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  מחצית שנייה

                                                                                                                             A 

 C  

  ?))ב(סעיף (לבין מחיר המוצר אחרי ההוזלה 

  ?בגביע זה' מהי כמות גבינת הקוטג
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מחצית שנייה' במתמטיקה לכיתה חמבחן 

                                                                                                                                            

  .ABCשוקיים -זווית ושווה- בשרטוט שלפניכם משולש ישר

  .רשמו ביטוי לשטח המשולש

  .ABחשבו את אורך השוק , ר"סמ 50אם שטחו של המשולש הוא 

 AC.  Bחשבו את אורך היתר 

  ?מהו מחירו החדש. 10%-ח התייקר ב"ש 55

  ?מהו מחירו החדש. 10%- ח הוזל ב"ש 55

לבין מחיר המוצר אחרי ההוזלה ) )א(סעיף (מהו ההפרש בין מחיר המוצר אחרי ההתייקרות 

  .שומן 15%

  ?מהי כמות השומן בגביע', גרם גבינת קוטג 120

מהי כמות גבינת הקוטג, גרם שומן 6יש ' אם בגביע מסויים של גבינת קוטג

  .'גביעי קוטג

  .נמקו, בחרו בתשובה הנכונה

  .45%אחוז השומן בכל הגביעים יחד הוא 

  .15%ל הגביעים יחד הוא 

  .וערבבתי אותם' גביעי גבינת קוטג

  .גרם 200משקל גביע אחד הוא 

  .נמקו? מהי כמות השומן

זקוקים לעזרה במתמטיקה

  

               1' שאלה מס

בשרטוט שלפניכם משולש ישר

רשמו ביטוי לשטח המשולש) א(

אם שטחו של המשולש הוא ) ב(

חשבו את אורך היתר ) ג(

  

  2' שאלה מס

55מוצר שמחירו  )א(

55מוצר שמחירו  )ב(

מהו ההפרש בין מחיר המוצר אחרי ההתייקרות  )ג(

  

  3' שאלה מס

%יש ' בכל גביע קוטג

120אם בגביע יש  )א(

אם בגביע מסויים של גבינת קוטג )ב(

גביעי קוטג 3אישה קנתה  )ג(

בחרו בתשובה הנכונה     

)i(  אחוז השומן בכל הגביעים יחד הוא

)ii (ל הגביעים יחד הוא אחוז השומן בכ

גביעי גבינת קוטג 10קניתי  )ד(

משקל גביע אחד הוא       

מהי כמות השומן      
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K 

  מ"ס 10

  .1:2שוקיים היחס בין זווית הראש לזווית הבסיס הוא 

  .שוקיים תהיה חדה

  .ישרה או קהה

  A  

 D   
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P  10 
 מ"ס

  .לא נכון/נכוןוענה 

  .זווית הראש לא יכולה להיות ישרה, שוקיים

  .שוקיים-הוא משולש שווה 42°, 96°הן משולש ששתיים מזויותיו 

שוקיים היחס בין זווית הראש לזווית הבסיס הוא -זווית ושווה

שוקיים תהיה חדה-לא ייתכן שהזווית הצמודה לזווית הבסיס במשולש שווה

ישרה או קהה, לה להיות חדהשוקיים יכו-הזווית הצמודה לזווית הראש במשולש שווה

                                                                             B  

ABK 
 C  )ל והוכחה מנומקת

12−  :המשוואות
  

8 
𝑦 = 2𝑥3(2𝑥 + 12) − 2 = 2( 

זקוקים לעזרה במתמטיקה

  4' שאלה מס

וענה , קרא כל טענה

שוקיים- במשולש שווה )א(

משולש ששתיים מזויותיו  )ב(

זווית ושווה- במשולש ישר )ג(

לא ייתכן שהזווית הצמודה לזווית הבסיס במשולש שווה )ד(

הזווית הצמודה לזווית הראש במשולש שווה )ה(

  

                                                                             5' שאלה מס

ABCD הוא ריבוע.  

 AK=PC=מ"ס 10

ABK≅CBPהוכיחו כי 
ל והוכחה מנומקת"צ, רשמו נתון(

  

  6' שאלה מס

המשוואותפתור את 

)א(
12 + 2𝑥 = −30𝑦 =  

  

)ב(
8𝑥 + 10𝑦 = 50𝑦 =  

 
𝑥(2𝑥)ג( + 10) − 2𝑦 
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  .שעות 3ואחר כך ירדו מההר במשך 

  .שעות ואחר כך ירדו מההר במשך שעתיים

  .בשני הימים הילדים טיפסו באותה מהירות ובשני הימים ירדו מההר באותה מהירות
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  .יצאו לטיול שנתי ליומיים

ואחר כך ירדו מההר במשך , שעות 4.5ביום הראשון טיפסו במעלה ההר במשך 

  .מ"ק 24כ עברו דרך של 

שעות ואחר כך ירדו מההר במשך שעתיים 3.5לטיול טיפסו במעלה הר אחר במשך 

  .מ"ק 17כ עברו דרך של 

  ?מהי המהירות שבה טיפסו ומהי מהירותם בירידה

בשני הימים הילדים טיפסו באותה מהירות ובשני הימים ירדו מההר באותה מהירות

זקוקים לעזרה במתמטיקה

  7' שאלה מס

יצאו לטיול שנתי ליומיים 4' תלמידי כיתה ח

ביום הראשון טיפסו במעלה ההר במשך 

כ עברו דרך של "בסה

לטיול טיפסו במעלה הר אחר במשך ביום השני 

כ עברו דרך של "בסה

מהי המהירות שבה טיפסו ומהי מהירותם בירידה

בשני הימים הילדים טיפסו באותה מהירות ובשני הימים ירדו מההר באותה מהירות :הערה
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  .ש
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  נכון.נכון    ה

  נכון

ש"קמ 5וירדו מההר במהירות , ש"קמ 2ההר במהירות הילדים טיפסו על 

זקוקים לעזרה במתמטיקה

  :תשובות

  .א .1

  מ"ס 10.ב   

  מ"ס 200√.ג   

  

  ח"ש 60.5.א .2

  ח"ש 49.5.ב    

  ח"ש 11.ג    

  20%.ד    

  גרם 18.א .3

  גרם 40.ב    

 (ii).ג    

  גרם 300.ד   

נכון    ה.לא נכון   ג.א .4

נכון.נכון        ד.ב    

  הוכחה .5

 (15,5).א .6

 (5,1).ב    

 (⅔4-,⅓2-).ג    

הילדים טיפסו על  .7
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