توافيق دون
معادالت
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القسم  :Iرقصات ودورات

فل راقصٍ َر َقص سامي ثالث مرات مع لينا وأربع مرات مع سناء .لم يرقص مع أي
 .1في َ
ح ٍ
شخص آخر .كم رقصة رقص سامي في هذه الحفلة؟

 .2في نفس الحفلة رقصت لينا ,باإلضافة إلى الرقصات التي رقصتها مع سامي ,خمس
مرات مع غزال ومرتين مع سناء .لم ترقص سناء سوى مع سامي ولينا .بكم رقصة
اشتركت سناء ولينا؟

ض َرت
 .3في حفلة أخرى
ح َ
رقص سامي ثالث مرات مع كل واحدة من البنات الخمس التي َ
َ
للحفلة .كم رقصة رقص سامي في هذه الحفلة؟

حضَر ستة أوالد وخمس بنات حفل ًة .كل ولد رقص مرة واحدة مع كل بنت من البنات
َ .4
الخمس المتواجدات في الحفلة .كم رقصة رقصت رنا إذا َعلمت أنها كانت إحدى
المشاركات؟
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 .5من َبين األوالد المشتركين في دورة فنون 12 :ولد يتعلم الرسم 9 ,أوالد يتعلمون النحت
َو  5أوالد يتعلمون الرسم وأي ً
ضا النحت .ما عدد المشتركين في دورة الفنون؟

 .6في صف  35طالب 20 .طالب يتعلم فيزياء 17 ,طالب يتعلم كيمياء َو  5طالب ال يتعلمون
فيزياء وال يتعلمون كيمياء .كم طال ًبا يتعلم فيزياء وأي ً
ضا كيمياء؟
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القسم  :IIروابط بسيطة

.1

في جدول  4أسطر َو  5أعمدة .كم تربيعة في هذا الجدول؟

.2

طلب معلم من طالبه أن يسجلوا كل األعداد المكونة من منزلتين التي فيها رقم اآلحاد
زوجي ورقم العشرات فردي.
ما يوجد؟
كم عد ًدا مالئ ً

.3

طلب المعلم من طالبه أن يسجلوا كل األعداد المكونة من منزلتين التي فيها رقم
العشرات زوجي ورقم اآلحاد فردي .كم عد ًدا على الطالب تسجيله؟

.4

يشترك ثالثة أوالد وخمس بنات في مسابقة للرقص .بحسب شروط المسابقة يجب أن
يشترك في كل رقصة ولد واحد وبنت واحدة .يستطيع كل زوج تقديم رقصة واحدة فقط
(إال أنه بإمكان كل بنت أن تقدم رقصات مختلفة مع أوالد مختلفين).
ما هو أكبر عدد ممكن من ال َرقصات في هذه المنافسة؟
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.5

سجلت المعلمة على اللوح كل األعداد الصحيحة من  1حتى .100
أ .كم مرة يظهر الرقم  7على اللوح؟

ب .في كم عدد يظهر الرقم 7؟

ج .كم مرة يظهر الرقم 5؟
هل اإلجابة مختلفة عن إجابة السؤال في البند أ؟ لماذا؟

د

كم مرة يظهر الرقم 1؟
هل اإلجابة مختلفة عن إجابة السؤال في البند أ؟ لماذا؟

هـ .ألـفوا أسئلة إضافية تشبه تلك الواردة في البنود أ-د وتتعلق باألعداد الصحيحة من
 1حتى  .100يمكن االستعانة بجدول أعداد مناسب للتأكد من صحة اإلجابات.
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.6

عند رنا  5قمصان :أبيض ,أسود ,أحمر ,أزرق وأخضر .باإلضافة تملك رنا  5بناطيل
بنفس األلوان.
ما مختلفًا (كل طَقم عبارة عن قميص وبنطال).
أ .قررت رنا أن تلبس في كل يوم طَق ً
ما مختلفًا في كل يوم على طول شهر كامل؟ فسروا
هل تستطيع رنا أن تلبس طق ً
لماذا.

ً
بنطاال بنفس اللون .ما عدد األيام التي تستطيع رنا
صا و
ب .لم ترغب رنا أن تلبس قمي ً
فيها الظهور بأطقم مختلفة من اللـباس؟

.7

ما مختلفًا من المالبس بإمكان دالل أن
عند دالل  7قمصان 5 ,تنانير َو  4بناطيل .كم طق ً
ت َركـب؟

.8

عند عارضة أزياء  6قمصان 5 ,تنانير 3 ,بناطيل جينز َو  7بلوزات دون أكمام.
صا فقط مع تنورة ,وتلبس بلوزة دون أكمام فقط مع بنطال جينز.
تلبس عارضة األزياء قمي ً
بأطقم مختلفة؟
ج
ما عدد األيام التي تستطيع فيها عارضة األزياء الخرو َ
ٍ
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.9

حلها تنفيذ الحساب التالي:
أكتبوا أنتم أحجية جديدة شرط أن يحتاج َ
= 24 + 53 + 16

.10

ابحثوا عن أسئلة متشابهة في القسم .II
أكتبوا أرقام األسئلة المتشابهة ,واشرحوا لماذا ,حسب رأيكم ,تتشابه هذه األسئلة.
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القسم  :IIIالمصافحة باأليدي

.1

ح صدي َقيـه).
أ .التقى ثالثة أصدقاء فصافح كل واح ٍد منهم أصدقا َءه (كل واحد منهم صا َف َ
كم مصافح ً
ة كانت ؟
ب .كيف تتغير اإلجابة لو كان عدد األصدقاء أربعة؟

.2
أ.

أكملوا الجدول التالي:

عدد األشخاص

3

4

5

6

7

8

عدد مصافحات األيدي
ب .ما هي القانونية التي ترونها في الجدول؟

ع كل واحد منهم "بطاقة تعريف" (للتعريف باسم
ح َ
ضر َ 20رجل أعمال اجتما ًعا .وز َ
َ

.3

صاحب البطاقة ,عنوانه ,عمله )...على كل شخص من الحاضرين وقام بمصافحته.
أ .كم بطا َق ًة تم توزيعها؟
صلت في االجتماع؟
ب .كم مصافحة ح َ

המלצ"ה

-8-

توافيق دون معادالت

.4

يشترك  9أوالد في دورة لتعليم الدراما .قام كل زوج من األوالد بتحضير مشهد تمثيلي.
ما هو عدد المشاهد التمثيلية التي تم تحضيرها؟
هل يشبه هذا السؤال أسئلة مصافحة األيدي؟ إشرحوا.

.5

اشترك  12طالبًا في منافسة للعبة الشطرنج .لعب كل طالب مرة واحدة بالضبط مع كل
واحد من المشتركين .كم لعبة شطرنج كانت في المنافسة؟

.6

اشتركت  11فرقة في دوري للتنس .كل فرقة مؤلفة من العـ َبين .تنافس كل العب مع
كل واحد من المشتركين باستثناء رفيقه في الفرقة .كم لعبة تنس جرت؟

.7

اشتركت  10فرق في دوري للتنس .في كل فرقة  3العبين .كل العب -مشترك في
الدوري -يلعب مع كافة المشتركين باستثناء أعضاء فرقته .كم لعبة للتنس ستكون في
الدوري؟

.8

تقوم معلمة روضة بتحضير هدايا لألوالد بمناسبة العيد .تريد المعلمة أن تضع لعبتين في
كل هدية .في الدكان يوجد  13نو ًعا من األلعاب .كم هدية مختلفة بإمكان المعلمة
تحضيرها إذا علمت:
أ.

أن كل هدية تحتوي على لعبتين مختلفتين.

ب .أنه يمكن اختيار لعبتين مختلفتين أو من نفس النوع.
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القسم  :IVأحاجي هندسية

في هذا القسم سيتم استعمال طرق حل توافقية (קומבינטוריקה) تم استعمالها
في األقسام السابقة ,وذلك لحل مسائل هندسية.

.1

في مضلع خماسي رسمت كل األضالع وكل األقطار (أنظر الرسم) .كم قطعة مستقيمة
مرسومة؟
وضحوا كيف وصلتم لإلجابة.

.2

رأسا .رسموا في المضلع كل األضالع وكل األقطار .كم قطعة مستقيمة
لمضلع 16
ً
رسموا؟

.3

أ .في الرسم أدناه 3 :مستقيمات تمر من نقطة واحدة .كم زاوية أصغر من  180درجة
توجد في الرسم؟

ب 8 .مستقيمات مختلفة تمر في نقطة ما .كم زاوية أصغر من  180درجة نتجت؟
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.4

ما في نقطة ما (ال يوجد بينها أي زوج من المستقيمات المتعامدة) .كم
يمر  11مستقي ً
زاوية حادة نتجت؟

.5

رأسا؟
كم قط ًرا يوجد لمضلع له 13
ً

.6

سؤال عكسي.
رأسا لهذا المضلع؟
ألحد المضلعات  90قط ًرا .كم
ً

.7

سمى المجسم في الرسمة "المجسم العشروني" (بالعبرية -עשרימון) .لهذا
ي َ
حا كل منها هو مثلث منتظم (متساوي األضالع) .كم ضلعًا للمجسم
المجسم  20سط ً
العشروني؟

.8

يسمى المجسم في الرسمة "مجسم اإلثني عشر" (بالعبرية -תריסרון).
رأسا.
لهذا المجسم 20
ً
أ.

كم ضلعًا له؟

حا
ب .كل سطح من سطوح المجسم السابق هو مضلع خماسي منتظم .كم سط ً
للمجسم؟
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.9

رأسا للمجسم العشروني؟
أ .كم
ً

ب .كم قط ًرا يوجد للمجسم العشروني؟

ج .كم قط ًرا يوجد لإلثني عشر (תריסרון)?

.10

سؤال مفتوح
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