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 :פתרון והסבר

 :ניתן להיווכח שזו דוגמה יפה לכך ש( ראו כאן)לאור מגוון גדול של תשובות 

 מסיבה לא נכונה, אפשר להגיע לתשובה לא נכונה 

 מסיבה לא נכונה , אפשר להגיע לתשובה נכונה 

 מסיבה נכונה, יטתית להגיע לתשובה נכונהואנחנו נציג דרך ש 

 

  :לסיבה לא נכונה ותשובה לא נכונהדוגמה להלן ציור תהליך פתרון המהווה 

המספרים הרשומים בנקודות החיתוך של הקווים מתיימרים לייצג את מספר כל המשולשים 

חשוב להקפיד לא למנות יותר מפעם אחת כל . כקודקוד במשולש, האפשריים מהנקודה המסומנת

 . של משולשים" עודפת"משולש ובדוגמה השגויה יש מניה 

 ...בדקו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://scienceblogs.com/startswithabang/2012/07/28/weekend-diversion-triangles-a-puzzle-and-beauty/
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  :ונהמסיבה לא נכדוגמה לתשובה נכונה 

אבל ניתן לזהות משולשים שחוזרים על , 46כ המשולשים שניתן למנות הוא אכן "סה, במקרה זה

 . עצמם ואחרים שלא אותרו בתהליך הפתרון

 . בדקו
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 :נכונה מסיבהתשובה נכונה 

נוכל לסמן בצורה שיטתית את כל הנקודות של קטעים מצטלבים היוצאים מקודקודי הבסיס במשולש 

 :שלנו

 

נבדוק , התרשים במעלה שנתקדם ככל. הבסיס קודקודי שני עם, המשולש של התחתון בחלק נתחיל

 .1-14נעשה את הבדיקה לכל אחת מהנקודות . את מספר המשולשים עד הנקודה המסומנת

 

 .יש רק משולש אחד שנוצר עם הנקודות שתחתיו, עבור הנקודה הראשונה

  

 .משולשים חדשים 2ליצור יכולה  3 -ו 2כל אחת מהנקודות 

http://scienceblogs.com/startswithabang/files/2012/07/triangle.003.jpg
http://scienceblogs.com/startswithabang/files/2012/07/triangle.004.jpg
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 . 5-ו 6שלושה משולשים חדשים יכולים להיווצר עבור כל אחת מהנקודות 

 

 

 

נמשיך למנות . משולשים חדשים עם נקודות הנמצאות תחתם 6ניתן ליצור  7-ו 4עבור כל אחת מהנקודות 

 :את המשולשים האפשריים לשאר הנקודות המתוארות

 

 

. 

http://scienceblogs.com/startswithabang/files/2012/07/triangle.005.jpg
http://scienceblogs.com/startswithabang/files/2012/07/triangle.007.jpg
http://scienceblogs.com/startswithabang/files/2012/07/triangle.008.jpg
http://scienceblogs.com/startswithabang/files/2012/07/triangle.006.jpg
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http://scienceblogs.com/startswithabang/files/2012/07/triangle.009.jpg
http://scienceblogs.com/startswithabang/files/2012/07/triangle.010.jpg
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 :משולשים 46כ "קיבלנו סה

1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 3 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 6 + 6 + 7 = 64 

 

 :אפשר להסתכל על התמונה הבאה ולראות כמה משולשים חדשים מקבלים מכל נקודה מסומנת

http://scienceblogs.com/startswithabang/files/2012/07/triangle.011.jpg
http://scienceblogs.com/startswithabang/files/2012/07/triangle.012.jpg
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 :תתבנית מעניינ

 . אפשר להסתכל על כל המשולשים הנוצרים ככל שאנחנו עולים בנקודות החיתוך של הקווים

 :נראה שמספר המשולשים הם

1    : 1עד נקודת חיתוך ( מלמטה)
3

 כ"משולשים בסה 

2    : 3עד נקודת חיתוך ( מלמטה)
3

 כ"משולשים בסה 

3    : 5עד נקודת חיתוך ( מלמטה)
3

 כ"משולשים בסה 

6    : 7עד נקודת חיתוך ( מלמטה)
3

 כ"משולשים בסה 

 

 .'וכוכך נוכל לדעת כמה משולשים יהיו במשולש הבא 

 

 

http://scienceblogs.com/startswithabang/files/2012/07/triangle.013.jpg

