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מדרגות 

.  גם מדרגות מלבד מעלית - קומות יש -בבית דירות רב-

. מדרגות  6כדי להגיע אל הקומה הראשונה יש לעלות 

: מדרגות המחולקות באופן הבא 17כדי להגיע מקומה לקומה יש לעלות  

, תחילה ארבע מדרגות שפני העולה בהן מכוונות דרומה

, מזרחהכך עשר מדרגות שפני העולה בהן מכוונות אחר-

.  ולבסוף שלוש מדרגות שפני העולה בהן מכוונות צפונה

. מכוונות מערבה אם בכוונתו לעלות - אשר פני ההולך בו -, אחרי המדרגות יש מסדרון

. והדיירים נאלצו לעלות לביתם רגלית, באחד הימים התקלקלה המעלית

 ?כמה מדרגות עלה. אדם עלה במדרגות לקומה חמישית .1שאלה 

 ?באיזו קומה נועה גרה. מדרגות מן הבית כדי ללכת לבית הספר 142נועה ירדה   .2שאלה 

: סמנו את התשובה המתאימה. זיו עלה מהרחוב לדירת חברו .3שאלה 

: היו פניו לכיוון, 60 על המדרגה ה-זיו כאשר היה 

 מערב. ד  מזרח.  גדרום .  בצפון  .  א

: סמנו את התשובה הנכונה .4שאלה 

 ...עד לזמן זה עלה ירדן . ובזמן מסוים פניו היו לכיוון צפון, לה מהרחוב לביתוירדן ע

מדרגות  192. דמדרגות   185.  גמדרגות  82.  במדרגות  30.  א 

 ?מדרגות 50לאיזה כיוון היו פניה לאחר שירדה . מקומה עשירית ירדהשיר  .5שאלה 

את שלוש המדרגות שבכל קומה הוא יורד . ותהוא נוהג לדלג על מדרג ,כאשר איתי יורד .6שאלה 

שתי מדרגות בדילוג של את ארבע המדרגות וכן את עשר המדרגות הוא יורד , בקפיצה אחת

 .ואת שש המדרגות הוא יורד בגלישה על המעקה, בבת אחת

. לרחוב nאם הוא ירד מקומה  ,רשמו תבנית המתארת את מספר המדרגות עליהן דרך איתי

: רשמו תבניות המתארות במטרים. מ"ס 18של כל מדרגה בבניין הוא  גובהה .7שאלה 

והמשיך עד , קומות שלמות  nאם הוא עלה , את הגובה שעלה יגאל מהכניסה לבניין. א 

. נקודת המפנה מדרום למזרח

 k    .(k>n)כדי להשלים את הטיפוס לקומה , את הגובה שנותר ליגאל לעלות. ב 

מצאו את . הוא סדרה חשבונית kבהן עולים כדי להגיע מהרחוב לקומה מספר המדרגות  .8שאלה 

. הפרש הסדרה ואת האיבר הראשון בה
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מעקב גדילה 
 

לא גבוה במיוחד ולא נמוך (לפניכם גרף המתאר את הצמיחה לגובה של ילד רגיל 

המשמשות למעקב אחרי התפתחות ילדים  ,הגרף נבנה על סמך עקומות גדילה).  במיוחד

  ".טיפת חלב"ות בתחנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: התבוננו בגרף וענו.   1שאלה 

? 11גבה הילד מגיל שנתיים עד גיל ) בערך(מ "בכמה ס. א 

? 20עד גיל  11גבה הנער מגיל ) בערך(מ "בכמה ס. ב 

 11: ל- 7הטבלה שלפניכם מראה את גובה הילד בכל שנה בין הגילים  .  2שאלה 

. והקיפו אותן בעיגולים קטנים, אימות בגרףזהו את הנקודות המת. א 

? בכל שנה ,בממוצע ,בכמה גבה הילד. ב 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גיל  מ"גובה בס

123 7 

128 8 

133 9 

138 10 

143 11 
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מתארת את הקשר בין הגיל  y = 5x + 88הסבירו מדוע הפונקציה הקווית . א .  3שאלה 

). את הגובה y מייצג את הגיל ו- x(  11 ל- 7והגובה של הילד בין הגילים 

. הוסיפו לשרטוט את הגרף של הפונקציה הקווית. ב 

. 21היעזרו בקו הישר והעריכו את גובה הילד בגיל . א .  4שאלה 

. 21היעזרו בעקומה והעריכו את גובה הילד בגיל . ב 

? וממה הוא נובע, מה ההפרש בין ההערכות. ג 

וכיצד , הגרף של הפונקציה הקווית אינו מתאים לעקומת הגדילה עבור אילו גילים .  5שאלה 

? נקבעת אי ההתאמה

הסבירו על מה מתבססת ? גובהו של הילד כאשר נולד, לפי הערכתכם, מה היה .  6שאלה 

. הערכתכם

 

גרף מעקב אחר צמיחה לגובה של ילד 
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שחיינים 

 
.  'מ 30בבריכה שאורכה  יםשוח ניםשחיישני 

. שלוש פעמים, חזרהבו הקצה השניהבריכה אל  שוחים מקצה אחד של השחיינים

 .הילשני 'מ 1ובן שוחה במהירות של   ,לשנייה' מ 1.5במהירות של אבי שוחה 

. בו זמניתלשחות אבי ובן החלו 

 , שחיין את מרחקו מתחילת הבריכהכל ה של ילזמן השחילפניכם גרף המתאים 

. חזרהביכה אל הקצה השני ובמהלך שחייה של פעם אחת מקצה הבר

 

   

? D ו- A  ,B ,Cמהם שיעורי הנקודות . א. 1שאלה 

? בסיפור Aמה משמעות הנקודה . ב 

? בסיפור Dמה משמעות הנקודה . ג 

? )שלוש פעמים הלוך ושוב(במשך כמה זמן מסיים אבי את שחייתו . 2שאלה 

 דקות 2.  ד דקה 1.  ג שניות 40.  ב שניות  20. א 
 

. הסבירו? )שלוש פעמים הלוך ושוב(במשך כמה זמן מסיים בן את שחייתו  .3שאלה 

והשלימו את הגרף כך שיתאר את מהלך , העתיקו את הסקיצה למחברותיכם .4שאלה 

. השחייה כולה

. ונמקו', לא נכון'או ' נכון'רשמו . 5שאלה 

. בן ממהירות השחייה של 1.5מהירות השחייה של אבי גדולה פי  . א 

. מזמן השחייה של בן  1.5זמן השחייה  של אבי גדול פי  . ב 

. במהלך השחייה נפגשו אבי ובן לפחות פעם אחת. ג 

. הלוך ושוב" שתי בריכות"הספיק בן לסיים , כאשר אבי סיים לשחות. ד 

A B 

) שניות(הזמן 

 המרחק
מתחילת 
הבריכה 

) 'מ(

C D 
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? שניות לאחר שהחל לשחות  40מה היה המרחק של בן משפת הבריכה .6שאלה 

' מ 40.  ד'  מ 30.  ג' מ 20 . ב'   מ 10. א

.  מייצג את הזמן שחלף מאז החל אבי לשחות x .7שאלה 

במהלך , סמנו את כל הביטויים המתאימים לציון המרחק של אבי משפת הבריכה

. בסיבוב הראשון שלו השחייה חזרה

 1.5x – 60.  ד  (x – 20) 1.5 – 30.  ג   1.5x –30.  ב 1.5x.  א 

 ?בפעם הראשונהת חלפו מאז החלו השחיינים לשחות ועד לפגישתם כמה שניו .8שאלה 

? כמה פעמים חלפו השחיינים זה על פני זה במהלך שחייתם .9שאלה 

? כמה פגישות נוספות התקיימו
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מדד למשקל תקין 

 

הטיפול בהשמנת יתר מהווה בשנים האחרונות את אחד האתגרים הגדולים בתחום בריאות 

 BMI (Body Mass Index).הנקרא , קבע מדד למשקל תקיןלשם כך נ. הציבור

)הבוג(2: מחושב לפי הנוסחה הבאה BMIהמדד המכונה  

לקשמ
BMI , )משקל לחלק לגובה בריבוע( =

 .והגובה במטרים, כאשר המשקל נמדד בקילוגרמים

26.1   :הלפי הנוסח  BMIנחשב את מדד . ג"ק 120ומשקלו ' מ 1.6גובהו של ערן הוא : לדוגמה
120

 

875.46
56.2

12056.26.1 2 == 

.  46.875 של ערן הוא  BMI מדד ה-: כלומר
: ארגון הבריאות העולמי קבע עבור בוגרים את הדירוג הבא

 משקל BMIמדד 

 משקל תקין 24.9 ל- 18.5בין  BMIמדד 

עודף משקל  29.9 ל- 25בין  BMIמדד 

תר השמנת י 39.9 ל- 30בין  BMIמדד 

השמנת יתר בסיכון בריאותי ומעלה  40מ  BMIמדד 

 

 

 מה המשמעות הבריאותית של מדד , בהסתמך על הטבלה של ארגון הבריאות העולמי. 1שאלה 

BMI סמנו את התשובה הנכונה? לגבי משקלו של ערן :

 משקל תקין       . א 

 עודף משקל      . ב 

השמנת יתר       . ג 

יכון בריאותי השמנת יתר בס. ד 

: 'מ 1.6גובהםהשלימו את הטבלה המתייחסת לאנשים ש. 2שאלה 

 BMI משקל  

 ג "ק 80. א 

 ג "ק 64. ב 

 35 . ג 
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 . בהתאם למשקלם' מ 1.6שגובהם  של אנשים  BMI  הגרף הבא מתאר את ערכי ה-. 3שאלה 

. ונמקו' לא נכון'/ ' נכון'ענו , היעזרו בגרף

  

. ג הוא משקל תקין"ק 70משקל של . א 

. ג מעיד על השמנת יתר בסיכון בריאותי"ק 128משקל של . ב 

. ג הוא משקל תקין"ק 50משקל של . ג 

 . שלו הפך תקין BMIג ירד במשקל עד שערך ה-"ק 70ומשקלו ' מ 1.6אדם שגובהו . 4שאלה 

.) סמנו את התשובות הנכונות(? ג ירד האדם במשקל"בכמה ק

 6.26 .ד 2.44 .ג 27.3 .ב 9 .א 

 .יחידות 10 שלו צריך לרדת ב- BMIה- נאמר מפי רופא כי ערך' מ 1.6לאדם שגובהו . 5שאלה 

 ?עליו לרזות, בערך, ג"בכמה ק

אנשים  Iבשרטוט שלפניכם מתאר גרף . 6שאלה 

על ' לא נכון'/ ' נכון'ענו . 'מ  1.60שגובהם

והסבירו את , ההיגדים הבאים

: תשובתכם

 

מתאים לאנשים שגובהם  IIגרף . א

 .  1.60 יותר מ -

ג הם בעלי "ק 75אנשים שמשקלם . ב

 .משקל תקין לפי שני הגרפים

ג הם בעלי "ק 85אנשים שמשקלם . ג

 .עודף משקל לפי שני הגרפים

?  20שלו  BMI ג ומדד ה-"ק  60מה גובהו של אדם שמשקלו . 7 שאלה
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 ירושת קרקע

ניו חלקת קרקע מישורית שצורתה משולש אב הוריש לארבעת ב

וציווה עליהם לחלקה ביניהם לארבעה , A ,B ,Cשקדקודיו הם 

.  שטחים שווים

 

 

 

 

 .כל אחד מהבנים הציע דרך מקורית לחלוקת השטח

 ו- P ,Qאת נקודות החלוקה . לארבעה חלקים שווים  BCראובן הציע לחלק את הצלע  .1שאלה 

R  מחברים עם הקודקודA , כך שנוצרים ארבעה משולשים בתוך המשולש המקורי

).  ראו שרטוט(

 

 
 
 

 

 

 

ונמקו את , קבעו האם הצעתו של ראובן מחלקת את השטח לארבעה חלקים שווים

 .תשובתכם

שבמחצית התיכון  Sמהנקודה . BCלצלע  ATתיכון  Aשמעון הציע להעביר מהקדקוד  .2שאלה 

AT ים וים לעבר הקדקודומתח שמעון שני קB -ו C )ראה שרטוט.( 

 

 

 

 

 

 

ונמקו את , קבעו האם הצעתו של שמעון מחלקת את השטח לארבעה חלקים שווים

 .תשובתכם
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B 

C 
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 Cאת הזווית . Aולחברה עם הקדקוד , Wבנקודה  BCלוי הציע לקבוע את רבע הצלע  .3שאלה 

 נמצאות במפגש הקרניים V ו- Uהנקודות . הוא הציע לחלק לשלושה חלקים שווים

 ). ראה שרטוט( AWהמחלקות את הזווית עם הצלע 

 

 

 

 
 
 

 

ונמקו את , קבעו האם הצעתו של לוי מחלקת את השטח לארבעה חלקים שווים

 .תשובתכם

). ראה שרטוט(יהודה הציע לחבר את שלושת אמצעי צלעות המשולש זה עם זה  .4שאלה 

 

 

 
 

 

 

ונמקו את , ם שוויםקבעו האם הצעתו של יהודה מחלקת את השטח לארבעה חלקי

 .תשובתכם

. ולהורישה לשלושת בניו, DEF המסומנת יהודה התכוון לבקש את החלקה האמצעית .5שאלה 

ונמקו את תשובתכם , לשלושה שטחים שווים DEFהציעו דרך לחלק את המשולש 

 .בהסבר
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פריסות של קובייה 

 .ָורדית רצתה לצפות ְּבַטֶּפט קופסת מתנה שצורתה קובייה

הרי קובייה מורכבת : אין כלל בעיה, רן אמר לָורדית שלדעתואו

היא יכולה לצייר בצורה שרירותית , לכן. משישה ריבועים חופפים

ואז תקבל , שישה ריבועים חופפים שחלק מצלעותיהם משותפות

 .בה תוכל לצפות את הקופסה, פריסה של קובייה

 :לפניכם מספר דוגמאות לפריסות שָורדית שרטטה
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 ? האם כל הצורות אותן שרטטה ָורדית הן אכן פריסות של קובייה .1שאלה 

 . ונמקו, קבעו אילו הן פריסות של קובייה ואילו לא, אם לא

 .ולבדוק באמצעות קיפול, תוכלו להעתיק את הפריסות לדף אחר כדי לגזור אותן

 .בייהפריסות נוספות של קו 2שרטטו  .2שאלה 

 Aסמנו בכל אחת מן הפריסות של הקובייה את הנקודה המתלכדת עם הנקודה  .3שאלה 
 .בשעת הקיפול

סמנו בכל אחת מן הפריסות של הקובייה את הפאה הנמצאת מול הפאה המסומנת  .4שאלה 

 .X ב-

סמנו בכל אחת . של הקובייה ABבכל אחת מן הקוביות הנוצרות מעבירים אלכסון  .5שאלה 

 .Bהפריסות של הקובייה את הנקודה  מן

 :באופן הבא ABמצאו את אורך האלכסון : שאלת אתגר .6שאלה 

 .הקובייה) צלע(את אורך מקצוע  a סמנו ב-. א 

 .aבטאו את אורך אלכסון הבסיס באמצעות  .ב 

 .aבאמצעות  ABבטאו את אורך האלכסון  .ג 

 

 

 

 
A 

B 
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 סולמות טמפרטורה

ם משתמשים באופן יומיומי בסולם במרבית ארצות העול

, ביניהן ארצות הברית, במדינות ספורות. הטמפרטורה של צלסיוס

תיירים המבקרים . משתמשים בסולם הטמפרטורה של פרנהייט

צריכים להמיר , בארצות בהן סולם טמפרטורה שונה מאשר בארצם

. לסולם המוכר להם) למשל, רשל מזג האווי(את הטמפרטורות 

של צלזיוס ושל , ג מדחום המכויל לפי שתי השיטותבתמונה מוצ

 50° ל- 25°המדחום מאפשר המרת טמפרטורות שבין . פרנהייט

.  הוא איננו מאפשר המרת טמפרטורות גבוהות יותר. צלזיוס בלבד

דרך שיטתית יותר להמרת הטמפרטורה מסולם פרנהייט לסולם 

F)(32:  צלזיוס ניתנת באמצעות הנוסחה
9
5C −=    

וטמפרטורה  ,C מסמנים טמפרטורה הנמדדת בסולם צלזיוס ב-(

). F הנמדדת בסולם פרנהייט ב-

 

  
? פרנהייט  86° איזו טמפרטורה במעלות צלזיוס מתאימה ל- .א .1שאלה 

 .בדקו האם התוצאה מתאימה לתמונה

?  צלזיוס 40° איזו טמפרטורה במעלות פרנהייט מתאימה ל- .ב 

 .התוצאה מתאימה לתמונהבדקו האם 

בתנאי שהלחץ (  100°ורותחים ב- 0° מים קופאים ב-, לפי סולם צלזיוס .2שאלה 

). החיצוני הפועל עליהם הוא אטמוספרה אחת

 212°. ורותחים ב- 32° לפי סולם פרנהייט מים קופאים ב-

לנקודת הרתיחה בסולם  ןמהו הפרש הטמפרטורה מנקודת הקיפאו .א 

 ?פרנהייט

בסולם לנקודה הרתיחה  ןמהו הפרש הטמפרטורה מנקודת הקיפאו .ב 

 ?צלזיוס

בין שני ההפרשים שקיבלתם  היחסחשבו את  .ג 

 =): מצומצם ככל האפשר, רישמו אותו כשבר פשוט(
°F 

°C 
 

מהו השינוי בטמפרטורה בסולם פרנהייט המתאים לשינוי של מעלה . ד 

 ?אחת בסולם צלזיוס

 .נוסחה המאפשרת המרת טמפרטורה מסולם צלזיוס לסולם פרנהייטמצאו  .3שאלה 

? האם קיימת מידת חום בה הטמפרטורה שווה לפי שני סולמות המדידה .4שאלה 

 .נמקו –אם לא ?   מהי –אם כן 
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0Fֶחלקת דשא

1 
 

אורך היתר . שצורתה משולש ישר זווית, בגן עירוני יש ֶחלקת דשא

והזווית מולו היא בת ', מ 15ם אורך אחד הניצבי', מ 30בו הוא 

בשעות הלילה המוקדמות מוארת חלקת הדשא באמצעות פנס . °30

ובשעות הלילה המאוחרות מושקה , בודד המאיר לכל הכיוונים

.  הדשא באמצעות ממטרה יחידה

ואת הממטרה , את הפנס יש למקם באופן שיאיר את כל חלקת הדשא

 . ת הדשאיש למקם כך שהמטרת המים תכסה את כל חלק

 

ואת , של חלקת הדשא) 'מ 1ברמת דיוק של (חשבו את אורך הצלע השלישית  .1שאלה 

 .שטח החלקה

  

 
0B מיקום הפנס

החליט מתכנן הגן למקם את הפנס כך שיאיר , כדי לחסוך בהוצאות החשמל

 .ומעט ככל האפשר מחוץ לה, את כל שטח החלקה

  

 :העיגול המואר .2שאלה 

 .'מ 10כאשר רדיוס התאורה הוא , העיגול המואר חשבו את שטח .א 

 ?את כל שטח המשולשכך שיכסה ' מ 10האם ניתן למקם עיגול שרדיוסו  .ב 

 .היכן מרכז העיגול וקבע: אם כן )1

כדי ששטח  ,מהו הרדיוס הקטן ביותר הדרוש וקבע: אם לא )2

 .העיגול יכסה את שטח המשולש

כך שרדיוס העיגול המואר יהיה קטן  קבעו את המיקום בו יש להציב את הפנס .ג 

 .יכסה את כל שטח המשולש ועם זאת -, ככל האפשר

                                                 
 :חלק מרעיון משימה זו לקוח מתוך דוגמת אוריינות מתמטית 1

 The PISA 2003 Assessment Framework, Programme for International Student Assessment, p. 26. 



 האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
 

 מטיתאוריינות מת 18 למשרד החינוך כל הזכויות שמורות ©

 

 

 :סמנו בטבלה הבאה את הביטויים המתאימים .3שאלה 

בתוך  :כאשר חלקת הדשא היא בצורה של

 המשולש
על שפת 

 המשולש
 מחוץ למשולש

    אז מיקום הפנס יהיה, משולש חד זוויות  .1

    מיקום הפנס יהיה אז, משולש ישר זווית  .2

אז מיקום הפנס , משולש קהה זווית  .3

 יהיה
   

     

 1B מיקום הממטרה

ניתן לתכנן את פעולת . כדי להשקות את הדשא יש להעמיד ממטרה אחת

: הממטרה תוך התייחסות לשני היבטים

I. כך שלכל אורכו תמטיר , ניתן לקבוע אורך קבוע של קטע

 .הממטרה מים

II.  ְָּתח של זווית הפעולה של הממטרהניתן לקבוע את הִּמפ. 
כך שיתקיימו , על המתכנן לקבוע את מיקום הממטרה ואת אופן הפעלתה

: התנאים הבאים

 .הממטרה צריכה להיות מוצבת בתוך ֶחלקת הדשא או על שפתה .א

 .הדשא בכל שטח החלקה יומטר .ב

 .יהיה שטח ההמטרה קטן ככל האפשר, כדי לחסוך במים .ג

  

 .מיקום הממטרה בקדקוד המשולש בו הזווית ישרה הגנן קבע את .4שאלה 

 ?על מנת שכל החלקה תושקה, מה צריך להיות רדיוס ההמטרה הקטן ביותר .א 

 ?על מנת שכל החלקה תושקה, מה צריכה להיות זווית ההמטרה הקטנה ביותר .ב 

 ?מהו שטח ההמטרה המתקבל .ג 

 ?מהו השטח המומטר ללא צורך .ד 

 .הגן העדיף שהממטרה תעמוד באמצע היתרמתכנן  .5שאלה 

 ?על מנת שכל החלקה תושקה, מה צריך להיות רדיוס ההמטרה הקטן ביותר .א 

 ?על מנת שכל החלקה תושקה, מה צריכה להיות זווית ההמטרה הקטנה ביותר .ב 

 ?מהו שטח ההמטרה המתקבל .ג 

 ?מהו השטח המומטר ללא צורך .ד 
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 .אשר יביא לחיסכון בצריכת המים שלה, חדש לממטרההציעו מיקום  .6שאלה 

על מנת , מה צריך להיות רדיוס ההמטרה הקטן ביותר, עבור המיקום המוצע .א 

 ?שכל החלקה תושקה

על מנת , מה צריכה להיות זווית ההמטרה הקטנה ביותר, עבור המיקום המוצע .ב 

 ?שכל החלקה תושקה

 ?מהו שטח ההמטרה המתקבל .ג 

 ?הו השטח המומטר ללא צורךמ .ד 

   

 
2B שיפור מראה החלקה

, החליט הגנן לַחלקה לשתי חלקות נפרדות, כדי לגוון את מראה הֶחלקה

סביב שתי החלקות החליט הגנן לשתול . ולשתול בהן שני זנים שונים של דשא

. הכסףרצועה של פרחי סלסלי-

את החלקה באמצעות הקטע  הוחלט לחלק, לאחר התייעצות עם אדריכל גינון

 .שבין אמצע היתר לבין הקודקוד שמולו

  

 .קבעו את היחס בין השטחים שנועדו לשני הסוגים השונים של הדשא .7שאלה 

 .הכסףקבעו מהו אורכה הכולל של הרצועה שנועדה לשתילת פרחי סלסלי- .8שאלה 
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סולמות לפי הזמנה    
 

מאלומיניום  מייצרים סולמות" אלומגור"במפעל 

. בהתאם להזמנת הלקוח

בתמחור ההזמנה מחשב היצרן את סכום אורכי 

. השלבים

על פי הדרישות הזמין סולם , לקוח אחד בשם  תמיר

  ,מ"ס 52 :אורך השלב התחתון: הבאות

, מ"ס 30: אורך השלב העליון 

.  מ"ס 2 -כל שלב קצר מקודמו ב 

 

 

 

  

? מה אורך השלב החמישי מלמטה. 1שאלה 

) סמנו את התשובה הנכונה(

 
 מ"ס 46 .ד מ "ס44  .ג  מ"ס 42 .ב  מ"ס 40 .א

 

 ?מלמעלה מהו אורך השלב  החמישי. 2שאלה 

. ונמקו, על ההיגדים הבאים' לא נכון' או' נכון'ענו  .3שאלה 

 לא נכון/ נכון . שלבים 11 בסולם  .א 

 מבטא את אורכו של השלב העליון  2·11–52הביטוי  . ב 

. בסולם

לא נכון / נכון 

מבטא את אורכו של השלב התשיעי   2·9–52הביטוי  . ג 

. מלמטה

לא נכון / נכון 

 )סמנו את התשובה הנכונה: (מלמטה הוא n  ביטוי מתאים לחישוב אורך השלב ה- .4שאלה 

 (n −1)2 − 52 .ד n − 52 .ג  (n − 1)2 + 52. ב 2n − 52 .א 
 

 .נמקו את תשובתכם 
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? מ"ס 40של השלב שאורכו ) בספירה מלמטה למעלה(מהו מקומו בסולם . א. 5אלה ש

.   הסבירו כיצד הגעתם לתשובה

 k של השלב שאורכו ) בספירה מלמטה למעלה(ביטוי לחישוב מקומו בסולם . ב 

) סמנו את התשובה הנכונה: (מ הוא"ס

 i 54
2

k−
 

 ii 52
2

k−
 

 iii 50
2

k−
 

 iiii 52
2

k+
 

 

כל . מ"ס 78ואורך השלב התחתון הוא , שלבים 16הזמין סולם שבו , רם, לקוח אחר. 6שאלה 

. שלב קצר מקודמו באותה מידה

 ? איזה מבין הערכים הבאים יכול להיות ההפרש בין שני שלבים סמוכים בסולם

 :לא מתאים עבור כל ערך/ נו מתאים סמ

מ "ס 1.2 .א 

/ מתאים

 לא מתאים

מ "ס3.4  .ב 

/ מתאים

 לא מתאים

מ "ס5  .ג 

/ מתאים

 לא מתאים

מ "ס 7.4 .ד 

/ מתאים

 לא מתאים
 

 .הסבירו את שיקוליכם 

. במפעל נוהגים לחתוך את שלבי הסולם מפס מתכת ארוך. 7שאלה 

וחתכו מן הפס , שבו את סכום אורכי השלביםחי, כדי להרכיב את הסולם של תמיר

אחר כך חלקו את . מתאים באורכו לסכום אורכי השלבים בסולם המוזמןההארוך פס 

מחלק אחד כזה . וחתכו כל חלק כדי לקבל שני שלבים, באורכם שוויםחלקים  6 הפס ל-

. מ"ס   30מ ואת השלב העליון שאורכו"ס 52שאורכו  ,קיבלו את השלב התחתון

 .ירו כיצד התקבלו שאר שלבי הסולםהסב

הסבירו כיצד אפשר לחשב בדרך מקוצרת את סכום אורכי השלבים בסולם בעל . א. 8שאלה 

אורך השלב העליון ומספר , על פי אורך השלב התחתון, מספר שלבים זוגי

. השלבים

? תמיר מהו סכום אורכי השלבים בסולם של. ב 

: מ"ס  864הוא  רם שלבים בסולם שלאם ידוע כי  סכום אורכי ה. 9שאלה 

? מהו אורכו של השלב העליון. א 

? שני שלבים סמוכים בסולםכל מהו ההפרש בין האורכים של . ב 
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1Fמטע תפוחים

1  

נוטע האיכר עצי , כדי להגן על העצים מפני הרוח. איכר נוטע עצי תפוח בתבנית של ריבוע

. ברוש סביב מטע התפוחים

. את צורתו של מטע התפוחים עם הברושים המקיפים אותו התרשים הבא מתאר

 .מייצג את מספר עצי התפוח בשורה או בטור n. התרשים מציג שלוש אפשרויות שונות

n = 3                                  n = 4                                              n = 5                

    

            
  

 :)מספר השורות של עצי התפוח  n(השלימו את הטבלה הבאה  .1שאלה 

 n  מספר עצי הברוש מספר עצי התפוח

 3 9 24 

 4   

 5   

 6   

 12   

 n   

 .הסבירו כיצד חישבתם? מה מספר עצי הברוש, 100אם מספר עצי התפוח הוא  .2שאלה 

 . ווה למספר עצי הברושמספר עצי התפוח שn    עבור ערך מסוים של .3שאלה 

 .הסבירו כיצד חישבתם אותוו, nמצאו ערך זה של 

והוא מעוניין להרחיבו תוך , טורים של עצי תפוחים 5 שורות ו- 5לאיכר יש מטע עם  .4שאלה 

, כלומר נוטע עצי תפוח נוספים, אם האיכר מגדיל את המטע שלו. שמירה על החוקיות

מספר עצי התפוח , מה משתנה בקצב מהיר יותר.  םהוא צריך לנטוע גם עצי ברוש נוספי

 .נמקו את תשובתכם?  או מספר עצי הברוש

                                                 
 PISA 2001מעובד משאלון  1

מקרא 

עץ ברוש 
 

עץ תפוח 
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וכן יגדיל את מספר  ,3אם האיכר יגדיל את מספר השורות של עצי התפוח בפרדסו פי  .5שאלה 

ופי כמה , פי כמה יגדל מספר עצי התפוח, תוך שמירה על החוקיות,  3העצים בשורה פי

 .ונמקו, סמנו את התשובה הנכונה? רוש הדרושיםיגדל מספר עצי הב

 .3ומספר עצי הברוש יגדל פי , 3מספר עצי התפוח יגדל פי  .א 

 .6ומספר עצי הברוש יגדל פי , 6מספר עצי התפוח יגדל פי  .ב 

 .3ומספר עצי הברוש יגדל פי , 6מספר עצי התפוח יגדל פי  .ג 

 .3י הברוש יגדל פי ומספר עצ, 9מספר עצי התפוח יגדל פי  .ד 

 .8ומספר עצי הברוש יגדל פי , 9מספר עצי התפוח יגדל פי  .ה 

 .ונמקו', לא נכון'או ' נכון'רשמו  .6שאלה 

 .8 גדל מספר עצי הברוש ב-, 1 כשמספר השורות של עצי התפוח עולה ב- .א 

 אז מספר עצי התפוח הוא, אם מספר השורות של עצי התפוח הוא מספר זוגי .ב 

 .4 מספר המתחלק ב-

יגדל מספר עצי  , 5אם מספר עצי התפוח בשורה וגם מספר השורות יגדלו פי  .ג 

 .10התפוח פי 

 .לא ייתכן שמספר עצי הברוש יהיה שווה למחצית מספר עצי התפוח .ד 

וכך גם מספר , 1 של עצי התפוח גדל ב- (n)האם ייתכן כי כאשר מספר השורות  .א .7שאלה 

 –אם לא , nמצאו את  –אם כן ?   27גדל מספר עצי התפוח ב-, ורההעצים בש

 .הסבירו מדוע

,  1 של עצי התפוח גדל ב- (n)האם ייתכן כי כאשר מספר השורות  .ב 

 .הסבירו מדוע –אם לא ,  nמצאו את  –אם כן ?   32גדל מספר עצי התפוח  ב-

 :ונמקו', לא נכון'או ' נכון'רשמו  .8שאלה 

 . המתארת את מספר עצי הברוש היא סדרה חשבונית הסדרה .א 

 .נמקו לא -אם . מצאו את הפרש הסדרה כן -אם 

 . הסדרה המתארת את מספר עצי התפוח היא סדרה חשבונית .ב 

 .נמקו לא -אם . מצאו את הפרש הסדרה כן -אם 

כאשר נוספים שורה  אותם יש להוסיףהסדרה המתארת את מספר עצי התפוח  .ג 

 . וטור אחד של עצי תפוח היא סדרה חשבוניתאחת 

 .נמקו לא -אם . מצאו את הפרש הסדרה כן -אם 

 ?כמה עצי תפוח יש לאיכר. עצים 660בפרדס של האיכר יש בסך הכל  .9שאלה 
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 שומר מסך
 

 

    .הזמן כל אשר גודלם משתנה ,מלבניםשני  שצורתו 'שומר מסך'לתכנן  התבקשמתכנת 

. אפילו לא באופן חלקי ,הם אינם מכסים זה את זה :במלואם ני המלבניםש נראים רגעבכל 

. המתכנת תכנן שני דגמים של מלבנים

קֵטנה הצלע שנייה ו, מ"ס 4 ועומד עלבעל צלע אחת שאורכה אינו משתנה   :Iמלבן מדגם 

. מ"ס 22.5ואורכה ההתחלתי הוא , בסנטימטר אחד בכל שנייה

כל בגֵדלה הוצלע שנייה  ,כל שנייה בסנטימטר אחדבגֵדלה הבעל צלע אחת   :IIמלבן מדגם 

.  מ"שנייה בחצי ס

מייצג  t( מ"המתארות את אורכיהן בס, לפניכם התבניות שרשם המתכנת על צלעות המלבנים

: )את הזמן בשניות

   : Iמלבן מדגם 

 

    : IIמלבן מדגם 

 

 

.  תשניו 22 במחזוריות של, באופן רצוףהשתנות כל מלבן מתבצעת 

: בעו בכל שנייה לפי החוקיות הבאההמתכנת תכנן שצבעי המלבנים יָק 

 .והמלבן הקטן יהיה כחול, המלבן בעל השטח הגדול מבין השניים יהיה בצבע אדום

.  והמלבנים משנים את צבעם, כאשר שטחי המלבנים שווים נשמע זמזום

 

לפניכם הגרפים המתארים את  

  :שטחי שני המלבניםהשתנות 
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. התאימו לכל גרף את דגם המלבן המתאים לו. 1שאלה 

? בתום השנייה השישית  Iמהו שטחו ומה צבעו של מלבן מדגם . א. 2שאלה 

? בתום השנייה השישית IIמהו שטחו ומה צבעו של מלבן מדגם . ב 

: כעבור ר"סמ 20 שגודלוגיע לשטח י IIמלבן מדגם  . 3שאלה 

אף פעם . דשניות  18 כ-. גשניות  6 כ-. בשניות   10 -כ. א 

 :ן לגבי מהלך מחזור אחדההיגד הנכו קבעו מהו. 4שאלה 

. תמיד שטחי המלבנים משני הדגמים גֵדלים. א 

. תמיד שטחי המלבנים משני הדגמים קֵטנים. ב 

. תמיד קֵטן IIושטח מלבן מדגם תמיד גֵדל  Iשטח מלבן מדגם . ג 

. תמיד גֵדל IIושטח מלבן מדגם תמיד ן קֵט  Iשטח מלבן מדגם . ד 

. ר בכל שנייה"סמ 4 יקטן ב- Iהמתכנת רצה ששטח המלבן מדגם  .5שאלה 

. הסבירו כיצד אתם יודעים זאת? האם הוא הצליח

הסבירו כיצד ? במהלך המחזור הראשון מתחלפים צבעי המלבנים באיזה שלב. 6שאלה 

. מצאתם

     :ונמקו, 'לא נכון'או  'נכון' סמנו .7שאלה 

    .הוא כחול Iצבעו של המלבן מדגם , שניות מתחילת מחזור  4בתום . א 

. אדוםהוא  IIצבע המלבן מדגם  ,לקראת סוף המחזור. ב 

. המלבנים משנים את צבעם פעם אחת, במשך מחזור אחד. ג 

. את צבעם כאשר הם בעלי אותו שטח משניםהמלבנים . ד 

 :הנכונה בחרו את התשובה .8שאלה 

: היה בצבע אדום במשך IIמלבן מדגם ה, במחזור אחד

שניות  50. דשניות  4. גשניות  12. בשניות   10. א 

של כל  סופוהוא ראה כי לקראת , שהכיןהפעיל המתכנת את שומר המסך כאשר  .9שאלה 

 שנות את התבנית של המלבן לכיצד לו  הציעו. אינו נראהשהצבע הכחול כמעט , מחזור

  . סוף המחזורלקראת שהצבע הכחול יבלוט יותר ששטחו יגדל וכך ,  Iדגם מ
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x  
 )'מ(

שטח 

 )ר"מ(
I 

II 

 חלקת אדמה

  

. החקלאים במושב עין כמונים הם בעלי חלקות אדמה לעיבוד

במרכזה של החלקה של משפחת קדם נמצאת חלקתה של 

. 'מ x 20'מ55ומידותיה הן , מזרחימשפחת 

ים עם מר מר קדם להחליף שטח ןמעוניי, מטעמי נוחות

הוא אף מסכים לתת למר מזרחי שטח גדול יותר . מזרחי

).  ראה שרטוט(מהשטח אותו הוא מקבל 

מר מזרחי ומר קדם מחליטים על ההחלפה באופן המוצג 

תוך הקפדה על העיקרון לפיו לשני השטחים , בשרטוט

.  ולשניהם צלע השווה באורכה,  המוחלפים תהייה צורת מלבן

 

ת באילו מקרים השטח שיקבל יהיה  מר מזרחי רוצה לדע

ובאילו מקרים יהיה גדול או קטן  , שווה לשטח שייתן

. לצורך כך צייר שני גרפים. מהשטח שייתן

 

, אחד מהגרפים מתאר את השטח שמר מזרחי ייתן

. והשני מתאר את השטח שיקבל

 

 

 

 

 

 

 

 ?את השטח שיקבל ואיזה -, איזה משני הגרפים מתאר את השטח שמר מזרחי ייתן .  1שאלה 

 .מסביב לחלקה של מר מזרחי יש גדרשעלות התקנתה גבוהה .  2שאלה 

." אני שמח על כך שאינני צריך לשנות את אורך הגדר: "אמר מר מזרחי

 .הסבירו? האם הוא צודק

'? מ 10יהיה  xאם ,  איזה שטח ייתן מר מזרחי .  3שאלה 

ביחס לשטח שהיה לו , ו קטן יותרהאם מר מזרחי משיג במקרה זה שטח גדול יותר א

. הראו כיצד פתרתם? קודם

מהו אחוז השטח אותו יקבל מתוך שטח , משטח החלקה שלו  20%אם מר מזרחי ייתן  .  4שאלה 

 ?החלקה כולה

55 

השטח שמר 
מזרחי ייתן 

 
השטח 

שמר 
מזרחי 

   יקבל
 

 

20 x 

x 
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אילו מהביטויים הבאים מתארים את השטח שיישאר למר מזרחי לאחר החלפת  .  5שאלה 

 ?השטחים

 20x + x(55 – x) – 55·20. ב (x – 55)20. א   

 x(55 – x). ד (55 – x)(x + 20). ג   

 ?כדי ששטח החלקה יישאר כפי שהיה לפני ההחלפה,  xמה צריך להיות ערכו של  .  6שאלה 

שהצבתו תביא לכך ששטח החלקה שיישאר , xהאם תוכלו למצוא מספר עבור . א .7שאלה 

? ר"מ1250 למר מזרחי אחרי ההחלפה יהיה  

. מצאו והסבירו כיצד מצאתם –אם כן . הסבירו מדוע –א אם ל 

שהצבתו תביא לכך ששטח החלקה שיישאר לו  ,xהאם תוכלו למצוא מספר עבור . ב   

? ר"מ 1600אחרי ההחלפה יהיה  

. מצאו והסבירו כיצד מצאתם –אם כן .    הסבירו מדוע –אם לא 

מר מזרחי לאחר ההחלפה יהיה הגדול כדי שהשטח של  xמה צריך להיות ערכו של  .  8שאלה 

 ?ביותר

 .הסבירו כיצד מצאתם

 ?אילו ערכים אינם אפשריים כתוספת לשטח .  9שאלה 
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 מנקי חלונות
 

מעל ' מ 4הפיגום התחתון הוקם בגובה . בצמוד לבניין זכוכית הקימו פיגומים עבור מנקי החלונות

.  פיגומים 20בסך הכל הוקמו . פיגום שמתחתיומעל ה' מ4 וכל פיגום נוסף הוקם בגובה , הקרקע

קורה , שלא לשמוט את המברשת מידיהםהשתדלותם למרות . לבניין הוזמנו שני מנקי חלונות

בעזרת חוקי הפיסיקה אנו . הכובד הגורם לתאוצה חעל גוף נופל פועל כו. שהמברשת נופלת לקרקע

 t במטרים ו- yהקשר בין , שניות tבור ומגיעה לקרקע כע, yיודעים כי אם המברשת נופלת מגובה 

2t5y  :הוא בקירוב ,בשניות = .

 

 

 80כלומר מגובה , אם תיפול מברשתו של מנקה החלונות בעומדו על הפיגום העליון .1שאלה 

 ?כעבור כמה שניות היא תגיע לקרקע, מטר

כעבור , ום העשירי מלמטהאם תיפול מברשתו של מנקה החלונות בעומדו על הפיג .2שאלה 

רשמו תשובתכם בדיוק של ספרה אחת אחרי (? היא תגיע לקרקע) בערך(כמה שניות 

 ).הנקודה העשרונית

. מברשת נפלה מהפיגום העליון. 3שאלה 

: ונמקו את תשובתכם, על ההיגדים הבאים' לא נכון'/ ' נכון'ענו 

 לא נכון/ ון נכ. 9שניות המברשת תגיע בסמוך לפיגום   3כעבור . א 

 לא נכון/ נכון . 2שניות המברשת תגיע בסמוך לפיגום   5כעבור . ב 

הפיגומים ביותר  20המברשת עוברת את מחצית גובהם של . ג 

. שניות 3מ-

 

 לא נכון/ נכון 

בדרכו ראה שני מנקים עובדים . החנה את רכבו ופסע לעבר הבניין, ארז חזר מהעבודה. 4שאלה 

כאשר הגיע , כעבור שתי שניות. 12ובפיגום  5בפיגום , לבנייןמעל דלת הכניסה 

? מאיזה פיגום נפלה המברשת. פגעה בו מברשת, לכניסה

. הסבירו כיצד הגעתם לתשובה זו

הוא אמר כי יש לו מזל שאת המברשת לא הפיל . ארז נפגע קלות מנפילת המברשת. 5שאלה 

? אמר זאת, לדעתכם, מדוע. המנקה האחר
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ממנו , הנמדד במטרים  hאיזה מבין הגרפים בשרטוט מתאר את הקשר בין הגובה  . 6שאלה 

הסבירו ? של נפילת המברשת עד הגעתה לקרקע )בשניות(לבין הזמן  ,נפלה מברשת

. איך הגעתם לתשובה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. מברשת נופלת מהפיגום העליון. 7שאלה 

  ?יוניםהפיגומים העל 5בכמה שניות היא עוברת את . א 

? מהי מהירותה הממוצעת בפרק זמן זה

?  הפיגומים התחתונים 5בכמה שניות היא עוברת את . ב

? מהי מהירותה הממוצעת בפרק זמן זה

הגרף שלפניכם מתאר את הקשר בין הזמן החולף מרגע נפילת המברשת מהפיגום . 8שאלה 

  :העליון לבין הגובה בו היא נמצאת במהלך נפילתה

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 זמן בשניות

 גובה במטרים

 זמן בשניות

 גובה במטרים



 האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
 

 מטיתאוריינות מת 30 למשרד החינוך כל הזכויות שמורות ©

 

: איזו מהפונקציות הבאות מתארת את הגרף שבשרטוט

 h(t) = 80 – 4t2. א 

 h(t) = 80 – 5t2. ב

 h(t) = 5t2 – 80. ג 

 h(t) = 4t2 –  80. ד

 
 7?כיצד מתבטאות בגרף התוצאות שקיבלתם בשאלה 

. ולכן גדלה מהירותו במהלך הנפילה, הכובד הפועל על עצם נופל גורם לתאוצה חכו. 9שאלה 

הנמדדת , vבעזרת חוקי הפיסיקה אנו יודעים כי הקשר בין המהירות של גוף נופל 

  v = 10t.הוא  ,הנמדד בשניות ,t לבין זמן הנפילה, במטרים לשנייה

). 42·5 = 80: הסבר(שניות  4פוגע בקרקע כעבור ' מ 80גוף הנופל מגובה של : לדוגמה

 (40 = 10·4). המטרים בשניי 40בזמן הפגיעה הגיעה מהירותו ל-

: השלימו את הטבלה. א 

 v2 v t h 

 1600 40 4 80 

  50 5 125 

 6400   320 

 v2? ו- hמהו הקשר בין , על סמך הטבלה. ב 

 v2, v, t.כללי חשבו את  hעבור  :כלומר, הוכיחו את הקשר באופן כללי. ג
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