אולימפיאדה ארצית במתמטיקה – מופת
תשע"ג
שלב הגמר  -כיתה ח'
שם פרטי_________________ :

שם משפחה__________________:

שם ביה"ס ____________________ :עיר /יישוב______________________ :
שם המורה המלמד _________________
כתובת התלמיד/ה:
רחוב______________

מס' הבית_______ הישוב__________________

מיקוד_________________

טל'/נייד______________________

לרשותך  120דקות.

השימוש במחשבון

אסור בהחלט.

לשאלות  ,2 ,1רשום/י את התשובה בשתי צורות:
 .1כתוב/י פתרון מלא על גבי דף השאלות.
 .2הקף/י במעגל את התשובה הנכונה על דף השאלות,

לשאלות  3-9כתוב/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 اﻟﺜﺎﻣﻦ
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!

ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ 1و 2اﻛﺘﺐ/ي اﻻﺟﺎﺑﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺘﯿﻦ:
 .1اﻛﺘﺐ/ي اﻟﺤﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ظﮭﺮ ورﻗﺔ اﻻﺳﺌﻠﺔ.
 .2أﺣﻂ /ي اﻻﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻓﻲ ورﻗﺔ اﻻﺳﺌﻠﺔ.

ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ  3-9اﻛﺘﺐ/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 ח'
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מכפלת שלושה מספרים טבעיים עוקבים היא מספר המתחלק ב 7-ללא שארית.
איזה מהמספרים הבאים אינו בהכרח מחלק את המכפלה ?
א( 6

*

ב( 14

ג( 21

ד( 28

ה( 42

ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺛﻼﺛﺔ اﻋﺪاد طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ھﻮ ﻋﺪد ﯾﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ  7ﺑﺪون ﺑﺎﻗﻲ .اي ﻣﻦ اﻻﻋﺪاد اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﯾﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﯿﮫ
ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب اﻻﻋﺪاد اﻟﺜﻼﺛﺔ ؟
أ( 6

.2

ب( 14

ج( 21

د( 28

ه( 42

המתמטיקאי האנגלי אוגוסטוס דה מורגן טען כי בשנת  x2הוא היה בן  xשנים.
ידוע כי הוא נפטר בשנת  .1899באיזו שנה הוא נולד ?
א( 1806

*

ב( 1848

ג( 1849

ד( 1899

ה( אי אפשר לדעת

ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت اوﻏﻮﺳﻂ دي ﻣﻮرﺟﻦ ادﻋﻰ اﻧﮫ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  x2ﻛﺎن ﻋﻤﺮه  xﺳﻨﻮات .ﻣﻌﻠﻮم اﻧﮫ ﺗﻮﻓﻲ
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  .1899ﻓﻲ اي ﺳﻨﺔ وﻟﺪ ؟
ب( 1806

ب( 1848

ج( 1849

د( 1899

ه( ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ان ﻧﻌﺮف

.3

נתון ריבוע . 5x5
הראה כיצד ניתן לחלק את הריבוע לארבעה חלקים,
על קווי הרשת ,ולהרכיב מחלקים אלה שני ריבועים חדשים.

*

ﻣﻌﻄﻰ ﻣﺮﺑﻊ . 5x5
ﺑﯿﻦ ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ان ﻧﻘﺴﻢ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﻰ ارﺑﻌﺔ اﻗﺴﺎم,
ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺨﻄﻮط ,وان ﻧﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﻗﺴﺎم ﻣﺮﺑﻌﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪﯾﻦ.

.4

לשני משולשים שווי שוקיים ,שאורך שוקיהם הוא  5ס"מ ,יש שטחים שווים.
מהו ההפרש בין בסיסיהם? הסבר תשובתך.

*

ﻟﻤﺜﻠﺜﺎن ﻣﺘﺴﺎوﯾﺎ اﻟﺴﺎﻗﯿﯿﻦ ,ﻣﻌﻄﻰ ان طﻮل ﺳﺎﻗﯿﮭﻤﺎ ھﻮ  5ﺳﻢ وﻣﺴﺎﺣﺘﯿﮭﻤﺎ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺘﺎن.
ﻣﺎ ھﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪﺗﯿﮭﻤﺎ؟ اﺷﺮح اﺟﺎﺑﺘﻚ.

.5

*

שלושה מספרים  z ,y ,xמקיימים את המשוואות הבאת :מצא את המספרים .z ,y ,x

ﺛﻼﺛﺔ اﻻﻋﺪاد  X, Y, Zﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺟﺪ ﻣﺎ ھﻲ ھﺬه اﻻﻋﺪاد.

x y 1
z x 2
y z 5

אורן חוזר כל יום מעבודתו ברכבת .אשתו פוגשת אותו בתחנת הרכבת ומחזירה אותו הביתה במכוניתה.

.6

יום אחד ,נסע אורן ברכבת מהירה ,והגיע לתחנה שעה אחת מוקדם מהרגיל.
הואיל ואשתו עדיין לא הגיעה לתחנה ,התחיל ללכת ברגל לכיוון ביתו.
אשתו ,שיצאה בשעה הרגילה ,פגשה אותו בדרך ,והסיעה אותו הביתה.
באותו יום הגיע אורן לביתו  30דקות מוקדם מהרגיל.
כמה זמן הלך אורן ברגל מתחנת הרכבת עד שפגש את אשתו?


اورن ﯾﻌﻮد ﻛﻞ ﯾﻮم ﻣﻦ ﻋﻤﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎر .زوﺟﺘﮫ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﺑﮫ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎر وﺗﺎﺧﺬه ﻓﻲ ﺳﯿﺎرﺗﮭﺎ اﻟﻰ ﻟﺒﯿﺖ .ﻓﻲ
أﺣﺪ اﻻﯾﺎم ,ﺳﺎﻓﺮ أورن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎر اﻟﺴﺮﯾﻊ ,ووﺻﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻄﺔ ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪه اﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺎد.
ﺑﻤﺎ أن زوﺟﺘﮫ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻄﺔ ,ﺑﺪأ ﯾﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺪام ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺑﯿﺘﮫ.
زوﺟﺘﮫ ,اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎد ,اﻟﺘﻘﺖ ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖ ,واﺧﺬﺗﮫ اﻟﻰ اﻟﺒﯿﺖ .ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم وﺻﻞ
ﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺸﻰ اورن ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎر ﺣﺘﻰ ﻟﻘﻲ ﺑﺰوﺟﺘﮫ؟

.7

מהו פתרון המשוואה:

*

ﻣﺎ ھﻮ ﺣﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ :

 2 2010

x  2   x  2 

2009 2

2009 2

.8

הקטעים  ABו CD-מקבילים .הקטעים  ADו BC-נחתכים בנקודה .E
שטח המשולש  ABEהוא  18סמ"ר ,שטח המשולש  CEDהוא  50סמ"ר .מהו שטח המשולש ? BED
B

A
E

D
*

اﻟﻘﻄﻊ

C

B Aو  CDھﻲ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻮازﯾﮫ .اﻟﻘﻄﻊ  ADو  BCﺗﺘﻘﺎطﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻄﮫ . E

ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺜﻠﺚ  ABEھﻲ  18ﺳﻨﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ,ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺜﻠﺚ  CEDھﻲ  50ﺳﻨﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ .
ﻣﺎ ھﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺜﻠﺚ  BED؟

.9

בביטוי שלפניך ,יש לרשום במשבצת את הסימן המתאים , > , < :או =  .נמק תשובתך.

*

ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻠﺬي اﻣﺎﻣﻚ ,ﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﻔﺎرغ اﻻﺷﺎره اﻟﻤﻼءﻣﮫ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻻﺷﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﮫ:
<  , > ,أو =  .ﻓﺴﺮ اﺟﺎﺑﺘﻚ.
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