
 סיום תשע"ח – לעולים לכיתה ט' –עבודת קיץ 

 

 Bתוספת ל Aתוספת ל כולם        נושא

 תרגילים עמוד        תרגילים עמוד  יםתרגיל עמוד      

 פונקציה קווית
 (1)ספר  

21            24,25 21                26  

22               31 53                14 53             14 

24            35,36 54                18 54             18 

25               39 56                22  

34               56 60                5,6 60             5,6 

35           60,61,62 61                  8 61              8 

38                 2,3 62                 10       

39                  4 67             22-25 67         22-25 

44               13,14                                     

57               23,24   

60                  3   

66                 19   

68                 27   

 יחס ופרופורציה
 (1)ספר  

 98                 24  

 99                 27      

   103 הכול            107
      40,41,42,43       

103          40 

108           59,62 108               58  

 110               69    

117               14 117            15,16 117          16 

123            38-40 126          48-52 126       50-52 

 127          53-56          
    

127       54-56 

 משוואות 
 ואי שוויונות

 (1)ספר   

334                 124 
335                 126 

334            125  

שברים 
אלגבריים 
 ומשוואות

 (1)ספר   

230                 17,18 
231                   23 

234             29  

 בעיות מילוליות
 (1)ספר  

345         158-160 238             7        238         8 

346       161-163  239         15,16    

244         32-36 240         17,19     

245         39,40 241           22 241        22 
 



 Bתוספת ל Aתוספת ל כולם        נושא

 תרגילים עמוד        תרגילים עמוד  תרגילים עמוד      

משולש שווה 
 שוקיים
 (1)ספר  

345         158-160          

346       161-163  346     164,165 347          166 

 347     166  

 348     172,173  

 מערכת משוואות
 (2)ספר  

63               52 63                 53  

64               55 64                 55  

68              5-16 71                 22  

72              28 287               53  

 פירוק לגורמים
 (2  )ספר

300-301       :
98,99,100,102,103,105 

 

301-303        : 
             106-113           

 

 משפט פיתגורס
 (2)ספר  

316-317        
173,174,175,177,181 

להוסיף  174)בתרגיל 
 (= BDס"מ 12

  

234                      47   

   

 

 שאלות נוספות:

תרו .1 :           שלפניכם המשוואה את פִּ
5

52x
5x

2

112x 



 

תרו .2   2x = x5 –) 7 +x(x – 8:         שלפניכם המשוואה את פִּ

 .ABCD המלבן לפניכם .3

 . AB הצלע על נמצאות K, M הנקודות

 AK = BM: נתון

4.  

 

 .חופפים DAK -ו CBM שהמשולשים הוכיחו
  



 . משולשים של זוג מוצג שלפניכם בטבלה שורה כל .4

תבו את משפט אלפי הנתונים שבסרטוט אם המשולשים האלה חופפים.  ַסמנו ם כן, כִּ

 החפיפה. 

 ?חופפים המשולשים האם המשולשים 

1. 

 

1  כן 

2  לא 

תבו, כן אם  משפט את כִּ

 .החפיפה

                                                                  

2. 

 

1  כן 

2  לא 

תבו, כן אם  משפט את כִּ

 .החפיפה

                                                                  

3. 

 

1  כן 

2  לא 

תבו, כן אם  משפט את כִּ

 .החפיפה

                                                                  

 



 הוא ABC .BD המשולש לפניכם .5

 . ַבמשולש גובה

 

 

 

 ,שבסרטוט הנתונים על הסתמכו

 . שלפניכם הסעיפים על וענו

 ?ר"בסמ ABC המשולש שטח מהו .א

 ?A∢ גודל מהו .ב

תבו? בס״מ BC הצלע אורך מהו .ג  ריבועי שורש באמצעות תשובתכם את כִּ

 הנקודה אחרי ספרות שתי של דיוק עד עשרוני שבר באמצעות או

 . העשרונית

 

 

 

 .ותרמיל שינה שק לקניית ש״ח 300 היו לתמר .6

 . התרמיל ממחיר ש״ח 120 -ב נמוך היה השינה שק מחיר

 .לתמר שהיה הכסף מסכום קטן היה יחד והתרמיל השינה שק של המחיר

 . התרמיל מחיר את מייצג x .א

 ?השאלה נתוני לכל מתאים שוויון-אי איזה

 

1  120 > 300 –x  

2  120 < 300 –x  

3  120 > 300 –x + x  

4 120 < 300 –x + x  

 

 ?ש״ח 215 היה תמר שקנתה התרמיל שמחיר ייתכן האם .ב

 

1  כן 

2  לא 

 

 .תשובתכם את ַנמקו 



 .המכנסיים ממחיר 30% -ב נמוך היה החולצה מחיר .ומכנסיים חולצה קנה אלון .7

 x בש״ח המכנסיים מחיר את מייצג. 

תבו .א  .בש״ח החולצה מחיר את המתאר אלגברי ביטוי כִּ

 

 .ש״ח 204 יחד והמכנסיים החולצה על שילם אלון .ב

 ?המכנסיים מחיר מהו 

תבו   .הפתרון דרך את כִּ

 

 

 .זווית-ישרי משולשים שני של סרטוט לפניכם .8

 ∆ EDC ∼ ∆ABC: לזה זה דומים שבסרטוט המשולשים

 (.הקדקודים סדר לפי כתוב הדמיון)

 

  ובין EDC המשולש בין הדמיון יחס מהו .א

 ?ABC המשולש

 

1  6  :5 

2  5  :2 

3  3  :1 

4 2  :1 

 

 

 ?AC אורך הצלע מהו .ב

 

  

 

 בהצלחה!




