
 פתרונות למידה  -ארכימדס              יח"ל    5-ו 4הכנה לבחינת המפמ"ר ותרגול לתלמידי ט' המיועדים להקבצות 

 

 47עמוד                תרגול במתמטיקה לתלמידי כיתות ט'   - רונות למידהפת -ארכימדס ל כל הזכויות שמורות   ©

 

 משימות חקר אינטגרטיביות לסיכום נושא הפרבולה 
 

נתונה הפרבולה:  
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f (x)
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−
והיא   Aשקדקודה בנקודה   =

 . Bבנקודה   y-חותכת את ציר ה

_,_)Bבנקודה   y-השלם: הפרבולה חותכת את ציר ה .א )  

_,_)Aוקדקודה בנקודה   ). 

 .  Aעל הפרבולה מימין לקדקוד  Cאת הנקודה סמן  .ב

yמקביל לישר  ACנתון שהישר  x 17= +. 

 עבור כל אחד מההיגדים הבאים, הקף האם הוא נכון או לא נכון ונמק מדוע: 

 נכון / לא נכון.    סימטריות זו לזו.           C-ו B. הנקודות 1
  

 _________________________________נימוק: _________________________
 

 נכון / לא נכון.      היא חדה.   BAC. הזווית 2
 

 _____________________________נימוק: _______________________________
 

 

 

וסף לשרטוט . הCהיא הקרובה ביותר לנקודה  D, הנקודה x-מבין כל הנקודות הנמצאות על ציר ה .ג

 הם חופפים.   ACD-ו ABO. הסבר האם המשולשים CDוהעבר את הישר  Dאת הנקודה 
 

 נמק: ______________________________________________________________  
 

 החישוב: _____________________________ והסבר את שלבי ABCחשב את הזווית   .ד

 .__________________________________________________________________ 
 

 

 . השלם:O. ראשית הצירים בנקודה g(x)בתור הפונקציה  ACנסמן את הישר  .ה

f. בתחום: ___________ מתקיים: 1 (x) g(x).        

 הוא: ______ יח"ר.       AOBC. שטח הטרפז 2
 

 יחידות כלפי מעלה, תתקבל הפרבולה:___________ .   3-יחידות ימינה ו  6. אם נזיז את הפרבולה 3
 
 

 . ABCחשב את שטח המשולש   .ו
 

באות, הקף את זו  . מבין המשוואות הC-ו  Aעל הפרבולה בין הנקודות  Eסמן את הנקודה )*(  .ז

 . עבור כל משוואה, נמק מדוע היא מתאימה או לא מתאימה. BEלישר  העשויה להתאים
 

1 .y 5 0.1x=  מתאימה / לא מתאימה.   +
 

 נימוק: _____________________________________________________________ 
 

2 .y 5 2x=  מתאימה / לא מתאימה.      −
 

 נימוק: _____________________________________________________________ 
 

 

 )תשובות בעמוד הבא( 
 

B
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 תשובות:

 
A(5,0א.      ) ,B(0,5)  .  

 . Bשלה אכן זהה לזה של הנקודה  y-ומתקבל ששיעור ה C(10,5). ניתן למצוא את הנקודה נכון (1 ב.    

 . מכפלת שיפועיהם שווה -1הוא   AB. ניתן לחשב ששיפוע1הוא  AC. מהנתון נובע ששיפוע לא נכון (2         

 ולכן הם מאונכים והזווית ביניהם ישרה ולא חדה.  -1             

 ם הניצבים המתאימים שווים וביניהם זווית ישרה.    המשולשים חופפים לפי משפט צ.ז.צ: בשניה ג.     

0ABC ד.       שווה שוקיים.   ABC. לכן המשולש AC =AB. מחפיפת המשולשים מתקבל:=45

 . 045בסעיף ב' מצאנו שהוא גם ישר זווית ולכן זוויותיו החדות שוות            
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 יח"ר.   25   ו.     

 . Bעוברים בנקודה   BEוהישר המבוקש  -1ששיפועו  AB, הישר 0ששיפועו  BC. הישר לא מתאימה (1 ז.     

 .  -1לבין  0בין שיפועי הישרים האחרים. כלומר, בין  צריך להיות BEבהתאם, שיפוע              

 .   1. הנימוק בתשובה לסעיף ז' לא מתאימה (2         


