
 
 

 
 :תכונות חלוקהפתרונות 

 
 (. הסבר:3התשובה הנכונה היא ) .1

זוגי. נפתור פעם אחת בעזרת -זוגי. נעבור על הביטויים ונבזוק איזה מהם אי-הוא מספר אי xידוע כי 

 בביטויים.  xזוגי במקום -החוקים ופעם שניה בעזרת הצבת מספר אי

( 1תשובה )
2x 6x 9  ,-  9  ,6הוא אי זוגיx ( 6הוא זוגי מכיוון שזוהי מכפלה בעלת מספר זוגי ,)

2x  אי זוגי+זוגי+אי זוגי=זוגי. התשובה נפסלה.הבסיס אי זוגי. שהוא אי זוגי משום 

xנציב  1:
21 6 1 9 16    .הביטוי זוגי. התשובה נפסלה 

( 2תשובה )
2x x ,

2x הוא אי זוגי משום הבסיס אי זוגי ,x  זוגי.  אי זוגי + אי זוגי . זוגי הוא אי=

 התשובה נפסלת.

xנציב  1 :
21 1 2  .הביטוי זוגי. התשובה נפסלה 

3x (3תשובה ) 2 ,2  3הוא זוגיx   .הוא מכפלה של מספרים אי זוגיים ולכן אי זוגי 

 = אי זוגי. התשובה נכונה. זוגי + אי זוגי

xנציב  1:3 1 2 5   זוגי. התשובה נכונה.-הביטוי אי 

 (4תשובה )
22x 2x ,x2 ( 2הוא זוגי מכיוון שזוהי מכפלה בעלת מספר זוגי , )

22x הוא זוגי מכיוון

 התשובה נפסלת. (. זוגי+זוגי=זוגי.2שזוהי מכפלה בעלת מספר זוגי )

xנציב  1 :
22 1 2 4   .הביטוי זוגי התשובה נפסלת 

 

 (. הסבר:1התשובה הנכונה היא ) .2

הוא מספר זוגי. נעבור על הביטויים ונבזוק איזה מהם זוגי. נפתור פעם אחת בעזרת  xידוע כי 

 בביטויים.  xהחוקים ופעם שניה בעזרת הצבת מספר זוגי במקום 

( 1תשובה )
2x 6x 9  ,-  9  ,6הוא אי זוגיx ( 6הוא זוגי מכיוון שזוהי מכפלה בעלת מספר זוגי ,)

2x  .ה.כונזוגי. התשובה נאי אי זוגי+זוגי+ זוגי=הוא זוגי משום שהבסיס זוגי 

xנציב  2:
22 6 2 9 25     הכונזוגי. התשובה נאי הביטוי  

( 2תשובה )
2x x ,

2x הוא זוגי משום הבסיס זוגי ,x  זוגי. התשובה נפסלת. זוגי + הוא זוגי.  זוגי= 

xנציב  2 :
22 2 6  .הביטוי זוגי. התשובה נפסלה 

3x (3תשובה ) 2 ,2  3הוא זוגיx  ( הוא מכפלה בעלת מספר זוגי(x   .ולכן זוגית 

 =זוגי. התשובה נפסלת. זוגי + זוגי

xנציב  2:3 2 2 8   .הביטוי זוגי. התשובה נפסלה 

 (4תשובה )
22x 2x ,x2 ( 2הוא זוגי מכיוון שזוהי מכפלה בעלת מספר זוגי , )

22x הוא זוגי מכיוון

 התשובה נפסלת. (. זוגי+זוגי=זוגי.2שזוהי מכפלה בעלת מספר זוגי )

xנציב  2 :
22 2 2 2 12    .הביטוי זוגי התשובה נפסלת 

 

 (. הסבר:2התשובה הנכונה היא ) .3

זוגי. נפתור פעם אחת בעזרת -זוגי. נעבור על הביטויים ונבזוק איזה מהם אי-הוא מספר אי xידוע כי 

 בביטויים.  xזוגי במקום -החוקים ופעם שניה בעזרת הצבת מספר אי



 
 

( 1תשובה )
2x ,

2x .התשובה נפסלה. הוא אי זוגי משום שהבסיס אי זוגי 

xנציב  1:
21 1 .הביטוי אי זוגי. התשובה נפסלה 

( 2תשובה )
2x x ,

2x הוא אי זוגי משום הבסיס אי זוגי ,x  זוגי.  אי זוגי + הוא אי זוגי.  אי זוגי=

 התשובה נכונה.

xנציב  1 :
21 1 2  .הביטוי זוגי. התשובה נכונה 

3x (3תשובה ) 2 ,2  3הוא זוגיx   .הוא מכפלה של מספרים אי זוגיים ולכן אי זוגי 

 = אי זוגי. התשובה נפסלת. זוגי + אי זוגי

xנציב  1:3 1 2 5   זוגי. התשובה נפסלת.-הביטוי אי 

 (4תשובה )
22x 2x ,x   ,הוא אי זוגי

22x( אי 2הוא זוגי מכיוון שזוהי מכפלה בעלת מספר זוגי .)

 התשובה נפסלת. זוגי+זוגי= אי זוגי.

xנציב  1 :
22 1 1 3   .הביטוי אי זוגי התשובה נפסלת 

 


