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  'מבחן מסכם כיתה ח

  .מ מהצלע הסמוכה לה"ס 8- הצלע הארוכה במלבן גדולה ב

יתקבל ריבוע 25%- מ ואת הצלע הקצרה נאריך ב"ס 6- אם נקצר את הצלע הארוכה ב

  ?מהם אורכי צלעות המלבן

  ?מהו שטח הריבוע שהתקבל

4
 

1672 

  

 DBC=∠ABD=15 ,∠A=∠C=130∠ :נתון.התבוננו בשרטוט משמאל

ADB  

      )ל והוכחה מנומקת

 ∠ABC=∠ADC=90, AB=AD 
ABC  ∠CAD=30  מהו גודלה של∠BAC ?נמקו.  BC=BD ) במקום הנתוןAB=AD(  ABC?  

C 

זקוקים לעזרה במתמטיקה

  1' שאלה מס

הצלע הארוכה במלבן גדולה ב

אם נקצר את הצלע הארוכה ב

מהם אורכי צלעות המלבן )א(

מהו שטח הריבוע שהתקבל )ב(

  

  2' שאלה מס

)א(
4𝑥 − 2𝑦 = 14= − 1 

 

16𝑥)ב( + 6𝑦 = 872𝑥 + 30𝑦 = 36 
  

5𝑥)ג( + 2𝑦 = 202 + 2𝑦 = 6𝑥    

  

  3' שאלה מס

DBC=∠ABD=15 ,∠A=∠C=130∠התבוננו בשרטוט משמאל
ADBהוכיחו כי  CBD

ל והוכחה מנומקת"צ, נתון: רשמו(

  4' שאלה מס

ABC=∠ADC=90, AB=AD∠ :נתון ABCDבמרובע 
ADCהוכיחו כי  )א(

CAD=30∠-אם נתון ש )ב(
BC=BDאם היה נתון כי  )ג(

ABCהאם     ADC
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  .כדי לאפשר לכל תלמידי השכבה ללמוד מתמטיקה בו זמנית
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E 

  .זמנית- כולם לומדים אנגלית בו. תלמידים 160

  .לומדים בהקבצת מצויינות

  .'לומדים בהקבצה א

  .1'לומדים בהקבצה ב

  .2'לומדים בהקבצה ב

  .'כל שאר התלמידים לומדים בהקבצה ג

  .תלמידים 20ידוע שבכיתה יכולים ללמוד מקסימום 

כדי לאפשר לכל תלמידי השכבה ללמוד מתמטיקה בו זמנית, מצאו לכמה כיתות זקוק המנהל

ABC DCE  AB=AC=DC=DE  

  .נמצאות על ישר אחד

  .E∠חשבו את גודלה של 

  .ACD∠חשבו את גודלה של 

  :נתונות הפונקציות הבאות

  .התאימו לכל פונקציה את הגרף שלה

    .A,B,Cמצאו את שיעורי הנקודות 

  .דרכים 2- ב ACBמצאו את שטח המשולש 

  .נמקו? g(x)>f(x)?  AOCעבור אילו ערכים מתקיים 

זקוקים לעזרה במתמטיקה

  5' שאלה מס

160לומדים ' בשכבת ח

לומדים בהקבצת מצויינות 45%

לומדים בהקבצה א 25%

לומדים בהקבצה ב 15%

לומדים בהקבצה ב 10%

כל שאר התלמידים לומדים בהקבצה ג

ידוע שבכיתה יכולים ללמוד מקסימום 

מצאו לכמה כיתות זקוק המנהל

  

  6' שאלה מס

DCEבשרטוט שלפניכם 
A=34 ,AB=AC=DC=DE∠נתון 

נמצאות על ישר אחד B,C,Eהנקודות 

חשבו את גודלה של  )א(

חשבו את גודלה של  )ב(

  

  

  7' שאלה מס

נתונות הפונקציות הבאות

)i(f(x)=3x+12 
)ii(g(x)=-2x-8  

התאימו לכל פונקציה את הגרף שלה )א(

מצאו את שיעורי הנקודות  )ב(

מצאו את שטח המשולש  )ג(

עבור אילו ערכים מתקיים  )ד(

AOCהאם  )ה( BOC
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  .מ"ק 10ובמציאות , מ"ס 5אורכו של קטע בתרשים הוא 

  ?התרשיםמהו קנה המידה של 

זקוקים לעזרה במתמטיקה

  8' שאלה מס

אורכו של קטע בתרשים הוא 

מהו קנה המידה של 
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  .מ

  

A(0,12) B(0,  

  .יחידות שטח

    

זקוקים לעזרה במתמטיקה

   :תשובות

מ"ס 16- מ ו"ס 8. א.1

  .ר"סמ 100. ב   

2 .1.(3,-1) 
    2 .(0.5,0)  

    3. (2,5)  

  .הוכחה. 3

  .מעלות 73. א.4

  .מעלות 34. ב   

  .הוכחה. א.5

  .מעלות 30. ב   

  .כן. ג   

  .כיתות לימוד 10. 6

  א(ii)  ב(i).א.7

A(0,12) B(0,-8) C(-4,0).ב   
יחידות שטח 40.ג   

  .x<-4.ד   

  .לא.ה   

8.1:200,000  
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