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 מ'. 30י  שוחים בבריכה שאורכה בניי ואב

 . הקצה השני אל שחו ו ,הבריכהקצה אחד של מ חות בו זמנית שהתחילו להם  

 .יבנתר משחה מהר יו אבי לנקודת ההתחלה. חזרומעט, ואז  ובהגיעם לקצה הבריכה הם נח

 ., המתארות את המרחק של כל שחיין  מנקודת ההתחלה לפי זמן  –ו  שתי עקומות  ךלפני

 

 
 

 ? נמק. בני, ואיזו עקומה מתאימה ל אבימתאימה ל  –ו א איזו עקומה )א(   

 ? מה זמן נח כל שחיין בקצה השני של הבריכהכ)ב(    

 כעבור כמה זמן, בערך, מתחילת השחייה נפגשו השחיינים?)ג(     

 ? את שחייתו אביי סיים בנבכמה שניות לפני (    ד) 

 תשובה סופית:

 שניות. 20בני נח  שניות , 10 אבי נח)ב(    .מתאים לגרף בני , אבי מתאים לגרף )א( 

    שניות לפני בני 50אבי סיים  )ד( שניות  בערך  35)ג(    
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 סכום כסף חולק כולו בין שלושה אחים. 

 שקלים.  28,600והשלישי קיבל  , מהסכום  31%מהסכום, השני קיבל    47%הבכור קיבל  

 סכום כסף חולק בין שלושת האחים. מצא איזה 

 תשובה סופית:

  סכום כסף חולק בין שלושת האחים ₪ 130,000
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 ,x  -ה  מונחת על ציר  ABCמשולש של   ABהצלע 

 יחידות  8ואורכה 

 )ראה ציור( .C(6,4)נמצא בנקודה השלישי הקדקוד        

 .ABCא את שטח המשולש מצ    א.

 . ABהיא  אמצע הצלע  Dהנקודה ידוע ש     ב.

 . נמק ACDמצא את שטח המשולש          

 . ACהיא  אמצע הצלע  Eהנקודה .      ידוע שג

 נמק  .AEDמצא את שטח המשולש          

 תשובה סופית:
  8ABES)ג(    8ACDS)ב(    16ABCS)א( 
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ABC  (90וית ובמשולש ישר ז
0

  =C  ∢ ) 

 .   BCס"מ =  AC   ,5ס"מ =  8אורכי הניצבים הם :  

D  נקודה על הניצבBC  

 )ראה ציור(  BAC חוצה זווית  הוא AD –ש כך 

 

 .BAC. חשב את גודל הזווית (א)

 ADאורך החשב את . (ב)

 תשובה סופית:

  32.8AD)ב(               ∢  0.32BAC)א(   
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 לפניך דיאגרמת מקלות המתארת את 

 הציונים בתנ"ך בכיתה מסוימת. התפלגות 

 כמה תלמידים בכיתה? .(א)

 ממוצע הציונים  בתנ"ך  של הכיתה. .        מהו(ב)

 בוחרים באקראי תלמיד אחד מהכיתה.)ג(       

 ?נמוך מהממוצע ן שלו מהי ההסתברות שהציו 

  9 –מ   גבוההאם ההסתברות שהציון שלו  .(ד)

  נמק ?   6 –שווה להסתברות שהציון שלו נמוך מ              

 תשובה סופית:

)ג(        8.7x)ב(              .תלמידים בכיתה 25  )א(
26

12
p             )ד(

26

2

26

4
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 . 'ב -ו 'נתונות שתי רולטות, א

 .3,  2, 1   מחולקת לשלוש גזרות שוות, ועליהן רשומים המספרים 'רולטה א

גזרה אחת היא  מחולקת לארבע גזרות: 'טה ברול
4
 .1עיגול, ועליה רשום המספר  1

גזרה שנייה היא                                            
2
 . 2עיגול, ועליה רשום המספר  1

שתי הגזרות האחרות הן 
8
 4, ועל השנייה רשום מספר 3אחת, ועל אחת מהן רשום מספר  עיגול כל 1

   )ראה ציור(.

 
 מסובבים כל רולטה פעם אחת.

 פרט את חישוביך   ?  3מספר מהי ההסתברות ששתי הרולטות ייעצרו על  .(א)

 ? 2 –עצר על מספר גדול מ יורולטה ב' ת 2)ב(        מה ההסתברות שרולטה א' תיעצר על מספר 

 את חישוביך ? פרט 3מהי ההסתברות שסכום המספרים שעליהם ייעצרו שתי הרולטות יהיה  .    )ג( 

  ?' על מספר גדול מהמספר שעליו תיעצר רולטה ב תיעצר 'מהי ההסתברות שרולטה א .)ד( 

 פרט את חישוביך           

 תשובה סופית:

)א(  
24
1p       )ב(

12
1p      )ג(

4
1p        )ד(

3
1p   

 


