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 .רופה באחד מימי החורףיבא הגרף שלפניך מתאר את הטמפרטורות שנמדדו בעיר מסוימת  

 השעהשעות .מ 24המדידות נערכו במשך 
  השעה  בבוקר ועד  0010

 בבוקר שלמחרת .  0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ד-וענה על הסעיפים  א עיין בגרף

  פתרון:

 הטמפרטורה הגבוהה ביותר, נמדדה באיזו שעה  .(א)

 הנמוכה ביותר?נמדדה הטמפרטורה ובאיזו שעה           

 ? מהו הפער במעלות )ההפרש( בין הטמפרטורה הגבוהה ביותר לטמפרטורה הנמוכה ביותר)ב(   

 גדול יותר:   טמפרטורהבין אילו שעות היה קצב השינוי הממוצע  של ה .(ג)

 בבוקר שלמחרת? נמק את תשובתך.  0010-ל   006או בין השעה    0012 -ל  0010בין השעה          

 בין אילו שעות הייתה הטמפרטורה במגמת ירידה?(  ד)

 תשובה סופית:

19ההפרש הוא  (ב) הנמוכה ביותר 4:00שעה ב .הגבוהה ביותר 15:00שעה ב )א(
0

 

10בין השעה  קצב השינוי גדול יותר    (ג) 
00

12 -ל  
00

15בין השעה         )ד(  
00

4 -ל  
00
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  C37.5   -מ גבוהשלה  חוםרופא אמר למר יעקובסון כי עליו להביא את בתו לבדיקה אם ה

 מעלות צלזיוס( .  37.5) 

 מודד טמפרטורה י שנשלה באמצעות מדחום אמריקחום את המר יעקובסון מדד בתו חשה ברע, כאשר 

 מעלות פרנהייט99F  (99  .)  טמפרטורה של   המדחום הראה מעלות פרנהייט. ב

נוסחה: בצלזיוס, נתון  הטמפרטורה במעלות  ביןופרנהייט במעלות הטמפרטורה  הקשר בין 

32C
5

9
F . 

(F –  ,מעלות פרנהייטC – )מעלות צלזיוס 

 נמק  ?  האם מר יעקובסון צריך לקחת את בתו לרופא)א(   

  101F והמדחום הראה בסון את חום בתו, באותו מדחום, ולמחרת מדד מר יעק)ב(   

  נמק?  האם מר יעקובסון צריך לקחת את בתו לרופא        

 .Fבאמצעות  Cהבע את )ג(   

 תשובה סופית:

(  ג)        כן לקחת לרופא  033.38C (ב)           ת לרופאלא לקח   022.37 )א(
8.1
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 מקבילות לצירים  ABCDהצלעות של מלבן 

 ,x –מקבילה לציר ה  ABצלע 

     yלציר ה מקבילה  ADצלע 

 M  המלבן  אלכסוני היא נקודת המפגש של  

 )ראה ציור(

 B   (  ,8  :6  )M( 8: 11נתון: )                

 פרט את חישוביך  Dמצא את שעורי הקדקוד    .(א(

 Aרשום את שעורי הקדקוד    .(ב)

 מצא את שטח המלבן.     פרט את חישוביך .(ג)
 

 תשובה סופית:

 24S(  ג)          A)11,4( (ב)              D)5,4( )א(
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EFG  (90וית ובמשולש ישר ז
0

  =F ∢)      

 D  היא נקודה על הצלעEF. 

 ,DFס"מ =  ED ,     12ס"מ =  3נתון : 

         35
0

  =GDF ∢ 
 .GDFחשב את שטח המשולש      )א( 

 נמק ? GDEמשטח המשולש GDFפי כמה גדול שטח המשולש         )ב(

 ∢  GEDוית וחשב את ז        )ג(
 תשובה סופית:

 ∢025.29GED(  ג)   4  -פי  (ב)   41.50GDFS )א(
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 שימה של ציונים שהתקבלו בכיתה מסוימת:לפניך ר

              10  ,8  ,5  ,5  ,7  ,7  ,6  ,6  ,6  ,5   ,8  ,8  ,6  ,7  ,8  , 

 סדר את הציונים בטבלת שכיחויות. .(א)

 פרט את חישוביך את ממוצע הציונים בכיתה.חשב  .(ב)

 (.       מצא את חציון הציונים . נמקג)

 :תשובה סופית

78)ג(        8.6x )ב(                                                 )א(   xxחציון

 

 

 קיץ תש"ע א מועד  35801מבחן בגרות   :6שאלה מספר 

 על הפאות של קובייה רשומים שלושה מספרים:  

 רשום על פאה אחת. 3מספר וה  רשום על שתי פאות 2המספר  רשום על שלוש פאות,  1המספר 

 הקובייה פעם אחת.מטילים את  

 נמק ? 2מספר המה ההסתברות לקבלת )א(  

 נמק ? 3 -מה ההסתברות לקבלת מספר הקטן מ)ב(  

 ? נמק 2ו שאינמה ההסתברות לקבלת מספר )ג(  

 תשובה סופית:

 )א(
3
1

6
2 P   )6 )ב

5P     )ג(
3
2

6
4 P 

 


