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חלק :1
ארנבים ועכברים הגרים בכלובים



בכל השאלות יש לחלק את הארנבים והעכברים באופן כזה
שלא יישארו כלובים ריקים .ציינו את כל האפשרויות הקיימות.

.1

רוצים להכניס ארבעה ארנבים לשני כלובים.

.2

רוצים להכניס חמישה ארנבים לשלושה כלובים.
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.3

רוצים להכניס שני ארנבים ועכבר אחד לשני כלובים.

.4

רוצים להכניס שני ארנבים ושלושה עכברים לשלושה כלובים.

.5

תארו מצב של אפשרות אחת בלבד לחלוקת חיות וכלובים .מצאו כמה מצבים
כאלה קיימים.
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.6

האם יש הבדל בין האפשרויות להכניס חמש חיות מאותו הסוג לשלושה
כלובים לבין האפשרות להכניס שלושה ארנבים ושני עכברים לשלושה כלובים?
מהי מהות ההבדל? מה גורם להבדל הזה?

.7

לדני היו כמה ארנבים .התברר שהיו שלוש אפשרויות לחלק את הארנבים לשני
כלובים .כמה ארנבים היו לדני?
כיצד גיליתם זאת?

.8

לוורד היו שבעה ארנבים .מתברר שהיו שלוש אפשרויות לחלק את הארנבים
לכמה כלובים.
כמה כלובים היו לוורד?
האם יש תשובה נוספת?
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חלק :2
שוקולד

.1

לפניכם חפיסת שוקולד בת חמש קוביות.
א .חלקו את החפיסה לשני חלקים בכל הדרכים האפשריות.
כמה דרכים יש?

ב .שני אחים ,גיל וליאורה ,קיבלו חפיסת שוקולד הכוללת חמש קוביות שוות
(רְ אּו לעיל).
עזרו לאחים לחלק את החפיסה ביניהם בכל הדרכים האפשריות (כל ילד
צריך לקבל קובייה אחת לפחות).
כמה דרכים יש?

ג .האם אפשר לחלק את החפיסה לחלקים שווים?
אם כן – כיצד?
אם לא – מדוע?

ד.

(דיון)
הסבירו מהו ההבדל בין סעיף א' לסעיף ב'.
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ה .חברו בעיות שעניינן חלוקת חיות לכלובים הדומות לבעיות 1א ו1-ב.

.2

לפניכם חפיסת שוקולד בת שישה ריבועים.

א .חלקו את החפיסה לשלושה חלקים בכל הדרכים האפשריות.
כמה דרכים יש?

ב .חלקו את החפיסה בין שלושה אחים :גיל ,ליאור והילה.
כמה דרכים אפשריות יש לחלוקה?
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חלק :3
ממתקים

.1

א .על צלחת הונחו כמה ממתקים :שתי סוכריות ועוגייה אחת.
עזרו לחלק את הממתקים בין שלושה אחים :רון ,ענת ואייל.
תארו את הדרכים השונות לחלוקת הממתקים .כמה דרכים מצאתם?

ב .על צלחת הונחו כמה ממתקים :סוכרייה אחת ,עוגייה אחת ומסטיק אחד.
עזרו לחלק את הממתקים בין שלושה אחים :רון ,ענת ואייל.
תארו את הדרכים השונות לחלוקת הממתקים.
כמה דרכים מצאתם?

ג.

על צלחת הונחו ארבע סוכריות.
עזרו לחלק את הסוכריות בין שלושה אחים :רון ,ענת ואייל.
תארו את הדרכים השונות לחלוקת הסוכריות.
כמה דרכים מצאתם?

המלצ"ה

-7-

לתלמיד

.2

א .למחרת הצטרפה לשלושת האחים בת-דודתם יפעת.
על הצלחת הונחו שתי סוכריות ושתי עוגיות.
עזרו לחלק את הממתקים בין ארבעת הילדים.
תארו את הדרכים השונות לחלוקת הממתקים.
כמה דרכים מצאתם?

ב .על צלחת הונחו שתי סוכריות ושלוש עוגיות.
בין כמה ילדים ניתן לחלק את הממתקים?
רשמו את כל התשובות.
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חלק :4
כרטיסי אוטובוס
.1

מחירו של כרטיס אוטובוס הוא .₪ 5
לאימא היו רק מטבעות בני  ₪ 2 ,₪ 1או  ,₪ 5ולא היו לה אגורות.
א .בכמה דרכים יכולה אימא לשלם עבור הכרטיס בלי לקבל עודף?
תארו את כל האפשרויות.

ב .אימא שילמה עבור הכרטיס וקיבלה עודף בסך שקל אחד.
באילו מטבעות שילמה אימא?

ג.

אימא שילמה עבור הכרטיס וקיבלה עודף .איזה עודף היא יכולה לקבל?
ציינו את כל האפשרויות.

ד .בכמה אפשרויות אפשר לשלם עבור שני כרטיסים בלי לקבל עודף?
פרטו את כל האפשרויות.
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.2

בעיר אחרת מחירו של כרטיס אוטובוס הוא  .₪ 4לאימא היו רק מטבעות בני 1
 ₪ 2 ,₪או  ,₪ 5ולא היו לה אגורות .אימא שילמה עבור שני כרטיסים וקיבלה
עודף .אילּו מטבעות נתנה אימא לנהג?
ציינו את כל האפשרויות.

.3

שאלה פתוחה
חברו שאלה הדומה לשאלה הקודמת.
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חלק :5
מכינים מחרוזות צבעוניות
סימה מכינה מחרוזות.
כל מחרוזת היא חוט (צורתו היא מעגל) אשר משחילים עליו חרוזים.
בדוגמה שלהלן מוצגת מחרוזת הכוללת חמישה חרוזים כחולים ושלושה חרוזים
צהובים.

.1

כמה מחרוזות שונות תוכל סימה להכין ,אם ברשותה:
א .שני חרוזים ירוקים ושני חרוזים אדומים.
הציגו את כל האפשרויות.

ב .שני חרוזים ירוקים ושלושה חרוזים אדומים.
הציגו את כל האפשרויות.

ג .שלושה חרוזים ירוקים ושלושה חרוזים אדומים.
הציגו את כל האפשרויות.
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.2

ללאה ארבעה חרוזים :כחול ,לבן ,ירוק וסגול.
לאה מכינה מחרוזת מכל ארבעת החרוזים שברשותה.
כמה מחרוזות שונות תוכל לאה להכין?
הציגו את כל האפשרויות.

.3

שאלה פתוחה
הציעו "סט" אחר של חרוזים אשר יאפשר לסימה להכין חמש מחרוזות שונות
בדיוק.
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חלק :6
רכבות
.1

ליובל יש קטר וארבעה קרונות :שניים צהובים ושניים ירוקים.
כמה רכבות שונות הכוללות קטר וארבעה קרונות יוכל יובל לבנות?
הציגו את כל האפשרויות.

.2

ליובל יש קטר וארבעה קרונות :שניים צהובים ושניים ירוקים.
כמה רכבות שונות יוכל יובל לבנות ,אם מספר הקרונות צריך להיות
קטן מ ?4-הציגו את כל האפשרויות.
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חלק :7
חלוקת תפקידים
.1

בחוג לריקודים משתתפים שתי בנות ושלושה בנים.
א .באחד הימים כל בן נתן מתנה לכל בת.
כמה מתנות קיבלו כל הבנות?
ב .למחרת כל בת נתנה מתנה לכל בן.
כמה מתנות ניתנו?
האם אפשר להיעזר בסעיף א כדי לפתור סעיף זה?

.2

בחוג לדרמה משתתפים ארבעה ילדים.
א .כל אחד מהילדים נתן מתנה לכל השאר.
כמה מתנות חולקו?
ב .המורה לדרמה רוצה להכין סצנה שישתתפו בה גנב אחד ושוטר אחד .כמה
אפשרויות לחלוקת התפקידים האלה יש למורה?
ג.

לקראת ההצגה כל זוג של ילדים מכין דיאלוג.
כמה דיאלוגים יוצגו?

ד .לקראת סיום החוג כל שלישייה של ילדים מכינה הצגה.
כמה הצגות מכינים הילדים?
ה .המורה לדרמה ביקשה מהילדים לעמוד במעגל.
כמה אפשרויות יש?
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ו.

השוו בין סעיף ה' (הילדים העומדים במעגל) לבין שאלה מספר  2בחלק 5
("מכינים מחרוזות צבעוניות") .בסעיף ה' יש ארבעה ילדים ,ובשאלת המחרוזות
יש ארבעה חרוזים.
האם קיבלתם מספר זהה של אפשרויות בשתי השאלות?
מדוע?

.3

בעיה פתוחה
בחוג לדרמה משתתפים חמישה ילדים.
חברו שאלה הדומה לשאלה  2בחלק זה.
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שאלת סיכום
במה דומות השאלות המופיעות בחוברת? במה הן שונות?
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