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 המועדף עליו. האינטרנט רצה להרכיב סיסמת כניסה מיוחדת לאתר גל 

 .ספרות ות שלשלש 2 -מ המורכבת סיסמהלבחור אביו הציע לו 

 .הבאים םתנאיה פי, על סיסמהעזרו לגל להרכיב 

 

 :הראשונה סיסמההתנאי 

  ושונות זו מז סיסמההמרכיבות את הכל הספרות. 

 שווה למכפלת שלוש הספרות זו בזו  הספרות הראשונותכפלת שלוש מ

 .זו בזו האחרונות

 

  .מתאימה סיסמההציעו לגל  .1

ומהן  כמה אפשרויות יש? אם כן, סיסמההאם יש יותר מאפשרות אחת ל .2

 ?אפשרויות אלו
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819 ,634                      236,419 

 למה דווקא שש הספרות הללו?

מכיוון שאז  סיסמהבניתן לראות בקלות שהספרה אפס אינה יכולה להופיע 

בעוד שמכפלת השלשה השנייה  ,תהיה אפס - מכפלת השלשה בה האפס מצוי

 )כי מדובר בספרות שונות(. , לא תהיה אפס

אחת המכפלות  לא יכולות להיות חלק מן השלשות כי אז רק 7 -ו 5גם הספרות 

 . 7או  5תכיל את הגורם הראשוני 

גם הם מספרים ראשוניים אך הם יוצאי דופן ויכולים להופיע באחת  3 -ו 2

 2השלשות כי כל אחד מהם מופיע גם כגורם של אחת הספרות האפשריות )

כלומר הספרות  (.9 -ו 6הוא גם גורם של  3 -ו ,8 -ו 6,4הוא גורם של 

 .1,2,3,4,6,8,9 הןהאפשריות 

 .634-819 -ו  236-419אפשריות מעלה שתי אפשרויות: השלשות הבדיקת 

9X1X4  =6X3X2                 9X1X8  =4X3X6 

 

 ומה לגבי מספר האפשרויות?

  3X2X1 ! =3=  6   :יש שישה סידורים אפשריים אחרים לשלוש הספרות הראשונות

  3X2X1 ! =3=  6   :ושישה סידורים אפשריים לשלוש הספרות האחרונות

אחד מן הסידורים של השלשות יכול להתחלף )שלשה ראשונה תהיה כל 

 אחרונה ולהיפך(

  X 6 X  6  2=  72ניתן להציב את סך האפשרויות    

 634-819 -ו 236-419  אפשרויות לפתרון בעזרת כל אחד מזוג השלשות: 72

 

 בסך הכל. ןאפשרויות לפתרו 144כלומר 
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 גל רצה להרכיב סיסמת כניסה מיוחדת לאתר האינטרנט המועדף עליו. 

 שלשות של ספרות. 2 -המורכבת מ סיסמהאביו הציע לו לבחור 

 , על פי התנאים הבאים.סיסמהעזרו לגל להרכיב 

 

 :השנייה סיסמההתנאי 

 שונות זו מזו.  סיסמהמרכיבות את הכל הספרות ה 

  .סכום שלוש הספרות הראשונות שווה לסכום שלוש הספרות האחרונות 

 

 מתאימה.  סיסמההציעו לגל  .1

 השלשות המרכיבות אותו? 2שרי? מהן מהו הסכום המינימלי האפ .2

 השלשות המרכיבות אותו? 2שרי? מהן מהו הסכום המקסימלי האפ .3
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 מהו הסכום המינימלי האפשרי?

  הסכום המינימלי.הוא  8

 :7אם ננסה להרכיב שלשה לסכום 

   0,1,2,3,4,5,6ניתן להרכיב שלשות סכומים מן המספרים: 

   1,2,4 ;  0,3,4 ;  0,2,5 ;  0,1,6הן:  7שלשות אפשריות לסכום 

אין זוג שלשות שבו המספרים אינם חוזרים על עצמם ולכן לא ניתן להרכיב 

 בתנאים אלו.   7שסכומה  סיסמה

 

 מהו הסכום המקסימלי האפשרי?

 מלי. קסיהוא הסכום המ 18

אך לא נוכל  24שסכומם הוא  7,8,9שלושת המספרים הגדולים ביותר הם 

 להרכיב שלשה נוספת השווה לסכום זה.

אין זוג  – 12יש להוסיף  9למספר  .21שסכומה  6,7,8השלשה הבאה היא 

 מספרים שייתן סכום זה.

כלומר   ,1ויש להוסיף לו  17שווה   9+8 :18כומם שס 5,6,7נמשיך ונבדוק את 

 .1,9,8 / 5,6,7  זוג השלשות המאפשר את הסכום המקסימלי הוא
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 גל רצה להרכיב סיסמת כניסה מיוחדת לאתר האינטרנט המועדף עליו. 

 שלשות של ספרות. 2 -המורכבת מ סיסמהאביו הציע לו לבחור 

 , על פי התנאים הבאים.סיסמהלהרכיב עזרו לגל 

 

 :השלישית סיסמההתנאי 

 שונות זו מזו.  סיסמהכל הספרות המרכיבות את ה 

 .כל שלשה של ספרות מורכבת ממספרים עוקבים 

 ן השלשות הוא מספר עם ספרות זהות )לא משנה סדר סכום כל אחת מ

 הספרות(
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 הוא מספר עם ספרות זהות.סכום כל אחת מן השלשות 

 3+4+5=  12      6+7+8=  21               3,4,5/  6,7,8התשובה: 

כדי להרכיב שתי שלשות שלכל  נמצא את טווח הסכומים האפשרי. ראשית,

בשש הספרות  יש להשתמש וסכומן יהיה מינימלי, אחת מהן ספרות שונות

הוא דו ספרתי מכאן  6,5,4. סכום שלושת המספרים העוקבים 1-6הראשונות 

כמו כן השלשה היוצרת את הסכום  שהסכום המבוקש צריך להיות דו ספרתי.

והשלשה היוצרת את  24שסכומם  7,8,9הגבוה ביותר היא רצף המספרים 

 .12שסכומם  3,4,5הסכום הדו ספרתי הנמוך ביותר היא רצף המספרים 

הספרות האפשריות הן . שתי 24 -ל 12כלומר, הסכומים האפשריים הם בין 

והשלשה השנייה צריכה ליצור סכום של  3,4,5. מכאן שאחת השלשות היא 2,1

 7ומכאן שהמספר האמצעי בשלשה זו הינו  7X3הוא מכפלה של  21. 21

 .6,7,8והשלשה היא 
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 גל רצה להרכיב סיסמת כניסה מיוחדת לאתר האינטרנט המועדף עליו. 

 המורכבת משתי שלשות של ספרות. סיסמהאביו הציע לו לבחור 

 , על פי התנאים הבאים.סיסמהעזרו לגל להרכיב 

 

 :הרביעית סיסמההתנאי 

 שונות זו מזו.  סיסמהכל הספרות המרכיבות את ה 

 .כל שלשה של ספרות מורכבת ממספרים עוקבים 

 זוגית.-המכפלה של הספרות של כל אחת מהשלשות היא אי 
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 אין אפשרות למצוא שתי שלשות כאלו.

יש  0-9כדי להגיע למכפלה אי זוגית יש לכפול רק מספרים אי זוגיים. בספרות 

ומכיוון שאין לחזור על מספר יותר מפעם אחת,  1,3,5,7,9מספרים אי זוגיים:  5

 אין אפשרות ליצור שתי שלשות כאלו.  
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 עם שתי שלשות של ספרות שונות ועוקבות:נוספות משימות חקר להצעות 

  השלשה הספרות של הספרות של אחת מהשלשות שווה למכפלת סכום

 השנייה.

 4X3X2=  24      7+8+9=  24               2,3,4/  7,8,9התשובה: 

 ממוצע הספרות של השלשה א יה מהשלשותאחת הספרות של  מכפלת

 השנייה.

 3X2X1=  6(     5+6+7: ) 3=  6        1,2,3 / 5,6,7התשובה: 

  סכום הספרות של אחת מהשלשות הוא שליש מסכום הספרות של

 השלשה השנייה.

 1+2+3=  6(     5+6+7: ) 3=  6        1,2,3/  5,6,7התשובה: 

  סכום הספרות של אחת מהשלשות הוא רבע מסכום הספרות של

 השלשה השנייה.

 1+2+3=  6(     7+8+9: ) 4=  6        1,2,3/  7,8,9התשובה: 

  סכום הספרות של אחת מהשלשות הוא מחצית מסכום הספרות של

 השלשה השנייה.

 3+4+5=  12(      7+8+9: ) 2=  12       3,4,5/   7,8,9התשובה: 

 

 הציעו תנאים משלכם לשלשות ספרות.

_____________________________________________________
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