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 .2012מועד א' קיץ  35801ות מבחן בגר

 

 1שאלה מספר 

 

  יהם:משוואותפרבולה וישר ש לפניך סרטוט של

 

   

 את נקודות החיתוך בין הפרבולה לישר. מצא   .(א)

 הפרבולה.מעל עבורו הישר נמצא ש x -ערך של דוגמה ל ןת    )ב(

 .חיובישלה  y -דוגמה לנקודה על הפרבולה שערך הן ת    )ג(

 :שובה סופיתת

)5,2()7,4()א(        )ב( :למשלx = 0        )7,4(    למשל)ג(   

 

 

  2שאלה מספר 

 שקלים,   6דנה חסכה כסף לטיול. בשבוע הראשון חסכה  

 שקלים יותר משבוע שקדם לו.  5חסכה  שאחריו ובכל שבוע 

 שקלים.   782דנה הצליחה לחסוך  

 כמה כסף חסכה דנה בשבוע השמיני ?  ( )א    

 ? כסף לטיול  חסכה דנהבסך הכול כמה שבועות ב   )ב(    

 :תשובה סופית

418)א(   a   )שבועות  17)ב  

 

 

 3שאלה מספר 

 לפניך משוואות של שני ישרים :

     52  xy,      1
2

1
 xy  

 GHIמשולש  y-יוצרים עם ציר הם הישרי

 

 .I -, וG ,Hמצא את שיעורי הקדקודים )א(  

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

 . yמעבירים אנך לציר  Hמהקדקוד )ג(  

 .מצא את אורך האנך( 1) 

 .GHIחשב את שטח המשולש (  2)       

 :תשובה סופית

)1,0()א(  I )5,0(G)3,4( H  )6)בd  4( 1)גd  (2ג)
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 4שאלה מספר  

כל הצעה כללה תשלום עבור  גינה: עיצובשלושה קבלני גינון פרסמו בעיתון השכונתי הצעות מחיר ל

 ושתיים מן הצעות כללו גם תשלום קבוע עבור יעוץ.נה במ"ר )מטרים רבועים( שטח הגי העבודה לפי

 :הייתה  יהצעתו של הקבלן גד .לכל מ"ר גינה₪  12לייעוץ + ₪  580: הייתה הצעתו של הקבלן ברוך 

  50  שקלים( + 0יעוץ חינם )הייתה הצעתו של הקבלן אורי  לכל מ"ר גינה.₪  30לייעוץ + ₪  200

 שה גרפים המתארים את שלוש ההצעותלפניך שלו.גינה לכל מ"ר ₪ 

 

 

 

 

 

 

 

 כתבו לצד כל גרף את שם הקבלן המתאים.)א(   

 מהו שטח הגינה עבורו הקבלנים ( 1))ב(.   

 מחיר זהה ? י גובים אורי וגד                  

 במקרה זה ?שהם גובים מהו המחיר    (2)        

 מ"ר , 35)ג(.   למשפחת ישראלי גינה ששטחה  

 ביותר . גברת ישראלי רצתה להזמין את הקבלן שהצעתו היקרה ביותר,  כי לטענתה , הוא גם הטוב  

עם גברת ישראלי  הסכימהביותר ,לבסוף  ההזולשהצעתו  מר ישראלי עמד על כך שיזמינו את הקבלן 

 ו לנהוג לפי הצעת הבעל ? הסבירטיהחלכש בעלה . כמה כסף חסכה משפחת ישראליעמדתו של 

 :תשובה סופית

xy  אורי -1    )א(   50,     2- י    גדxy 30200       3-   ברוךxy 12580     

   ₪ 750המשפחה חסכה       ד()   ₪.   500  (2ב)  מטר         10( 1)ב 

 

 5שאלה מספר 

 ס"מ   12הוא   DCלצלע    AEאורך הגובה    ABCDעוין  במ

 (. ציור ה)רא.  49הזווית החדה של המעוין היא בת  

 את היקף המעוין. חשב (.א)

 . CEחשב את אורך הקטע   (.ב)

 :תשובה סופית

  47.5CE)ב(   6.63ABCDP)א( 

 

 

 :6שאלה מספר  

 בכיתה מסוימת. גיאוגרפיהלפניך דיאגרמת מקלות המתארת את התפלגות הציונים ב

 כמה תלמידים בכיתה? )א(.

 מהו ממוצע הציונים בגאוגרפיה בכיתה ? )ב(.

 מהו הציון השכיח?  )ג(.

 בוחרים באקראי תלמיד אחד מהכיתה.     )ד(.   

 מהממוצע? נמוך מהי ההסתברות שציונו  .(1)           

 (? 9-ו 6 )כולל 9-ל 6מהי ההסתברות שציונו בין   .(2)           

 :תשובה סופית

)ג(    75.7x)ב(   .תלמידים בכיתה 28)א(  
28

13
p )ד( 
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