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סידורים

מבוא

 פרק: חשיבה מילולית

 מספר שאלות: בין 1 ל-2 בפרק

 זמן פתרון מומלץ: 1 דק'

 זמן במבחן ממוחשב: 4 דק'

הדבר החשוב ביותר בשאלות סידורים הוא... סדר.
 בשאלות סידורים לעיתים יינתן לנו סרטוט ולעיתים לא.

 במידה ואין לנו סרטוט אנו נצייר אחד. יש לשים לב-
אם השאלה היא לגבי מיקום היושבים ב"סעודה האחרונה", אז סרטוט כזה יהיה לא כדאי-

זה ייקח קצת יותר מדי זמן...
וגם סרטוט כזה-
_ _ _ ישו _ _ _ 

כי הוא קטן מדי ולא יהיה לנו מקום לשבץ את השאר. 

 דבר נוסף שיכול לעצבן כאשר מסדרים אנשים הוא כיוון- ימין או שמאל. 
האם יהודה נמצא מימין לישו, או משמאל לישו? הכל תלוי מהיכן מביטים...

ולכן-

על הסרטוט להיות מספיק גדול כדי לשבץ בו את הפריטים. 	 

כדי לא להתבלבל בין הכיוונים ימין ושמאל, אנחנו נביט בכולם מאחורה! נראה את הישבן 	 

של כולם, ואז הימין שלנו והימין שלהם יהיה אותו ימין. 

לעיתים לא ניתן לדעת איפה עלינו להתחיל את הסידור, ולכן ניצור הבדלים בין גדלים 	 

בעזרת הסימן <. 

 	

לכן, השיבוץ של הסעודה האחרונה ייראה כך- 
_______   _______   _______   ישו   _______  _______   _______

וכמובן שאנו מביטים בישבנים של כולם... ואז צד ימין של ישו הוא צד ימין שלנו...
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תרגילים

להלן כמה תרגולים של סרטוטים-

חמישה אנשים יושבים בשורה. . 1

ארבעה אנשים יושבים ברכב.. 2

בניין בן 5 קומות. . 3

סדר הגבהים בין 4 אנשים. . 4

שני חברים הקדימו לפגישה, ושניים איחרו לפגישה. . 5

שני אנשים מדברים. אחד מקשיב רק לעצמו ולא לחברו, ואילו האחר מקשיב רק . 6

לחברו אך לא שומע את עצמו. 

כל חיה ורודה שנכנסת לכובע תצא לבנה, וכל חיה פרוותית תצא קירחת, אלא אם . 7

היא חיה וורודה ופרוותית ואז היא לא תשתנה. 

ארבעה חברים נפגשו, וכל אחד מהם לחץ את ידם של שניים מהאחרים בדיוק. . 8

בתחרות היאבקות, שפן יחד עם ארנב גוברים על קרנף, ואילו שפן יחד עם חתול . 9

לא גוברים על קרנף. 

ערן גר בבניין בן 4 קומות. המרחק בינו לבין וועד הבית הוא של קומה אחת לפחות. . 10
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פתרונות

1. נסדר חמישה חברים )זכרו- אנחנו רואים את הישבן שלהם, כך שהימין והשמאל שלנו 

זהה(-

    ימין                                                                             שמאל
  

2. ארבעה אנשים יושבים ברכב- נשים לב שיש נהג-

                                                             )הגה(
                                   

3. נסדר חמישה אנשים בקומות-

5                  
                  
                  
                  

1                   

B<A אז ,B-גדול מ A 4. לרוב עדיף להשתמש בסימן > כדי לקבוע סדר. כמו, אם

5. נסמן את הפגישה ואת שני המאחרים ושני המקדימים. 

                  
                   מקדימים

                  

      פגישה
                  

                   מאחרים
                  

6. אדם אחד מקשיב רק לעצמו, והאחר שומע רק את חברו 

)א' שומע רק את עצמו ו-ב' רק את א'(

בא



סידורים

מילולית | 5כל הזכויות שמורות © 2012 לזינוק בתי ספר בע"מ

7. נראה איזו חיה נכנסת לכובע ואיך היא יוצאת- 

ורוד פרוותיורוד פרוותי

קירחפרוותי

לבןורוד

8. נסרטט 4 קווים לחברים ונסמן בקווקו את לחיצות הידיים. 

 

9. כשיש השוואה, נשתמש בסימן >. שפן+ארנב> קרנף .  קרנף > שפן+חתול

10. מכיוון שיש כמה אפשרויות, כי אמרו לנו "לפחות", נבדוק את המצבים האפשריים. שימו 

לב, ניתן להחליף בין ערן לוועד הבית, ולכן יש חץ מתחלף. 

ערן

ערן

ערן

ועד

ועדועד
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ים של נתונים בשתי עיניי!!! איפה להתחיל???

נתון עוגן )נתון סבא(- תמיד נחפש משהו שתקוע במקום. נתון שהוא כמו "עוגן" , ולא זז- כמו 
העובדה שישו יושב במרכז. 

כאשר יש נתון שיכול לשנות מיקום- אנו נסמן אותו בחץ מתחלף. 

לדוגמא- 
אם נתון לנו שבין יוחנן לבין יהודה יושבים שלושה אנשים, אז- 

                       
                     יוחנן                           ישו                          יהודה                         

טיפ חשוב- המבחן קורא לדברים שיש לסדר לפי סדר אלפביתי. אם ישנם חמישה אנשים, 	 

הם ייקראו- אבי, בני, גדי, דני, הרצל. לכן, במקום לזכור שמות, נשתמש באות הראשונה 

של השם שלהם- א,ב,ג,ד,ה. 

לרוב הנתון החשוב ביותר, העוגן ממנו ניתן להתחיל לשבץ את שאר הפריטים, מופיע בסוף 	 

הנתונים של השאלה, או אפילו בתשובות. ניתן לזהות את העוגן לפי המילים "אם ידוע 

כי", או פשוט לפי המילה "אם". 

שאלות סידורים משלבות פעמים רבות נוסחים מורכבים של שאלה. אלה דרכים מתחכמות 
 ליצור בעיית הבנה בדרך בה אנו אמורים לגשת לשאלה. 

קיבצנו לכם את ההתחכמויות הנפוצות ביותר- 

בהכרח/ מה מתחייב-         	 

כששואלים מה מתחייב, אנחנו נפסול תשובות. כמו ילד ג'ינג'י מעצבן, אנחנו נעשה בדווקא 

 ונוכיח שזה לא מתחייב. )מתחייב שיש רק שני דינוזאורים? נראה שיש דווקא שלושה!(

מה ייתכן-          	 

כששואלים מה ייתכן נבדוק את התשובות. נציב כל תשובה, ואם תשובה אפשרית נסמן 

אותה. 

)למי שעדיין לא ראה, יש סרטון שמתייחס בדיוק לשאלות מהסוג הזה 	 

)/http://www.znk.co.il/zinukTV/milulit/sidurim-ב        

קיימת סתירה בין 4 התשובות, איזו תשובה ניתן להוציא והסתירה תישמר-  	 

ננסה ראשית לחבר שתיים מהתשובות. אחר כך נראה איזו תשובה סותרת את החיבור 

 שקיבלנו. 

 התשובה בה בכלל לא נגענו היא המיותרת, ואותה נסמן. 

ישנן 3 תשובות בעזרתן ניתן לדעת מי עושה מה. מה התשובה המיותרת-   	 

ננסה לחבר שתי תשובות. נראה איזו תשובה ניתן לחבר למה שקיבלנו ולקבל את כל המידע 

 שרוצים. 

התשובה בה בכלל לא נגענו היא המיותרת, ואותה נסמן. 
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לכל הפחות/ לכל היותר-         	 
 נשים לב למשמעות המילים- 

 יש לי לכל הפחות שתי יאכטות בבעלותי- 
 זה אומר שיש מצב שיש לי 2 או יותר )3,4,5...(. 

 יש לי לכל היותר שתי יאכטות בבעלותי- 
 זה אומר שיש מצב שיש לי 2 או פחות )1, או בכלל לא... מה שלצערי נכון(. 

סגנון משפט המוכר מתחום הלוגיקה-        	 

אין חתולים חסרי אישיות שאינם מפסיקים לגרגר-    

       זה אומר שכל החתולים חסרי האישיות מגרגרים כל הזמן. )למי שמתקשה בנושא- 

 חזרו על לוגיקה(. 

אם..... אז....-          	 

כאשר התשובות הן בצורת אם... אז..... נבדוק את ה"אם", ונראה האם אנחנו מגיעים 

 לאותו ה"אז". 

 לדוגמא-
 אם חתולים לא מגרגרים אז הם פרוותיים- 

 נציב שהחתולים בשאלה לא מגרגרים, ונראה אם באמת יוצא שהם פרוותיים. 

שילוב של שאלות שקרנים וסידורים-       	 

נלמד בנושא השקרנים, כשאשר צריך לסדר אנשים שמשקרים. יש לשים לב, ששקרן אומר 

 את ההפך מהאמת. 

 אם יהודה אומר שהוא לא ליד ישו, והוא שקרן- 

 אז הוא כן ליד ישו. 

 ואם הוא אומר שהוא לא ליד ישו-

 אז הוא דווקא כן. 

שילוב של שאלות סידורים, שקרנים ולוגיקה!      	 

נלמד בנושא של סתירות בלוגיקה. 
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תרגילים

 המעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים משנה כל תלמיד באופן הבא- . 1

אם התלמיד היה מקובל הוא הופך לדחוי, ואם תלמיד היה משקיען הוא הופך 

לזרקן, אלא אם כן תלמיד מסוים היה גם מקובל וגם משקיען, ואז הוא נשאר 

כמו שהוא היה. 

 שני תלמידים משקיענים, שאחד מהם מקובל והאחר דחוי, עלו לחטיבת הביניים. 
לפיכך כעת הם-

 )1( תלמיד מקובל ומשקיען ותלמיד מקובל וזרקן
 )2( שני תלמידים דחויים וזרקנים

 )3( תלמיד מקובל וזרקן ותלמיד דחוי וזרקן
)4( תלמיד מקובל ומשקיען ותלמיד דחוי וזרקן

ארבעה חתולים עומדים בשורה. ידוע כי ליד כל חתול מנומר עומד בדיוק חתול . 2

 אחד שמן ממנו. 

 מכאן שבהכרח-

 )1( יש בשורה חתול מנומר אחד לכל היותר
 )2( אין בשורה שום חתול מנומר

 )3( יש בשורה שלושה חתולים מנומרים לכל היותר
)4( יש בשורה שני חתולים מנומרים לפחות 

בחללית חמישה חייזרים. בדיוק שניים מהם כחולים, בדיוק שניים מהם ירוקים, . 3

ולשניים מהם יש דם חומצי. 

איזה חוק מהבאים לא יכול להתקיים בחללית?

 )1( לכל החייזרים שאינם כחולים או ירוקים אין דם חומצי
 )2( אין חייזרים חסרי דם חומצי שאינם ורודים

 )3( כל חייזר בעל דם חומצי הוא חייזר כחול
)4( אין חייזר ירוק שאינו בעל דם חומצי

http://www.znk.cc/ezra/315
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באפט וטראמפ ערכו קניות.        . 4

 -באפט קנה מכוניות, והיקרה שבהן היא למבורגיני.

- טראמפ קנה מכוניות, שאחת מהן היא המכונית היקרה ביותר. 

מכאן אפשר להסיק כי-

)1( אם טראמפ קנה סוסיתא ובאפט לא קנה סוסיתא )מאותו הדגם(, סוסיתא 
 היא המכונית היקרה ביותר  

 )2( אם באפט קנה כל מכונית שקנה טראמפ, טראמפ קנה למבורגיני
)3( אם טראמפ קנה למבורגיני כמו של באפט, אז למבורגיני היא המכונית היקרה 

 ביותר
)4( אם טראמפ קנה כל מכונית שקנה באפט, אז למבורגיני אינה המכונית היקרה 

ביותר

לטיול השנתי של בית הספר סטלנוביץ' הוזמנו שני אוטובוסים. כל אוטובוס יכול . 5

 להכיל עד ארבע כיתות.    

בבית הספר שמונה כיתות )א' עד ח'(. לפניך ארבע טענות ששילובן יגרום לכך 

שאחת הכיתות לא תרצה לצאת לטיול. 

איזו טענה ניתן להשמיט, כך שהבעיה לא תיפתר?

 )1( כיתה א' דורשת להיות עם כיתה ד' באוטובוס
 )2( כיתה ג' לא מוכנה לחלוק אוטובוס עם כיתה ד'

 )3( כיתה ב' מתעקשת להיות באוטובוס עם כיתה ג'
)4( כיתה ד' לא מוכנה לצאת אם היא לא באוטובוס של כיתה ב'

צירופן של ארבע הטענות הבאות יוצר סתירה. . 6

מה הטענה שהשמטתה לא תפתור את הסתירה?

 )1( יש רק ילדה אחת שואדים אוהב
 )2( יורי אוהב את חבצלת

 )3( ואדים אוהב כל ילדה שיורי אוהב
)4( רק אדם אחד אוהב את חבצלת

http://www.znk.cc/ezra/316
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 אסי, ברוך, גורי ודגו הם ארבעה חברים בגבהים שונים. . 7

לפניך ארבעה נתונים שבאמצעות צירוף של שלושה מהם אפשר לקבוע בוודאות 

את סדר גובהם של החברים. 

מה הנתון המיותר?

 )1( אסי גבוה משני חברים בדיוק
 )2( ברוך גבוה משני חברים לפחות

 )3( גורי גבוה לכל היותר מאחד החברים
)4( דגו גבוה לפחות מאחד החברים

בכיתה ארבעה ילדים. ילד וילדה אוזבקים וילד וילדה צ'רקסים. ארבעתם . 8

יושבים בשורה לפי הכלל הבא- 

אף אחד לא יושב ליד מישהו השונה ממנו גם במין וגם במוצא. 

אם הילד האוזבקי הוא הימני ביותר, אזי בהכרח- 

 )1( הילדה האוזבקית היא השנייה משמאל
 )2( הילד הצ'רקסי הוא השני מימין

 )3( הילד הצ'רקסי הוא השמאלי ביותר
)4( הילדה הצ'רקסית היא השנייה משמאל 
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פתרונות

1. )4( תלמיד מקובל ומשקיען ותלמיד דחוי וזרקן

 יש שינוי שמתרחש לכל סוג של תלמיד. 

נסרטט את השינוי- 

כעת הגיע תלמיד משקיען מקובל, ותלמיד משקיען דחוי. 

המשקיען המקובל לא ישתנה, ויישאר משקיען מקובל. 

התלמיד המשקיען הדחוי יהפך ממשקיען לזרקן. לגבי העובדה שהוא דחוי לא אמרו לנו דבר. 
)אמנם מי שמקובל הופך להיות דחוי, אבל זה לא אומר שמי שדחוי הופך להיות מקובל(. 

לכן יש לנו כעת תלמיד מקובל ומשקיען )שלא השתנה( ותלמיד זרקן ודחוי )שרק הפך ממשקיען 
לזרקן(. 

זו תשובה 4. 

2. )3( יש בשורה שלושה חתולים מנומרים לכל היותר

 נתונים ארבעה חתולים בשורה, 

ולכן נסרטט אותם- 

אומרים שליד כל חתול מנומר יש בדיוק חתול אחד ששמן ממנו. 
כדי למצוא מי שמן ממי, נשתמש בסימן של < )כמו שמן <רזה< הכי רזה(.

 

שימו לב- כמו שלמדנו, כאשר שואלים אותנו "מה בהכרח", אנחנו ננסה לפסול תשובות. 	 

כמו ילד מעצבן, שאומרים לו שמשהו הוא חייב להיות, אז הוא עושה את ההפך ומראה 

 שזה לא בהכרח.

 תשובה 1- יש בשורה חתול אחד מנומר לכל היותר- 

אם אומרים שיש מקסימום מנומר אחד, אנחנו נהיה כמו ילד מעצבן ונעשה דווקא, ננסה 

שיהיו יותר מאחד!!! 
נניח שיש שני חתולים מנומרים. ליד כל חתול מנומר נשים חתול שמן יותר ממנו. כמו- 

1שאלה

4

2

3

3

2

4

2

5

1

6

1

7

3

8

4 תשובה

מקובל

משקיען

מקובל+משקיען

דחוי

זרקן

מקובל+משקיען

שמן!שמן! מנומרמנומר
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 מכיוון שהראינו שדווקא יש מצב שיש יותר ממנומר אחד, נפסול את התשובה. 

 תשובה 2- אין שום חתול מנומר- 
 אם אומרים שאין, אנחנו נהיה כמו ילד מעצבן ונראה להם דווקא שיש!!!

זה יכול להיפסל לפי אותו הסידור שעשינו בתשובה 1. שם יש חתול מנומר. 

נפסול גם את תשובה 2. 

 תשובה 3- יש בשורה 3 חתולים מנומרים לכל היותר- 
 אם אומרים שיש מקסימום 3, אנחנו נהיה ילד מעצבן וננסה לשים 4!!! 

אך אבוי! אם כל החתולים יהיו מנומרים, אז נגיע למצב שאחד מהם הוא הכי שמן. אמרו לנו 
שליד כל חתול מנומר יש חתול שמן ממנו. ואז האחרון לא מתאים, כי אין מי ששמן ממנו. 

 

 לכן לא הצלחנו לפסול את תשובה 3. היא התשובה הנכונה. 

 תשובה 4- יש בשורה שני חתולים מנומרים לפחות-
 אומרים שיש מינימום שניים, אנחנו נהיה ילד מעצבן ונראה שיש פחות משניים!! 

ניתן לפסול את תשובה 4. 

3. )2( אין חייזרים חסרי דם חומצי שאינם ורודים

 יש חמישה חייזרים. 

נסרטט חמישה קווים )קו לכל חייזר(- 

כעת ידוע שיש שניים עם דם כחול, שניים עם דם ירוק ושניים עם דם חומצי. הקטע של השאלה 
הוא שחייזר יכול להיות עם דם כחול או דם ירוק. אבל אנחנו לא יודעים לאיזה חייזר יש דם 

 חומצי. 

נסדר כך שנותיר את תכונת החומציות בצד- 

כחולירוקירוק

חומציחומצי

כחול

מנומר חתול      חתול      יותר
סתם       סתם      שמן

מנומרמנומרמנומרמנומר

מי שמן יותר 

ממני???
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כעת שואלים אותנו איזה חוק לא יכול להתקיים. נבדוק את התשובות. התשובות הן משחק 
בנושא של לוגיקה. לכל מי שרוצה לבדוק עוד בנושא, בדקו את הפרקים של לוגיקה. 

תשובה 1- לכל החייזרים שאינם כחולים או ירוקים אין דם חומצי-
בעצם מי שלא כחול או ירוק זה החייזר הנותר. אז אין לו דם חומצי. ואז הדם החומצי שייך 

 לשני חייזרים אחרים. 

כמו בסרטוט הבא- 

זה דווקא כן יכול להתקיים, ואנחנו מחפשים מה לא יכול. נפסול את תשובה 1. 

תשובה 2- אין חייזרים חסרי דם חומצי שאינם ורודים
המשפט הזה בעצם אומר שכל מי שאין לו דם חומצי הוא ורוד )אנו לומדים את הנושא של 

 הבנת משפט כזה בנושא לוגיקה(. 
מכיוון שיש לנו שניים עם דם חומצי, אז 3 החייזרים הנותרים אמורים להיות בלי דם חומצי. 

 אז הם אמורים להיות וורודים! אין לנו ארבעה חייזרים וורודים! 

 לכן זה באמת לא יכול להתקיים. נסמן את תשובה 2. 

תשובה 3- כל חייזר בעל דם חומצי הוא חייזר כחול
החוק הזה יכול להתקיים. ניתן לשני הכחולים להיות עם דם חומצי. ואז יש לנו חייזר נותר 

שאין לנו שום מידע עליו )אולי הוא חום וחמוד כמו אלף?( 

ולכן נפסול את תשובה 3.

תשובה 4- אין חייזר ירוק שאינו בעל דם חומצי-
אם אין חייזר ירוק שאינו בעל דם חומצי, אז כל חייזר ירוק הוא עם דם חומצי. )שוב, לוגיקה..(

זה דווקא כן אפשרי. הנה- 

אנו מחפשים מה לא ייתכן, ולכן נפסול את תשובה 4. 

ירוקירוק
אני לא 
חומצי!

חומצי
כחול

חומצי
כחול

ירוקירוק
חומצי

כחול
חומצי

כחול

כחולכחול
חומצי

ירוק
חומצי

ירוק
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4. )2( אם באפט קנה כל מכונית שקנה טראמפ, טראמפ קנה למבורגיני

יש לנו שני חברה שעשו קניות. נסרטט- 

סרטטנו את סלי הקניות שלהם, עם המכוניות היקרות ביותר. 

 כעת, העוגן שלנו בכלל נמצא בתשובות. המילה "אם" מופיעה לפני העוגן. 
נציב את התשובות. גם כאן נהיה הילד המעצבן, וכשאומרים לנו שמשהו צריך להיות, אנחנו 

נראה שדווקא לא!

תשובה 1- אם טראמפ קנה סוסיתא ובאפט לא קנה סוסיתא, סוסיתא היא המכונית היקרה ביותר  
זה שטראמפ קנה סוסיתא לא אומר שהיא הכי יקרה. יש מצב שהוא קנה אותה, ובאפט לא, 

 והיא לא הכי יקרה. נפסול.

תשובה 2- אם באפט קנה כל מכונית שקנה טראמפ, טראמפ קנה למבורגיני
 אם באפט קנה את כל מה שטראמפ קנה, אז הוא קנה את המכונית היקרה בשוק! 

 זו גם המכונית היקרה ביותר שיש לו, ולכן זו למבורגיני. 
 לכן, המכונית היקרה בשוק היא למבורגיני. זו התשובה הנכונה. 

תשובה 3- אם טראמפ קנה למבורגיני כמו של באפט, אז למבורגיני היא המכונית היקרה ביותר
ייתכן שהוא קנה למבורגיני, אבל קנה עוד מכונית יקרה יותר. ואז למבורגיני אינה היקרה 

 ביותר! 

 ולכן נפסול.

תשובה 4- אם טראמפ קנה כל מכונית שקנה באפט, אז למבורגיני אינה המכונית היקרה ביותר
אם טראמפ קנה מה שבאפט קנה, אז הוא קנה למבורגיני. האם זה אומר שהיא לא הכי יקרה? 

יש מצב דווקא שהיא כן! נפסול את תשובה 4. 

5. )1( כיתה א' דורשת להיות עם כיתה ד' באוטובוס

 נסרטט שני אוטובוסים. 
נזכור שבכל אוטובוס יש מקום ל-4 כיתות. 

הכי יקר בשוקלמבו

טראמפבאפט
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כעת נפנה אל השאלה. זהו מבנה של שאלה מוכר במבחן. יש 4 תשובות, ויש סתירה, משהו לא 
 אפשרי אם ננסה לשלב את כל התשובות יחד. 

אנו מחפשים תשובה שאפשר להעיף, והסתירה תישאר! 

 כל פעם נעיף אחת מהתשובות, ונראה אם יש סתירה-
 

אם נעיף את תשובה 1, אז נקבל- 
תשובה 2- ג לא עם ד- ולכן- 

תשובה 3- ב עם ג, ולכן- 

תשובה 4- ד עם ב. היי! זה סותר!!!

אז אם נוותר על תשובה מספר 1, יש לנו עדיין סתירה. זה מה שחיפשנו. 

נסמן את תשובה מספר 1. 

6. )1( יש רק ילדה אחת שואדים אוהב

זה מבנה מוכר של שאלות במבחן. יש 4 תשובות שאם נחבר אותן יש סתירה. אנחנו רוצים 

להוציא תשובה והסתירה תישאר! 

ננסה לחבר תשובות- 

אם נחבר את תשובות 2,3,4- תישאר סתירה- 
יורי אוהב את חבצלת, וואדים אוהב כל ילדה שיורי אוהב, אז גם ואדים אוהב את חבצלת. וזה 

סותר את תשובה 4 שאומרת שרק ילד אחד אוהב אותה. 

לכן ניתן לסמן את תשובה 1. 

 7. )3( גורי גבוה לכל היותר מאחד החברים

זו שאלה של סידור גבהים של 4 חברים. אנחנו צריכים לראות באיזו תשובה לא השתמשנו כדי 
 למצוא את הגבהים שלהם. 

נסרטט את הגבהים, ונשים לב שהשמות שלהם הם לפי סדר אלפביתי. 

1

2

3

4

גד

גד
ב
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 נתחיל עם העוגן- תשובה 1 אומרת שאסי גבוה משני חברים בדיוק. 

ולכן- 

1

א2

3

4

 תשובה 2 אומרת שברוך גבוה לפחות משני חברים, 

 ולכן-
 הוא חייב להיות מספר 1 )כי 3 גבוה רק מאחד מהם, ו-4 לא גבוה מאף אחד(. 

ב1

א2

3

4

תשובה 3 לא עוזרת לנו, כי אם גורי גבוה מקסימום מאחד מהם, הוא יכול להיות מקום 3 אבל 
 גם מקום 4! 

 תשובה 4 עוזרת לנו להשלים את הפאזל- דגו גבוה לפחות מאחד מהם, 

 ולכן-
 הוא יהיה מקום 3. 

ב1

א2

ד3

4

וכעת ניתן להסיק שגורי מקום 4. 

הנתון בו לא נגענו הוא תשובה 3. 

8. )4( הילדה הצ'רקסית היא השנייה משמאל

 יש לנו 4 ילדים יושבים בשורה. 

נסרטט 4 מקומות- 

 העוגן מגיע בסוף הנתונים, ולפניו מופיעה המילה "אם". 
 ידוע שזה ילד אוזבקי מצד ימין. 

כדי שלא נתבלבל בצדדים, נביט בהם מאחורה )ואז הימין שלהם והימין שלנו זהה(

כעת יש שני מצבים אפשריים. ידוע כי כל אחד יושב ליד מישהו שדומה לו במשהו אחד לפחות. 

או במין או במוצא. נבדוק את שני המצבים האפשריים- 

בן

אוזבקי
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המצב הראשון- 
הוא יושב ליד מישהו דומה במוצא- 

כעת הבת האוזבקית תשב ליד הבת הצ'רקסית )כי היא לא יכולה לשבת ליד הבן הצ'רקסי, כי 
הוא שונה ממנה גם במין וגם במוצא(. 

 ואחרון נותר הבן הצ'רקסי. 

נקבל- 

המצב השני 
 הבן האוזבקי יישב ליד הבן הצ'רקסי. 

נקבל- 

כעת לידו תשב בת צ'רקסית )הבת האוזבקית לא יכולה לשבת לידו כי הם שונים גם במין וגם 
במוצא(. 

 ואחרונה נותרה הבת האוזבקית. 

הסידור השני יהיה- 

נבדוק את התשובות-

 שימו לב- כששואלים אותנו "מה בהכרח" נהיה ילד מעצבן ונראה שזה לא חייב להיות–	 

תשובה 1- הילדה האוזבקית היא השנייה משמאל- זה לא מתחייב! במצב השני היא לא! 

נפסול. 

תשובה 2- הילד הצ'רקסי הוא השני מימין- זה לא מתחייב. במצב הראשון הוא לא! נפסול. 

תשובה 3- הילד הצ'רקסי הוא השמאלי ביותר- זה לא מתחייב. במצב השני הוא לא! נפסול. 

 תשובה 4- הילדה הצ'רקסית היא השנייה משמאל- זה נכון בשני המצבים, ולכן זה מתחייב. 

נסמן את תשובה 4.

בן

אוזבקי

בת

אוזבקי

בן

אוזבקי

בת

אוזבקי

בת

צ'רקסי

בן

אוזבקי

בת

אוזבקי

בת

צ'רקסי

בן

צ'רקסי

בן

אוזבקי

בת

צ'רקסי

בן

צ'רקסי

בן

אוזבקי

בן

צ'רקסי

בן

אוזבקי

בת

אוזבקי

בת

צ'רקסי

בן

צ'רקסי


