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 .קיץ תשע"אא מועד   35801מבחן בגרות 

 

 

 :1שאלה מספר 

 שקלים. 700היה  ,התשלום עבור ארון , כולל הובלה

 , אך מחיר ההובלה לא השתנה. 15% –בעקבות התייקרות מחיר העץ , עלה מחיר הארון בלבד ב 

 .796לאחר ההתייקרות הוא  ,הובלההתשלום כולל 

 ן בעצמו כדי לחסוך כסף. .  לקוח מעוניין להוביל את הארו(א)

 האם הסכום כסף שיחסוך הלקוח באמצעות ההובלה העצמית יהיה גדול יותר לאחר ההתייקרות,        

 קטן יותר לאחר ההתייקרות או לא ישתנה לאחר ההתייקרות ?       

 את מחיר ההובלה. xההתייקרות, ובטא באמצעות  פניאת מחיר הארון בלבד ל   x –.  סמן ב (ב)

 את מחיר הארון בלבד לאחר  ההתייקרות.  x  .  בטא באמצעות(ג)

  ואת מחיר ההובלה . ,.  מצא את מחיר הארון בלבד לפני ההתייקרות(ד)

      תשובה סופית:

xy)ב( )א( לא ישתנה        ₪ 60מחיר ההובלה   ₪ 640   מחיר הארון)ג(     x15.1)ב(       700

 

 

 

  :2שאלה מספר 

 מפעל מייצר שולחנות עץ . כל שולחן מורכב משלושה לוחות עץ בצורה מלבנים,

 ממדי השולחן הם:    כפי שמתואר בציור:

                  a  אורך השולחן –ס"מ 

                  b  רוחב השולחן. –ס"מ 

                   c  גובה השולחן. –ס"מ  

bcabSשל לוחות העץ מחושב לפי הנוסחה :  השטח הכולל 2 

 מבטא את השטח של המשטח העליון של השולחן? S. איזה ביטוי בנוסחה לחישוב (א)

 סמ"ר 12,000. נתון שולחן שבנוי מלוחות עץ ששטחם הכולל הוא (ב)

 ס"מ. 70הוא  cגובה השולחן ,        

 (.aבאמצעות  b) הבע את  b(  רשום ביטוי לערך של רוחב השולחן , 1)    

 ס"מ. 100הוא  aאם נתון כי אורך השולחן  b(  חשב את הרוחב 2)     

 תשובה סופית: 

baS)א(          )ב(
)140(

000,12




a
b         )50)גb        
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  :3שאלה מספר 

  .בבית ספר מסויים יש מכונת מיץ העומדת לרשות התלמידים

 ממלאים אותה מחדש. אם המכונה מתרוקנת במהלך יום הלימודים ,

 אחר הצהרים. 16:00 –בבוקר ומסיימים אותו ב  8:00 –התלמידים מתחילים את יום הלימודים ב 

 מתאר את כמות המיץ במהלך יום א' בבית הספר. -  'גרף אלפניך שני גרפים :            

 מתאר את כמות המיץ במהלך יום ב' בבית הספר. –גרף ב'                                      

 
 ה . –עיין בגרפים וענה על הסעיפים א 

 )א(.      מהי כמות המיץ במכונה בתחילת יום הלימודים ביום א' ?

 : 12:00 –ל  9:00)ב(.      כתוב כמה ליטרים של מיץ צרכו התלמידים מהמכונה בין השעות 

 ( ביום ב'2( ביום א'           )1)          

 ( באיזו שעה התרוקנה המכונה ביום א' ?1)  )ג(.  

 ( באיזו שעה התרוקנה המכונה ביום ב' ? 2)         

 )ד(.     כמה ליטרים של מיץ בסה"כ צרכו התלמידים מהמכונה ביום ב' ?

 שהחלו שוב לצרוך ממנה מיץ ?  )ה(.     ביום ב' , מהו משך הזמן שעבר מהרגע שהמכונה התרוקנה עד

תשובה סופית:
 

  36/מאגר

(  ביום א בשעה 1))ג(         ליטר 30( ביום ב' : 2ליטר   ) 20(ביום א : 1))ב(          ליטר 30)א(   

 14:00עד השעה  12:00השעה )ה(  מ      ליטר 40)ד(          12:00(  ביום ב בשעה 2)     16:00

 ייםשעת

 

  :4שאלה מספר 

2הישר שמשוואתו  xy , 

8  והישר שמשוואתו
2

1
 xy 

 )ראה ציור( .ABCמשולש  x - יוצרים עם ציר ה 

   .C-, וA ,B)א(  מצאו את שיעורי הקדקודים 

 )ב(  מצאו את המרחק בין שני קדקודי המשולש 

 .xהמונחים על ציר        

 .ABC)ג(   חשבו את שטח המשולש 

 תשובה סופית: 

        54ABCS)ג(         18ACd)ב6,4(B)0,16(C         )( A)0,2()א(   
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  :5שאלה מספר 

 ס"מ,  14הוא    AHאורך הגובה    ABCבמשולש  
 ס"מ.   20הוא    BCואורך הצלע  

 )ראה ציור( 22היא של    AHלגובה  ABהזווית בין הצלע  

 . BHאת אורך הקטע    חשב .)א(

 ∢ CAHחשב את גודל הזווית   .(ב)
 תשובה סופית: 

 ∢ 069.45CAH)ב(          656.5BH)א(   
 

 

 

  :6  שאלה מספר

זוכה מזכה את בעליו בפרס אחד. עובדיו. כרטיס ומכר אותם ל כרטיסי הגרלה  600 הדפיס מפעל מסוים 

 ם:הפרסים שחולקו בהגרלה ה

 שעוני קיר. 25    ,חופשות סוף שבוע 10     , מחשבים 6    ,מכונית 1   

 מהי ההסתברות של עובד שקנה כרטיס אחד :

 ? לזכות בשעון קיר  .(ב)                ? לזכות במכונית . (א)

 ? לא לזכות כלל בפרס  .(ד)         ? הולזכות בפרס כלש  . (ג)

 תשובה סופית: 

)א(   
600

1
P          )ב(

600

25
P         )ג(

600

42
P          )ד(

600

558
P 

 


