
 
 

 
 :תכונות חלוקהפתרונות 

 
במבחן כאשר נקבל שאלות מסוג זה )מי מתחלק? מי לא מתחלק? מי ראשוני וכו'(, אין צורך לבזבז זמן יקר 

 ולבדוק את כל התשובות.

 ברגע שהגענו לתשובה העונה להגדרות נסמן אותה ונמשיך הלאה.

מגמתי וחלקי עד שמתקבלת התשובה ההסברים נועדו לשקף הלך רוח זה ולכן המעבר על התשובות הוא 

 הנכונה.

 

 (2התשובה הנכונה היא ) .1

 . 3-הוא מספר אשר סכום ספרותיו מתחלק ב 3-מספר אשר מתחלק ב

 3-לא מתחלק ב – 5סכום ספרות  –( 1תשובה )

 זוהי התשובה הנכונה – 3-מתחלק ב – 6סכום ספרות  –( 2תשובה )

 

 

 (3התשובה הנכונה היא ) .2

 בעצמו. 4-מתחלק ב 4-ותיו הימניות מהוות מספר המתחלק במספר אשר שתי ספר

 כדי להבין מדוע( 14-ו 60 -)ניתן לפרק  ל 4-לא מתחלק ב 74 –( 1תשובה )

 4-לא מתחלק ב 30 –( 2תשובה )

 זוהי התשובה הנכונה – 4-מתחלק ב 176ולכן גם  4-מתחלק ב – 76 –( 3תשובה )

 

 (3התשובה הנכונה היא ) .3

 בנפרד.  2-וב 3-המספר צריך להתחלק ב 6-על מנת להתחלק ב

 6-וגם לא ב 2-לא מתחלק ב 215אי זוגית ולכן  –( 1תשובה )

 6-ולא ב 3-לא מתחלק ב 260ולכן  8זוגית אך סכום הספרות הוא  –( 2תשובה )

זוהי  – 6-ולכן גם ב 3-וב 2-ולכן מתחלק ב 9הוא זוגי ובעל סכום ספרות  1314 –( 3תשובה )

 התשובה הנכונה.

 

 (2התשובה הנכונה היא ) .4

)אפשר להחסיר מהמספר ללא ספרת האחדות את  7-לצערנו הרב, אין סימן קל להתחלקות ב

אבל זה ארוך ומיותר במקרה  7-ולראות אם התוצאה מתחלקת ב 2-ספרת האחדות מוכפלת ב

 שלפנינו(

 .7-ם בהיות והמספרים קלים יחסית, עדיף פשוט לנסות ולחלק אות

 7-אשר אינו מתחלק ב 47ועוד  70-ניתן לפיצול כ 117 –( 1תשובה )

 ולכן זו התשובה הנכונה! 7-אשר מתחלקים ב 42ועוד  70 -ניתן להצגה כ 112 –( 2תשובה )

 

 (2התשובה הנכונה היא ) .5

 בעצמו. 8-מתחלק ב 8-מספר אשר שלוש ספרותיו הימניות יוצרות מספר המתחלק ב

 לא( 46כן אבל  20) 8-לא מתחלק ב 246 –( 1תשובה )

 ולכן זוהי התשובה הנכונה! 200+80+16 – 8-מתחלק ב 296 –( 2תשובה )

 

 



 
 

 (2התשובה הנכונה היא ) .6

 9-מתחלק ב 9-מספר אשר סכום ספרותיו הוא מספר המתחלק ב

 9-לא מתחלק ב – 6סכום ספרות  –( 1תשובה )

 זוהי התשובה הנכונה. – 9-מתחלק ב – 9סכום ספרות  –( 2תשובה )

 

 

 (1התשובה הנכונה היא )  .7

-ו 3 –לגורמים קלים לבדיקה. במקרה זה  12נפרק את  –בדיוק כמו במקרה של השאלה הקודמת 

4. 

 1212( ולכן 6)סכום ספרות  3-(, מתחלק ב4-מתחלק ב 12) 4-מתחלקת ב – 1212 –( 1תשובה )

 אגב( וזוהי התשובה הנכונה. 101)התוצאה היא  12-מתחלק ב

 

 (1התשובה הנכונה היא ) .8

 ולכן נבדוק איזו תשובה מתחלקת בכל הגורמים הללו בנפרד. 5, 4, 3 -מתפרק ל 60

 4-( מתחלק ב6)סכום ספרות  3-מתחלק ב (,0)ספרת אחדות  5-מתחלק ב – 4020 –( 1תשובה )

 וזוהי התשובה הנכונה. 4-מתחלק ב 4020( ולכן 20-ו 4000)

  



 
 

 

 (4התשובה הנכונה היא ) .9

 2-ו 9-מתפרק ל 18

 18-לא מתחלק ב 460( ולכן 9-)סכום ספרות לא מתחלק ב 9-לא מתחלקת ב –( 1תשובה )

 18-ולכן לא ב 9-לא מתחלק ב – 16סכום ספרות  –( 2תשובה )

 18-ולא ב 9-לא מתחלק ב – 11סכום ספרות  –( 3תשובה )

 אבל שיהיה.. 4תשובות ולכן נסמן את  3עקרונית פסלנו  –זוהי התשובה הנכונה  –( 4תשובה )

 18-ומספר זוגי תואם התחלקות ב 9סכום ספרות 

 

 (2התשובה הנכונה היא ) .10

וניותו של מספר נתון ולכן ננסה לפסול תשובות במהירות אין שיטה אלגברית קלה לבדיקת ראש

 על ידי מציאת גורמים שהם מתחלקים בהם.

 לא ראשוני – 7-מתחלק ב 49 –( 1תשובה )

 לא ראשוני – 5-מתחלק ב 45 –( 3תשובה )

 לא ראשוני – 2-מתחלק ב 46 –( 4תשובה )

 ( היא התשובה הנכונה.2לכן תשובה )

 

 (4התשובה הנכונה היא ) .11

 כדי למצוא מספר שאינו ראשוני עלינו לחפש תשובה אשר מתחלקת בבירור במספר אחר.

 6( הוא בעל סכום ספרות של 4)תשובה  51ונראה כי  3-היות ואף תשובה אינה זוגית ננסה לחלק ב

 ואינו ראשוני בוודאות. 3-ולכן מתחלק ב

 
 


