
חשיבתו של קוגניציה, חשיבה על -במאמר שהתמקד במטה
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יש  ,כמו בשתי החידות שהודגמו במאמר ,גם בחידה זו

ילדים של הלמספר , לרשום את כל הצירופים האפשריים

לפי מה שאמרה  ,81 -ארבע המשפחות, שסכומם קטן מ

  .לחברתה האם

 האם שגיא פלג רוזן

1 3 5 1 

1 4 5 6 

2 3 4 5 

 

מספר ל שווהה ,821 תםמתקבלים שלושה צירופים שמכפל

שאותו יודעת החברה של האם. אם המספר  ,הבית

יחיד המתקבל מצירוף ה המספר המתקבל כמכפלה היה

ילדים לכל אחת  8,2,3,5: למשלכמו  ,ארבעת המספרים

, הרי שלחברה לא היה קושי 31מהמשפחות והמכפלה היא 

מתקבלת פעם  31לומר את מספר הילדים כי המכפלה 

 אחת. 

כי החברה לא יכולה  ,821אבל הם גרים כנראה במספר 

 ,להחליט מה הצירוף המתאים מבין שלושת הצירופים

 החברה שואלת אם למשפחת רוזן יש יותר מילד אחד.

 בלה את התשובה חייכה ומיד אמרה את מספרילאחר שק

 עומדת האימהותאחת  .בפארק משחקת ילדים של קבוצה

 החברה פונה מסוים בשלב. חברתה עם ומשוחחת בפינה

 .הילדים מי של לאם ושואלת

 חברים של עם ילדים משחקים שילדיה האם לה אומרת

מבין  הגדולה היא ומשפחתה, שכנות משפחות משלוש

 .המשפחות ארבע

 ,פלג למשפחת .של ילדים יותר קטן מספר ,שגיא למשפחת

 המספר הקטן רוזן ולמשפחת ילדים של קטן יותר עוד מספר

 .ילדים של ביותר

 לא ,מאחורי השיחים והתחבאו שיחקו והילדים מאחר

 ,האם את שאלה ולכן הילדים את לספור החברה הצליחה

 .18 -מ קטן אמרה שמספרם וזו

 ארבע של מספר הילדים שמכפלת ואמרה הוסיפה האם

 ,והחברה ,גרים הם בו הבית למספר שווה המשפחות

 .הבית מספר את יודעת ,כמובן

 .נתונים לרשום מתיקה והתחילה ועט פנקס הוציאה החברה

 רוזן יש למשפחת האם ושאלה לאימא פנתה מה זמן אחרי

  ד.אח מילד יותר

את  ואמרה החברה חייכה ,תשובה שקיבלה לאחר מיד

 .משפחה בכל הילדים של הנכון המספר

 ?משפחה לכל יש ילדים כמה

 - נסו לחשוב כמוני
 פתרון חידת מספר 

 21מגיליון הילדים 
 אביקם גזית

 פותרי הבעיות
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כל משפחה. אנחנו לא יודעים את התשובה בהילדים  

, אבל מתוך המידע שחייכה וידעה את החברהבלה ישק

מספר הילדים בכל משפחה, אנחנו מסיקים שהתשובה 

  למשפחת רוזן יש יותר מילד אחד!חיובית: 

תה שלילית ולמשפחת רוזן אין יותר מילד יאם התשובה הי

אחד, אז יש שני צירופים של ילד אחד למשפחת רוזן והיא 

יתה יכולה לדעת מה הצירוף הנכון. מאחר וידעה ילא ה

לומר את מספר הילדים, הרי שלמשפחת רוזן שני ילדים, 

, ילדים 5,4,3האם שנשאלה, ולמשפחות פלג, שגיא, וזו של 

  בהתאמה.
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