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סוגים שונים של השתנות
. 1לפניכם נתונים על התפשטות מחלה במדינות שונות:
לפאלֶ נד :בבדיקה הראשונה נמצאו  100חולים ומספרם גדל בכל שבוע ב.150 -
בא ַ
ַ
בבּטאלֶ נד :בבדיקה הראשונה נמצאו  40חולים ומספרם גדל בכל שבוע פי .2
ֶ
בגַ ַמאלֶ נד :בבדיקה הראשונה נמצאו  120חולים ומספרם גדל בכל שבוע פי .1.5
 .אחשבו ומצאו באיזו מדינה היה מספר רב יותר של חולים:
ואחרי  5שבועות
אחרי  3שבועות
אחרי שבוע
 .בבאיזו מדינה התפשטות המחלה הייתה מהירה ביותר? ובאיזו מדינה היה ההתפשטות איטית ביותר?
 .גלפניכם גרפים של נקודות ,המציינים את מספרי החולים בשלוש המדינות בצבעים שונים.
—התאימו לכל מדינה את הצבע המתאים לה .בדקו בגרפים אם מספר החולים לאחר  3שבועות
זהה למספר שחישבתם.
—באיזו מדינה התפשטות המחלה הייתה מהירה ביותר?
ובאיזו מדינה ההתפשטות הייתה איטית ביותר?
השוו עם תשובותיכם לסעיף ב.
דיון

 .דמה ניתן לראות בגרפים שלא ניתן לראות בייצוג המספרי?
מספר חולים

)(3,550
)(3,3 0
)(3,3 0

שבוע
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. 2במפגש שנתי של חבורת “יחי הרושם” נהוג שכל משתתף שמגיע ,לוחץ יד לכל מי שהגיעו לפניו.
 .אכמה לחיצות ידיים התקיימו בין שלושת החברים הראשונים שהגיעו?
 .ב— כמה לחיצות ידיים נוספו כשהגיע החבר הרביעי?
—כמה לחיצות ידיים היו בסך הכל ,בין ארבעת החברים הראשונים?
 .ג— כמה לחיצות ידיים נוספו כשהגיע החבר החמישי?
—כמה לחיצות ידיים היו בסך הכל ,בין חמשת החברים הראשונים?
 .דהשלימו סדרה המתארת את מספר לחיצות הידיים שהתקיימו סך הכל לפי מספר החברים שהגיעו
עד ל 10 -חברים.
10
חברים

9
חברים

8
חברים

7
חברים

6
חברים

5
חברים

4
חברים

3
חברים

2
חברים

חבר
אחד

6

3

1

0

 .הסמנו את הנקודות במערכת הצירים:
מספר לחיצות ידיים

מספר חברים

 .ותארו במילים כיצד מחשבים את מספר לחיצות הידיים לפי מספר החברים שהגיעו.
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 .זהנוסחה לתיאור מספר לחיצות הידיים היא:

) n ⋅ (n −

=L

כאשר  nמספר המשתתפים במפגש ,ו L -המספר הכולל של לחיצות הידיים.
—חשבו בעזרת הנוסחה ,מה מספר לחיצות הידיים אם השתתפו במפגש  10חברים והשוו לגרף
ולטבלה.
—חשבו בעזרת הנוסחה ,מה מספר לחיצות הידיים אם השתתפו במפגש  30חברים.
דיון

 .חדונו ביתרון של כל אחד מהייצגים :הייצוג המספרי ,הייצוג הגרפי ,והייצוג באמצעות נוסחה.

	. 3א.

הוסיפו שרטוט אחד לסדרת השרטוטים.

 .ברשמו מתחת לכל שרטוט את מספר הנקודות שבשרטוט והוסיפו עו שני מספרים המתאימים
לשרטוטים הבאים.
 .גתארו במילים איך מתקבל כל מספר מהמספר הקודם בסדרה.
 .דהשוו עם מספרי לחיצות הידיים בשאלה הקודמת.
סדרה זו נקראת סדרת המספרים המשולשים.
	. 4נהג מכונית לוחץ על הבלמים .לפני הלחיצה
הוא עובר  20מ’ בכל שניה ובעת הבלימה ב-
 4מ’ פחות מאשר בשניה שקדמה לה.
—רשמו את סדרת המרחקים שעברה
המכונית מרגע הלחיצה על הבלמים
ועד העצירה.
—כמה שניות עברו עד שהמכונית נעצרה?
—סמנו נקודות מתאימות במערכת
הצירים.
—איזה מרחק עברה המכונית במשך
השניות האלה?

מרחק במטרים

מספר שניות
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	. 5א .צמח מטפס ֵגדל בג’ונגל .בכל שבוע גובהו פי  2.1מגובהו בשבוע הקודם .בעת הנביטה היה גובהו
 2ס”מ.
—מה היה גובהו בסוף השבוע הראשון לאחר הנביטה? הסבירו כיצד חישבתם.
—השלימו את סדרת הגבהים עד סוף השבוע השישי.
נביטה

לאחר
שבוע

לאחר
 3שבועות

לאחר
שבועיים

לאחר
 4שבועות

לאחר
 5שבועות

לאחר
 6שבועות

2

—מה יהיה גובה הצמח לאחר השבוע העשירי?
 .ב צמח מטפס ֵגדל בגן ציבורי .בכל שבוע הוא גדל ב 2 -ס”מ .בעת הנביטה היה גובהו  2ס”מ.
—מה היה גובהו בסוף השבוע הראשון לאחר הנביטה?
—השלימו את סדרת הגבהים עד סוף השבוע השישי.
נביטה

לאחר
שבוע

לאחר
 3שבועות

לאחר
שבועיים

לאחר
 4שבועות

לאחר
 5שבועות

לאחר
 6שבועות

2

—מה יהיה גובה הצמח לאחר השבוע העשירי?
 .גהגרפים מתארים את גובה המטפסים לפי הזמן בשבועות.
—התאימו כל אחד
מהגרפים לצמח
המטפס.
—איזה מצמחים
גדל מהר יותר?
—במהלך איזה
שבוע גובה
המטפס בג’ונגל
עבר את גובה
המטפס בגן
הציבורי?

גובה הצמח בס"מ

מספר שבועות
דיון

 .דאיך רואים לפי הגרף איזו סדרה ֵגדלה מהר יותר?
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	. 6א.

הוסיפו מלבן לכל סדרה ,ורשמו סדרת מספרים המתארת את שטחי המלבנים:
(  )iאורך אחת הצלעות ֵגדל ביחידה.
4

8

3

8

8

8

(  )iiאורך כל צלע ֵגדל ביחידה.

4

4

3
3

(  )iiiאורך אחת הצלעות ֵגדל פי .2

6

8
4

 .בהשטחים של איזו סדרת מלבנים ֵגדלים מהר יותר? הסבירו.
 .גרשמו חוק לכל אחת מסדרות השטחים.
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השטח

 .דלפניכם גרפים המתארים את שלוש
הסדרות.
—התאימו לכל סדרת שטחי מלבנים
את הגרף המתאר אותה.
—איך תוכלו לקבוע לפי הגרף איזו
סדרה ֵגדלה מהר יותר?

מספר המלבן

השתנות בה כל איבר מתקבל מהקודם על ידי תוספת גודל קבוע ,מתוארת על ידי גרף שהוא קו ישר
ונקראת השתנות קווית-לינארית (הקו השחור בשאלה הקודמת).
השתנות בה כל איבר מתקבל מהקודם על ידי כפל בגורם קבוע נקראת השתנות מעריכית -
אקספוננציאלית (הקו האדום בשאלה הקודמת).
השתנות המתוארת באמצעות הגרף הכחול היא השתנות ריבועית.

	. 7לפניכם סדרות מספרים המייצגות השתנויות .תארו איך כל איבר מתקבל מקודמו ,וקבעו לגבי השתנות
אם היא קווית ,מעריכית או אחרת.
0.2 , 2 , 20 , 200 , 2000 , 20,000 . . .

)(i

(ii)	2 , 12 , 22 , 32 . 42 , 52 , 62 . . .
(iii)	2 , 10 , 12 , 20 , 22 , 30 , 32 . . .

	. 8א.

צרו סדרה בת ארבעה איברים המתארת השתנות מעריכית.

 .ב 4ו 6 -הם שני איברים ראשונים של סדרה.
—הוסיפו להם שני איברים כך שתתקבל סדרה קווית.
—הוסיפו להם שני איברים כך שתתקבל סדרה מעריכית.
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.9

א .השלימו כך שתתקבל סדרת מספרים המייצגת השתנות מעריכית.
(i)	2 ,

, 50
, -50

(ii) -2 ,

, 81

,

(iii) 3 ,

, 1000

,

(iv)	1 ,

 .בהשלימו כך שתתקבל סדרת מספרים המייצגת השתנות קווית.
(i)	2 ,

, 50
, -50

(ii) -2 ,

,

(iii) 3 ,

81
, 100 0

,

(iv) 	1 ,

	ִ . 10השוו גידול שנתי באוכלוסיה בשתי מדינות .בשתי המדינות היו בתחילה  2מיליון תושבים.
בטֹופלֶ נד גדלה האוכלוסיה בכל שנה ב 100,000 -תושבים.
בדאֹונלֶ נד גדלה האוכלוסיה בכל שנה פי .1.05
 .אחשבו את מספר התושבים בכל אחת מהמדינות לאחר  3שנים ,ולאחר  4שנים.
 .בהגרפים מתארים את הגידול בשתי המדינות .התאימו לכל מדינה את הגרף המתאים.
מספר תושבים במיליונים
51
418
414
),3159
) ,31

(

4
316
31

(

18
14
16
1
018
014

3 4 5 6 7 8 9 0

לאחר כמה שנים

0

3 4 5 6 7 8 9

0

 .גקראו מהגרף מה היה בערך מספר התושבים בכל אחת מהמדינות לאחר  20שנים.
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בסימן טוב
. 11לטאה נמצאת בגובה  1.5מ’ על עמוד חלק.
בכל פעם היא מטפסת לגובה כפול מזה שבו היא נמצאת ואז ,בעת המנוחה ,גולשת  0.5מ’ למטה.
 .ארשמו חמישה איברים ראשונים של סדרת הגבהים( .כל איבר מתאר את גובה הלטאה לאחר הטיפוס
והגלישה).
a 0 , a1 , a 2 , a 3 , . . . a n

נהוג לסמן איברי סדרה בצורה הבאה:
כאשר  a 0מתאר את האיבר לפני השינוי הראשון a 1 ,אחרי השינוי הראשון a 2 ,אחרי השינוי השני וכו’.
המספר הקטן ליד כל  aמתאר את מקום האיבר בסדרה.
 .בהשלימו את סדרת הגבהים של הלטאה:
= , a9

= , a8

= , a7

= , a6

= . . . a5

= , a2

= , a1

= a0

 .12א .נתון a 0 =2 :וכל איבר מתקבל מקודמו על ידי כפל ב.3 -
מצאו את  ,a 3ואת .a5
 .בנתון a 0 =128 :וכל איבר מתקבל מקודמו על ידי חילוק ב.2 -
מצאו את  , a 5 ,a 4ואת .a7
	. 13רשמו נכון ,או לא נכון .אם הטענה אינה נכונה תקנו אותה.
 .אבכל סדרה האיבר  a7עוקב את האיבר .a 6
 .בהאיבר  a 3מציין את ערך האיבר אחרי השינוי השלישי.
 .גאם  a 4 =10אז  10מציין שהיו  10שינויים.
 .דהאיבר  a nמציין את ערך האיבר אחרי השינוי ה.n -
 .האם  a n = 30אז  30מציין שהיו  30שינויים.
	. 14נתון a 0 = 2 :וכל איבר מתקבל מקודמו על ידי תוספת של .3
 .אמצאו את  a 3 ,את  , a 5ואת .a 10
כדי למצוא את  a 10מצאתם את כל האיברים שלפניו.
 .בלפניכם חוק של סדרה a n = 2 + 3n :כאשר  nמציין את מספר השינויים.
הציבו וחשבו את  .a 2מצאו את  ,a 3את  ,a 5ואת  .a 10האם התקבלו אותם ערכים כמו בסעיף א’?
באמצעות חוק כזה – חוק לפי מספר השינויים שנעשו ( - )nניתן למצוא את ערכו של כל איבר בסדרה
ללא חישוב כל האיברים שלפניו.
 .גמצאו את  a 10 0בסדרה הנ”ל.
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	. 15המשיכו ובנו שלושה מלבנים נוספים ורשמו בכל מלבן את שטחו( .יחידת השטח – משבצת)

החוק לסדרת השטחיםa n = 5n :
—חשבו לפי החוק את  a 4ובדקו אם השטח שווה לזה שרשום במלבן המתאים.
—חשבו את .a 20
						
=a
	. 16נתון חוק של סדרה5n + 3 :
n
 .אחשבו אתa 1 , a 5 , a 10 :
 .בחשבו את:

a0

 .גהאם  18נמצא בסדרה? אם כן ,מצאו את מקומו ,אם לא נמקו.

	. 17נתון חוק של סדרה a n = n − 8 ⋅ n
 .אחשבו אתa 1 , a 2 , a 12 :
 .בהאם המספר  0נמצא בסדרה? אם כן ,מצאו את מקומו ,אם לא נמקו.
 .גבאיזה מקום בסדרה נמצא המספר ?20
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 .18א .נתון a 0 = 2 :וכל איבר מתקבל מקודמו על ידי תוספת .3
רשמו שישה איברים של הסדרה החל מ.a 0 -
 .בנתון a 0 = 2 :וכל איבר מתקבל מקודמו על ידי כפל ב.3 -
רשמו שישה איברים של הסדרה החל מ.a 0 -
 .גאיזה מהסדרות מתארת השתנות קווית ואיזה השתנות מעריכית?
 .ד— סמנו את האיברים שרשמתם בסעיף א במערכת הצירים (  a 0מסומן).
—סמנו את האיברים שרשמתם בסעיף ב במערכת הצירים (  a 0מסומן).
דיון

 .האיזו מהסדרות האלה עולה מהר יותר?
תארו איך מתבטאת העליה בגרפים.
האיבר
56
5
48
44
40
36
3
8
4
0
6

8
4

n

כיתה י"א ,אשכול מדעים וחברה
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קצת על חזקות
חזקה עם מעריך טבעי ( )1 , 2 , 3 , ...היא קיצור כתיבה לכפל של גורמים שווים.
התבנית  a nנקראת חזקה ,כאשר  aנקרא בסיס החזקה ו n -מעריך החזקה.

.1

א .השלימו.
דוגמה3 · 3 · 3 · 3 · 3 = 3 5 :
2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 = 27
a · a · a · a · a · a · a · a . . . = an
n

 .בחשבו:

= 0.5 3

= 54

= -2 5

= (-2) 5

 .גרשמו איזו חזקה מתאימה (מצאו את :)n
0.1 n = 0.001

10 n = 1,000,000

5 n = 625

4 n = 256

1.5 6

0.13 4

44

 .דחפשו במחשבון את פעולת החזקה וחשבו:
= 0.1 3

=

=

=

. 2בדקו באיזו חזקה מדובר (מצאו את .)n
א.

125 = 5 n

ב.

128 = 2 n

ג.

10 n = 100,000

ד.

4 n = 16,384

	. 3שערו ובדקו את ערכו של .x
א.

2187 = 3 x

ב.

0.001 = 0.1 x

ג.

161,051 = 11 x

	. 4מצאו אות .n
א.

729 = 3 n

כיתה י"א ,אשכול מדעים וחברה
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	. 5כשמדדו לראשונה את כמות הדגים בבריכה לגידול דגים,
מצאו שיש בה טון  1של דגי קרפיון.
הנקודות בגרף מתארות את תהליך הגידול של כמות
הדגים בבריכה.

כמות הדגים
y
בטונות
0
9

A

8
7
6
5
4
3

B
C
5x
שנים

 .אתארו מה משמעות הנקודות  ,A, Bו.C -
 .בהשלימו את הטבלה:
כעבור/לפני...
2
3
שנים
משקל הדגים בבריכה
(בטונות)

1

4

3

0

-1

1

1/2

0

המשקל כחזקה

−5 −4 −3 −2 −1 0

-2

−

 .גהוסיפו בגרף נקודה המתאימה למדידה הראשונה.
 .דהשלימו:
—בעוד שנתיים תגדל כמות הדגים פי
ממה שהיא היום.
—לפני שנה הייתה כמות הדגים
מכמות הדגים ממה שהיא כיום.
—בעוד  3שנים תגדל כמות הדגים פי
.

כיתה י"א ,אשכול מדעים וחברה
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הגדרה:
קצב הגדילה בבריכת הדגים היא דוגמא המסבירה מדוע מגדירים:
ו-

= a−

a

a

0

= a

= a−

ִּבדקו במחשבון:

= 10 0

= 10 -1

= 10 -2

= 101

= 20

= 2 -1

= 2 -2

= 21

השתנות מעריכית והחוק המתאר אותה
גידול
. 1כל חיידק טטנוס מתחלק לשני חיידקים כל דקה.
בתחילת התהליך היו בצלוחית  100חיידקים.
 .אהשלימו את הטבלה.
לאחר
לאחר
לפני
לפני/לאחר
התחלקות ההתחלקות התחלקות  1התחלקות 2
מספר
חיידקים

a0

a1

a2

100

100·2=200

100·2·2= 400

לאחר
לאחר
לאחר
התחלקות  3התחלקות  4התחלקות 5
a3

a4

a5

 .בנרשום באופן כללי:
מספר חיידקים לפני תחילת ההתחלקות .a 0
גורם ההכפלה .R
מה גורם ההכפלה של חיידקי הטטנוס?
השלימו את a 4
a0
לפני ההתחלקות הראשונה
a1 = a 0 · R
אחרי דקה :1
2
a2 = a0 · R · R = a0 · R
אחרי  2דקות:
3
a3 = a0 · R · R · R = a0 · R
אחרי  3דקות:
= a4
		
t
a t = a 0 · R · R ... = a 0 · R
אחרי  tדקות:
אם  a 0מייצג כמות מסוימת בתחילת תהליך של גידול מעריכי ,ובכל פעם נכפלת הכמות בגורם קבוע
 ,Rואם  a tהיא הכמות לאחר  tפרקי זמן ,אזa t = a 0 · R t :

כיתה י"א ,אשכול מדעים וחברה
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. 2נתון a 0 =3 :וחוק של סדרה:
חשבו:

t

⋅at = 3

= , a 12

= , a 10

= , a 11

= , a6

= , a2

= a5

= a1

	. 3נתון a 0 =1 :וחוק של סדרהa t = 3t :
 .אחשבו:

= a7

= a1

= a5

 .בהשלימו רישום החוק במילים :כל איבר מתקבל מקודמו
 .גידוע ש a 12 =531,441 -חשבו את  a 13ואת a 11
 .דידוע ש a 10 = 59,049 -איזה הוא האיבר שלפני  a 10ומה ערכו?
איזה הוא האיבר שאחרי  a 10ומה ערכו?
	. 4בסדרה המתארת השתנות מעריכית:
a 0 = 20

R = 2.5

חשבו את( a -1 :האיבר שלפני .)a 0
.5

3

א .בסדרה המתארת השתנות מעריכית:
a0 = 5

a 5 = 160

מצאו את הגורם הכופל ( :)R
אפשר כך:

60

5

=  5 ⋅ R 5ולבצע את השלבים הבאים:
ואפשר גם לרשום משוואה60 :
= R5
—השלימו:
—שערו מה ערכו של  Rהציבו ובדקו.
 .בבסדרה המתארת השתנות מעריכית:
 a 4 = 128 a 0 = 0.5מצאו את הגורם הכופל ( .)R
.6

א .בסדרה המתארת השתנות מעריכית:
 R = 3 ,a 0 = 4מצאו כמה יחידות זמן עברו עד לאיבר שערכו .324
תוכלו לרשום משוואה:
קיבלתם ,3 t = 81 :שערו מה ערכו של  tהציבו ובדקו.
 .בבסדרה המתארת השתנות מעריכית:
 R = 5 , a 0 = 1מצאו כמה יחידות זמן עברו עד לאיבר שערכו .625

כיתה י"א ,אשכול מדעים וחברה
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.7

א .בסדרה המתארת השתנות מעריכית:
 R = 2.5 a 4 = 1250מצאו את ( a 0תוכלו לרשום משוואה ולפתור באמצעות מחשבון).
 .בבסדרה המתארת השתנות מעריכית R = 0.1 a 2 = 100,000 :מצאו את .a 0

	. 8אחוז הריבוי הטבעי של התושבים במדינה מסויימת ֵגדל באופן כזה שלאחר  25שנה גדלה האוכלוסיה
פי .2
ִמצאו פי כמה גדלה האוכלוסיה בכל שנה:
—נרשום משוואה מתאימהa 0 ⋅ R 5 =⋅ a 0 :
לכן . R 5 = :שנו את הערך של  Rעד שתתקבל תוצאה קרובה ל.2 -
—בדקו עם שכניכם מי הגיע לתוצאה הכי קרובה ל.2 -
	. 9צמח מתפשט ושטחו גדל בכל חודש פי .1.5
בסוף החודש השלישי היה שטחו  18מ”ר.
 .אמה היה שטח הצמח בסוף החודש
הראשון? מה היה שטחו בתחילת החודש
הראשון?
מה היה שטחו בסוף החודש הרביעי?

השטח במ"ר
)C = ( 9, 05

 .בלפניכם גרף המתאר את התפשטות
הצמח.
—איזו נקודה מייצגת את השטח בסוף
החודש השלישי?
—בסוף החודש התשיעי?
—סמנו ורשמו את שיעורי הנקודות
המתאימים לשטח בסוף החודש
הראשון והרביעי?

)D = (8, 3617
)13

)B = (6, 6018

 .גמצאו לפי הגרף מה היה שטח הצמח
בסוף החודש השישי.
חשבו ובדקו.

)F = (415, 3 15
)A = (3, 8

 .דמה מייצגות הנקודה  ?Fהסבירו.
 .המה היה השטח בסוף  7.5חודשים?

E = (715,

החודש

 .וקראו בערך ,מה היה השטח בסוף  8.5חודשים.
 .זרשמו את חוק המתאים להשתנות ,כאשר  tמתאר את מספר החודשים ו y -את השטח של הצמח.
 .חהציבו וחשבו מה יהיה השטח לאחר  10חודשים.
כיתה י"א ,אשכול מדעים וחברה
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 .10א — .חוק ההשתנות V = 5 + ⋅ t :מתאר מהירות של מכונית המגבירה את מהירותה ,ממהירות
של  5מטרים לשניה t ,מייצג את מספר השניות שעברו.
—חוק ההשתנות M= 5 ⋅ t :מתאר התפשטות של כתם שמן בבריכה משטח של  5מ”רt ,
מייצג את מספר השניות שעברו .מה מייצג המספר  2בחוק?
 .בחשבו:
מספר שניות t

1

3

2

5

4

5+ ⋅t
t

⋅5

 .גאיזה מהחוקים מתאר השתנות קווית? איזה השתנות מעריכית?
 .11במערכת הצירים שתי נקודות השייכות לגרף המתאר תהליך גידול פטריות במעבדה.
בכל חודש ֵגדל שטח הפטריות פי  4מהחודש הקודם.
 .אמה מתארת הנקודה ?A
 .במה המשמעות של  ?a 0ומה ערכו? הוסיפו נקודה מתאימה בגרף.
 .גרשמו את חוק הגידול.
שטח הפטריה בסמ"ר
 .ד— מצאו באמצעות מחשבון
= 4 0.5
למה שווה
8
וסמנו נקודה מתאימה
6
בגרף.
—מה המשמעות של 4 0.5
14
מבחינת השאלה?
 .ה—	 מצאו באמצעות מחשבון
4 1. 5
למה שווה
0
וסמנו נקודה מתאימה
8
בגרף.
—מה המשמעות של ?41.5
6
 .וקראו מתוך הגרף את ערכו של
A
4
 4 —1ובדקו באמצעות מחשבון.
מה המשמעות של  4 —1מבחינת
השאלה?
 .זשרטטו את הגרף.

כיתה י"א ,אשכול מדעים וחברה
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מספר חודשים

0

−1
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 .12הקישו על היישומון “שלושה גרפים” ובצעו את ההוראות.

דעיכה
לידיעתכם

לאינסולין יש תפקידים רבים ,ובהם החדרת סוכר לשרירים והפחתת רמות הסוכר בדם
במהלך היום ולאחר ארוחות .האינסולין מיוצר בלבלב וחוסר באינסולין גורם לסוכרת
(עודף סוכר בדם) חולי סוכרת נאלצים להזריק לעצמם אינסולין.

= מתאר את מספר יחידות האינסולין בדם ,לאחר מספר דקות ממתן התרופה.
 .13החוק I 0 ⋅ 0196 t
 .אכמה יחידות אינסולין ניתנו לחולה?
 .בלפניכם גרף המתאר את ההשתנות .מה מייצגת הנקודה ?B
כמות אינסולין בדם
0
9
8
7
6
5
4
)B = (30, 194

3

0

מספר דקות

 .גחשבו כמה יחידות אינסולין נשארו בדם לאחר  30דקות? לאחר  45דקות?
השוו עם הערכים המתאימים בגרף.
 .דחשבו כמה יחידות אינסולין נשארו בדם לאחר שעה? לאחר שעתיים?
 .הסמנו בגרף נקודה המתאימה למחצית מהכמות שניתנה לחולה.
אחרי כמה דקות בערך נותרה הכמות הזו? בדקו באמצעות חישוב.

כיתה י"א ,אשכול מדעים וחברה
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 .14הגרף הבא מתאר ריכוז של תרופה בדם לאורך זמן .הריכוז עולה כמעט מידית עם הזרקת התרופה והוא
יורד במשך הזמן עם פינוי התרופה מהגוף.
(הערה :העלייה המהירה בריכוז התרופה מתוארת בגרף בקווים כמעט מאונכים).

 .אלפי גרף זה ,כל כמה שעות נוטל המטופל את התרופה? הסבירו כיצד מצאתם.
 .במתי יורד ריכוז התרופה בדם יותר מהר :שעה אחרי או שעה לפני נטילת התרופה? הסבירו.
 .גהאם ניתן להגדיל את מינון התרופה מבלי שהיא תהיה רעילה? הסבירו.
 .דבגרף הבא התווסף נתון על יעילות התרופה :כמה שעות לאחר נטילת התרופה היא מפסיקה להיות
יעילה? הסבירו.

 .הבעקבות הנתון החדש והגרף ,הוחלט לקצר את טווחי הזמן בין כל נטילה של התרופה .שרטטו סקיצה
של גרף חדש שמתאר את ריכוז התרופה לפי הזמנים החדשים.

כיתה י"א ,אשכול מדעים וחברה

יחידה  :1תהליכים ותופעות המתנהגים באופן מעריכי
© מכון ויצמן למדע

20

קטנה בכל שנה ב( 0.2 -יורדת ב )20% -מכמות החומר שהייתה.
 .15כמות חומר רדיאקטיבי ֵ
 .אפי כמה קטנה כמות החומר שנשארה בכל שנה?
 .בכמה יישאר מ 50 -גרם חומר רדיואקטיבי לאחר שנה?
 .גכמה יישאר מהחומר לאחר שנתיים?
 .דרשמו חוק מתאים כאשר  tמתאר את מספר השנים ו y -את כמות החומר הרדיואקטיבי שנשארה.
 .הכמה יישאר מהחומר לאחר  10שנים?
 .ולפניכם גרף המתאר את התפרקות החומר הרדיואקטיבי.
—מה מתארת הנקודה ?D
—מה מתארות הנקודות  , B , Aו?C -
—אחרי כמה שנים תישאר עשירית מכמות החומר? בדקו גם באמצעות החוק.
כמות בגרמים
D

)(31 , 5

)15

)( 013, 5

(61 ,

A

B

C

מספר שנים

כדי לאפיין את מהירות הפירוק של חומר רדיואקטיבי משתמשים במושג “זמן מחצית חיים”.
זמן מחצית חיים של חומר רדיואקטיבי הוא הזמן העובר עד שנשארת מחצית מכמות החומר שהייתה בתחילה.
 .זמהו זמן מחצית החיים של החומר הרדיואקטיבי המתואר כאן? בדקו בדרכים שונות.
 .חמהו זמן רבע החיים של החומר הרדיואקטיבי המתואר כאן?

כיתה י"א ,אשכול מדעים וחברה
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 .16לפניכם גרף המתאר התפרקות מעריכית של חומר רדיואקטיבי.
חומר רדיואקטיבי בגרמים

B

)A = (616, 0

מספר שנים

 .אמה מתארת הנקודה ?B
 .בכמה גרמים יישארו מהחומר לאחר  18שנה?
 .גפי כמה קטנה כמות החומר בכל שנה?
 .דרשמו חוק מתאים להתפרקות החומר הזה.
 .המהו זמן מחצית החיים של החומר הזה? השוו עם חישוב באמצעות החוק.
 .ולאחר כמה שנים תישאר רבע מכמות החומר שהייתה בתחילה? השוו עם חישוב באמצעות החוק.

כיתה י"א ,אשכול מדעים וחברה
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מחלות מדבקות
 .17ב 12 -למרץ  2020נמצאו במדינת ישראל כ 100 -חולי קוביד ( 19מחלת נגיף הקורונה).
היו תקופות בהן כל חולה הדביק בממוצע שני אנשים בריאים .ולכן מספר הנדבקים גדל בכל  3ימים
פי .2
 .אהשלימו את השורה השנייה בטבלה:
הזמן בהפרש  3ימים

a 0 = 100

a1
(אחרי 3
ימים)

a2
(אחרי 6
ימים)

100

200

400

מספר הנדבקים

a3
(אחרי 9
ימים)

a4
(אחרי 12
יום)

a5
(אחרי 15
יום)

a6
(אחרי 18
יום)

a7
(אחרי 21
יום)

 .בלפניכם גרף המתאר את מספר הנדבקים באלפים:
מספר הנדבקים באלפים

—לפי הגרף מה היה מספר
הנדבקים לאחר  4ימים?
ולאחר  7ימים?
השוו עם הנתונים בטבלה.
—בדקו בטבלה מה היה מספר
הנדבקים לאחר  21יום.
רשמו חוק למספר הנדבקים
=K
במדינה:
 .גחשבו באמצעות הנוסחה כמה
נדבקו לאחר שלושה שבועות.
והשוו עם הרשום בטבלה.
 .דחשבו כמה נדבקו לאחר  30יום.
 .המשרד הבריאות במדינה קבע
שאם המצב יימשך ,לאחר 36
יום ,מספר הנדבקים יעלה
על  .4 0 0 , 0 0 0האם התחזית
מתאימה לחוק?

מספר מחזור הדבקה

 .והשלימו את השורה השלישית
בטבלה.
הזמן בהפרש
 3ימים

a 0 = 100

מספר הנדבקים החדשים
מספר מצטבר של חולים

כיתה י"א ,אשכול מדעים וחברה

100

a1

a2

(אחרי 3
ימים)

(אחרי 6
ימים)

200

400

a3

a4

a5

a6

a7

(אחרי ( 9אחרי ( 12אחרי ( 15אחרי ( 18אחרי 21
יום)
יום)
יום)
יום)
ימים)
800

1600

3200

6400

12800

300
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 .זלפניכם ,באותה מערכת צירים ,הגרפים של מספר הנדבקים החדשים ושל המספר המצטבר של
החולים באלפים.

דיון

—בדקו פי כמה בערך ,גדל המספר המצטבר של החולים בכל  3ימים.
יוסי אומר שהגרף של מספר החולים המצטבר דומה לגרף של השתנות מעריכית .מה דעתכם?
מספר הנדבקים והחולים באלפים y

נדבקים

חולים

x

מספר מחזור הדבקה

בעת מגיפת הקורונה דובר במקדם הדבקה  Rכאשר  Rמציין את המספר הממוצע של אנשים בריאים
הנדבקים מאדם חולה אחד.
כלומר R ,מציין פי כמה גדל מספר הנדבקים בזמן המסוים R( .נקרא גם מקדם גדילה/דעיכה)

בשאלה הקודמת ראינו כיצד משתנה מספר הנדבקים ומספר החולים כשR > 1 -
נבדוק כיצד משתנה מספר הנדבקים ומספר החולים כאשר .R = 1

כיתה י"א ,אשכול מדעים וחברה
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 .18א .השלימו את הטבלה ל כאשר יש  100חולים וכל חולה מדביק חולה אחד כלומר.R = 1 ,
a7
a6
a5
a2
a4
a1
a 0 = 100
הזמן בהפרש
a3
(אחרי ( 3אחרי ( 6אחרי ( 9אחרי ( 12אחרי ( 15אחרי ( 18אחרי 21
 3ימים
יום)
יום)
יום)
יום)
ימים)
ימים)
ימים)
מספר הנדבקים
החדשים
מספר מצטבר של
חולים

100
100

100

200

 .בשרטטו במערכת הצירים את הגרפים המתארים את מספר הנדבקים ואת המספר המצטבר של
החולים.
מספר הנדבקים והחולים

הזמן בהפרש של  3ימים

 .גמה סוג ההשתנות של המספר המצטבר של החולים במקרה זה?
 .דרשמו חוק למספר החולים.

כיתה י"א ,אשכול מדעים וחברה

=K
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 .19נבדוק כיצד משתנה מספר הנדבקים ומספר החולים כאשר :R < 1
=
החוק למספר הנדבקיםK 000 ⋅ 018t :
 .אהשלימו את הטבלה (עגלו לשלמים).
הזמן בהפרש
 3ימים
מספר הנדבקים
החדשים
מספר מצטבר של
חולים

a 0 = 100

1000

a1

a2

(אחרי 3
ימים)

(אחרי 6
ימים)

800

640

a3

a4

R = 0.8

a5

a6

a7

(אחרי ( 9אחרי ( 12אחרי ( 15אחרי ( 18אחרי 21
יום)
יום)
יום)
יום)
ימים)

1800

 .בהציבו בחוק ובדקו מה מספר הנדבקים כאשר  .t = 20 , t = 10עבור איזה ערך של  tלא
יהיה אפילו נדבק אחד.
 .גלפניכם ,באותה מערכת צירים ,הגרפים של מספר הנדבקים ושל מספר החולים.
מספר הנדבקים והחולים

חולים

נדבקים
הזמן בהפרש של  3ימים

דיון

 .דמה הקשר בין הגרף המתאר את מספר החולים והצורך “לשטח את העקומה” עליו דובר במהלך
מגיפת הקורונה?

כיתה י"א ,אשכול מדעים וחברה
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גדלים באופן מעריכי (אקספוננציאלי) ,וקצב הגידול
כאשר  R > 1מספר הנדבקים ומספר החולים ֵ
שלהם גדל אף הוא.
גדל באופן קווי (לינארי).
כאשר  R = 1מספר הנדבקים לאורך הזמן קבוע ומספר החולים ֵ
גדל אבל קצב הגידול
קטן במשך הזמן באופן מעריכי ומספר החולים ֵ
כאשר  R < 1מספר הנדבקים ֵ
קטן.
ֵ

 .20ב 11 -למרץ  2020היו  82חולי קורונה בישראל ועל סמך הבדיקות בימים הקודמים מצאו שמספר
החולים גדל פי  1.26בכל יום.
 .ארשמו חוק מתאים:

=K

 .בחשבו מה הייתה התחזית למספר החולים ב 18 -למרץ – לאחר  7ימים.
לפי הנתונים היה מספר החולים ב 18 -למרץ  ,419האם התחזית הייתה קרובה למה שקרה?
 .גהגרף שלפניכם מתאר השוואה בין מספר הנדבקים האמיתי (עיגולים כחולים) מול המודל המתמטי
(עיגולים ירוקים) במשך  27ימים מתחילת התפרצות הקורונה בישראל ,בחודש מרץ .2020

דיון

בהתייחס לגרפים האלה ,דונו בשאלה למה יכול לשמש מודל מתמטי בשעת מגיפה.

כיתה י"א ,אשכול מדעים וחברה
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 .21בטבלה נתוני החולים מעוגלים למאות ,החל מ 6.9.20 -ועד ל 12.9.20 -יום תחילת הסגר השני.
תאריך
מספר נדבקים

6.9
יום א’
2,249

7.9
יום ב’
3,466

9.9
יום ד’
3,955

8.9
יום ג’
3,578

10.9
יום ה’
4,217

11.9
יום ו’
2,125

12.9
שבת
2,397

13.9
יום א’
3,167

 .אתארו את השינוי במקדם ההדבקה היומי במשך השבוע הזה.
 .במה יכולות להיות הסיבות לשינויים במקדם ההדבקה היומי?
 .גבגל הראשון דובר במקדם ההדבקה בכל שלושה ימים .השלימו מקדם הדבקה בין התאריכים
הרשומים (כל שלושה ימים):
בין התאריכים

6.9 – 9.9

9.9 – 12.9

מקדם הדבקה
 .דמה היה מקדם ההדבקה במשך כל השבוע הזה? (מה 6.9 -ועד )13.9
התרבות הנגיפים חלה רק בתאיהם של יצורים חיים ,תוך כדי ניצול המערכות של תאים
לידיעתכם אלו.
בכל מחזור התרבות נוצרים מכל נגיף אלפי העתקים.
משך זמן תלוי בסוג הנגיף ובסוג התא המאכסן .כך ,למשל ,משך המחזור של נגיף שפעת הוא בממוצע
יממה אחת.
 .22נניח שבגוף של כרמלה נמצאים  5000נגיפי שפעת ,ושבכל יום גדל מספר הנגיפים פי .3000
 .אכמה נגיפים יימצאו בגופה לאחר יום? לאחר יומיים?
x
 .בהחוק המתאר את כמות הנגיפים בגופה של כרמלה באלפיםV = 5 · 3000 :
—אחרי כמה ימים יהיו בגופה של כרמלה למעלה ממיליארד נגיפים.
(מיליארד שווה לאלף מיליון).10 9 :
—אחרי כמה ימים יהיו בגופה של כרמלה למעלה מטריליון נגיפים.
(טריליון שווה לאלף מיליארד).1012 :
 .23על חיידקים :חיידקים מתחלקים כך שבכל דור מספרם מוכפל פי .2
—לאחר כמה דורות יווצרו  4000חיידקים מ 1000 -חיידקים?
—שערו לאחר כמה דורות יווצרו מ 1000 -חיידקים יותר ממיליון (  )1000,000חיידקים.
—כדי לרשום חוק מהצורה a 0 ⋅ R t
= aהמתאר את הגדילה של החיידקים ,מצאו מהו  ,a 0ומהו
t
 ,Rורשמו את החוק.
—הציבו בחוק ,ובדקו את השערתכם( .היעזרו בניסוי באמצעות מחשבון).

כיתה י"א ,אשכול מדעים וחברה
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 .24לפניכם גרפים המתארים את התפשטות הקורונה בארבע מדינות:

 7באפריל

 16במרץ

 26במרץ

 .אבאילו מדינות הייתה במשך החודשים המדווחים מגמה של גדילה מעריכית? ציינו בין אילו תאריכים.
 .בבאילו מדינות הייתה במשך החודשים המדווחים מגמה של דעיכה מעריכית? ציינו בין אילו תאריכים.

לידיעתכם

 .25א.
.
.
.

על כינים :במהלך חייה מטילה כינה כ 10 -ביצים ביום .לאחר כ 10 -ימים הכינות שבקעו
מהביצים מתחילות להטיל ביצים.
 17במרץ
כתוצאה מכך בכל שבוע גדל מספר הכינים על הראש פי .5

לכינרת הייתה כינה אחת על הראש .כמה כינים יהיו על הראש של כינרת (ללא טיפול) לאחר שבוע?
לאחר שבועיים?
גרשמו חוק מתאים למספר הכינים לאחר  tשבועות:
דכמה כינים יהיו לכינרת על הראש לאחר  4שבועות (אם לא תעבור טיפול)?
המצאו כמה כינים יהיו על ראשה של כינרת לאחר שבועיים וחצי?
לאחר שלושה וחצי שבועות?

כיתה י"א ,אשכול מדעים וחברה
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אחוזים והשתנות מעריכית
נזכרים באחוזים (חזרה)
. 1בשבוע הספר חנויות הספרים ערכו מבצעים שונים.
חנות הספרים “טוב לקרוא” הציעה הנחה של  30%על כל ספר.
יוסף קנה ספר שמחירו לפני המבצע היה  120ש”ח.
—מהי ההנחה בש”ח?
—מה מחירו של הספר לאחר ההנחה?
.2
דיון

דונו במשותף בשאלה הבאה:
איריס ,יוני ורינה קנו חולצות זהות באותה חנות .מחיר החולצה  80ש”ח .כל אחת מהן חישבה את
המחיר לאחר תוספת מע”מ של  17%בדרך שונה:
איריס חישבה את המחיר לאחר המס באמצעות התרגיל 80 + 80 ⋅ 7 :יוני חישבה את המחיר לאחר
00
המס באמצעות התרגיל80 ⋅ 7 :
00

רנה חישבה את המחיר לאחר המס באמצעות התרגיל1 7 ⋅ 80 :

—בדקו את המחיר לאחר תוספת מס לפי החישובים של כל אחת מהבנות.
—הסבירו את שלוש הדרכים וציינו באיזו דרך הייתם בוחרים.
.3

א.
.
.
.

.4

בחנות למחשבים מציעים הנחה של  25%על מחשבים מסוג מסוים.
איזה אחוז מהווה המחיר לאחר הנחה מהמחיר המקורי?
באורי משלם מס הכנסה של  32%ממשכורתו.
איזה אחוז ממשכורתו אורי מקבל בפועל?
גמיכל קיבלה בינואר תוספת של  12%ממשכורתה כבונוס על הצטיינות בעבודה.
איזה אחוז ממשכורתה מיכל קיבלה בחודש ינואר?
דבמדינה מסויימת משלמים  8%מס על כל קנייה.
איזה אחוז מהווה התשלום כולל מס ,מהתשלום לפני המס?

בחלון ראווה של חנות “כמעט חינם” התפרסמה המודעה הבאה 20% :הנחה על כל מוצר.
יואב קנה קומקום שמחירו  150ש”ח.
 .אחשבו את המחיר לאחר הנחה בשלוש הדרכים הבאות .בדקו אם התקבלה אותה תוצאה.
i

50 ⋅ 0
00

50 −

ii

80 ⋅ 50
00

iii

018 ⋅ 50

ַהסבירו מדוע.
 .ב ֵאלו מהתרגילים הבאים מתאימים לחישוב המחיר לאחר תוספת מע”מ של  17%ללא ההנחה?
i
50 ⋅ 7
50 +
00
ַהסבירו.
כיתה י"א ,אשכול מדעים וחברה
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 .גאלו מהתרגילים הבאים מתאימים לחישוב המחיר לאחר הנחה ותוספת מע”מ?
i

7

⋅ 50 ⋅ 80
00

ii

50 ⋅ 0 50 ⋅ 7
50 −
+
00
00

iii

50 ⋅ 018 ⋅ 1 7

הסבירו.

חזרה לגדילה/דעיכה מעריכית
.5

עקב חוק ילודה בסין שאישר רק לידה של ילד אחד לכל זוג ,היו בשנת  2007בסין  1,089,818לידות.
מספר הלידות ירד עד שנת  2018ב.16% -
 .אאיזה אחוז מהווה מספר הלידות בשנת  2018ממספרן בשנת ?2007
 .בפי כמה קטנה כמות הלידות בשנים אלה?
 .גמה היה מספר הלידות בסין בשנת ?2018

.6

בשנת  2000היה מספר תושבי ישראל  6,369,000עד לשנת  2018גדל מספר התושבים ב. 40% -
 .אאיזה אחוז מהווה מספר התושבים בשנת  2018ממספרם בשנת ?2000
 .בפי כמה גדל מספר התושבים משנת  2000ועד שנת ?2018
 .גמה היה מספר התושבים בשנת ?2018

.7

כמות דגים בריכה גדלה בכל שנה ב .5% -במדידה ראשונה היו בבריכה  4טון של דגים.
 .א— פי כמה גדלה כמות הדגים במשך שנה?
—כמה טון של דגים יהיו בבריכה במדידה לאחר שנה?
 .באיזו כמות של דגים צפויה להיות לאחר שנתיים?
 .גהחוק המתאר את כמות הדגים לאחר  tשנים  D= 4 ⋅ 105tהסבירו.
 .דכמה שנים יעברו עד שכמות הדגים תוכפל? (שערו ובדקו).

.8

אחוז הריבוי הטבעי השנתי במדינה מסוימת הוא  .2%במדינה יש כיום .3,200,000
 .א— איזה אחוז יהווה מספר התושבים לאחר שנה ממספרם כיום?
—פי כמה יגדל מספר התושבים בכל שנה? (כלומר ,מהו  Rשל הגדילה המעריכית?)
—מה צפוי להיות מספר התושבים לאחר שנה?
 .ב— רשמו חוק המתאר את מספר התושבים לאחר  tשנים:
—מה צפוי להיות מספר התושבים לאחר  9שנים?
כשמדובר בגדילה/דעיכה באחוזים בכל יחידת זמן ,הגדילה/דעיכה היא מעריכית.
תחילה יש למצוא את מקדם הגדילה/דעיכה  ,Rואז לרשום את החוק המתאים.
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.9

כדי לחטא מי שתייה מוסיפים כלור למים .ככל שהחיידקים נמצאים זמן רב יותר במגע עם הכלור
נותרים פחות חיידקים.
במשך דקה נכחדים  26%מהחיידקים שהיו.
 .אפי כמה ֵ
קטנה כמות החידקים בכל דקה ( ?)R
 .ב a 0מייצג את כמות החיידקים ברגע הזרמת הכלור למים ,רשמו ביטוי  a tלכמות החיידקים שנותרו
לאחר דקה.
 .גרשמו ביטוי לכמות החיידקים שנותרו לאחר  5דקות.
 .דהאם לאחר  5דקות נותרו יותר או פחות מ 10% -של החיידקים שהיו בתחילה?
 .הרשמו ביטוי לכמות החיידקים שנותרו לאחר  20דקות.
 .והאם לאחר  20דקות נותרו יותר או פחות מ 1% -של החיידקים שהיו בתחילה?

 .10בחודש אוגוסט  2020גדל מספר הנדבקים בארץ בקורונה ב 3% -בכל שבוע.
בראשון לספטמבר היה מספר הנדבקים .2,252
דיון
 .אמה היה מספר הנדבקים הצפוי לאחר  3שבועות ,אם הגדילה מעריכית וה R -לא ישתנה?
 .במספר הנדבקים ב 21 -לספטמבר היה .2,497
—האם מספר זה דומה למספר הצפוי?
—האם אפשר להסיק שהגידול מעריכי? הסבירו.
 .גאם הגידול מעריכי ,פי כמה גדל מספר הנדבקים בכל שבוע בשלושת השבועות הראשונים בספטמבר?
קטנה בכל שנה ב 15% -מכמות החומר שהייתה.
 .11כמות חומר רדיאקטיבי ֵ
= .R
 .ארשמו פי כמה קטנה כמות החומר בכל שנה:
 .ברשמו חוק המתאר כמה גרמים יישארו מ 30 -גרם חומר רדיואקטיבי לאחר  tשנים.
 .גכמה גרמים מהחומר יישארו לאחר  10שנים?
 .ד—	 אחרי כמה שנים תשאר מחצית מכמות החומר שהייתה בתחילה.
—מהו זמן מחצית החיים של החומר הרדיואקיבי?
 .12כמות חומר רדיואקטיבי קטנה בכל שנה ב.2% -
 .אמהו זמן מחצית החיים של החומר? (היעזרו במשוואה 015 ⋅ a 0 = a 0 ⋅ 0198 :ומצאו את  tבאמצעות
ניסוי עם מחשבון).
t

 .בכמות חומר רדיואקטיבי קטנה בכל שנה ב ,5% -מהו זמן מחצית החיים של החומר הזה?
 .13זמן מחצית החיים של פחמן הוא  2שעות.
 .אפי כמה קטנה כמות החומר בכל שעה?
 .בבכמה אחוזים קטנה כמות החומר בכל שעה?
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תרגילים נוספים
 .14הריבוי הטבעי של ארנבות בשמורת טבע בארה”ב הוא  25%בכל חודש.
 .אמצאו את ערך  Rשל הגדילה המעריכית.

 .ברשמו חוק מהצורה a 0 ⋅ R t
=. a
t
 .גמצאו בערך ,אחרי כמה שנים יוכפל מספר הארנבות?
 .15בניסוי מעבדה מצאו שמספר חיידקים ֵגדל ב 50% -בכל חמש שעות.
 .אפי כמה ֵגדל מספר החיידקים בכל חמש שעות?
 .בלאחר  30שעות היו בתרבית  16מיליון חיידקים.
כמה חיידקים היו בתרבית בתחילת הניסוי?
 .16בשתי ערים א’ ו -ב’ היו בשנה מסויימת כ 500,000 -תושבים.
בעיר א’ האוכלוסיה גדלה בכל שנה ב.3% -
בעיר ב’ האוכלוסיה גדלה בכל שנה ב 10,000 -תושבים.
 .אשערו באיזו עיר יהיו לאחר  10שנים יותר תושבים ,והסבירו את השערתכם.
 .במצאו כמה תושבים צפויים להיות לאחר  10שנים בכל אחת משתי הערים.
בדקו את השערתכם.
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 .17הגרף מתאר גדילה אוכלוסיה במדינה באפריקה משנת  2014הגדילה היא מעריכית.
מספר תושבים במיליונים

מספר שנים משנת 2014

 .אמה היה מספר התושבים בשנת  ?2014ומה מספרם בשנת ?2020
 .במה צפוי להיות מספר התושבים בשנת ?2030
 .גרשמו משוואה המתארת את הגדילה ומצאו באמצעות השערה ובדיקה פי כמה גדלה האוכלוסיה
בכל שנה?
 .דרשמו חוק המתאר את הגדילה .וחשבו מה צפוי להיות מספר התושבים במדינה זו בשנת ,2040
אם קצב הגידול יישמר.
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 .18כדי לבדוק יעילות של תרופות ,נבדק קצב ההתפרקות המעריכית שלהן בדם.
הגרף מתאר את כמות החומר הפעיל שנשאר מאז שנלקחה כל אחת משתי התרופות.
כמה חומר במיליגרם

תרופה א
תרופה ב

מספר שעות מלקיחת התרופה

 .אבאיזו משתי התרופות כמות החומר הפעיל קטנה מהר יותר?
 .במה הכמות שיש במנה אחת של כל אחת משתי התרופות?
 .גהרופא קובע שאחרי  5שעות צריך שיהיו בגוף יותר מ 10 -מיליגרם חומר .איזו משתי התרופות הוא
יציע לחולה?
 .דמה מציינת נקודת החיתוך של שני הגרפים?
קטנה כמות החומר הפעיל במשך שעה ,בכל אחת משתי התרופות( .כאמור לעיל
 .המצאו פי כמה ֵ
ההתפרקות מעריכית).
קטנה כמות החומר הפעיל בכל שעה בכל אחת מהתרופות?
 .ובכמה אחוזים ֵ
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