפחות נקודה אחת מצבע שני.
ידוע שמספר הנקודות הוא  .93כמה נקודות אדומות יכולות להיות על הישר?

*

ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺿﻌﺖ ﻧﻘﺎط ﺣﻤﺮاء وزرﻗﺎء.
ﺑﯿﻦ ﻛﻞ زوج ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻠﻮن ,ﯾﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﻧﻘﻄﮫ واﺣﺪه ﻣﻦ اﻟﻠﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﻣﻌﻄﻰ ان ﻋﺪد اﻟﻨﻘﺎط ھﻮ  .93ﻛﻢ ﻧﻘﻄﮫ ﺣﻤﺮاء ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ؟

.4

עליך לרשום  9מספרים שלמים ,כך שסכומם שווה ל 0-ומכפלתם שווה ל.12-

*

ﻋﻠﯿﻚ ان ﺗﺠﺪ  9ارﻗﺎم ﺻﺤﯿﺤﮫ ,ﺑﺤﯿﺚ ان ﯾﻜﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ ﻣﺴﺎوي ﻟـ 0 -وﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮﺑﮭﺎ ﻣﺴﺎوي ﻟـ.12 -

.5

מצא את המספר הקטן ביותר שמתחלק ללא שארית ב ,7-ואילו בחילוק בכל אחד מהמספרים
 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2נותן שארית .1

*

ﺟﺪ أﺻﻐﺮ ﻋﺪد ﯾﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪون ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ  ,7وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷرﻗﺎم  ,6 ,5 ,4 ,3 ,2ﯾﻜﻮن اﻟﺒﺎﻗﻲ .1

.6

מצא את ערכו של  ,nאם ידוע כי:

*

ﺟﺪ ﻣﺎ ھﻲ ﻗﯿﻤﺔ  , nاذا ﻛﺎن ﻣﻌﺮوﻓﺎ ان :
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.7

נתון ריבוע שצלעו  1מ'.
בתוך הריבוע משורטטות שתי קשתות של מעגל.
חשב את השטח בין הקשתות )השטח האפור(.

*

ﻣﻌﻄﻰ ﻣﺮﺑﻊ طﻮل ﺿﻠﻌﮫ  1ﻣﺘﺮ.
ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﺮﺑﻊ ﻣﺮﺳﻮم ﻗﻮﺳﯿﻦ ﻣﻦ داﺋﺮة.
أﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺎﺣﮫ اﻟﺘﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮﺳﯿﻦ ) اﻟﻤﺴﺎﺣﮫ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻟﺮﻣﺎدي(.

.8

על שני קווים ישרים מקבילים סומנו נקודות ,שימשו קודקודים של משולשים.
על קו אחד סומנו שלוש נקודות ,על קו שני סומנו חמש נקודות.
כמה משולשים שקודקודיהם בנקודות אלה ,ניתן ליצור?

*

ﻋﻠﻰ ﺧﻄﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯿﻦ وﻣﺘﻮازﯾﯿﻦ وﺿﻌﺖ ﻧﻘﺎط ,ﺗﻜﻮن رؤوس ﻟﻤﺜﻠﺜﺎت.
ﻋﻠﻰ اﺣﺪ اﻟﺨﻄﯿﻦ وﺿﻌﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻘﺎط ,وﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺿﻌﺖ ﺧﻤﺲ ﻧﻘﺎط.
ﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻠﺜﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن رؤوﺳﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﻘﺎط ,ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻨﺘﺞ؟

