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חלק :1
ריקודים וחוגים

 .1במסיבה זיו רקד שלוש פעמים עם אילנה וארבע פעמים עם פנינה.
הוא לא רקד עם אף אחד אחר.
כמה ריקודים רקד זיו במסיבה זו?

 .2באותה המסיבה אילנה רקדה גם חמש פעמים עם צבי ופעמיים עם פנינה.
פנינה לא רקדה עם אף אחד פרט לזיו ולאילנה.
בכמה ריקודים השתתפו פנינה ואילנה?

 .3במסיבה אחרת זיו רקד שלוש פעמים עם כל אחת מחמש הבנות שהיו שם.
כמה ריקודים רקד זיו במסיבה זו?

 .4במסיבה אחרת כל אחד מששת הבנים שהיו שם ,רקד פעם אחת עם כל אחת
מחמש הבנות שהיו שם.
כמה ריקודים רקדה רונית ,אשר הייתה במסיבה זו?

המלצ"ה

-2-

לתלמיד

קומבינטוריקה ללא נוסחאות

 .5מבין הילדים הלומדים בחוג לאמנות  12לומדים ציור 9 ,לומדים פיסול ו5-
לומדים ציור ופיסול.
כמה ילדים לומדים בחוג לאמנות?

 .6בכיתה  35תלמידים 20 .תלמידים לומדים פיזיקה 17 ,תלמידים לומדים
כימיה ו 5-תלמידים אינם לומדים פיזיקה או כימיה.
כמה תלמידים לומדים הן פיזיקה והן כימיה?
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חלק :2
צירופים פשוטים
.1

בטבלה ארבע שורות וחמש עמודות.
כמה משבצות בטבלה הזאת?

.2

המורה ביקש מתלמידיו לרשום את כל המספרים הדו-ספרתיים אשר ספרת
היחידות בהם היא זוגית ,ואילו ספרת העשרות בהם היא אי-זוגית.
כמה מספרים התלמידים צריכים לרשום?

.3

המורה ביקש מתלמידיו לרשום את כל המספרים הדו-ספרתיים אשר ספרת
העשרות בהם היא זוגית ,ואילו ספרת היחידות היא אי-זוגית.
כמה מספרים התלמידים צריכים לרשום?

.4

בתחרות הריקודים משתתפים חמש בנות ושלושה בנים .לפי כללי התחרות ,בכל
ריקוד משתתפים בן אחד ובת אחת.
כל זוג יכול לרקוד ריקוד אחד בלבד (בת אחת יכולה ליצור זוגות שונים עם בנים
שונים).
מהו המספר הגדול ביותר של ריקודים שניתן לרקוד בתחרות זו?
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.5

המורה רשמה על הלוח את כל המספרים השלמים מ 1-עד .100

א .כמה פעמים מופיעה על הלוח הספרה ?7
ב .בכמה מספרים מופיעה הספרה ?7
ג .כמה פעמים מופיעה הספרה ?5
האם התשובה תהיה שונה מהתשובה לסעיף א? מדוע?

ד .כמה פעמים מופיעה הספרה ?1
האם התשובה תהיה שונה מהתשובה לסעיף א? מדוע?

ה .חברו שאלות נוספות שעניינן המספרים מ 1-עד  100ואשר דומות
לסעיפים א-ד .אפשר לבדוק את התשובות באמצעות סימון המספרים
על הלוח.
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 .6לרונית יש חמש חולצות :לבנה ,שחורה ,אדומה ,כחולה וירוקה.
לרונית יש גם חמישה זוגות מכנסיים באותם הצבעים.
א .רונית החליטה ללבוש לבוש שונה בכל יום .האם היא תוכל לעשות זאת
במשך חודש? הסבירו מדוע.

ב .רונית לא רצתה ללבוש חולצה ומכנסיים בעלי אותו צבע .במשך כמה ימים
היא תוכל ללבוש "סטים" שונים?

.7

לדפנה יש שבע חולצות ,חמש חצאיות וארבעה זוגות מכנסיים.
כמה "סטים שונים" של לבוש יכולה דפנה להרכיב?

.8

לדוגמנית יש שש חולצות ,חמש חצאיות ,שלושה מכנסי ג'ינס ושבע גופיות.
הדוגמנית לובשת חולצה רק עם חצאית ,וגופייה רק עם מכנסי ג'ינס.
במשך כמה ימים היא תוכל ללבוש "סטים" שונים?
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.9

נסחו בעיה חדשה אשר לצורך פתרונה יהיה עליכם להשתמש בחישוב הבא:
= 24 + 53 + 16

נסו למצוא שאלות דומות בחלק .2

.10

רשמו את מספרי השאלות הדומות ונמקו מדוע אתם סבורים כי הן דומות.

2
4
1
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חלק :3
לחיצות ידיים
.1

א .שלושה חברים נפגשו ולחצו ידיים (כל אחד לכל אחד).
כמה לחיצות ידיים התבצעו?

ב .כיצד הייתה משתנה התשובה ,לּו היו ארבעה חברים?

.2

א.

מלאו את הטבלה הבאה:

מספר אנשים

3

4

5

6

7

8

מספר לחיצות ידיים

ב .מהי החוקיות שאתם רואים בטבלה?

לפגישה הגיעו  20אנשי עסק .כל אחד נתן לכל אחד מהאחרים כרטיס ביקור

.3

ולחץ את ידו.
א .כמה כרטיסי ביקור ניתנו?
ב .כמה לחיצות ידיים בוצעו?
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.4

בחוג לדרמה משתתפים תשעה ילדים .כל זוג ילדים הכין סצנה.
כמה סצנות הכינו בחוג?

.5

בתחרות שחמט השתתפו  12תלמידים .כל תלמיד שיחק עם כל אחד
מהמשתתפים פעם אחת בדיוק .כמה משחקים נערכו בתחרות?

.6

בתחרות טניס השתתפו  11קבוצות .כל קבוצה כוללת שני אנשים.
כל אחד מהמשתתפים בתחרות משחק עם כל האחרים ,פרט לחברו
לקבוצה .כמה משחקים נערכו?

.7

בתחרות טניס השתתפו עשר קבוצות .כל קבוצה כוללת שלושה אנשים .כל
אחד מהמשתתפים בתחרות משחק עם כל האחרים ,פרט לחברי קבוצתו.
כמה משחקים נערכו?

.8

גננת מכינה מתנות לילדים לכבוד חג החנוכה .בכל מתנה היא רוצה לשים שני
צעצועים .בחנות היא ראתה  13סוגים של צעצועים.
כמה מתנות שונות הגננת יכולה להכין ,אם
א .בכל מתנה צריכים להיות שני צעצועים שונים.

ב .יכולים להיות גם צעצועים מאותו הסוג.
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חלק 4

:

בעיות גאומטריות
בחלק זה נעשה שימוש בשיטות קומבינטוריות שנלמדו בחלקים הקודמים כדי
לפתור בעיות גאומטריות.

.1

במחומש חיברו בין כל הצלעות והאלכסונים (ראּו איור).
כמה קטעים העבירו?

.2

במצולע בעל  16קדקודים חיברו בין כל הצלעות והאלכסונים .כמה קטעים
העבירו? הסבירו כיצד מצאתם את התשובה.

.3

כמה אלכסונים במצולע בעל  13קדקודים?

.4

שאלה הפוכה
במצולע כלשהו יש  90אלכסונים .כמה קדקודים במצולע זה?
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.5

א .דרך נקודה אחת העבירו שלושה ישרים (ראו איור) .כמה זוויות הקטנות מ180-
מעלות מופיעות באיור?

ב .דרך נקודה אחת העבירו שמונה ישרים .כמה זוויות הקטנות מ 180-מעלות
התקבלו?

.6

דרך נקודה אחת העבירו  11ישרים (אף ישרים אינו מאונך לישר אחר).
כמה זוויות חדות התקבלו?

.7

הגוף שבאיור מכונה איקוסאדר (או עשרימון).
הוא כולל  20פאות ,וכל פאה שלו היא משולש משוכלל.
כמה מקצועות לאיקוסאדר?

.8

הגוף שבאיור מכונה דודקאדר (או תריסרון).
יש לו  20קדקודים.
א .כמה מקצועות לדודקאדר?

ב .כל אחת מפאות הדודקאדר היא מחומש משוכלל.
כמה פאות לדודקאדר?
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.9

א .כמה קודקודים לאיקוסאדר?

ב .כמה אלכסונים באיקוסאדר?

ג .כמה אלכסונים בדודקאדר?

.10

(שאלה פתוחה)
השלימו את האיור שלפניכם ושאלו שאלות מתאימות.
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