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 שקלים .   41תמורתם שילם  ו אגסים ק"ג   4 -ו תפוחיםק"ג   3קנה ראובן 

 ,אך מחיר התפוחים לא השתנה.  20%  -כעבור שבוע עלה מחיר האגסים ב

 שקלים  45שילם והפעם  .אגסים ק"ג   4 -ום תפוחיק"ג  3  שוב קנהראובן 

 .מחירםשעלה  לפניאגסים של ק"ג חשב את המחיר 

 תשובה סופית:

 ₪ 5הוא  המחיריית אגסים לפני על ו של ק"ג מחיר

 

  2010 מועד חצב ברק תש"ע  35001מבחן בגרות  :2שאלה מספר 

          שטח טרפז היא:חישוב נוסחה לה
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 .S-ו  a,  bאמצעות  ב  Hבטא את   .(א)

 ,  Sסמ"ר 45נתון:   .(ב)

 ,   aס"מ 2                          

 .H. חשב את   bס"מ 7                           

 תשובה סופית:
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  2010 תש"ע מועד חצב ברק  35001מבחן בגרות  :3שאלה מספר  

 ק"מ,  20ביום הראשון רכב     דוד התאמן למרוץ אופניים. 

 ביום הקודם לו.אשר ק"מ יותר מ  5רכב   אחד מהימים הבאים ובכל 

 ? 12  -ה  ביום כמה ק"מ רכב דוד  .(א)

 ? ןאימוה לשהימים הראשונים    12  -ה כמה ק"מ רכב דוד במשך  .(ב)

 

 תשובה סופית:

7512)א(   a      )57012)ב S         
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 הן קדקודים סמוכים של ריבוע.   B(4,7) -ו   A(1,3)הנקודות 

 .ABחשב את אורך הצלע   .   (א)

 חשב את שטח הריבוע..     (ב)

 הריבוע.אלכסון של אורך המצא את .      (ג)

 

 תשובה סופית:

525)א(    dd AB
071.750)ג(          25ABCDS)ב(       AC       
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 הנקודות  בציור שלפניך

     C(-4,-10)     ,B(-4,2)    ,A(6,2)  

 הן שלושה הקדקודים של משולש. 

 .BCהיא אמצע הצלע  Dהנקודה    

 שני הניצבים במשולש.של אורך המצא את .   (א)

 .BADהזווית גודל מצא את  .   (ב)

 .DACהזווית גודל מצא את .  (ג)

 תשובה סופית:

1210)א(    BCAB      )096.30)בBAD∢       
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  2010 מועד חצב ברק תש"ע  35001מבחן בגרות  :6שאלה מספר  

 בטבלה שלפניך מתוארת ההתפלגות של מספר הילדים במשפחה ביישוב מסוים.

 

 5 4 3 2 1 מספר הילדים במשפחה

 6 8 12 10 2 מספר המשפחות

 

 התפלגות מספר הילדים במשפחה ביישוב. שרטט דיאגרמת מקלות של .(א)

 חשב את מספר הילדים הממוצע למשפחה ביישוב. .(ב)

 בוחרים באקראי משפחה מהישוב  .(ג(

 ילדים? 5ילדים או  4   אויש  שבמשפחה שנבחרה  ההסתברות מה              

  ילדים?  3-מ פחותמהי השכיחות היחסית של המשפחות שבהן יש  .(ד)
 

 ית:תשובה סופ

)ג(         157.3x)ב( דיאגרמה     )א(  
38

14
p          )ד(

38

12
 

 

 

x

y

AB

C

D

10 

12 

)2,6()2,4( 

)10,4(  


