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  2 -  מחצית ראשונה

  .נמקו

  .נמק

מהו מספר התפוחים ומהו מספר האגסים 
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מחצית ראשונה' כיתה חבמתמטיקה למבחן 

  .היקף משולש שווה צלעות שווה להיקף מלבן

  .מ מצלע המשולש"ס 2- הצלע הארוכה במלבן גדולה ב

  .מ מצלע המשולש"ס 10-הצלע הסמוכה לה קטנה ב

  .מצאו את אורך צלע המשולש

  .חשבו את שטח המלבן

  .ממחיר עוגהח "ש 10- מחיר סוכריה זולה ב

  .ח"ש 90- סוכריות ב 3

  ?מה מחיר עוגה ומה מחיר סוכריה

נמקו? עוגות וסוכריה 4האם יוכל לקנות . ח"ש 60ברשותו של התלמיד 

  .תפוחים ואגסים

נמק? 2:3האם ייתכן שהיחס בין מספר התפוחים למספר האגסים הוא 

מהו מספר התפוחים ומהו מספר האגסים . רצונך יחס אפשרי בין מספר התפוחים למספר האגסים
  .הראה דרך חישוב? 

  . מאורך הצלע הסמוכה לה 4אורך צלע של מלבן הוא פי 

  ?מהו היחס בין אורך הצלע הארוכה לאורך הצלע הקצרה

  ?להיקף המלבן מהו היחס בין אורך הצלע הקצרה

  .מ חשב את אורכי צלעותיו"ס 50נתון כי היקף המלבן הוא 

זקוקים לעזרה במתמטיקה

  

  1' שאלה מס

היקף משולש שווה צלעות שווה להיקף מלבן

הצלע הארוכה במלבן גדולה ב

הצלע הסמוכה לה קטנה ב

מצאו את אורך צלע המשולש. א

חשבו את שטח המלבן. ב

  

  2' שאלה מס

מחיר סוכריה זולה ב

3-עוגות ו 5ילד קנה 

מה מחיר עוגה ומה מחיר סוכריה. א

ברשותו של התלמיד .ב

  

  3' שאלה מס

תפוחים ואגסים 12בארגז 

האם ייתכן שהיחס בין מספר התפוחים למספר האגסים הוא . א

רצונך יחס אפשרי בין מספר התפוחים למספר האגסיםרשום כ. ב
? לפי היחס שרשמת

  

 4' שאלה מס

אורך צלע של מלבן הוא פי 

מהו היחס בין אורך הצלע הארוכה לאורך הצלע הקצרה. א

מהו היחס בין אורך הצלע הקצרה. ב

נתון כי היקף המלבן הוא . ג
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A                                                                                                    

O                                                  B                                                   

  

  ?האם הגרף מתאר פונקציה עולה או יורדת

  ______: היא  x-נקודת החיתוך של הגרף עם ציר ה

  ______: היא y-נקודת החיתוך של הגרף עם ציר ה

  .הסבר תשובתך. ____: המשורטט הוא

  .הסבר תשובתך. את משוואת הישר

  .נמק בשני אופנים? נמצאת על הישר  (2,1)

  ______: תחום השליליות של הפונקציה הוא

 ?OB-ל AOמהו היחס בין בין

זקוקים לעזרה במתמטיקה

  5' שאלה מס

  

  

  

  

  

 

                                                                                               

  

  

  

                                                 

  

  

  

האם הגרף מתאר פונקציה עולה או יורדת. א

נקודת החיתוך של הגרף עם ציר ה. ב

נקודת החיתוך של הגרף עם ציר ה. ג

המשורטט הואשיפוע הישר . ד

את משוואת הישר 5' שאלה מס. ה

 (2,1)האם הנקודה . ו

תחום השליליות של הפונקציה הוא. ז

מהו היחס בין בין. ח
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  .ועובר בראשית הצירים

  .נמק תשובתך'? ב - ו' האם ייתכן שנקודה מסויימת תמצא על שני הישרים שמצאת בסעיפים א

(6,20).  
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  .(4-,1)ועובר בנקודה   3-מצא משוואת ישר ששיפועו 

ועובר בראשית הצירים' מצא משוואת ישר המקביל לישר שמצאת בסעיף א

האם ייתכן שנקודה מסויימת תמצא על שני הישרים שמצאת בסעיפים א

  .(6,16)-ו (4,5)מצא משוואת ישר העובר בנקודות 

(6,20)ר דרך הנקודה מצא משוואת ישר המקביל לישר שמצאת ועוב

  .במשוואות הבאות

9(2x+26)-5(4x 

7(2x-4)+(x- 

-3(-16+8x) 

9(2x 

10-4(x-4)=2(3x+⃝ 

  ?x=1יהיה כדי שפתרון המשוואה  ⃝-איזה מספר יש להציב ב

  .ביטוי אלגברי כך שלמשוואה לא יהיה פתרון

  .ביטוי אלגברי כך שלמשוואה יהיו אינסוף פתרונות

זקוקים לעזרה במתמטיקה

  6' שאלה מס

מצא משוואת ישר ששיפועו . א

מצא משוואת ישר המקביל לישר שמצאת בסעיף א. ב

האם ייתכן שנקודה מסויימת תמצא על שני הישרים שמצאת בסעיפים א. ג

מצא משוואת ישר העובר בנקודות ). i. (ד

   )ii .(מצא משוואת ישר המקביל לישר שמצאת ועוב

  

  

  7' שאלה מס

במשוואות הבאות xמצא את 

18x=8x+20-(4x-2)5.א

(2x-16)5=(20-)(3-.ב

16+8x)-2-7(10-6x)=2x.ג

6-=(18-12x)-(2x-10)9.ד

  

  

  8' שאלה מס

(⃝נתונה המשוואה 

איזה מספר יש להציב ב.א

ביטוי אלגברי כך שלמשוואה לא יהיה פתרון ⃝- הציבו ב. ב

ביטוי אלגברי כך שלמשוואה יהיו אינסוף פתרונות ⃝-הציבו ב. ג
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  .5סוכריה 

  .ח"ש 65כי הסכום של זה הוא 

  .אגסים 6, תפוחים

.  

  

x=32/5  

זקוקים לעזרה במתמטיקה

  :תשובות

  מ"ס 16.א .1

  ר"סמ 108.ב    

סוכריה , 15עוגה .א .2

כי הסכום של זה הוא , לא.ב    

  .לא.א .3

תפוחים 6. 1:1.ב    

  4:1.א .4

  1:10.ב   

.מ"ס 20, מ"ס 5.ג   

  .יורדת.א .5

 (2.5,0).ב    

  (0,5).ג    

  2-.ד    

 y=-2x+5.ה    

  .כן.ו    

 x>2.5 .ז    

  2:1.ח    

 y=-3x-1.א .6

 y=-3x.ב    

  .לא.ג   

 i(y=5x-15.(ד    

      )ii(y=5x-10  

  x=28.ב    x=8.א .7

x=32/5.ד  x=1.5.ג    

  8=⃝.א .8

  5x-.ב    

  13-5x.ג    
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