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 1כיתה ח   –  5 מספר דף עבודה חודשי 

 

   1שאלה 

המנסה להגיע לעברו השני בקצב קבוע כאשר הוא  חרקהמרחק שהלך הגרף שלפניכם מתאר את  

 . מטרים  6, מרחק של  חצרשל ה

 

 מהו קצב ההליכה של החרק? 

      i.   
2

1
  .iiמטר לדקה         

3

2
   .iii      ה   מטר לדק 

2

1
 מטרים לדקה  iv.   2מטרים  לדקה          1

 

   2שאלה 

 )ניתן לשרטט ( ? 0,   5בנקודה ) y-(  וחותך את ציר ה9,   2מהי משוואת הישר העובר בנקודה )

 (במחברת

      i.     5x
3

1
y +=        ii.    5x2y +=        iii.     5x

3

1
y +−=        iv.      9x5y += 

 

    3שאלה 

תרו   :הציגו את דרך הפתרוןה, את המשוואפִּ

   ( ) 15x1x3x5 +=−− 

 

    4שאלה 

 . d -ו a  ,b   ,c  נתונים ארבעה מספרים

 . ab < cdידוע ש 

 איזו טענה נכונה בהכרח?  

      i.    d > a        ii.   –ab > –cd         iii.   –b < –c          iv.     bd < ac      v  .–ab < cd 

 

 
 החינוך.בה כמותית, משימות אוריינות שפותחו במשרד המשימות לקוחות מתוך מבחני פיזה, טימס ומיצ"ב, חשיחלק מ 1
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 5שאלה 

 פתרו את המשוואות, הציגו את דרך הפתרון: 

mב.    0.1d  –) = 0.3d + 5 6 –0.2(d + 3א.       
2

1
6m

10

3
)15m(

5

1
++=+ 

 

   6שאלה 

רות. מד המהירות מראה להילה את  הילה קבלה אופניים חדשים. בכידון שלהם מותקן מד מהי

 ת המהירות הממוצעת שלה לנסיעה.  המרחק שהיא עוברת וא

הדקות    5  -ק"מ ב 2הדקות הראשונות, ואחר כך  10 -ק"מ ב 4בנסיעה אחת רכבה הילה   .א

 הבאות. 

 איזו טענה מהטענות שלפניכם נכונה? 

i .5  -תר מזו שבהייתה גבוהה יו  הראשונותהדקות   10  -המהירות הממוצעת של הילה ב      

   .שאחריהןהדקות    

ii .הדקות   5  -זו שבזהה להראשונות הייתה  הדקות   10 -המהירות הממוצעת של הילה ב 

 .שאחריהן   

iii . הדקות   5 -מזו שבנמוכה הראשונות הייתה הדקות  10 -של הילה בהמהירות הממוצעת 

 . שאחריהן    

iv  של הילה לפי המידע הנתון. . אי אפשר לדעת דבר על המהירות הממוצעת 

ק"מ עד לבית דודתה. מד המהירות שלה הראה שהמהירות הממוצעת שלה   6הילה רכבה  .ב

 קמ"ש.  18בכל הנסיעה הייתה  

 יכם נכונה? איזו טענה מהטענות שלפנ

i .  דקות.  20הנסיעה של הילה לבית דודתה נמשכה 

ii . דקות.  30הנסיעה של הילה לבית דודתה נמשכה 

iiiשעות.  3לבית דודתה נמשכה  של הילה . הנסיעה 

iv .אי אפשר לדעת כמה זמן נמשכה הנסיעה של הילה לבית דודתה . 

 מ.  ק" 4הילה רכבה באופניים שלה מביתה עד לנהר הנמצא במרחק  .ג

   דקות. 9הנסיעה נמשכה               

 דקות.  6ק"מ. הנסיעה הזו נמשכה רק  3היא רכבה הביתה בדרך קצרה יותר, שאורכה              

 מה הייתה המהירות הממוצעת של הילה בקמ"ש בנסיעה אל הנהר ובחזרה?     

 

 7שאלה 

 ? 2x + 5 = (x – 3)2  המשוואה   מה הפתרון של

 

i.  
4

3
2x = ii.  

4

3
2x −=      iiiפתרון . אין  ivאינסוף פתרונות . 
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    8שאלה   

 הציגו גרפים המבטאים את הגובה הממוצע של הבנות והבנים בשכבה.   2003בוגרי מחזור 

 

 

 ס"מ מממוצע הגובה של הבנות?  10-באיזה גיל היה ממוצע הגובה של הבנים גדול בכ .א

 ? 12אחרי גיל הסבירו היכן ניכר בגרף כי, בממוצע, קצב הצמיחה לגובה של הבנות קֵטן  .ב

 באילו גילים היה הגובה הממוצע של הבנים שווה לגובה הממוצע של הבנות?  .ג

 את תשובתך:  ונמק. 'נכון' / 'לא נכון' וקבע .ד

i.  נכון / לא נכון נמוכות מהבנים בני גילן. 17כל הבנות בגיל 

ii. נכון / לא נכון אשר נמוך מכל הבנות שבאותו גיל. 14יש בן בגיל ייתכן ש 

iii.  נכון / לא נכון ס"מ.  150יכול להיות  12ממוצע כלל התלמידים )בנים ובנות( בגיל 

 

    9 שאלה

 מטרים.   1.80( במציאות הוא  wתום שרטט את המחסן שבגינה. הרוחב של המחסן )

 

 מהו האורך של המחסן במציאות?  .א

i.  60               ס"מii.  2.40                  'מiii.   3.60       'מ        iv.   5.40   'מ 

 רטוט? שהמידה של ה-מה קנה .ב
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 10שאלה 

דקות. הטבלה שלפניכם מתארת את   50בהתעמלות אמנותית במשך  לקראת תחרות נעמי התאמנה 

 ממכשירי היד: כל אחד  בהזמן שהתאמנה 

 חבל  חישוק כדור אלות סרט מכשיר היד

 20 5 15 3 7 זמן )דקות(

 

 את הנתונים שבטלה?  הגמצי  יכםו דיאגרמה מהדיאגרמות שלפנאיז

i.  ii.  

 

 

iii.  iv.  
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 11 שאלה

 ורטטים מצולעים דומים: שמ  הקיפו את הסעיף שבו

i.  ii.  

 

 

iii.  iv.  

 
 

 

 

  

 

 

   12 שאלה

 (.  AC = ABהוא משולש שווה שוקיים ) ABCנתון:  

BC ⊥ AD   הנקודות  ,E ו- F  נמצאות על הישרBC כך ש-  CE = BF . 

 

 

 

 

 

 

 

 הוא משולש שווה שוקיים.  AFEכי משולש הוכיחו 

A 

B C D F E 


