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 :1שאלה מספר 

 שקלים. 1500כיסאות הוא   4 –ו    שולחן 1המחיר של 

 שקלים 2500כיסאות הוא  6 –שולחנות ו  2המחיר של  

 מצא את מחיר השולחן ואת מחיר הכיסא.  . (א)

 .20% –, ומחיר השולחן עלה גם כן ב  20% –מחיר הכיסא עלה ב  .  (ב)

 כיסאות לאחר ההתייקרות ? 4 –שולחן ו  1כמה ישלם קונה בעבור         

 תשובה סופית:

  ₪ 1800)ב(        ₪ 250כיסא  ₪ 500שולחן )א( 

 

 

  :2שאלה מספר 

 .Bלמקום  Aשלפניך מוצגים הזמן והעלות של נסיעה ממקום הגרף 

 צגות נסיעה במטוס.מייצגות נסיעה ברכבת, והשתיים האחרות מיי 1-4שתיים מהנקודות 

 ברכבת וגם במטוס יש מחלקה יקרה ומחלקה זולה.

 נתון כי נסיעה ברכבת זולה יותר מנסיעה במטוס אך נמשכת יותר זמן.

 

 מבין ארבע הנסיעות , איזו נסיעה היקרה ביותר ? )א(. 

 עמיחי נסע ברכבת במחלקה היקרה . )ב(.  

 ף מייצגת אתשבגר 1-4איזו נקודה מבין הנקודות           

 הזמן והעלות נסיעתו ? נמק                                         

 )ג( מה הן שתי הנסיעות שההפרש בין העלויות שלהן הוא הקטן ביותר ?

 , Bלמקום  A)ד(  יש גם קו אוטובוס הנוסע ממקום 

 הנסיעה בו זולה יותר ואיטית יותר מנסיעה ברכבת.     

 ה נוספת שיכולה לייצג אתסמן בגרף נקוד     

 הזמן והעלות של נסיעה באוטובוס.       

 

 תשובה סופית:

 )ד(   בגרף     4 -ו 1נקודות )ג(     במחלקה היקרה.:  4נקודה )ב(    יותר.   היקרה:  2נקודה )א(   

 

 

  :3שאלה מספר 

 Sשטח אפשר לחשב את ה   f–ו   eואורכיהם  מאונכים זה לזה ,  ומרובע שאלכסוניב

fesבעזרת הנוסחה                                          
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   :(מכפלת אורכי האלכסונים)כלומר השטח שווה למחצית                          

 . Sסמ"ר =  100נתון מרובע שאלכסוניו מאונכים זה לזה . שטח המרובע הוא  . (א) 

 האחר( אורך האלכסון )  e את  חשב.   fס"מ =  10ד האלכסונים הוא אורך אח              

 ,   Sשטח המרובע הוא מרובע שאלכסוניו מאונכים זה לזה , נתון  . (ב)

 האחר(אורך האלכסון )  f נוסחה לחישוב . כתוב  eואורך אלכסון אחד הוא             

 . dסון שלו הוא שאורך האלכ   ,ריבוע נוסחה לחישוב שטח של כתוב  .(ג)

 תשובה סופית:

)ב(           20e)א( 
e
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 :4שאלה מספר  

 .y –נמצאת על ציר ה  Aהנקודה  .  ABCDמלבן נתון 

 )ראה ציור( x –נמצאת על ציר ה  Bוהנקודה                       

1היא  ABמשוואת הישר שעליו מונחת על הצלע      xy       

 .B –ו  Aמצא את שיעורי הנקודות  )א( 

 ,  1הוא  BC מונחת הצלע עליו ששיפוע הישר נתון כי . ()ב

 .BCמשוואת הישר מצאו את        

 .  4הוא  Cשל נקודה  x –נתון כי שיעור ה  )ג( 

 . Cשל הנקודה  y –שיעור ה ת א מצא            

 .ABCDמצא את שטח המלבן   ( ד)

 תשובה סופית:

11)ב0,1(B      )(  A)1,0()א(   xy   )3,4()ג(C   )6.)דS 

 

 

 :5שאלה מספר 

ABC  (זווית  -משולש ישרנתון  90B∢) 

          AD  הוא התיכון לניצבBC. 

∢,    BDס"מ =  6נתון:    40ADB   

 .ABאת אורך הניצב   מצא  )א(.

 .ABCאת שטח המשולש   מצא )ב(.

 .∢ ACBל הזווית דמצא את גו )ג(.

 .ABC היקף המשולש)ד(       מצא את 

 תשובה סופית:

 04.30P)ד(       ∢ 75.22ACB)ג(   204.30ABCS)ב(    034.5AB   )א(

 

  :6שאלה מספר 

 הציונים בתנ"ך בכיתה מסוימת.בטבלה שלפניך  מתוארת ההתפלגות 

 

 95 85 75 הציון

 2 3 5 מספר תלמידים

 

 ( מהו ממוצע הציונים בכיתה ?1) )א(.

 ( מהו ציון השכיח ?2)            

 .85ערערו על ציונם . הערעור התקבל וציונם הועלה לציון  75מהתלמידים שציונם היה  3 )ב(. 

 ( מהו ממוצע הציונים החדש בכיתה )לאחר הערעור( ?1)           

 ( מהו חציון הציונים לאחר הערעור ?2)           

 ים צורף ציון של תלמיד נוסף. (  לציונים של כל התלמיד3)           

 (.1התלמידים גדל לעומת הממוצע שחישבת בסעיף ב) 11נמצא כי ממוצע הציונים של                  

 . האם ניר צודק ? נמק 85 –ניר טען כי הציון של תלמיד הנוסף גבוה מ                  

 תשובה סופית:

 ניר צודק( 3)ב  xחציון85( 2ב)   82x(  1ב)      75(  2א)  82x(  1)א
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