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 .2011 תשע"א קיץב' מועד   01835מבחן בגרות 

 

 :1שאלה מספר 

 שקלים לכל ק"מ נסיעה.   0.16אדם השוכר רכב משלם סכום קבוע ליום ועוד  

 שקלים.   175שכר רכב ליום אחד, נסע מספר מסוים של ק"מ וחישב שעליו לשלם   שמואל 

 שקלים.   160ילם רק  , ולכן ש 20%  -בעת התשלום התברר לו שהסכום הקבוע הוזל ב

 )המחיר לק"מ נסיעה נשאר בלי שינוי (.

 )א(   בכמה שקלים הוזל הסכום הקבוע ?

 )ב(   מה היה הסכום הקבוע לפני ההוזלה ?

 ? באותו יום שמואל כמה ק"מ נסע )ג(  

  :סופית תשובה
 יום  ל ₪ 75הסכום הקבוע היה  )ב(                    15 -הסכום הקבוע הוזל ב   )א(

 ק"מ באותו יום     625שמואל נסע    )ג(

 

 

 : 2שאלה מספר  

 אחרי גלי.דקות, רמי  15  רמי יצא לדרך ק"מ(. 30 -אביב )מרחק של כ-גלי יצאה מרחובות לתל

 )בהנחה שנסעו במהירות קבועה(. . מצבים אפשריים של נסיעתם שלפניך מוצגים   4 – 1 גרפים ב

 

 
 

 
 

 נמק מציג את הנסיעה של גלי, ואיזה את הנסיעה של רמי.  או  הישרים קבע איזה מ)א(.     

 ? מציג מצב שבו רמי וגלי מגיעים לתל אביב באותו זמן)ב(.     איזה גרף 

     איזה גרף מציג מצב שבו רמי מגיע לתל אביב לפני גלי ? הסבר     )ג(. 

 מגלי אך הגיע כמה דקות אחריה ? הסברמציג מצב שבו רמי נסע מהר יותר יזה גרף )ד(.     א

  :סופית תשובה
 3גרף מספר   )ד(   .4גרף מספר    )ג(   1גרף מספר  )ב(    ואילו גרף מספר   גלי גרף מספר    )א(
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 : 3שאלה מספר 

53 שני ישרים : לפניך משוואות של  xy ,3
3

1
 xy, 

 )ראה ציור( GHKאת המשולש  y -יוצרים עם ציר ההישרים 

 

 .K -, וG ,H.   מצא את שיעורי הקדקודים (א)

 .y.   מצא את המרחק בין שני קדקודי המשולש המונחים על ציר (ב)

 .את אורך האנך  מצא.   yמעבירים אנך לציר  H.   מהקדקוד (ג)

 .GHK.   חשב את שטח המשולש (ד)

  :סופית תשובה

)3,0(   )א( K)4,3( H  )5,0(G  )ב( 8GId )ג(  3HAd  )12  )דGHIS 

 

 : 4שאלה מספר 

 ,   מס"14אורך האלכסון הוא   ABCDבמלבן 

 (.ציור)ראו   32היא בת   BDCוהזווית 

 

 .DC  -ו  BCחשב את צלעות המלבן )א(   

 חשב את היקף המלבן.)ב(   

 טח המלבן.חשב את ש)ג(    

 הזווית החדה שבין אלכסוני המלבן.גודל חשב את )ד(     

  :סופית תשובה

 ∢064BMC  )ד(  06.88ABCDS  )ג( 58.38ABCDP )ב(    418.7BC872.11DC   )א(
 

  :5שאלה מספר 

 רת את התפלגות הציונים בתנ"ך בכיתה מסוימת.לפניכם דיאגרמת מקלות המתא

 כמה תלמידים בכיתה? .(א) 

 ?הציונים בתנ"ך בכיתה  מהו ממוצע .(ב)

 ? נמק. מהו הציון השכיחו ,  .      מהו חציון הציונים)ג(

 בוחרים באקראי תלמיד אחד מהכיתה.)ד(        

 ?  (9-ו 7 )כולל   9-ל 7מהי ההסתברות שציונו בין            

  :סופית תשובה

     92.7x )ב(       .תלמידים בכיתה 25   )א(

  )ד(     9xהשכיח   8x  חציוןה  )ג( 
25

16
p 

 

  :6שאלה מספר 

 . על הקוביות תקבלים המהמספרים  הפרשבודקים את ,  ושתי קוביות משחק רגילות מטילים

 (. לו הקטן או השווההמספר )המספר הגדול פחות  

 ? אלו מספרים יכולים להתקבל כהפרש)א(   

 .4 -את כל האפשרויות לקבלת הפרש השווה לם רשו )ב(   

 .ך? פרט את חישובי 3מהו הסיכוי לקבל הפרש )ג(    

  :סופית תשובה

     )1:5)(2:6)(5:1)(6:2( )ב(     (5(,)4(,)3(,)2(,)1(,)0)   )א(

  )ג( 
36

6
)1:4)(2:5)(3:6)(6:3)(5:2)(4:1(  p         


