אולימפיאדה ארצית במתמטיקה – מופת
תשע"ג
שלב הגמר  -כיתה ט'
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 اﻟﺘﺎﺳﻊ
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 ט'
.1

אורכי הצלעות של משולש הם שלושה מספרים טבעיים עוקבים .עליך למצוא את הצלעות של המשולש
הנתון ,אם ידוע שאחד מהתיכונים מאונך לאחד מחוצי הזוויות של המשולש.

*

اطﻮال أﺿﻼع اﻟﻤﺜﻠﺚ ھﻲ ﺛﻼﺛﺔ أرﻗﺎم طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ
ﻋﻠﯿﻚ أن ﺗﺠﺪ اطﻮال اﺿﻼع اﻟﻤﺜﻠﺚ ,إذا ﻋﻠﻢ ان أﺣﺪ اﻻﺿﻼع ﻗﺎﺋﻢ ﻹﺣﺪى اﻟﺰواﯾﺎ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺜﻠﺚ.

.2

מצא את  4הספרות האחרונות של המספר52003 - 13∙52001 :

*

ﺟﺪ  4اﻻرﻗﺎم اﻻﺧﯿﺮة ﻟﻠﻌﺪد 52003 - 13∙52001 :

.3

נתון ריבוע  . 5x5הראה 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

חשב את הסכום:

*

إﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮع:

.5

בתוך זווית בת  ,60שקודקודה  ,Aישנה נקודה .M

1
1
1
1


 ... 
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מרחקי הנקודה  Mמשוקי הזווית הם  2ס"מ ו 11-ס"מ )ראה ציור(.
חשב את אורך הקטע .AM
*

ﺑﺪاﺧﻞ زاوﯾﺔ  60درﺟﺔ ,رأﺳﮭﺎ  Aﺗﻮﺟﺪ ﻧﻘﻄﺔ ) .Mاﻧﻈﺮ اﻟﺮﺳﻢ(
ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ  Mﻣﻦ اﺿﻼع اﻟﺰاوﯾﺔ ھﻮ  2ﺳﻨﺘﯿﻤﺘﺮ  11ﺳﻨﺘﯿﻤﺘﺮ
أﺣﺴﺐ طﻮل اﻟﻘﻄﻌﺔ. A M

M
A

.6

מצא את כל הזוגות של מספרים  aו , b-כך שיתקיים השוויוןa2 ∙ b2 + a2 + b2 = 2004 :

*

ﺟﺪ ﻛﻞ أزواج اﻻﻋﺪاد اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﺎواةa2 ∙ b2 + a2 + b2 = 2004 .

.7

במשולש  ABCהעבירו חוצה זווית  .ADמרכז המעגל החסום במשולש  ABDהוא גם מרכז המעגל
החוסם את המשולש  .ABCחשב את זוויות המשולש .ABC

C
*

ﻓﻲ اﻟﻤﺜﻠﺚ  ABCﻣﺪو ﻣﻨﺼﻒ زاوﯾﺔ . AD

D

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺤﺼﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺜﻠﺚ ABD
ھﻮ اﯾﻀﺎ ً ھﻮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﺮ اﻟﻤﺜﻠﺚ .ABC
إﺣﺴﺐ زواﯾﺎ اﻟﻤﺜﻠﺚ .ABC

B

.8
*

פתור את המשוואה:
ﺣﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ :

x  3  4 x 1  x  8  6 x  1 1

A

