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 תשובות

 שנים. 2x+4 תשובה: .1

נסמן רונן. ושל  יוסישל  גילם ת כי מדובר בשני נעלמים,לפי השאלה ניתן לזהו הסבר:

גילו , נסמן את 4-גדול ממנו ב יוסיכיוון שהוא הקטן ביותר. אם  x-רונן ב גילו של את

 x+x+4=2x+4. סכום הגילאים של שניהם הוא: x+4 -ב יוסישל 

 .ס"מ xתשובה:  .2

 של עינת ושל עדי.  גובהן לפי השאלה ניתן לזהות כי מדובר בשני נעלמים, הסבר:

, 2מעדי פי  . אם היא נמוכהכיוון שהיא הקטנה ביותר x-עינת בשל  גובההנסמן את 

 גבהים. לכן, הפרש ה2x-עדי בשל  גובהה. לכן נסמן את 2ממנה פי  גבוהההרי שעדי 

 .2x-x=xבין השתיים הוא 

 .ש"ח 312xתשובה:  .3

ם משכורתן של בר, אגלפי השאלה ניתן לזהות כי מדובר בשלושה נעלמים,  הסבר:

 מרוויחהם אגם ביותר. א הנמוכהכיוון שהיא  x-בר בשל  משכורתהנסמן את ואסתי. 

פחות  3פי  מרוויחה. אם אגם 2x -ב של אגם משכורתה, נסמן את יותר מבר 2פי 

 -אסתי בשל  משכורתהלכן נסמן את  ,יותר מאגם 3 פי מרוויחהי , הרי שאסתמאסתי

3 2 6x x   32של שלושתן תהיה  המשכורותלכן, מכפלת 3 12x x x x    

תשובה:  .4
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 שפותריםכמות התרגילים לפי השאלה ניתן לזהות כי מדובר בשני נעלמים,  הסבר:

פותר את כיוון שהוא  x-איתי ב כמות התרגילים שפותר איתי נסמן אתאיתי ואושרי. 

, נסמן את תרגילים יותר ממנו 5-פותר בם אושרי . אכמות התרגילים הקטנה יותר



 

 

 שלהם כמות התרגילים. לכן, מנת החלוקה בין x+5 -ב כמות התרגילים שהוא פותר

תהיה 
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23תשובה:  .5 15x x קמ"ש. 

של רועי, אור  מהירותםנעלמים,  י השאלה ניתן לזהות כי מדובר בשלושהלפ הסבר:

 רץ מהרביותר. אם אור  איטיכיוון שהוא ה x-רועי בשל  מהירותונסמן את ותומר. 

קמ"ש  3פי  רץ. אם אור קמ"ש x+5 -אור בשל  מהירותו, נסמן את קמ"ש 5-ממנו ב

. לכן נסמן את קמ"ש מהר יותר מאור 3פי  רץמר , הרי שתולאט יותר מתומר

של תומר ורועי תהיה:  המהירויות. לכן, מכפלת קמ"ש 3x+15=(x+5)3 -ב מהירותו

2(3 15) 3 15x x x x    .קמ"ש  

 .גולות 2x תשובה: .6

של לימור ושל  לפי השאלה ניתן לזהות כי מדובר בשני נעלמים, כמות הגולותהסבר: 

כיוון שלו כמות הגולות הקטנה ביותר. כיוון  x-ארז ב כמות הגולות של נסמן אתארז. 

. לכן, 3x-ב גולות יותר מאשר לארז, נסמן את כמות הגולות שלה 3שללימור פי 

  .3x-x=2xההפרש בין כמות הגולות של השניים יהיה 

 קלפים. 16xתשובה:  .7

מדובר בשלושה נעלמים, כמות הקלפים של ליטל, לפי השאלה ניתן לזהות כי  הסבר:

כיוון שלה כמות הקלפים הקטנה  x -תום ב כמות הקלפים של נסמן אתתום והדס. 

. אם 3x-ב קלפים יותר ממנה, נסמן את כמות הקלפים שלה 3פי  ביותר. אם לליטל

קלפים יותר מאשר לליטל.  4קלפים פחות מאשר להדס, הרי שלהדס פי  4לליטל פי 

4 -הדס בכמות הקלפים של ן נסמן את לכ 3 12x x  לכן, סכום הקלפים של .

 x+3x+12x=16xשלושתן יהיה 

 חולצות. 9x+6תשובה:  .8



 

 

לפי השאלה ניתן לזהות כי מדובר בשלושה נעלמים, כמות החולצות של עדי,  הסבר:

חולצות הקטנה כיוון שלו כמות ה x-עדי ב כמות החולצות של נסמן אתרם ורונן. 

. 4x-ב חולצות יותר מאשר לעדי, נסמן את כמות החולצות שלו 4ביותר. אם לרם פי 

. לכן, 4x+6 -ב חולצות יותר מאשר לרם, נסמן את כמות החולצות שלו 6אם לרונן 

 x+4x+4x+6=9x+6יחד יהיה  סכום החולצות של שלושתם

 

 

 

 תלמידים. 7x+2תשובה:  .9

כי מדובר בשלושה נעלמים, כמות התלמידים של גיל, לפי השאלה ניתן לזהות  הסבר:

כיוון שיש לו את מספר התלמידים  x-גיל ב כמות התלמידים של נסמן אתשירי וגיא. 

למידים יותר מאשר לגיל, נסמן את כמות התלמידים ת 3הקטן  ביותר. אם לשירי פי 

ם יותר תלמידי 2תלמידים פחות מאשר לגיא, הרי שלגיא  2. אם לשירי 3x-ב שלה

. לכן, סכום התלמידים של 3x+2-ב מאשר לשירי, לכן נסמן את כמות התלמידים שלו

 x+3x+3x+2=7x+2שלושתם יחד יהיה 

 ילדים. 2x+3תשובה:  .11

הילדים של סרגיי ורן.  מספרלפי השאלה ניתן לזהות כי מדובר בשני נעלמים,  הסבר:

ים הקטן יותר. אם לרן כיוון שלו מספר הילד x-סרגיי במספר הילדים של נסמן את 

. לכן, לשניהם יחד יהיו x+3-רן ב מספר הילדים של ילדים יותר, נסמן את 3יש 

x+x+3=2x+3 .ילדים 


