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מה מביני תלמידינו במושג
'אינדוקציה'
יונת אחיטוב
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החלק המוק כא בסוגריי אינו נחו לגו ההוכחה ,אבל מראה
שהתלמיד הרגיש צור להבהיר את המעבר מ  nל  ,n + 2תו
דילוג על .n + 1
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ב.

כמו שכבר שמנו לב בסעי א,
רק טענה מספר  2נכונה ,בגלל
שהמכפלה של  10 kב  100וב 10,000
וכ הלאה ,בתוספת  1חלקי  11תית לנו,
ורק היא ,מספר של  ,ו  100ו 10,000
ה  10 2ו  10 4ייצור לנו 10 3 :ו , 10 5
)וג  , 10 7במקרה של עשרה מיליו (,
וכפי שאנו רואי במקרה הזה  nנשאר
אי זוגי) .כי הוא היה אי זוגי בהתחלה,
 ,1יישאר אי זוגי כי כל הזמ נוסי לו .(2

וכא מוסי הפותר הערה חשובה ומפתיעה ביותר ,וא
מדגיש אותה במסגרת:
הוכחתי בדר הגיונית ולא בדר של אינדוקציה
ובכ  ,מהי הוכחה בדר האינדוקציה? ומה טיב יכולתו
המתמטית של תלמיד אלמוני ומיוחד זה? וא כבר
'בגרות' איזה ציו היית נותני לפתרו כזה?
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