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 תשע"ב 2012מועד חורף  35801ות מבחן בגר

  :1שאלה מספר 

 שקלים לילד.   10  -שקלים למבוגר   ו 14מחיר הכניסה למבקר במוזיאון  הוא  

 שכללה מבוגרים וילדים. ם מבקרי 20למוזיאון הגיעה קבוצה של  

 שקלים דמי כניסה.   260ידוע כי קבוצת המבקרים שילמה בסך הכול 

 ה מבוגרים היו בקבוצה.מצא כמ   . (א)

 מצא כמה ילדים היו בקבוצה.   . (ב)

 תשובה סופית:

  ילדים בקבוצה 5)ב(    מבוגרים בקבוצה 15)א( 

 

 

 

  : :2שאלה מספר 

  רבידופק מקצב יש לבני אדם  בכל גיל

 ( . שאפשר להגיע אליו הדופק הגבוה ביותר  קצב)

 בגרף שלפניך שלושה ישרים המתארים את 

 :ופק לפי גילערכי הד

 אחד הישרים מתאר את ערך הדופק המרבי  

 מערך הדופק המרבי. 80%  -ו 65%ושני האחרים מתארים 

 עולה,אימון גופני הדופק במשך  

   80% לבין  65%ורצוי שהוא יגיע לטווח שבין    

 מערכו המרבי

 (.טווח זה נקרא "אזור המטרה") 

 

 גופני  אימון משךב . 20)א(.    הדס בת 

 .  170 –הדופק שלה עלה ל עלה             

 ? הרצוי לגילהנמצא בטווח של הדס  דופקההאם ( 1) 

 י עבור הדס במשך האימון הגופני ?( מהו טווח הדופק הרצו2)

 

 .  150  –ו 110ק של שני גברים היו הערכים תוצאות מדידת הדופ)ב(.    

 )לכל אחד מתאים ערך אחד בלבד(  65והאחר בין  , 25אחד הגברים הוא בן           

 מצא את ערך הדופק המתאים לכל אחד מהגברים. אם ידוע כי שני הערכים נמצאים           

 ב"אזור המטרה".          

 .  120  –הדופק שלה ל גופני עלה אימון מהלך, ב60)ג(.     רבקה בת 

 רבי שרבקה יכולה להגיע אליו ?הדופק המ(   מהו 1) 

 ב לאיזה אחוז מהדופק המרבי שלה הגיעה רבקה.(   חש2)

  

 תשובה סופית:

   25מתאים לגיל  150דופק  )ב(    פעימות בדקה 160ל  130בין    (2)אלא בטווח.  ( 1)א

%75100)ג(   65מתאים לגיל  110דופק 
160

120
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  : :3שאלה מספר  

  .ס"מ 5 חתיו בשלב קצר מהשלב שמת בנוי כך שכל שלבים 16 ובוסולם 

 )ראה ציור(

 ס"מ ?נמק 70בסולם הוא כי אורך השלב התחתון  )א(   האם ייתכן  

 ס"מ  40 -מטר ו 8)ב(  נתון כי סכום האורכים של כל השלבים בסולם הוא 

 של השלב התחתון בסולם. )בס"מ(חשב את האורך       

 תשובה סופית:

901 )ב( לא        )א(  a 

 

 

  : :4שאלה מספר 

)9,5()1,3()3,1(הנקודות     הן הקדקודים 

90שבציור ) ABCזווית המשולש ישר השל 
0

  =A ∢) 

 .A,B,C. קבע על פי הציור את שיעורי הקדקודים (א)

  .ACומצא את השיעורים של נקודת אמצע הקטע        

 שבציור(. M)הנקודה        

 .ACלע . מצא את משוואת התיכון לצ(ב)

   'ישר שאת משוואתו מצאת בסעיף בהם . הא(ג)

 ( ? נמק.1, 13עובר דרך נקודה )      

 .ABM. מצא את שטח המשולש (ד)

 תשובה סופית:

)9,5()1,3()3,1()6,2()א(  MABC         )207)ב  xyMB
 

 12ABCS)ג( לא    )ד(   

 

  :5שאלה מספר 

    ABCDוין  מע בציור שלפניך

 ס"מ.  16 -ס"מ   ו  10אורכי האלכסונים הם:  

 המעוין.החדה של  זווית גודל ה חשב את )א(.

 חשב את היקף המעוין. )ב(.

 תשובה סופית:

   72.37ABCDP)ב(      064ABC    0116BAD   )א(

 

 

  :6שאלה מספר  

 ים.תלמיד 36בכתה יש 

 .  4:5תה זו הוא  יהיחס בין מספר הבנים למספר הבנות בכ.    נתון כי (א)

 ) בכיתה יש יותר בנות מבנים( ? כמה בנים וכמה בנות יש בכיתה         

 נמצא כי:ומדדו את הגובה של כל התלמידים     .(ב)

  ס"מ. 160הגובה הממוצע של הבנים היה   

 ס"מ. 150הגובה הממוצע של הבנות היה   

 . )בנים ובנות(  תהיהגובה הממוצע של כל תלמידי הכחשב את            

 תשובה סופית:

   44.154x)ב(             בנות 20בנים ו  16   )א(

 

 


