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 10בוחן מס' 

 (17נקודות עבור תרגיל  4, 16-1נקודות עבור כל אחד מהתרגילים  6)

 . 5הוא  𝑦מציר ה־שתי נקודות שמרחקן  𝑥מצא על ציר ה־ .1

yהישר  .2 = mx +  . 𝑚. מצא את (2,11)עובר דרך הנקודה  2

yסרטט סקיצה של הישר  .3 = x +  . xyבמערכת הצירים  2

yמצא את נקודות החיתוך של הישר  .4 = −2x +  עם הצירים. 10

yמצא את נקודת החיתוך של הישר  .5 = 2x + yעם הישר  4 = −x + 22 . 

. נקודת האמצע של yוקצהו השני של הקטע על ציר ה־ xקצהו האחד של קטע על ציר ה־ .6

,2)הקטע היא   . מצא את שתי הנקודות הנמצאות בקצות הקטע.(2−

yשל הישר מהו המצב ההדדי  .7 = 3x + 2yוהישר  1 − 6x − 2 = 0 ? 

 .(4,5)ו־  (1,2)מצא את משוואת הישר העובר דרך הנקודה  .8

קו הישר ומקביל ל (2,3−)ישר העובר דרך הנקודה הקו ה של המשוואהמצא את  .9

yתו היא שמשווא = 2x + 11 . 

𝑦היא  Iמשוואתו של ישר מס'  .10 = −2𝑥 − עובר דרך ראשית הצירים  II. קו ישר מס'  1

 . II. מצא את משוואתו של קו ישר מס' Iומאונך לקו ישר מס' 

𝑥2קנוני שמשוואתו היא מעגל  .11 + 𝑦2 = בנקודה  xחותך את הקרן החיובית של ציר ה־ 16

𝐴 ואת הקרן השלילית של ציר ה־y  בנקודהB מצא את אורך הקטע .AB. 

,2)מצא את משוואתו של המעגל הקנוני העובר דרך הנקודה  .12 −7). 

𝑦דקוד הפרבולה מצא את שיעורי ק .13 = 2𝑥2 + 6𝑥 − 1. 

𝑦מצא את נקודות החיתוך של הפרבולה  .14 = −𝑥2 + 10𝑥 −  עם הצירים.  9

𝑦סרטט סקיצה של הפרבולה  .15 = 𝑥2 + 2𝑥 − 8 . 

𝑦הישר  .16 = 𝑥 + 𝑦והפרבולה   1 = 𝑥2 − 𝑥 + של  xשיעור ה־. Bו־ Aנחתכים בנקודות  1

לבין מרכזו  Aמצא את המרחק בין נקודה  .Bשל הנקודה  x־גדול משיעור ה Aהנקודה 

  .12של המעגל שאת משוואתו מצאת בתרגיל מס' 

 .2−ושיפועו  (1,3)מצא את משוואת הישר העובר דרך הנקודה  .17

 

 בהצלחה!

 


