


סיפור עם מתיקה

Mathika-כל הזכויות שמורות ל

הטירה הסגולה הוא ספר נוסף שמצטרף לעולם של Mathika.  פרוייקט 
שמטרתו לקרב את עולם המתמטיקה בצורה אסתטית, מאתגרת ומותאמת 

לילדים.

הספר מגולל את סיפורו של מדען שחי בטירה נידחת, ומשלב בתוכו חידות 
המרחיבות ומאתגרות את התובנות בנושא מספרים טבעיים.  הספר מיועד 

לילדים מכיתות ב' ומעלה, אך נגיש לכל ילד ומבוגר המעוניינים בו.  

לספרונים נוספים, משחקים, חידות, סרטונים ועוד, מוזמנים לבקר באתר 
שלנו ובפייסבוק.  קריאה מהנה, אייל ויפתח.
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 זה היה עוד אחר-צהריים גשום, אבל
 מילקי הכלבלב התעקש לצאת לטיול היומי
 שלו. אחמד הסתכל על הכלבלב שלו ואמר

 באהבה, “בסדר בסדר, בוא נלך
להסתובב”.

 ככל שהתארך הטיול, הסופה הלכה
 והתחזקה ואחמד התקשה לראות מרוב
 גשם ורוח לאן הם מתקדמים. בכל דקה
 הופיעו 13 עננים נוספים בשמיים.  כמה

עננים התווספו ב-5 דקות?



 עד שהגשם נרגע, הערב כבר ירד ואחמד ומילקי מצאו את עצמם במקום לא מוכר. “אני רואה שם
 משהו, בוא נמשיך ונתקדם”, אמר אחמד והצביע אל האופק. בשמיים הופיעו 29 כוכבים חדשים בכל

 שעה. כמה כוכבים הופיעו בשמיים תוך 3 שעות? מילקי טוען שאפשר להשתמש במספר 30 כדי לחשב
בקלות, למה הוא מתכוון?



לאחר שהתקדמו כברת דרך, הם הגיעו לשביל 
רחב. מילקי סרב להמשיך ולהתקדם לאורך 

השביל, ובלית ברירה אחמד קשר את הרצועה 
לעץ קרוב והמשיך לבדו. בהמשך הדרך, 

הבחין אחמד בטירת ענק סגולה. מול שער 
הטירה עמד ילד בחולצה ירוקה והתבונן בה. 

אחמד נעמד לצידו של הילד וברך אותו 
לשלום. "שששש", לחש הילד בחדות. “אתה 
יודע מי גר פה? שמעת פעם את הסיפורים? 

לא כדאי שישמעו אותנו.”



מספרים שפעם חי כאן ילד שילדים הציקו לו 
בבית הספר. הילד סירב יום אחד להמשיך וללכת 
לבית הספר ואמר שהוא ילמד בטירה את כל מה 

שהוא צריך. 

בכל יום אי זוגי הוא למד 12 שעות מדעים, ובכל 
יום זוגי הוא למד 11 שעות מתמטיקה. כמה שעות 

הוא למד בשבוע?

 מהי הדרך הכי קלה לחשב?



 מספרים, המשיך הילד בסיפורו, שכשהתבגר
 הוא השתגע מרוב בדידות והחליט לשכפל את

 עצמו.

 הוא הזמין 72 ספרים נדירים לשם כך, אבל 13
 ספרים הלכו לאיבוד בדרך מסין. כמה ספרים

הגיעו אל הטירה?



 מהספרים שנותרו, הוא למד כיצד להכין תמיסה
 כימית בעלת תכונות שכפול. הטמפרטורה של
 התמיסה הייתה 24 מעלות. אבל לאחר שהוא
 הכניס 3 קשקשים של תנין, התמיסה החלה

לרתוח והטמפרטורה עלתה ל-63 מעלות.

בכמה מעלות העלה כל קשקש את התמיסה?



כשהתמיסה הייתה מוכנה, המדען היה צריך 
להקפיא אותה עד שיתקבל גוון אדום. ביום 
הראשון הוא הקפיא אותה למשך 19 שעות, 

ביום השני 13 שעות, וביום השלישי עוד 
מספר שעות. 

אם סה"כ התמיסה הייתה 50 שעות בהקפאה, 
כמה שעות היא הוקפאה ביום השלישי?



 המדען שתה את התמיסה, והרגיש שמשהו
 קורה בבטן שלו. לפתע, הוא חש כיווץ בבטן

 ואז פלט את השכפול.

 "היי", אמר לו השכפולון, שיצא קטן בהרבה
 מאשר היה אמור לצאת. השכפולון היה נמוך
 ב-17 סנטימטרים מהברך של המדען שהיית

 בגובה של 54 סנטימטרים.

מה היה גובה השכפולון?



אולם למרות גודלו, השכפולון הכניס המון 
שמחה לחיי המדען. היה לו עם מי לשחק, 

לשוחח, ולהמציא רעיונות חדשים ומבריקים.

לאות הערכה, המדען תלה את התמונות שלהם 
על הקיר. אורך התמונה של שכפולון היה 19 

סנטימטר, ותחתית התמונה הייתה 45 
סנטימטרים מעל הרצפה. 

באיזה גובה נתלתה התמונה?



כשהמדען הזדקן הוא החליט שהגיע הזמן 
שהוא יצא מחוץ לטירה. ובנה לעצמו זוג 

טילים, שיוכלו לקחת אותו אל החלל החיצון.

למדען היו שתי אפשרויות. להשתמש בצינור 
ששוקל 24 קילו וראש ששוקל 42 קילו, או 

בראש שוקל 42 קילו, וראש ששוקל 24 קילו. 

איזו אפשרות תשקול פחות?



 המדען החליט ליצור לעצמו גוף רובוטי כדי
 שיוכל לחיות בחלל לנצח. הוא עבד ימים

 ולילות.  הוא ניסר עצים, ריתך מתכות, וחיבר
  את חלקי הרובוט.

 בשביל לחבר את החלקים, המדען היה צריך
 12 מסמרים לרגליים, 17 מסמרים לגוף, 28

 מסמרים לזרועות, ו-33 מסמרים בשביל
 הקסדה.

   בכמה מסמרים השתמש המדען?



וכך עד היום, המדען חי לו בחלל. לפעמים 
הוא מתגעגע לשכפולון, ומנסה להציץ מרחוק 

ולהגיד לו שלום דרך חלון הטירה. 

גיל המדען היום הוא 100 שנים, והוא עזב את 
הטירה לפני 46 שנים. כשהוא מבוגר ב-40 

שנה יותר משכפולון. 

בן כמה היה שכפולון כשהמדען עזב את 
הטירה?



"והשמועות אומרות", הוסיף הילד בלחישה, "שאם 
מישהו ייכנס אי פעם לטירה, הפרופסור יהפוך אותו 

ליצורון קטן ויכלא אותו בטירה כדי ששכפולון לא יהיה 
עוד לבד". אז תיזהר, אמר הילד לאחמד, ואז הסתובב 

והחל לברוח.

הסוף.


