
 הוצאת ארכימדסהכנה לבחינת המפמ"ר במתמטיקה ותרגול לאורך השנה לתלמידי כיתה ט'                 

 

 בכיתה ט' השנה לאורך ותרגול הכנה לבחינת המפמ"ר במתמטיקה –הוצאת ארכימדס ל©  כל הזכויות שמורות 

 

 הכנה לבחינת המפמ"ר במתמטיקה ותרגול לאורך  
 הוצאת ארכימדס  -השנה לתלמידי כיתה ט'

 נושאי לימוד לכיתה ט'  –חלק א' 
 עמוד  שם פרק

 8 חזקות ושורשים
 8 חזקות 

 23 כתיבה מדעית של מספרים 
 27 שורשים 

 31 טכניקה אלגברית 
 31 נוסחאות הכפל המקוצר  

 36 פירוק הטרינום 
  : לגברייםשברים א

 40 צמצום שברים אלגבריים 
 46 חיבור וחיסור שברים אלגבריים

 50 כפל וחילוק שברים אלגבריים
 55 המשוואה הריבועית  

  : מערכת משוואות
 61 ('חזרה מכיתה ח)ממעלה ראשונה 

 62 ממעלה שניה
 65 בעיות מילוליות  -מערכת משוואות ריבועיות 

 68 )חזרה)הקו הישר 
 68 אורכים ושטחים במערכת הצירים חישובי 

 74 משימות חקר אינטגרטיביות לסיכום נושא הקו הישר
 78 מבוא לפונקציות  

 78 נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים 
 80 נקודות הקיצון ותחומי העליה והירידה של הפונקציה

 82 תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה 
 86 ה בעזרת תכונות נתונות שרטוט גרף של פונקצי

 91 התאמת ייצוג אלגברי לגרף של פונקציה  
מציאת פתרונות של משוואה באמצעות גרף של  

 פונקציה
95 

 102 פונקציה זוגית ופונקציה אי זוגית
 109 פונקציית הערך המוחלט 

 115 במכנה x פונקציות עם המשתנה
 119 פונקציות שונות 
 122 חקירת פונקציה 

 130 מסכמות  שאלות
 134 הפונקציה הריבועית 

 134 תכונות הפונקציה הריבועית 
 137 חקירה מלאה של פונקציה ריבועית

 139 הזזה אנכית ואופקית, שיקוף, מתיחה וכיווץ  
  : חישובי אורכים ושטחים במערכת הצירים

 141 פרבולה
 144 שאלות המשלבות פרבולה וקו ישר

 149 שתי פרבולות
 152 כוללות שימוש במשתנה עזרשאלות ה

משימות חקר אינטגרטיביות בנושא הפונקציה  
 הריבועית

154 

 



 הכנה לבחינת המפמ"ר במתמטיקה ותרגול לאורך השנה לתלמידי כיתה ט'               הוצאת ארכימדס  

 

 בכיתה ט' השנה לאורך ותרגול הכנה לבחינת המפמ"ר במתמטיקה –ארכימדס  הוצאתל©  כל הזכויות שמורות 

 הכנה לבחינת המפמ"ר במתמטיקה ותרגול לאורך  
 הוצאת ארכימדס  -השנה לתלמידי כיתה ט'

 

 עמוד  שם פרק
 160 בעיות מילוליות
 160 בעיות מספרים  

 163 בעיות גיאומטריות  
 169 בעיות תנועה

 176 יות קניה ומכירה  בע
 178 גיאומטריה

 178 רשימת המשפטים בגיאומטריה בתכנית הלימודים 
 183 משפט פיתגורס

 188 הדלתון
שאלות שאינן כוללות את משפטי   -הטרפז 

 המקביליות 
190 

 196 המקבילית
 201 המלבן

 206 משולש ישר זווית  
 211 המעוין

 217 הריבוע 
 222 תרגילים הכוללים את משפטי המקביליות  -הטרפז 

 225 קטע אמצעים במשולש 
 230 קטע אמצעים בטרפז 

 234 מפגש התיכונים במשולש 
מרובעים   -תרגילי חזרה וסיכום לקראת כיתה י' 

 ומשולשים
237 

 241 מטלות חקר אינטגרטיביות בגיאומטריה 
 242 הסתברות

 242 שאלות הכוללות מאורע יחיד
ללא  )שאלות הכוללות סדרת אירועים בלתי תלויים 

 )עץ
243 

  :שאלות הנפתרות בעזרת תרשים עץ
 252 שאלות הכוללות סדרת אירועים בלתי תלויים 

 255 שאלות הכוללות סדרת אירועים תלויים
 257  ם(אירועים תלויי )שאלות הכוללות הסתברות מותנית 

ובלתי  תלויים )שאלות הכוללות שלושה שלבים 
 )תלויים

259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הוצאת ארכימדסהכנה לבחינת המפמ"ר במתמטיקה ותרגול לאורך השנה לתלמידי כיתה ט'                 

 

 בכיתה ט' השנה לאורך ותרגול הכנה לבחינת המפמ"ר במתמטיקה –הוצאת ארכימדס ל©  כל הזכויות שמורות 

 

 הכנה לבחינת המפמ"ר במתמטיקה ותרגול לאורך  
 הוצאת ארכימדס  -השנה לתלמידי כיתה ט'

 מבחנים במתכונת המפמ"ר לכיתה ט'  –חלק ב' 
 

 עמוד  שם פרק
 263 )שאלון(  1מבחן 
 267 )פתרון מלא(  1מבחן 
 277 )שאלון(  2מבחן 
 281 )פתרון מלא(  2מבחן 
 293 )שאלון(  3מבחן 
 297 )פתרון מלא(  3מבחן 
 310 )שאלון בלבד(  4מבחן 
 314 )שאלון בלבד(  5מבחן 
 318 )שאלון בלבד(  6מבחן 
 321 )שאלון בלבד(  7מבחן 
 325 )שאלון בלבד(  8מבחן 
 329 )שאלון בלבד(  9מבחן 
 332 )שאלון בלבד(  10מבחן 
 335 )שאלון בלבד(  11מבחן 
 338 אתגר )שאלון בלבד(מבחן  – 12מבחן 

 


