בס"ד

בס"ד

א .משוואות וטכניקה אלגברית
.1

תשובות:

 .2פתור את מערכות המשוואות הבאות:

תשובות:

 .3פתור את האי שיוויונות הבאים :סמן את התשובה על ציר המספרים:

תשובות:

 .4משוואות עם חוק הפילוג :פתור את המשוואות הבאות:

תשובות:

.5

תשובות:

ב .בעיות מילוליות :בעיות תנועה (תשובות בסוף מקבץ זה)
( )1המרחק מים המלח למפעל " חיפה כימיקלים " הוא  480ק"מ .רכבת ריקה יוצאת מים המלח
לחיפה במהירות  110קמ"ש .שעתיים אחריה יוצאת רכבת מלאה מחיפה לים המלח במהירות 150
קמ"ש.
באיזה מרחק מחיפה יחלפו שתי הרכבות זו על פני זו?
()2

()3

()4

()5

()6

()7

.8

.9

.10

.11

תשובות:
 150 )1ק"מ )2 .שעתיים 45 )3 .קמ"ש 270 ,ק"מ 4 )4 .קמ"ש ו 5 -קמ"ש 8 ,ק"מ ו 10 -ק"מ.
 20 )5קמ"ש ו 25 -קמ"ש 100 ,ק"מ 250 )6 .קמ"ש ו 220 -קמ"ש 2200 ,ק"מ 9 )7 . 22:25 ,שעות,
 450ק"מ 36=AC.8 .ק"מ 48=BC ,ק"מ 60=X .9 .קמ"'ש 72=Y ,קמ"ש  .10רכיבה  21קמ"ש,
הליכה  4קמ"ש 60 .11 .קמ"ש 80 ,קמ"ש

ג .שאלות מילוליות כלליות
.1
 3ק"ג תפוחים ו 5 -ק"ג אגסים מחירם ביחד  25שקלים.
 4ק"ג תפוחים ו 2 -ק"ג אגסים מחירם ביחד  17שקלים.
מהו המחיר של ק"ג תפוחים ,ומהו המחיר של ק"ג אגסים?
תשובה :ק"ג תפוחים –  2.5שקלים ,ק"ג אגסים –  3.5שקלים
.2
 5ק"ג תפוחים ו 3 -ק"ג אגסים מחירם ביחד  26שקלים.
המחיר של  4ק"ג תפוחים גבוה בשקל אחד מהמחיר של  2ק"ג אגסים.
מהו המחיר של  1ק"ג תפוחים ,ומהו המחיר של  1ק"ג אגסים?
תשובה :ק"ג תפוחים –  2.5שקלים ,ק"ג אגסים –  4.5שקלים

.3
 10חבילות קפה ו 6 -חבילות סוכר מחירן ביחד  63שקלים.
מחירן של  5חבילות קפה שווה למחירן של  4חבילות סוכר.
מהו מחירה של חבילת קפה ,ומהו מחירה של חבילת סוכר?
תשובה :חבילת קפה –  3.6שקלים ,חבילת סוכר –  4.5שקלים
.4
גיל קנה  3מחברות ו 2 -עפרונות ושילם  4שקלים.
אייל קנה  5מחברות ו 4 -עפרונות ושילם  7שקלים.
קרן קנתה  4מחברות ו 3 -עפרונות .כמה שילמה קרן?
תשובה 5.5 :שקלים
.5
מחיר הכניסה למבקר במוזיאון הוא  10שקלים למבוגר ו 6 -שקלים לילד.
קבוצה של  17מבקרים שילמה בסך-הכול  122שקלים דמי כניסה.
כמה ילדים וכמה מבוגרים היו בקבוצה?
תשובה 12 :ילדים 5 ,מבוגרים
.6

תשובה:

ד .בעיות כלליות עם אחוזים:
 .7א .מחירה של החוברת היתה  xשקלים .המחיר הוזל ב.14% -
הבע באמצעות  xבכמה שקלים ירד מחיר החוברת כתוצאה מן ההוזלה.
ב .נתון כי ההוזלה של  14%הורידה את מחיר החוברת ב 7 -שקלים.
מצא ,באמצעות סעיף א או בדרך אחרת ,את מחיר החוברת לפני ההוזלה.
תשובה( :א) ( 0.14xב)  50שקלים
.8א .בהתחלת השנה הועלה המחיר המקורי של אופנוע ב ,10% -ואילו בסוף השנה הוזל המחיר
ב.10% -
נתון כי המחיר של האופנוע לאחר ההוזלה בסוף השנה היה  2970שקלים.
מצא את מחירו המקורי של האופנוע.
ב .מחירו המקורי של אופנוע אחר היה  xשקלים .האופנוע התייקר ב 10% -ולאחר מכן הוזל ב-
.10%
הבע באמצעות  xאת מחיר האופנוע לאחר שני השינויים (ההתייקרות וההוזלה).
תשובה( :א)  3000שקלים (ב) 0.99x
.9משכורתו של שלמה היתה גדולה ב 630 -שקלים ממשכורתו של אבי.
לאחר שמשכורתו של אבי הועלתה ב ,18% -קיבלו שלמה ואבי משכורת זהה.
חשב את משכורתו של שלמה.
תשובה 4130 :שקלים
.10אריה קיבל תוספת יוקר של  ,2%וכעבור חצי שנה קיבל תוספת יוקר נוספת של .4%
משכורתו של אריה לאחר התוספת השנייה גדולה ב 304 -שקלים ממשכורתו לפני התוספת
הראשונה.
א .סמן ב x -את משכורתו הראשונה של אריה ,ובטא באמצעות  xאת משכורתו לאחר התוספת
הראשונה.
ב .חשב את המשכורת הראשונה של אריה.
תשובה( :א) ( 1.02xב)  5000שקלים

.11משכורתו של יוסי גדולה ב 1800 -שקלים ממשכורתו של רון.
יוסי קיבל העלאה של  ,15%ורון קיבל העלאה של .25%
א .סמן ב x -את משכורתו של רון ,והבע באמצעות  xאת התוספת בשקלים
למשכורתו של רון ואת התוספת בשקלים למשכורתו של יוסי.
ב .התוספת בשקלים למשכורתו של רון שווה לתוספת בשקלים למשכורתו של יוסי.
חשב את משכורתו של רון.
(ב)  2700שקלים
תשובה( :א) רון –  ,0.25xיוסי – 0.15x+270
.11
מחיר ק"ג עגבניות גדול ב 20% -ממחיר ק"ג פלפלים .ראובן שילם  80שקלים
בשביל  10ק"ג עגבניות ו 8 -ק"ג פלפלים .חשב את המחיר של ק"ג פלפלים.
תשובה 4 :שקלים
.13מחירו של ארון ,כולל ההובלה לבית הלקוח ,הוא  880שקלים .אם יתייקר הארון ב10% -
ומחיר ההובלה לא ישתנה ,יהיה על הלקוח לשלם בסך-הכול  958שקלים .חשב את מחיר הארון.
תשובה :ארון –  780שקלים
 .14סכום כסף חולק כולו בין שלושה אחים .הראשון קיבל  45%מהסכום,
השני קיבל  38%מהסכום והשלישי קיבל  21,250שקלים.
מצא איזה סכום כסף חולק בין שלושת האחים.
תשובה 125,000 :שקלים
 .15בשכונת הגפן נפתחה מכבסה חדשה" :צח כשלג" .בעל המכבסה חישב ומצא כי הוצאותיו
הקבועות ליום הן  100ש"ח ,וההוצאות עבור כל קילוגרם של כביסה ,הן  1.5ש"ח .כדי
למשוך לקוחות למכבסה החדשה ,קבע בעל המכבסה מחירים זולים מאוד :על כל קילוגרם
כביסה ישלם הלקוח  4ש"ח.
א .מהי ההכנסה של בעל המכבסה ביום שבו מביאים  100ק"ג כביסה?
ב .מהו אחוז הרווח של בעל המכבסה מתוך הכנסותיו באותו יום?
ב37.5% .

תשובה :א₪ 400 .

 .16חברת ברק להפניית עובדי ניקיון בקבלנות פרסמה:
עובדים המוכנים לעבוד במשמרות,
יקבלו אצלנו תוספת בשיעור של  20%מהמשכורת,
אבל לכל היותר תוספת של  800ש"ח.
א .מר יהלומי הסכים לעבוד במשמרות וקיבל תוספת של  700ש"ח .מהי משכורתו המקורית?
ב.

גברת כספי הסכימה לעבוד במשמרות ,ומשכורתה החדשה לאחר קבלת התוספת היא 4440
ש"ח .מהי התוספת (בש"ח) למשכורתה?

ג.

החל מאיזו משכורת מקבלים העובדים תוספת של  800ש"ח?

ד.

מר ברקת השתכנע לעבוד במשמרות ,ומשכורתו החדשה לאחר קבלת התוספת היא 6000

ש"ח .מהי משכורתו המקורית?
תשובה:
א.

 3500ש"ח

ב.

 740ש"ח

ג.

 4000ש"ח

ד.

₪ 5200

 . .17מר כהן גר במושב ולו חלקת אדמה שמידותיה 55מ' 20 מ'.
מדרום וממזרח לחלקה שלו שוכנת חלקה של משפחת קדם.
מר קדם מעוניין ,מטעמים השמורים עמו ,שהחלקה שלו
מדרום תגדל על חשבון חלקתו ממזרח ,לכן הוא מציע למר
כהן להתחלף בשטחים .הוא אפילו מסכים לתת שטח גדול יותר
מהשטח שהוא מקבל.
מר כהן ומר קדם מחליטים על החלפת שטחים כפי שמתואר בסרטוט.
ב .אם  , xהמסומן בסרטוט ,הוא  10מטר ,איזה שטח ייתן מר

20

x
השטח
שמר

55

כהן
יקבל

כהן ואיזה שטח הוא יקבל?
ג .אם מר כהן ייתן  20%משטח החלקה שלו:

השטח שמר

x

כהן ייתן

 .iמה גודל השטח שייתן?
 . iiמה המידות של השטח שייתן?
 . iiiמה מידות השטח שיקבל בתמורה?
תשובה :א .ייתן  200מ"ר ויקבל  450מ"ר .ב 220 i .מ"ר  20 iiמ' ו 11 -מ'
 11 iiiמ' ו44-
.18נתון ריבוע שאורך צלעו  xס"מ .בנו מלבן ,שרוחבו קטן ב 10 -ס"מ מאורך צלע הריבוע
ואורכו שווה לאורך צלע הריבוע.
א .הבע את שטח המלבן באמצעות .x
ב .שטח המלבן הוא  3משטח הריבוע הנתון .חשב את  ,xאורך צלע הריבוע.
5

תשובה( :א) x 2 − 10 x
(ב)  25ס"מ = x
 .19לריבוע ולמלבן אותו שטח .צלע אחת של המלבן קצרה ב 2 -ס"מ מצלע הריבוע,
והצלע השנייה של המלבן ארוכה ב 3 -ס"מ מצלע הריבוע .חשב את אורך צלע הריבוע.
תשובה 6 :ס"מ
.20נתונים ריבוע ומלבן .צלע אחת של המלבן ארוכה ב 25% -מצלע הריבוע ,והצלע השנייה
של המלבן קצרה ב 15% -מצלע הריבוע .שטח המלבן הוא  68סמ"ר .חשב את צלע הריבוע.
תשובה 8 :ס"מ
 .21א .מחירו של מחשב עלה ב .18% -גודל ההתייקרות הוא  270שקלים .מצא את מחיר המחשב
לפני ההתייקרות?
ב .מחירה של חצוצרה ירד ב .14%מחיר החצוצרה אחרי הוזלה הוא  .₪ 215מה היה מחירה
המקורי?
ג .במבצע בחנות ניתנה הנחה של  20%על מוצר מסויים .מחיר המוצר הוזל ב .₪ 1200מה היה
מחירו המקורי?
תשובות :א ,₪ 1500 .ב ₪ 250 .ג.₪ 6000 .
.22

תשובות :א .ב 35%ב .ב 1/3%ג14.5% .

.23

תשובה :אחוז ההנחה שווה בשתי החנויות 12.5%
.24

תשובה :א 40 .תלמידים .ב 28 .בנים ג3/7 .

ה .פונקציה קווית (תשובות בהמשך)
 )1א) מצא את משוואת הישר ששיפועו  -2העובר דרך הנקודה (. )3 , 0
ב) האם הישר עובר דרך הנקודה )?(2,2
ג) מצא את נקודות החיתוך של הישר עם הצירים.
ד) שרטט את הישר במערכת צירים.
ה) חשב את שטח המשולש שיצר הישר עם הצירים.
)2

מצא את משוואת הישר ששיפועו  5העובר דרך הראשית .

)3

מצא את משוואת הישר ששיפועו  0העובר דרך הנקודה (. ) -2 , -7

 )4מצא את משוואת הישר העובר דרך הנקודה ) ( 2,7ומקביל לישר .-4=6x-2y
 )5רשום את משוואת הישר העובר דרך הנקודה ) ( 2,4ומקביל לישר .y=-5x+7
 )6מצא את משוואת הישר העובר דרך הראשית ,ומקביל לישר .2y=-4x+10
 )7רשום את משוואת הישר העובר דרך הנקודה (  ) 3 ,-1ומקביל לציר .x
 )8רשום את משוואת הישר העובר דרך הנקודה (  )-13 ,-7ומקביל לציר .y
 )9מצא את משוואת הישר העובר דרך  2הנקודות B ( 2,−6) :ו . A( −1, 3) −

) B (2,10ו −

). A(1,8

 )10א) מצא את משוואת הישר העובר דרך  2הנקודות:
ב) האם הישר עובר דרך הנקודה )?(2,2
ג) מצא את נקודות החיתוך של הישר עם הצירים.
ד) שרטט את הישר במערכת צירים.
ה) חשב את שטח המשולש שיצר הישר עם הצירים.
 )11נתונות הנקודות ) B (8,2ו  A(0,0) −מצא את משוואת הישר .AB

 )12מצא את משוואת הישר העובר דרך  2הנקודות B(4,−7) :ו A(3,0) −

 )13א) מצא את משוואת הישר העובר דרך הנקודות ) B(3,9ו −

). A( −9,−9

ב) האם הישר עובר דרך הנקודה )?(-2,5
ג) מצא את נקודות החיתוך של הישר עם הצירים.
ד) שרטט את הישר במערכת צירים.
ה) חשב את שטח המשולש שיצר הישר עם הצירים.
 )14א) מצא את משוואת הישר העובר דרך  2הנקודותB(−1,−6) :
ב) האם הישר עובר דרך הנקודה )?(-1, 1
ג) שרטט את הישר במערכת צירים.
ד) מצא את נקודת החיתוך של הישר עם ציר .x

ו−

). A(0,1

 )15קודקודי מרובע  ABCDהם. A(5,6) , B(7,4) , C(4,1) , D(1, 4) :
א .הראה כי .AB II CD
ב .האם מרובע  ABCDהוא מקבילית? נמק.
 )16קודקודי המרובע  ABCDהם. A(4,1) , B(5,4) , C(1,3) , D(0,0) :
א) מצא את המשוואות של ארבעת צלעות המרובע ABCD
ב) האם הצלעות  ABו CD -מקבילות זו לזו? הסבר.

)17

תשובות:
 9 , y=-2x+6 )1יח"ר )8 y=-1 )7 y=-2x )6 y=-5x+14 )5 y=3x+1 )4 y=-7 )3 y=5x )2
 16 ,y=2x+8 )10 y=-3x )9יח"ר , y=1.5x+4.5 )13 y=-7x+21 )12 y=0.25x )11
x=-13
AB: y=3x-11, BC: y=0.25x+2.75, CD: y=3x, DA: y=0.25x )16 y=7x+1 )14
)17

ו .פונקציה קווית-המשך
1
 .1הישר שמשוואתו  , y = x + 1והישר שמשוואתו  y = − x + 4יוצרים עם ציר הx-
2
משולש .ABC
א .מצא את שיעורי הקדקודים ,B ,A
ו.C-

ב .מצא את המרחק בין שני קדקודי
המשולש המונחים על ציר .x
ג.

y

B
A

חשב את שטח המשולש .ABC
A

x

A

C

A

 .2נתונות ארבע נקודות במישורD(0,-4) :
),C(0,-2) ,B(0,4) ,A(-4,-4
א.

מצא את שטח המשולש .ACD

ב.

מצא את שטח המשולש .ABD

ג.

מצא את שטח המשולש .ABC

B

y

x

C
A

D

 .3הישר שמשוואתו

y = 2x + 4

1
 ,והישר שמשוואתו x − 2
2

=y

יוצרים עם ציר ה y-משולש .GHI
y

א .מצא את שיעורי הקדקודים  ,H ,Gו.I -

G

ב .מצא את המרחק בין שני קדקודי המשולש המונחים על ציר .y
ג .הקדקוד  Hמעבירים אנך לציר  .yמצא את אורך האנך בין הקדקוד
לבין ציר .y
ד .חשב את שטח המשולש .GHI

x

I
H

 .4א .רשום את משוואת הישר ,העובר דרך הנקודה ) (5,7ומקביל לישר . y = −2 x + 3
ב .רשום שיעורי נקודה נוספת ( מלבד הנקודה ) ,) (5,7נמצאת על הישר שמצאת בסעיף א' .

 5לפניך סרטוט של שלושה ישרים .III , II, I ,
נתונות שלוש משוואות )2(, )1( ,ו: )3( -
(1) y = − x + 5
(2) y = − x − 5
(3) y = x + 5
התאם כל אחד מן המשוואות , )3( , )2( , )1( ,
א.
לישר אחד מבין הישרים . III , II , I
נמק את תשובתך.

y
I

ג.
ד.

מצא את שטח המשולש . AOB

III

A
B
x

מצא את שיעורי הנקודות D , C , B , A
ב.
המסומנות בסרטוט.
מצא את משוואת הישר . BC

II

O

D
C

 .6נתונות משוואות של שני ישרים . y = −2 x + 20 , y = 3 x − 10 :הישרים נחתכים בנקודה
.M
מצא את שיעורי הנקודה . M
א.
האם הישר שמשוואתו  , y = 2 x − 4עובר דרך הנקודה  ? Mנמק.
ב.
 .7נתון כי שיעורי נקודה  Bהם ) (1,−2והישר  BEמקביל לציר ה . y -
דרך נקודה  Eעובר ישר  , CEשמשוואתו, y = −4 x + 7 :
והוא חותך את ציר ה y -בנקודה ( Cראה ציור).
חשב את שיעורי הנקודה .E
א.
חשב את אורך הקטע .BE
ב.
חשב את אורך הקטע .CE
ג.
 Mהיא אמצע הקטע .BE
ד.
מצא את משוואת הישר . MC
.8

.9

תשובה  .1א .A(-1,0),B(2,3),C(8,0).ב 9 .יח' .ג 13.5 .יח"ר
תשובה  2א 4 .יח"ר .ב 16 .יח"ר .ג 12 .יח"ר.
תשובה  3א .G(0,4),I(0,-2),H(-4,-4) .ב 6 .יח' .ג 4 .יח' .ד 12 .יח"ר
(ב)
תשובה ( .4א) y = −2 x + 17
למשל(0,17 ) :
 IIIמתאים ל – ()2
 IIמתאים ל – ()1
תשובה ( .5א)  Iמתאים ל – ()3
(ד) 12.5
(ב) )D (−5,0) , C (0,−5) , B (5,0) , A(0,5
(ג) y = x − 5
תשובה ( .6א) )( M (6,8ב) כן  ,כי 2  6 − 4 = 8
תשובה ( .7א) )E (1,3

תשובה .8

תשובה .9

(ב) 5

(ג)

17

(ד)

13
x+7
2

y=−

ז .גיאומטריה :זויות וחפיפת משולשים
 .1נתונים ישרים מקבילים .מצא את גודלה של הזווית  αונמק.

.2

.3

.4

.5

 .6בשרטוט שלפניך הקטעים  ABו CD -נחצים
בנקודה . O
נתון1 =  2 :
הוכח DE=CN :

 F .7אמצע הצלע .DC
 Eאמצע הצלע AB
N = K = 90 
AK = CN
1 = 2
הוכחD = B :

.8
נתון:
AC = BD
AD = BC
1 = 2
הוכחBE = AF :

.9

.10

.11

.12

.13

א .הוכח שזוית  BAEשווה לזוית CAD
ב .הוכח

.14

הוכח :א .זוית  ACBשווה לזוית ( CBDשים לב לא נתון שהישרים
מקבילים) .ב .הוכח FB=CE

.15

ח .משפט פיתגורס :תשובות בסוף המקבץ
.1

.2

.3

.4

.5

.6

תשובות:
 12 .1ס"מ  .2א 15 .ס"מ .ב 120 .סמ"ר  .3א .ס"מ  21ב 420 .סמ"ר .4
.5

.6

ט .דמיון משולשים

ג .נתון כי AB=21,EB=2
חשב את אורכי שאר הצלעות של המשולשים ואת שטחם של
המשולשים

