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1682 נתונה הפונקציה:  xxy 

 . y  -הנקודה המשותפת לגרף הפונקציה ולציר ה  שיעורי  מצא את .(א)

 .x  -הנקודה המשותפת לגרף הפונקציה ולציר השיעורי מצא את  .(ב)

 ? בין ראשית הציריםו  שמצאת בסעיף ב'ן הנקודה מהו המרחק בי .(ג)

 :תשובה סופית

 יחידות 4)ג(   )0,4()ב(   )16,0(  )א(  
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 ספרים,  תשלום עבורגרף שלפניך מתאר ה

 .קונים הספרים ש מספרלפי 

 ג:–וענה על הסעיפים א  עיין בגרף

 

 

 ? ספרים 25כמה משלמים כשקונים   .(א)

 15 - משלמים עבור כל אחד מכמה  .(ב)

 פרט את חישוביך ? הספרים הראשונים             

  כל אחד מהספרים בתחוםמשלמים עבור כמה  .(ג)

 ? פרט את חישוביךספרים.  25  -ספרים ל  15שבין                

 

  

 :ופיתתשובה ס

           ₪ .20)ג(    ₪ 40)ב(            ₪ . 800  )א(  
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2)(נוסחה:  כדי למצוא שטח מעטפת של תיבה, משתמשים  ב bacM   ,  

 הוא אורך בסיס התיבה  aכאשר               

                        b   הוא רוחב בסיס התיבה 

                         c  .הוא גובה התיבה 

 . b -ו   M   , aבאמצעות   cבטא את   .(א)

 .   M= סמ"ר  b         33= ס"מ  a       5 ס"מ  =  6אם נתון:    cחשב את   .(ב)

cba  ות , כלומר  שו  הוא שטח המעטפת של תיבה שכל צלעותיה  M .(ג)  

 . aבאמצעות     Mבטא את              
 

 :תשובה סופית

  )א(  
)(2 ba

M
C


            )ב(C5.1           )24)גaM  
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 נתון מרובע שקדקודיו הם:

           D(0,-4)   ,C(-3,0)    ,B(0,4)   ,A(3,0) . 

 .    הראה שהמרובע הוא מעוין.(א)

 .BDC.     מצא את שטח המשולש (ב)

 מעוין. .    מצא את שטח ה(ג)

 :תשובה סופית

 Sמעוין24)ג(      12BDCS)ב(     המרובע הוא מעוין.)א(   
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  DEFבמשולש  

 . DKהוא    EFהגובה לצלע   

 ,   EKס"מ =   2:  נתון

 )ראה ציור(.  KFס"מ =   4         

 סמ"ר.  36הוא    DEFשטח המשולש  

 .DK. חשב את אורך הגובה (א)

 .KFD  יתוזושל הגודל החשב את . (ב)

 :תשובה סופית

 ∢056.71KFD)ב(       12DK)א(   
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  .בכיתה גובה של כל התלמידים הנוכחיםאת היום אחד מדדו  בכתה מסוימת 

  ס"מ. 160 צע של הבנות היההגובה הממוו    ס"מ. 170הגובה הממוצע של הבנים היה  נמצא כי 

 גובהם, מדדו את  למחרת, הגיעו לכתה כאשר הם באותו יום, היו חסרים שני תלמידים, 

  .שבו מחדשחוממוצעי הגבהים של הבנים ושל הבנות ו

 לא השתנה  ים, וגם הגובה הממוצע של הבננה, תלא הש ותנהגובה הממוצע של הבנמצא כי  

 ם קודם(.יו ושחושב ים ממוצעלעומת ה )

 

 שני התלמידים שהיו חסרים הם בן ובת. נתון ש.   (א)

 הסבר?  צודק הונתןהאם י , ס"מ 170 שהיה חסר הוא אמר שגובהו של הבן הונתן י      

 

 בנים. םחסרים ההשני התלמידים ש נתוןאם .  (ב)

 נמק ?  גובה של התלמיד השניה ומה ס"מ. 172 הוא של אחד מהם הגובה ו      

 :ה סופיתתשוב

 168 גובה התלמיד השני הוא :)ב(      צודק הונתןי)א(   

 


