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 משימות מתמטיות לחופשת פסח

 עירוני א' תל אביב -שכבת ז'       

 לתלמידי שכבת ז' שלום!

 אנחנו יוצאים כעת לחופשת פסח, חופשה די מוזרה יש לציין.

 

  "אהבה היא ריחוק"הייתם רואים פרסומת ובה כתוב  חצי שנהאם לפני 

 ייתכן ולא הייתם מבינים במה מדובר. 

 אולי הכוונה היא שצריך לקחת מרחק על מנת להתגעגע? 

 זוגות אוהבים צריכים לתת אחד לשני את ה"ספייס", את המרחב לצמוח ולגדול?אולי שגם 

  :יש משמעות שונה לחלוטין "אהבה היא ריחוק"למשפט  היום ?היוםו

 על מנת להגן על אהובינו ואוהבינו, 

 במיוחד המבוגרים שביניהם )ואלו שבקבוצת הסיכון(,

 תפשטות הקורונה.על מנת להקטין את קצב ה ,עלינו להתרחק איש מרעהו

 הפרשנות תלויה באדם ובסיטואציה בה הוא נמצא.  -וכך בהרבה תחומים 

 

 בימים כאלו של חוסר יציבות, 

 של שינויים משמעותיים ומהירים, 

 אנחנו, צוות המתמטיקה של עירוני א',

 המתמטיקה. -של "מלכת המדעים"אדישותה מקווים שתעריכו ותנצלו את 

 . גם מחר הוא יהיה שלוש. וגם בתקופת השפעת הספרדית!3הוא   x+2=5הפתרון של המשוואה

 מעלות. כך היה וכך יהיה! 081 הוא קלידי()האובמישור  משולשסכום הזוויות ב

 מצד אחד, המתמטיקה לא משתנה בעקבות שינויים בעולם, 

 . פועל שלנוהכללים לפיהם העולם  ומצד שני היא זו שקובעת את

 המגפה, משתמשים במודלים מתמטיים( בשביל לחשב את קצב ההתפשטות שללמשל, )

 ואילו אנו צריכים לשנות את הרגלינו ולציית לה.

 נו?מלכה, כבר אמר

 

 מעבר לידע החדש או חידוד הידע הקיים שתרוויחו מפתרון התרגילים שלפניכם, 

 מהעולם שבחוץ, ולצלול אל עולם המתמטיקה. קצת אנחנו מקווים שתעריכו ותהנו  מהאפשרות "להתנתק"

            

 נהלים:

 

  .08.13.0101-בווב טופ למורה שלכם עד ה המשימהיש להגיש את  .0

 , הקפידו לרשום את דרך החישוב בשאלותהמשימהשל פתרון יש לצלם צילום ברור  .0

 המשימות.יש להינות מהכנת  .3

 

 

 נ.ב.

 ות בשביל שתוכלו לבדוק אם צדקתם.נבדף האחרון מופיעים רמזים וחצאי פתרו

 לאחר כל תרגיל(לא  עדיף מוזמנים להסתכל לאחר כל חלק )אבלאתם 
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 "ריצה בימי הנורוק" -סיפורו של אמיר פתר -חלק ראשון 

 

 במדינת שריאל שבצפון דרום המזרח, התפשטה מחלה בשם "הנורוק".

 על מנת להקטין את מספר הנדבקים במחלה, 

 מטר מביתו. 011על שלא יעלה הוחלט כי על כל אזרח להישאר במרחק 

 אדם בשם אמיר פתר. אחד מאזרחי המדינה היה 

 

 סביב ביתו.  חוקי לטיולאמיר החליט לצאת 

 מטרים. 011והתחיל לרוץ בקו ישר,   הוא יצא מפתח ביתו

 )תוך כדי שמירה על החוק!(מרכזו ביתו באחר כך רץ סיבוב אחד במעגל ש

 וחזר לביתו בריצה בקו ישר.

 .נקודה "צורת"יר חסר מימדים, בית בשביתו של אמהניחו 

 

 א. שרטטו את מסלולו של אמיר:

 

 ב. כשחזר הביתה אמר לעצמו אמיר: "וואלק, אני לא בכושר! רצתי ____ מטרים והתעייפתי. אולי יש לי הנורוק..."

         שעשה אמיר מרגע יציאתו ועד רגע חזרתו? אורך המסלול  מהו

 הראו את דרך החישוב. עגלו את התשובה למטרים שלמים.

       

 

 

 מטרים ממקום המגורים". 01נכתב באתר החדשות, "אין להתרחק מעל  , ג. "מגבלות חדשות נכנסו לתוקף"

מטר דרום, סיבוב ברדיוס  01כששמע אמיר על המגבלה החדשה, הוא יצא שוב ועשה את אותה צורה של מסלול )רץ 

 ה החדשה. , וחזרה הביתה בקו ישר(, תחת המגבל01

 כמה מטרים רץ הפעם אמיר? 
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ד. "אזרחי ישראל", קראה ראשת הממשלה, "החל מהלילה, מרחק היציאה המותר מהבית יהיה שונה בין אזרח 

 שעות תקבלו הודעה ווטסאפ ובה יהיה רשום מהו המרחק המקסימלי שמותר לכם להמצא בו."   02לאזרח. בכל 

 

… עצוב. גם ככה היה לו לא קל לחשב בכל פעם את המרחק שעשה. ועכשיו בכל פעם יצטרך לחשב מחדשאמיר נהיה 

 לכן החליט לבצע שיחת זום עם חברו מן חרגלית להתייעץ עמו.

 

 :  שומעים אותי?אמיר

 : כן כן שומעים טוב!מן

 : מן, אתה שומע אותי?אמיר

 AUDIO: כן, אני שומע טוב, תלחץ על המן

 שומעים אותי?: אמיר

 מן החליט לנתק את שיחת הזום.

 

 בשיחת הטלפון בין השניים, הסביר אמיר שאין לו כוח בכל פעם לחשב מחדש את המסלול.

 מן הציע את ההצעה הבאה: 

, אבל צורת מסלול ההליכה שלך קבועה, אתה יכול ליצור ביטוי אלגברי שמייצג משתנהמרחק המותר בגלל שה: מן

 עושה, ובכל יום להציב את המרחק המותר באותו היום.את המרחק אותו אתה 

 מטרים. rלמשל, נניח והמרחק המותר הוא 

 2rאם המסלול הרגיל שלך הוא ללכת בקו ישר את המרחק המותר ולחזור, אתה למעשה הולך בכל יום 

 

  : לא הבנתיאמיר

 

 

 .2r, כלומר r, סה"כ פעמיים מטרים חזור rמטרים הלוך, ו r, אם הייתי הולך   : אההה הבנתיאמיר

 01, אז הלכת  r=01מטרים, כלומר  01: בדיוק, ואז אם למשל היו מגבילים אותך להיות במרחק לא גדול ממן

מטר, אני אדע שההגבלה עליך הייתה  211יום שהלכת מטר. ואם תגיד לי בסיום  011, הלכת r=01ואם … מטר

 ...r=011אז  2r=211מטר, כי אם  011להיות במרחק של 

סיבוב  מסביב לבית  , עושההמותר בקו ישראני רץ את המרחק  : אוקי, אבל המסלול שאני עושה הוא שונה!אמיר

 חזרה בקו ישר.שלם, ורץ מעגלי 

 !r: בסדר גמור, אז תרשום לעצמך את הביטוי האלגברי המייצג את המסלול שלך כשהמרחק המותר הוא מן
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ביום שבו מותר לו להמצא במרחק של לא מהו הביטוי האלגברי המייצג את המסלול שעושה אמיר פתר : ד שאלה

   ?מביתו מטרים rיותר מ  

 

 

 

 .מטר מביתו 01 לא יותר מ במרחק שלה. אמיר קיבל בווטסאפ הודעה שמותר לו להמצא 

 הציבו בביטוי האלגברי וחשבו את אורך המסלול שעשה באותו היום. 

 

 

 

 

 הייתה הגבלת המרחק עליו?מטרים, מה  012רץ אמיר פתר )תחת המגבלות( מרחק של  30.10.0101ו. ידוע כי ב

 

 

 

 ...במקומכם לא חובה לעשות אבל לא הייתי מפספס -שאלת רשותז. 

 התלהב מהרעיון של ריצה מעגלית ברדיוס המותר, ךכל כ ,קסלר אמירחברו של אמיר פתר, 

 והחליט לעשות מעשה! 

 !הוא  פיתח חליפת טיסה אישית

 Bpfk99xl0-https://www.youtube.com/watch?v=pבסרטון:  את החליפהתוכלו לראות 

  ה אותו, שלא נתבלבל עם אמיר פתר(נבכל אופן, קסלר )כך נכ

 טיסה שלו!החליפת , ואז להפעיל את מטרים 011מביתו בקו ישר החליט ללכת 

 .מטרים 011הוא שומר על מרחק של  כשבכל רגעהוא ריחף לו בשמיים 

  המותר.  בדיוק על המרחקשמיים ושומר כאשר הוא טס בבמשך יותר משעה,  כך הוא טס לו

 במישורלפי החוקים במעגל  לומר, בעוד אמיר פתר רץ כ

 במרחב אמיר קסלר טס לפי החוקים                     

 

 

   מטרים  011בדיוק  מרחק של השומרים עלכל המסלולים האפשריים שרטטו סקיצה של  -ז

 במרחב שיכול לעשות אמיר קסלר 

 
 

כמה מטר רבוע מטר,  011את כל הנקודות במרחב שמרחקן מביתו הוא  צבעאם קסלר  -רשותשאלת רשות לשאלת 

 (בשביל לגלות את התשובה לשאלה זו באינטרנט גם רכו להשתמש)כנראה שתצט הוא צבע?

https://www.youtube.com/watch?v=p-Bpfk99xl0
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 רומיאו ויוליה -חלק שני

 

 
 מצחיקה? ההתכתבותא. האם 

 

 

 מטר(  011ב.  רומיאו ויוליה החליטו לצאת לריצה כמו אמיר פתר )ריצה מסביב לביתם, כשרדיוס הריצה הוא 

 ויוליה? אילו מבין השרטוטים הבאים מייצגים את מסלול ריצת רומיאו 

 

 , מהו המרחק בין הבית של רומיאו לבית של יוליה?0ג. לפי  שרטוט מספר 

 

 

 

 ? בתשובתכם תנו טווח,, מהו המרחק בין הבית של רומיאו לבית של יוליה2ד. לפי שרטוט מספר 

 מטר" 21ל 01למשל "המרחק הוא בין  

 

 

מטרים מאדם לאדם,   kמביתך, ויש לשמור על מרחק של   rה. אם מותר להמצא במרחק של לא יותר מ -ותרש

 מטרים?  kשדייריהם יפגשו במרחק של  כך בתיםבין שני לכל היותר  המרחק  יכול להיותמה  
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 שאלות מתוך מבחן מפמ"ר -חלק שלישי

 

 .מקצועמפמ"ר= מפקח מרכז 

 השאלות הבאות לקוחות מתוך מבחני מפמ"ר מתמטיקה במשרד החינוך.

 

0)  

 

2)  

  

3) 

 

4  ) 
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5 ) 

 

6 ) 

; 

2 ) 
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8 ) 

 

9 ) 

 

 

01 ) 

 

 

 

 

 םמוזמנים להסתכל ברמזים בשביל לבדוק אם צדקת !סיימתם! סחטיין עליכם
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 דרכים לבדוק אם צדקתם \רמזים

 ריצה בימי קורונהאמיר פתר ו -חלק ראשון

   .א

 שימו לב שלא שכחתם להוסיף את החלקים הישרים של ההליכה שלו! -רמז .ב

  08 וסכום הספרות הואוספרת המאות זהות! ספרת האחדות  -בתשובה

 9זהות, סכום הספרות הוא ספרת האחדות וספרת המאות  .ג

        .ד

 ----- .ה

 צרו ופתרו משוואה, הנה שני שלבים ראשונים.

               =>>>>             .ו

                                                                                                     -שהוא ייצור דו מימדי רמז: על דף נייר,שאלת רשות:  .ז

 במרחק קבוע מנקודה מסויימת נקרא :"מעגל"אוסף כל הנקודות שנמצאות 

במגרש \במרחב? כלומר בחדר איך יראה אוסף כל הנקודות הנמצאות במרחק קבוע מנקודה מסויימת

 משחקים. 

 מהו שטח הפנים של חצי כדור?       שטח הפנים של כדור הוא  רשות לרשות: 

 

 יאו ויוליהרומ -שניחלק 

 

 מאוד .א

 ...רק באחד השרטוטים המעגלים לא נחתכיםאם המעגלים נחתכים הם בעצם יכולים להפגש. ו .ב

 בדיוק הרדיוס... .ג

 ל.... 011בין  .ד

 k, ואת המרחק בין שני המעגלים באות rשרטטו שני מעגלים ברדיוס  רמז:-רשות .ה

 

 שאלות מפמ"ר

0)----- 

 50-4x=2      -ניתן לפתור על ידי בניית משוואה( 0

3 )---    2)----     0)----     6)---- 

 3( הטעות בשלב 2

 . צרו משוואה מתאימה ופתרו21סכום חלקי המקל הוא א( ( 8

    2x=x+15(ב( 8

9)---     01)---- 

 


