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  מחצית ראשונה

  .ח ממחיר משולש פיצה ללא תוספות

  .ח"ש 42משולשי פיצה ללא תוספות ושילמה 

  ?של משולש פיצה עם פטריות ומהו מחירו של משולש פיצה ללא תוספות
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מחצית ראשונה' כיתה חל במתמטיקה מבחן
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ח ממחיר משולש פיצה ללא תוספות"ש 4- מחיר משולש פיצה עם פטריות גדול ב
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של משולש פיצה עם פטריות ומהו מחירו של משולש פיצה ללא תוספות
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  .מהמספר שבחרתי 6קיבלתי תוצאה הגדולה פי 

  ?מהו המספר שבחרתי
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  .נמק? מהו היחס בין שטח המלבן במציאות לשטח המלבן שבשרטוט
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  .בכד יש כדורים אדומים וכדורים כחולים

  .ההסתברות להוציא כדור אדום מהכד היא  

  .ונמק

  .מכלל הכדורים בכד  הכדורים הכחולים מהווים  

7:3היחס בין מספר הכדורים האדומים למספר הכדורים הכחולים בכד הוא 

  .אי אפשר לדעת כמה כדורים בכד

  .7:10היחס בין מספר הכדורים הכחולים לכלל הכדורים בכד הוא 

  .רשמו טבלת ערכים מתאימה, לכל אחת ממשוואות הישרים הבאות

 

  .אחתשרטטו את שלושת הגרפים על מערכת צירים 

  ?מה משותף לכל הגרפים ששרטטתם

 y=3x-7: נתונה משוואת הישר

  :השלימו את הטבלה הבאה

 .שרטטו את גרף הפונקציה

  .הראו דרך פתרון? איזה מהנקודות הבאות נמצאות על גרף הפונקציה
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בכד יש כדורים אדומים וכדורים כחולים

ההסתברות להוציא כדור אדום מהכד היא  

ונמקלא נכון /נכוןרשום 

הכדורים הכחולים מהווים   )א(

היחס בין מספר הכדורים האדומים למספר הכדורים הכחולים בכד הוא  )ב(

אי אפשר לדעת כמה כדורים בכד )ג(

היחס בין מספר הכדורים הכחולים לכלל הכדורים בכד הוא  )ד(
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לכל אחת ממשוואות הישרים הבאות )א(
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  )תשובה אחת תתקבל
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  .אין פתרון, x≠0,x≠4.ד             

  .אינסוף פתרונות, x≠-3.ה             

 x≠1,x=0.ו.     

  10 –פיצה עם פטריות , 6 –פיצה ללא תוספות 

  

  .כל טבלת ערכים מתאימה תתקבל

   

תשובה אחת תתקבל(כל הגרפים עוברים בראשית הצירים , כל הגרפים עולים
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