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ממגורה 

 

לאחסון קמח מורכבת מתיבה המיועדת ) מבנה לאחסון(ממגורה 

תחתונה ועליה תיבה ריבועית ) תיבה שבסיסה ריבוע(ריבועית 

 .קטנה יותר, עליונה

 .h –לשתי התיבות אותו הגובה 

 .ק בדקה"מ 2בקמח בקצב אחיד של מתמלאת הממגורה 

ן המילוי זממשך מ 9זמן המילוי של התיבה התחתונה הוא פי משך 

. של התיבה העליונה

 

 ?פי כמה גדול נפח התיבה התחתונה מנפח התיבה העליונה. 1שאלה 

 .aצלע הבסיס של התיבה העליונה הוא . 2שאלה 

 .bצלע הבסיס של התיבה התחתונה הוא 

. והסבירו כיצד מצאתם אותו, b ל- aרשמו את הקשר שבין 

 )נה של שתי התיבותאת המב, כלומר(ממלאים את הממגורה . 3שאלה 

עד כדי 
2
1

 ). מנפחה(מהקיבולת שלה  

 .נמקו? h האם גובה הקמח מתחתית הממגורה יהיה גדול מ -

ממלאים את הממגורה עד כדי . 4שאלה 
3
2

.  מהקיבולת שלה 

 .נמקו? h האם גובה הקמח מתחתית הממגורה יהיה גדול מ -

 . מהקיבולת שלה 90%ממלאים את הממגורה עד כדי . 5שאלה 

 ?מה גובה הקמח מתחתית הממגורה

 . מהקיבולת שלה 95%ממלאים את הממגורה עד כדי . 6שאלה 

? מה גובה הקמח מתחתית הממגורה
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 סוף העונה 
 

ט של: שלטים 2היא עמדה ליד חלון ראווה בו נתלו . רחל יצאה לקנות נעליים במכירת סוף העונה

יש , עליו נרשם כי עקב שינויים בערך המטבע הזר, ולידו שלט קטן, הנחה 18%שהכריז על , גדול

. כל הנעליים מתוצרת חוץ למחירי 18%להוסיף 

 

הנחה כללית 

!!! כדאי לקנות

על  18%הנחה של 
 .כל המלאי

 
 18%תוספת של  

עבור כל הנעלים 
מתוצרת חוץ 

 

   
 

 2שלט  1שלט  

 
היא שילמה למוכר . שקל 150שמחירם , כנסה לחנות ובחרה נעליים מתוצרת חוץרחל נ .1שאלה 

 .הודתה לו ועמדה לצאת מן החנות, שקל 150

: בחרו את התשובה הנכונה מתוך התשובות הבאות? מה צריך המוכר לומר לה

." שלום ולהתראות". א

!" מגיע לך עודף! רגע! רגע". ב

." ףכס עודעלייך להוסיף ! יש לך טעות". ג

.  נמקו את תשובתכם

ואחר , האם כדאי לאדם הקונה נעליים מתוצרת חוץ שיחשבו עבורו תחילה את ההנחה .2שאלה 

או שיחשבו קודם את הסכום הנוסף , עקב ההתייקרותהנדרש כך יוסיפו את הסכום 

 ?בשל התייקרות ואחר כך את ההנחה

שמחיריהם המקוריים , ת חוץמה יהיו מחיריהם החדשים של זוגות הנעליים מתוצר .3שאלה 

? מפורטים בטבלה

: ועגלו את התוצאות לשקלים שלמים, השלימו את הטבלה               

 
מחיר מקורי  

בשקלים 
מחיר חדש  

בשקלים 
225 

250 

275 

300 

 

 

שקל  300מה היה מחירם המקורי של נעליים ששולמו עבורם  .4שאלה 

). אהעגלו את התוצ(? אם הנעליים מתוצרת הארץ .א

). עגלו את התוצאה(? אם הנעליים מתוצרת חוץ .ב
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שאולי היה כדאי להחליף את השלט הקטן בחלון הראווה  , בדרך לביתה חשבה רחל .5שאלה 

 :ברור יותר, בשלט אחר

 _____________%הנחה של 

על נעליים 
מתוצרת חוץ 

 3שלט 
? מהו אחוז ההנחה הריאלית אותו יש לרשום בשלט

 

שרטוט מתארים את הקשר בין המחיר המקורי לבין המחיר לאחר השינוי הגרפים ב .6שאלה 

. המפורט בשלטים

? איזה גרף מתאים לכל אחד מהשלטים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 3לט ש :2שלט  :1שלט  

 

כתבו עבור כל אחד משלושת השלטים פונקציה המתאימה למחיר המקורי את המחיר  .7שאלה 

: לאחר השינוי המתואר בשלט

 1:שלט 

 2:ט של

 3:שלט 
 

? מהם שיעורי הנקודות המסומנות בשרטוט .8שאלה 

? מה המשמעות שלהן בהקשר של הבעיה                

 מחיר מקורי

מחיר 
לאחר 
 שינוי
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העבודה היא חיינו 

 
: מפרסמת, העוסקת בהפניית עובדי ניקיון לעבודה בקבלנות -ברקחברת  

 
, עובדים המוכנים לעבוד במשמרות

, ורתמהמשכ 20%יקבלו אצלנו תוספת בשיעור של 

. היותר לכל ח"ש 800עד לתוספת של 

 

מה יהיה . והוא מוכן לעבוד במשמרות, ח"ש 5000גובה המשכורת של מר כהן הוא . 1שאלה 

? גובה משכורתו החדשה

ח "ש 1000.  דח   "ש 5800. גח "ש 6000. בח "ש 5000.  א

. והסבירו', לא נכון'או ' נכון'רשמו . 2שאלה 

, ח"ש 6000 שגובה משכורתם המקורית הוא למעלה מ- ,כל העובדים במשמרות. א 

. יקבלו אותה תוספת למשכורת

, ח"ש 4000 שגובה משכורתם המקורית הוא למטה מ-, כל העובדים במשמרות. ב 

. יקבלו אותה תוספת למשכורת

. ככל שהמשכורת המקורית גבוהה יותר כך התוספת למשכורת גדולה יותר. ג 

סימן שמשכורתו המקורית הייתה בגובה , ח"ש 800ת של אם עובד קיבל תוספ. ד 

. ח"ש 4000

. יש גרפים מיותרים: שימו לב. נמקו את בחירתכםו ,התאימו גרף לכל תיאור. 3שאלה 

בהתאם למשכורת , גרף המתאר את התוספת בשקלים עבור משמרות. א 

. המקורית

התאם ב, גרף המתאר את המשכורת המוגדלת בשקלים עקב התוספת. ב 

. למשכורת המקורית

 

 

 

 

 

 'דגרף  'גגרף ' גרף ב' גרף א

ת משכורת מקורי משכורת מקורית  משכורת מקורית משכורת מקורית
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 (x < 4000). מייצג את גובה המשכורת המקורית x. 4שאלה 

? אילו מהביטויים הבאים מתאימים למשכורת אחרי התוספת

.  א
100
20x x2.0x.   ב + .   ד   1.2x. ג +

100
x120 

 (x > 4000) .המשכורת המקוריתגובה מייצג את  x. 5שאלה 

. רשמו ביטוי מתאים למשכורת אחרי התוספת

. כל העובדים המוזכרים בשאלה זו ניאותו לעבוד במשמרות. 6שאלה 

? מה גובה משכורתו המקורית. ח"ש 700מר יהלומי קיבל תוספת של . א 

. ח"ש 4440רת כספי עומדת על משכורתה החדשה של גב, בעקבות התוספת. ב 

? מהי התוספת למשכורתה

? מה גובה משכורתה המקורית. ח"ש 800גברת פז קיבלה תוספת של . ג 

. ח"ש 6000גובה משכורתו החדשה של מר ברקת הוא , בעקבות התוספת. ד 

? מהי משכורתו המקורית

.חברת  . 7שאלה  תוספת לכל   16%עה להפניית עובדי ניקיון לעבודה בקבלנות מצי לינקי

לבעלי אילו משכורות מקוריות . ללא הגבלה הנובעת מגובה המשכורת, משכורת

.כדאי לעבור לעבוד דרך חברת   ? לינקי

, בהתאם למשכורת המקורית U,באחוזיםUהגרף הבא מתאר את תוספת השכר . 8שאלה 

. ברקהניתנת על ידי חברת 

 . רשמו מספרים מתאימים על הצירים. א 

מצאו שיעורי נקודה נוספת על . ב 

. הגרף מימין לקו המקווקו

 

 
 

  

 

 

. הסבירו מדוע הגרף יורד. ג

 

 

המשכורת המקורית 

התוספת באחוזים 



 האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
 

 אוריינות מתמטית 10 למשרד החינוך כל הזכויות שמורות ©

 

בלתי אפשרי ומה שביניהם , ודאי

הביאו דוגמה למאורע או מאורעות המקיימים את התיאור , בכל אחד מהסעיפים הבאים .1 שאלה

 .תשובתכם נמקו את, אם לא. אם ניתן למצוא מאורעות כאלה, ףהמופיע בסעי

, מאורע הקשור בזריקת שתי קוביות הוגנות .א 

 .שסיכויו לקרות הם הגבוהים ביותר

 

, מאורע הקשור בזריקת שתי קוביות הוגנות .ב 

 .)לקרות הם אפססיכויו ( שיתרחש סיכויאין ש

שני מאורעות שונים הקשורים בזריקת שתי  .ג 

 .שהסיכויים להתרחשותם שווים, קוביות הוגנות

 

 

לפניכם חמישה מאורעות הקשורים בהטלת  .2 שאלה

 סדרו את המאורעות הבאים. פעמים 20מטבע 

מהמאורע שהסתברותו  :על פי הסדר הבא

למאורע שהסתברותו הגבוהה  ,הנמוכה ביותר

 .הסבירו את תשובתכם. ביותר

 

 

. בכל ההטלות" גב"יתקבל . א 

. מספר שלם של פעמים" פנים"יתקבל . ב 

. הטלות בדיוק 10 ב-" גב"יתקבל . ג 

. פעמים 20 יותר מ-" פנים"או " גב"יתקבל . ד 

 ".פנים"יותר פעמים מאשר יתקבל " גב"יתקבל . ה 
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 סדרו את המאורעות הבאים. פעמים 200לפניכם חמישה מאורעות הקשורים בהטלת מטבע  .3 שאלה

למאורע שהסתברותו הגבוהה  ,תרמהמאורע שהסתברותו הנמוכה ביו :על פי הסדר הבא

 .הסבירו את תשובתכם. ביותר

 

. בכל ההטלות" גב"יתקבל . א 

. מספר שלם של פעמים" פנים"יתקבל . ב 

. הטלות בדיוק 100 ב-" גב"יתקבל . ג 

. פעמים 200 יותר מ-" פנים"או " גב"יתקבל . ד 

 ".פנים"יותר פעמים מאשר יתקבל " גב"יתקבל . ה 

 

סדרו את המאורעות . פעמים 1,000לפניכם חמישה מאורעות הקשורים בהטלת מטבע  .4 שאלה

למאורע שהסתברותו  ,מהמאורע שהסתברותו הנמוכה ביותר :על פי הסדר הבא הבאים

 .הסבירו את תשובתכם. הגבוהה ביותר

 

. בכל ההטלות" גב"יתקבל . א 

. מספר שלם של פעמים" פנים"יתקבל . ב 

. הטלות בדיוק 500 ב- "גב"יתקבל . ג 

. פעמים 1,000 יותר מ-" פנים"או " גב"יתקבל . ד 

 ".פנים"יותר פעמים מאשר יתקבל " גב"יתקבל . ה 
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פרסום של תעריפי סלולר 

 

. לטלפונים סלולאריים קבעה תעריף לדקת שיחה אדיפוןחברת 

. מחיר דקת שיחה בשעות הערב נמוך ממחיר דקת שיחה בשעות היום

. יוצאת למסע פרסום אדיפון חברת

, החליטה החברה לשנות את נוסח הפרסומת מדי פעם, כדי לגוון את הפרסום

. גם כאשר אין היא משנה את המחירים

: נוסח הפרסומת הראשונה של החברה הוא זה

 

אם תשוחחו בטלפון של אדיפון 

, דקות בשעות היום 20 דקות בשעות הערב ו- 20

. ח ליום"ש 8 תשלמו רק

 

 

רשמו הסבר לכל ? אדיפוןאילו תעריפים אפשריים לדקת שיחה יכולה להציע חברת . 1שאלה 

. סעיף

. בשעות היום' אג 30 בשעות הערב ו-' אג 20. א 

. בשעות היום' אג 20 בשעות הערב ו-' אג 20. ב 

. בשעות היום' אג 25 בשעות הערב ו-' אג 15. ג 

. ת היוםבשעו' אג 22 בשעות הערב ו-' אג 18. ד 

. בשעות היום' אג 18 בשעות הערב ו-' אג 22. ה 

 :החברה פרסמה פרסומת שנייה. 2שאלה 

   אדיפוןאם תשוחחו בטלפון של  

דקות בשעות  10 דקות בשעות הערב ו- 35

,  היום

 .ח ליום"ש7   תשלמו רק

 

: האם אפשר לקבוע את תעריף החברה לדקת שיחה בזמנים השונים 

 ?רסום השנירק לפי הפ. א 

 ?תוך הצלבת מידע משני הפרסומים. ב 
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 .ולדקת שיחה בשעות הערב, מצאו את תעריפי החברה לדקת שיחה בשעות היום. 3שאלה 

, דקות שיחה ביום 5 דקות שיחה בערב ו- 35 המתייחסת ל-, חברו פרסומת אחרת. 4שאלה 

 .אדיפוןשתתאים למחירים של חברת 

 :וזהו תוכנו, ום נוסףהחברה יצאה בפרס. 5שאלה 

!!! הורדנו את המחירים 

אם תשוחחו בטלפון של אדיפון 

דקות בשעות  30 דקות בשעות הערב ו- 30

, היום

. ח ליום"ש9 תשלמו רק 

 

 ?המחירים האם באמת ירדו? האם יש אמת בפרסום. א 

 נניח שלרגל הפרסום השלישי הורידה החברה את המחיר לדקת שיחת ערב ב-. ב 

. 'אג 2

 ?מהו מחיר המבצע לדקת שיחה בשעות היום
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 שעוני מספרים

. לכל שעון מחוג אחד בלבד .שעוני מספריםבנועה ומיכל משחקות 

 

: חוקי המשחק

 .את המחוגים של שני השעוניםבמהירות כל אחת בתורה מסובבת  •

 .מנצחת נועה  –חיוביתהראו המחוגים של שני השעונים היא אותם אם מכפלת המספרים  •

 .מנצחת מיכל  –שליליתהראו המחוגים של שני השעונים היא אותם אם מכפלת המספרים  •

 

:  הערות

 .המחוגים מסתובבים במהירות רבה כך שמקום עצירתם אקראי •

. מסובבים אותו שוב, במקרה שהמחוג נעצר על קו •

 

משחק ראשון 

-1

2

3

 

-1

-2

3

 

 

. 1 שאלה
 

. נמקו את תשובתכם? למי מהשתיים סיכוי גדול יותר לנצח במשחק הראשון



 האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
 

 אוריינות מתמטית 15 למשרד החינוך כל הזכויות שמורות ©

 

 
משחק שני 

 .בעינםאך חוקי המשחק נותרו , שעון מספרים אחד הוחלף

 

-1

2-3

4

 

-1

-2

3

 

 

0B 2שאלה .

 

 .נמקו את תשובתכם? למי מהשתיים סיכוי גדול יותר לנצח במשחק השני

 

1B הסבירו את תשובתכם? האם שני המשחקים הוגנים. 3שאלה. 

 

2B כיצד ניתן לבחון האם הצעתה . ונים אחריםנועה רצתה להחליף את שעוני המשחק בשע. 4שאלה
 ?הוגנת
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0Fבמצרים העתיקה מיסוי

1 

 

רקע 
לפני כארבעת אלפים וחמש מאות שנים חיו 

מצרים אלה . במצרים המצרים הקדמוניים

למרות שבזמנם , ידעו לבצע חישובים מורכבים

.  עדיין לא הומצאו הסימנים המתמטיים

של כצורתם של השדות במצרים הייתה 

וגובי המיסים של המלך נהגו לגבות , יםובעמר

  . מס על השדות בהתאם לשטחם

 

שיטה לחישוב שטחי מרובעים במצרים העתיקה 

ובה מידע לגבי השיטה בה נהגו לחשב את שטחי , ס"לפנה 1800במצרים נמצאה כתובת קיר משנת 

):בסימונים המקובלים בימינו(החישוב התבצע באופן הבא . השדות שצורתן מרובע  

  . a, b, c, d של המרובע ב- נסמן את אורכי צלעותיו

a ו- c הם אורכי צלעות נגדיות ,b -ו d הם אורכי צלעות נגדיות  .

 

  :חושב לפי הנוסחה ABCDשטח השדה המרובע 

                     
4

)()( dbcaS +⋅+
=   

 
.   ל שדות מרובעיםיש לבדוק את נכונות הנוסחה לפיה חישבו המצרים את השטחים ש

 :כלשהו על פי השלבים הבאים ריבועאת נכונות הנוסחה המצרית עבור  וקבע .1שאלה 

 .את קדקודיו ואת אורכי צלעותיו נווסמ, ריבוע ושרטט .א 

 .בהתאם לנוסחה שהייתה מקובלת במצרים העתיקה, את שטחו של הריבוע וחשב .ב 

 .את שטחו המדויק של הריבוע וחשב .ג 

 וקבע, במקרה שאין הנוסחה המצרית מתאימה לחישוב המדויק של שטח הריבוע .ד 

האם השטח המתקבל באמצעות הנוסחה המצרית גדול או קטן מהשטח האמיתי 

 .של הריבוע

                                                 
, היסטוריים לשילוב בהוראת המתמטיקה תכנים): 1997. (קופר א, .ויניצקי ג, .ב י'דוזורצפי  משימה זו עובדה על- 1

.  מכון טכנולוגי לישראל - הטכניון

a 

b c 

d 
A 

B 

C 

D 
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 :כלשהו על פי השלבים הבאים מלבןאת נכונות הנוסחה המצרית עבור  וקבע .2שאלה 

 .אורכי צלעותיואת קדקודיו ואת  נווסמ, מלבן ושרטט .א 

 .בהתאם לנוסחה שהייתה מקובלת במצרים העתיקה, את שטחו של המלבן וחשב .ב 

 .את שטחו המדויק של המלבן וחשב .ג 

 וקבע, במקרה שאין הנוסחה המצרית מתאימה לחישוב המדויק של שטח המלבן .ד 

האם השטח המתקבל באמצעות הנוסחה המצרית גדול או קטן מהשטח האמיתי 

 .המלבןשל 

 :כלשהו על פי השלבים הבאים מעויןאת נכונות הנוסחה המצרית עבור  וקבע .3שאלה 

 .את קדקודיו ואת אורכי צלעותיו נווסמ, מעוין ושרטט .א 

 .בהתאם לנוסחה שהייתה מקובלת במצרים העתיקה, את שטחו של המעוין וחשב .ב 

 .את שטחו המדויק של המעוין וחשב .ג 

 וקבע, ין הנוסחה המצרית מתאימה לחישוב המדויק של שטח המעויןבמקרה שא .ד 

האם השטח המתקבל באמצעות הנוסחה המצרית גדול או קטן מהשטח האמיתי 

 .של המעוין

 :כלשהי על פי השלבים הבאים מקביליתאת נכונות הנוסחה המצרית עבור  וקבע .4שאלה 

 .צלעותיהאת קדקודיה ואת אורכי  נווסמ, מקבילית ושרטט .א 

בהתאם לנוסחה שהייתה מקובלת במצרים , את שטחה של המקבילית וחשב .ב 

 .העתיקה

 .את שטחה המדויק של המקבילית וחשב .ג 

, במקרה שאין הנוסחה המצרית מתאימה לחישוב המדויק של שטח המקבילית .ד 

האם השטח המתקבל באמצעות הנוסחה המצרית גדול או קטן מהשטח  וקבע

 .של המקביליתהאמיתי 

כלשהו על פי השלבים  טרפז שווה שוקייםאת נכונות הנוסחה המצרית עבור  וקבע .5שאלה 

 :הבאים

 .את קדקודיו ואת אורכי צלעותיו נווסמ, טרפז שווה שוקיים ושרטט .א 

בהתאם לנוסחה שהייתה מקובלת , את שטחו של הטרפז שווה השוקיים וחשב .ב 

 .במצרים העתיקה

 .את שטחו המדויק של הטרפז שווה השוקיים וחשב .ג 
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במקרה שאין הנוסחה המצרית מתאימה לחישוב המדויק של שטח הטרפז שווה  .ד 

האם השטח המתקבל באמצעות הנוסחה המצרית גדול או קטן  וקבע, השוקיים

 .מהשטח האמיתי של הטרפז שווה השוקיים

   

 

  . ל השדות בהתאם לגודל השטח שלהםגובי המסים במצרים העתיקה נהגו לגבות מס ע

 .גובי המסים חישבו שטח של שדה מרובע לפי הנוסחה שהוצגה

 

  

 ?מתאים ההיגד הבא יכםשנבדקו על ידמרובעים מה אילו עבור .6שאלה 

קיבלו את המגיע להם  המסים יגוב ,בשל שיטת החישוב .א

 .במדויק
 ריבוע

 מעוין
 מלבן

 מקבילית

 םטרפז שווה שוקיי    

אף פעם לא הפסידו  המסים יגוב ,בשל שיטת החישוב .ב

 .כסף
 ריבוע

 מעוין
 מלבן

 מקבילית

 טרפז שווה שוקיים    

גבו מס מעבר למגיע  המסים יגוב ,בשל שיטת החישוב .ג

 .   להם
 ריבוע

 מעוין
 מלבן

 מקבילית

 טרפז שווה שוקיים    

יע גבו מס נמוך מהמג המסים יגוב ,בשל שיטת החישוב .ד

 .   להם
 ריבוע

 מעוין
 מלבן

 מקבילית

 טרפז שווה שוקיים    
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צח כשלג 

. )צח כשלג): בשכונת הגפן נפתחה מכבסה חדשה בשם

וההוצאות עבור  , ח"ש 100בעל המכבסה חישב ומצא כי הוצאותיו הקבועות ליום הן 

. ח"ש  1.5כל קילוגרם של כביסה הן 

קבע בעל המכבסה מחירים , ך לקוחותוכדי למשו, החדשה עם פתיחת המכבסה

. ח"ש 4הוא קבע כי עבור כל קילוגרם כביסה ישלם הלקוח . זולים מאוד

 

צריך בעל המכבסה לקבל מדי יום כדי שלא  ,לפחות ,כמה קילוגרמים של כביסה .  1שאלה 

 ?יפסיד

 ?יוםג כביסה ב"ק 60אם יביאו לו , מה יהיה הרווח היומי של בעל המכבסה .א .  2שאלה 

 ?ח"ש 100כדי להרוויח , ג של כביסה  צריך בעל המכבסה לקבל ביום"כמה ק .ב 

. בעל המכבסה חישב בכל יום את היחס בין ההוצאות שלו להכנסות שלו .  3שאלה 

 ?ג כביסה"ק 50מה היה יחס זה ביום שקיבל בו 

של בעל  ושרטטו גרף המתאר את היחס בין ההוצאות, רשמו תבנית מתאימה .  4שאלה 

 .תלוי בכמות הכביסהיהיה כך שיחס זה , המכבסה לבין ההכנסות שלו

מה קורה ליחס בין ההוצאות של בעל המכבסה לבין הכנסות שלו ככל שמתקבלת  .  5שאלה 

. הסבירו את בחירתכם? יותר כביסה במכבסה

 .אי אפשר לדעת. דהיחס אינו משתנה . גהיחס קטן . בהיחס גדל . א

 ?ג כביסה"ק 100הו אחוז הרווח מן ההכנסות ביום שבו מביאים מ .  6שאלה 

ג של כביסה הובאו באותו "כמה ק 50%.ביום מסוים הגיע הרווח מן ההכנסות לכדי  .  7שאלה 

 ?יום
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  תדלק וסע
 
 

. תוספת קבועה עבור שירות לילה, בערב 8לאחר השעה , בתחנות דלק משלמים

: אבל להן תעריפים שונים, שתי תחנות קרובותהן  'ירקון'ו 'כנרת'תחנות הדלק 

 
 :הציגו את התעריפים באופן הבא 'ירקון'בתחנת הדלק 

 

00.5⋅ מספר ליטרים דלק :    תשלום יום  00.5⋅מספר ליטרים דלק    +  2.50:  תשלום לילה     

 

 :ציגו את התעריפים באופן הבאה 'כנרת'בתחנת הדלק 
 

 80.4⋅מספר ליטרים דלק    +  6.50:  תשלום לילה     80.4⋅ מספר ליטרים דלק :    תשלום יום

 

המופיעים בתעריפים של תחנת הדלק  6.50   ו-   4.80הסבירו מה מייצגים המספרים . 1שאלה 

. 'כנרת'

התאימו סקיצה לכל אחד מן התיאורים . לפניכם שלוש סקיצות של זוגות גרפים. 2שאלה 

. ונמקו את ההתאמה, שבהמשך השאלה

(i)     (ii)       (iii) 

 

, תעריפי התשלום באחת התחנותUמהי הסקיצה שהגרפים בה מתארים את . א 

הסבירו מדוע בחרתם להתאים סקיצה זו ? Uת הלילהבשעות היום ובשעו

הסבירו מדוע התחום של הגרפים כולל רק כמויות דלק הגדולות ; לתיאור

. מאפס

 
תעריפי התשלום בשתי תחנות הדלק Uמהי הסקיצה שהגרפים בה מתארים את . ב

הסבירו מדוע ; הסבירו מדוע בחרתם להתאים סקיצה זו לתיאור? Uבשעות היום

. רפים כולל רק כמויות דלק הגדולות מאפסהתחום של הג

 
תעריפי התשלום בשתי תחנות הדלק Uמהי הסקיצה שהגרפים בה מתארים את . ג

הסבירו ; הסבירו מדוע בחרתם להתאים סקיצה זו לתיאור? Uבשעות הלילה

. מדוע התחום של הגרפים כולל רק כמויות דלק הגדולות מאפס

כמות 
הדלק 

בליטרים 

כמות 
הדלק 

בליטרים 

כמות 
הדלק 

בליטרים 

התשלום 
בשקלים  

התשלום 
בשקלים  

התשלום 
בשקלים  

I 

I 

II I 
II II 

A 
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.) הפרידו לשני מקרים(? שבגרף האמצעי Aנקודה מה יכולים להיות שיעורי ה .3שאלה 

.   ליטר דלק 20 משפחת כספי ממלאה במיכל הדלק בכל תדלוק למעלה מ- .4שאלה 

?  באיזו תחנה זול יותר למשפחת כספי לתדלק בשעות היום

? באיזו תחנה זול יותר למשפחת כספי לתדלק בשעות הלילה

תוכל לקנות , בערך, כמה ליטרים. ליטרים דלק 12ילה בשעות הל 'ירקון'רנה קנתה בתחנת  .5שאלה 

? בשעות היום' כנרת'באותו סכום בתחנת 

, המסביר באילו תנאים כדאי לתדלק בכל אחת מן התחנות', מדריך לנהג המתדלק'כתבו  .6שאלה 

. בשעות היום ובשעות הלילה

.  נה אחרתכל אחד בתח, לאו בלילה דלק במכוניותיהםיכהן מ' מר וגב. א .7שאלה 

.  שניהם שילמו אותו סכום

. הסבירו? ליטרים יותר 2? כהן מלאה ליטר אחד יותר' האם ייתכן שגב

משפחת כהן החליטה לחסוך בהוצאות באמצעות מילוי דלק רק בשעות היום ורק בתחנת . ב 

 12כהן ליטר אחד לכל  ' מ ושל גב"ק 8מכוניתו של מר כהן צורכת ליטר אחד לכל . 'כנרת'

? מ נסיעה בכל אחת מהמכוניות"מה המחיר של כל ק. מ"ק
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 גל מסתפר

. 2004לפניכם גרף המתאר את אורך השיער של גל במהלך שנת 

. ולא בסופה, הסתפר בתחילת השנה הזאת לאידוע כי גל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) סמנו את התשובה הנכונה( ?כמה פעמים הסתפר גל במשך השנה .1שאלה 

 .אי אפשר לדעת. ד. חמש פעמים. ג. ארבע פעמים. בפעם אחת . א 

 ?מהו משך הזמן הארוך ביותר בשנה זו שבו גל לא הסתפר .2שאלה 

) סמנו את התשובה הנכונה( ?אליו הגיע גל סימליקהממהו אורך השיער  .3שאלה 

 מ"ס 10. דמ "ס 8. גמ "ס 5. במ "ס 4. א 

 ?באיזה קצב גדל השיער של גל .4שאלה 

? פרות של גלתגזר הספר בכל הס ,בממוצע ,מ"כמה ס .5 שאלה

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

 לא נכון /נכון . במהלך השנה היה גל קרח לפחות פעם אחת. א 

 לא נכון /נכון . במהלך השנה הסתפר גל פעמיים לאותו אורך. ב 

 לא נכון /נכון . ונההספר קיצץ את שערו במידה ש, בכל פעם שגל הסתפר. ג 

ובהנחה שקצב גידול , גל לא יסתפר כלל 2005אם בשנת .  ד 
. מ"ס 12אורך שערו בסוף השנה יהיה , השיער קבוע

 לא נכון /נכון 

ולא , לא בתחילת השנה הזאתאך (סתפר לה שלוש פעמיםהחליט גל  2005בשנת  .7שאלה 

שאורך  ושיביא לכך, שווהאת שערו במידה  שיקצרבכל פעם ביקש מהספר . )בסופה

. שערו בסוף השנה יהיה שווה לאורך שערו בתחילת השנה

.  זו בנו גרף המתאר את אורך שערו של גל במהלך שנה

? מה יהיה אורך השיער הקצר ביותר במהלך השנה
 

ער  יאורך הש
 )מ"בס(

 )בחודשים(  שחלף הזמן 
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 זוג גרביים
 

 

הגרביים של מיכל 

היא ניגשת . ב והשני שחורצהו דהאח: םתוא ואינלמיכל הסתבר כי זוג הגרביים שהוציאה מהמגירה 

מבלי , ףומוציאה גרב נוס ,יםי גרביים כחולנוש יםגרביים שחור השלוש, צהוב דלמגירה המכילה גרב אח

 .ולהביט בצבע

 

 .הסבירו את תשובתכם? אותו צבע ימיכל מחזיקה כעת בזוג גרביים בעלכי מה ההסתברות . 1שאלה 

 

 

הגרביים של דגן 

דגן . יםי גרביים כחולנוש יםי גרביים צהובנש, יםגרביים שחור הילה ארבעמגירת הגרביים של דגן מכ

 .גרב אחר גרב ,זוג גרביים - מבלי להתבונן  -ניגש למגירה ומוציא ממנה

 

. הסבירו את תשובתכם? יםוציא זוג גרביים שחורהמה ההסתברות שדגן . א. 2שאלה 

 .הסבירו את תשובתכם? הצבעאותו  ימה ההסתברות שדגן הוציא זוג גרביים בעל. ב 

 

 

הגרביים של מיכל ודגן 

 כיוון(במגירה אחת של שניהם הציע להם לשים את הגרביים  ,של מיכל ודגן צעיראחיהם ה ,ניר

, יםגרביים צהוב הכיל כעת ארבעתהמגירה החדשה ). לשניהם גרביים באותו הגודל ומאותו הסוגש

 .יםגרביים כחול הוארבע יםשמונה גרביים שחור

 

. גרב אחר גרב - דגן ניגש למגירה ומוציא ממנה זוג גרביים .3שאלה 

קטנה יותר או שווה , גדולה יותראותו הצבע  יוציא זוג גרביים בעלההאם ההסתברות שדגן 

ההסתברות שחושבה (הסתברות כאשר הוציא את זוג הגרביים מהמגירה הפרטית שלו ל

 .הסבירו את תשובתכם? )'ב 2בסעיף 
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ות צמיחה לגובה עקומ
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? הגובה של הבנותממוצע מ מ"ס 10באיזה גיל היה ממוצע הגובה של הבנים גדול בכ-. 1שאלה 

? מממוצע הבניםבאיזו תקופת גילים ממוצע הבנות גבוה יותר , בהסתמך על הגרף .2שאלה 

. מ"ס 184הוא  18בגיל  2003לפי הגרף ניתן להעריך שהגובה הממוצע של הבנים בוגרי   .3שאלה 

מ מהגובה הממוצע של הבנים בוגרי "ס 2.2  גדול ב- 18הגובה הממוצע של הבנים בגיל 

? 1993 ב- 18 מה היה הגובה הממוצע של הבנים בני ה-.  18בגיל  1993

? 12קצב הצמיחה לגובה של הבנות קֵטן אחרי גיל , בממוצע, היכן ניכר בגרף כיהסבירו   .4שאלה 

? באילו גילים היה הגובה הממוצע של הבנים שווה לגובה הממוצע של הבנות  .5שאלה 

? 13בגיל ) בנים ובנות(מה היה ממוצע הגובה של כלל התלמידים . א  .6שאלה 

) בנים ובנות(מוצע הגובה של כלל התלמידים מהו טווח האפשרויות בו יכול להיות מ. ב 

? 10בגיל 

: ונמק את תשובתך' לא נכון'/ ' נכון'קבע   .7שאלה 

. נמוכות מהבנים בני גילן 17כל הבנות בגיל . א 

. אשר נמוך מכל הבנות שבאותו גיל 14ייתכן שיש בן בגיל . ב 

. מ"ס 150 יכול להיות 12בגיל ) בנים ובנות(ממוצע כלל התלמידים . ג 

 

גובה 
 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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 גברת שרוני אופה

עליו רשומות הטמפרטורות בשיטת צלזיוס , לגברת שרוני תנור אפייה

°C)( .בו מפרטים את , ל ספר מתכונים לאפייה"היא הביאה מחו

 ).(F° הטמפרטורה בשיטת פרנהייט

 

המכויל לפי שתי , ב"גם מדחום אותו קנתה בארה ישלגברת שרוני 

ולכן אינו , צלזיוס 50°המדחום מוגבל ל , ולםא). ראו תמונה(השיטות 

, מאפשר לה להמיר בקלות טמפרטורות גבוהות הדרושות לאפייה בתנור

. משיטת פרנהייט לשיטת צלזיוס

 

 

 

גברת שרוני חיפשה ומצאה באינטרנט נוסחה המבטאת את הקשר בין סולמות  .1שאלה 

F)(32:  הטמפרטורה
9
5C −=    

וטמפרטורה הנמדדת בסולם , C רטורה הנמדדת בסולם צלזיוס ב-מסמנים טמפ

 .F פרנהייט ב-

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

 .בדקו האם התוצאה מתאימה לתמונה

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

 .בדקו האם התוצאה מתאימה לתמונה

 :ל כתוב כי"תכון לאפייה אותו בחרה גברת שרוני מתוך הספר שהביאה מחובמ .2שאלה 

 ."דקות 40ולאפות במשך  375° תחילה יש לחמם את התנור ל-" .א 

 ."דקות נוספות 30למשך  250° -יש להקטין את הטמפרטורה ל, כךאחר-" .ב 

 ?לאילו טמפרטורות עליה לכוון את תנור האפייה שלה בכל שלב 
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ודווחה על האפייה ועל הקושי , התקשרה גברת שרוני לחברתה הבמהלך האפיי .3שאלה 

בה השתמשה , "פשוטה"החברה הציעה לה שיטה ". מסובכים"בביצוע חישובים 

לצורך המרת טמפרטורות מסולם צלזיוס לסולם פרנהייט , ב"בנסיעותיה לארה

: בקירוב

": פשוטה"השיטה ה 

 .2 ולחלק את התוצאה ב-, יטמהטמפרטורה בסולם פרנהי 30לחסר 

  וענו איזה משני הישרים מתאים לשיטה המדויקת ואיזה -, התבוננו בשרטוט. א 

 ".פשוטה"לשיטה ה
 

 : רשמו פונקציה מתאימה לכל אחת מהשיטות. ב 

.I g(F) = __________ .II h(F) = __________ 

 :ולא נכון ונמק/ סמנו נכון , לגבי ההיגדים הבאים .4שאלה 

 
הוא  Iהשיפוע של גרף . א

5
9

לא נכון / נכון . 

 
הוא  IIהשיפוע של גרף . ב

9
5

לא נכון / נכון .  

לא נכון / נכון  .(15− ,0) הם C° עם ציר Iשיעורי נקודת החיתוך של גרף . ג 

נותן  C° , ציר עם IIהשיעור השני של נקודת החיתוך של גרף . ד 

  .0°F לש C°  את ההמרה ל-

לא נכון / נכון 

שתי שיטות ההמרה יתנו  60°F כאשר הטמפרטורה היא. ה 

. אותה תוצאה

לא נכון / נכון 

0C 

0F 
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מעלות צלזיוס   15גברת שרוני יודעת שהאפייה תצליח גם אם תהיה סטייה של  .5שאלה 

יכולה גברת ) צלזיוס לפי סולם(באיזה תחום של טמפרטורות אפייה . בחום התנור

 ?שרוני לנצל את השיטה הפשוטה

 250° המירה גברת שרוני, לפני שאפתה בתנור פשטידה מתוך ספר המתכונים .א .6שאלה 

".  פשוטה"בשיטה ה (C°) למעלות צלזיוס בסולם פרנהייט

כלומר את ההפרש בין תוצאת החישוב בשיטה המדויקת , חשבו את השגיאה

 ".פשוטה"שיטה הלבין תוצאת החישוב ב

. והיא מדדה את חומו, ב חלה בנה"שבביקור משפחתי בארה, חברתה סיפרה .ב 

והיא המירה את הטמפרטורה למעלות צלזיוס , פרנהייט 104°המדחום הראה 

". פשוטה"בשיטתה ה

כלומר את ההפרש בין תוצאת החישוב בשיטה המדויקת , חשבו את השגיאה

 ".הפשוט"לבין תוצאת החישוב בשיטה ה

 .חשבו את אחוז השגיאה בשני המקרים המתוארים בשאלה .ג 

 .הסבירו באיזה מקרה השגיאה משמעותית יותר
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 אולימפיאדת המתמטיקה
 

  . המתמודדות באולימפיאדת המתמטיקה' אביב ובן הם נציגי שתי כיתות ח

אשונה ר שאלית כיתה איזו ה בשאלהלהכרעשישמשו , שונים משחקי מזל ארבעההם בוחנים 

:  לפניכם תיאור ארבעת המשחקים .באולימפיאדה

 

 

משחק המספרים  :משחק ראשון
אם מספר . 999 ל- 10מספרי העמודים הם בין בו , עב כרסספר באופן אקראי מארגן התחרות פותח 

 .מנצחבן   –ספרתיתלת- הוא ואם מספר העמוד, מנצחאביב   –ספרתיהוא דו-הנפתח העמוד 

 

 .נמקו? שחק הוגןהאם המ. 1שאלה 

 

גרסה ראשונה   -"זוג או פרט": משחק שני

". זוג או פרט"אביב ובן משחקים במשחק 

 .על שניהם להראות בבת אחת מספר אצבעות בין אחת לחמש, לפי כללי המשחק

. כל אחד מהם יבחר באופן אקראי את מספר האצבעות אותו הוא יראה

. הוא זוגי מספרי האצבעות של שניהם סכוםזוכה אם  אביב •

 .זוגימספרי האצבעות של שניהם הוא אי- סכוםזוכה אם  בן •
 

: נתחו את מהלך המשחק. 2שאלה 

? משחק זהזוגות המספרים אותם ניתן לקבל במהלך מספר מהו . א 

. משחק זהב הזוגות האפשרייםרשמו את כל . ב 

. במשחק וןצחיחשבו את ההסתברויות של כל שחקן לנ. ג 

 ?של שני השחקנים שוויםלניצחון ויים האם הסיכ. ד 

, סכום מספרי האצבעות בו מחושבאם במשחק , האם תשובותיכם לשאלות הקודמות ישתנו. 3שאלה 

? )אצבעותאפס (שלא להראות אף אחת מאצבעותיהם באפשרות גם לבחור יוכלו הילדים 

 .הסבירו את תשובתכם
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 שנייהגרסה   -"זוג או פרט": משחק שלישי

 .הפעם בגרסה אחרת, "זוג או פרט"במשחק שוב יב ובן משחקים אב

 .על שניהם להראות בבת אחת מספר אצבעות בין אחת לחמש, לפי כללי המשחק

 .מספרי האצבעות של שניהם היא זוגית מכפלתזוכה אם  אביב -

. זוגיתמספרי האצבעות היא אי- מכפלתמנצח אם  בן -

 .נמקו? האם המשחק הוגן :קבעו. 4שאלה 

" נייר ומספריים ,אבן": משחק רביעי

". נייר ומספריים ,אבן"אביב ובן משחקים במשחק 

נייר או , אבן: על שניהם להראות בבת אחת את יד ימין באחד משלושת המצבים, לפי כללי המשחק

 ].ראו ציור[מספריים 

 
  

מספריים נייר אבן 

: צחון במשחק זה הםיכללי הנ

 .)שוברת(אבן מנצחת את המספריים  •

 .)עוטף(נייר מנצח את האבן  •

 .)גוזרים(מספריים מנצחים את הנייר  •

 ).תיקו(אינו מנצח  איש, זהה כאשר שני השחקנים מראים מצב

: "נייר ומספריים, אבן" נתחו את מהלך המשחק. 5שאלה 

. רשמו את כל התוצאות האפשריות במשחק זה. א 

. במשחק וןצחיחשבו את ההסתברויות של כל שחקן לנ. ב 

 ?השחקנים שווים כל אחד מןשל לניצחון האם הסיכויים  . ג 

השוואת המשחקים : סיכום

 ארבעתהשוו בין : אותם בחנו מזלהמשחקי עזרו לאביב ולבן לסכם את סיכוייהם לזכייה ב. 6שאלה 

. הסבירו את תשובתכם. המשחקים
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שיפור ציון 

 

. יםבמבחן קשה קיבלו התלמידים ציונים נמוכ

: והציע שתי דרכים לכך, המורה החליט לשפר את ציוניהם

נקודות לכל ציון  10הוספת : Iדרך 

. לכל ציון 20%הוספת : IIדרך 

לפניכם זוג גרפים המתארים את הקשר בין הציון  

. לפי שתי הדרכים, המקורי לבין הציון המשופר

אחרי השיפור ייתכן כי יתקבל ציון  ! שימו לב

.  קודותנ 100 הגבוה מ-

 

. נקודות 64דני קיבל במבחן  .   1שאלה 

. הסבירו? באיזו דרך יבחר דני לשפר את ציונו

.  מייצג את הציון המקורי x .  2שאלה 

? IIמייצגות את הציון המשופר בדרך  UאינןUאילו מהתבניות הבאות 

. ג x + 20%. ב 1.2x. א
100

x20x x. ד  +
5
. ה 11

100
20x + 

. ונמקו, התאימו כל אחד מהגרפים לאחת מדרכי השיפור .  3שאלה 

כי בשתי הדרכים יתקבל אותו , רן אמר שאין זה משנה באיזו דרך ישפרו את ציונו .  4שאלה 

.   ציון

? מהו הציון המקורי של רן במבחן. א 

? איזו נקודה בגרף מייצגת ציון זה. ב 

.   IIדינה אמרה שהיא מעדיפה לשפר את הציון שלה בדרך  .  5שאלה 

? איך לומדים זאת מהגרף? מה תוכלו לומר על הציון המקורי של דינה

לשיפור בשתי , IIלשיפור בדרך , Iקבעו לגבי כל היגד אם הוא מתאים לשיפור בדרך  .  6שאלה 

. עתכםהסבירו את קבי. או אינו מתאים לאף אחת מן הדרכים, הדרכים

. התוספת לציון גדולה יותר ככל שהציון במבחן גבוה יותר. א 

. הציונים הנמוכים מקבלים תוספת גדולה יותר מאשר הציונים הגבוהים. ב 

. שני ציונים שונים יכולים לקבל אותה תוספת. ג 

. 60משתפר לציון  50הציון . ד 

. רימהציון המקו 2הציון המשופר יכול להיות גדול פי . ה 

 5הוא מקבל  IIוראה שבדרך , עופר השווה בין שתי התוספות האפשריות לציון שקיבל.   7שאלה 

?   מה היה ציונו המקורי. Iנקודות יותר מאשר בדרך 
 

 הציון המקורי

הציון 
 המשופר

 א

 ב 
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קבלני גינון 

 

:  שלושה קבלני גינון פירסמו בעיתון השכונתי הצעות מחיר לסידור גינה

:   הצעתו של הקבלן ברוך

. ר גינה"ח לכל מ"ש 10+   ח לייעוץ"ש 700

:   הצעתו של הקבלן גדליה

. ר גינה"ח לכל מ"ש 30+ ח לייעוץ  "ש 200

:  הצעתו של הקבלן אורי

). הייעוץ כלול במחיר(ר גינה "ח לכל מ"ש 45

לפניכם שלושה גרפים    

: המתארים את ההצעות

 

. כתבו לצד כל גרף את שם הקבלן המתאים  .1שאלה 

?  הגינה עבורו גובים הקבלנים אורי וגדליה מחיר זההמהו שטח  . 2שאלה 

? מהו המחיר במקרה זה

גברת ישראלי רצתה להזמין את הקבלן שהצעתו . ר"מ 100למשפחת ישראלי גינה ששטחה  . 3שאלה 

מר ישראלי עמד על כך שיזמינו את . גם הטוב ביותרהוא  לטענתה - כי  -, היקרה ביותר

לבסוף נעתרה גברת ישראלי . א בכוונתם לעבור דירה בקרובכי ממיל, הקבלן הזול ביותר

. הסבירו? כמה כסף חסכה משפחת ישראלי בהחלטה זו. לבקשת בעלה

 1500עומד על אולם התקציב שלהם לסידור גינה , למשפחת מזרחי יש שטח אדמה גדול . 4שאלה 

מה גודלו ? זהאיזה קבלן יוכל לסדר להם גינה בשטח הגדול ביותר במסגרת תקציב  .ח"ש

. הסבירו? של שטח זה

ולכן היא הזמינה את הקבלן , גברת ירדני החליטה להיענות להצעה הזולה ביותר בעבורה . 5שאלה 

? מה תוכלו לומר על שטח הגינה של גברת ירדני. גדליה לסדר לה את הגינה

. הסבירו? האם יש שטח גינה עבורו יגבו שלושת הקבלנים מחיר זהה . 6שאלה 

העירייה רוצה לבחור בגנן שהצעת . 'מ 2.5במרכז כיכר עירונית יש גינה עגולה שרדיוסה  . 7אלה ש

? באיזה גנן תבחר. המחיר שלו היא הזולה ביותר

קבלן הגינות דוד רוצה להתחרות בשלושת . ר"מ 25שטחן של רוב הגינות באזור מעל  . 8שאלה 

הוא מתכוון . ינו תלוי בשטח הגינהבכוונתו לפרסם מחיר אחיד שא. הקבלנים הקיימים

כך שיהיה כדאי לרוב תושבי האזור להזמין אותו לביצוע , להציע את המחיר הזול ביותר

. עבודות

. ורשמו את שיקוליכם בקביעת המחיר, עזרו לו לחשוב על הצעת מחיר מתאימה
 

מחיר 

) ח"בש(
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שטח הגינה 
 )ר"במ(


