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 .2012מועד ב' קיץ  35801ות מבחן בגר

 :1שאלה מספר  

 בציור שלפניך נתונים  

4הישר    xy        והפונקציהxxy 62  

A  ו– B הן נקודות החיתוך של הפרבולה והישר   

 B –ו  Aנקודות שיעורי המצא את ( 1)   .(א)

 עבורו הישר ש x -ערך של דוגמה ל ןת( 2)         

 רבולה.פל תחתמנמצא              

 x -( מצא את נקודת החיתוך של הפרבולה עם ציר ה 1)    (ב)

 .ם שבו הפרבולה חיובית תחוהאת   מצא ( 2)        

 תשובה סופית:

)5,1()8,4(( 1)א BA  (2א  ) : 3לדוגמאx (1ב ))60(   2ב)  )0,0()0,6  x 

 

  :2שאלה מספר  

 של דוד.  שכורתהמשקלים מ 960 -יוסף הייתה גדולה בשל  משכורתה

 ,קיבלו יוסף ודוד משכורת זהה.  10% -של דוד הועלתה ב משכורתהלאחר ש

 את המשכורת ההתחלתית של דוד. x –)א(  נסמן ב 

                את המשכורת של יוסף. xבטא בעזרת          

 .דודשל  ההתחלתית  משכורתהאת  חשב)ב(  

 סופית: תשובה

)ב(  .     x+  960=      יוסףהמשכורת של  )א(

     

600,9x  

 

 :3שאלה מספר  

 מחיר בול למשלוח מכתב רגיל בארץ בהתאם למשקלו . מוצג גרף הבא ב

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פי נתוני הגרף,-השלימו את הערכים החסרים בטבלה הבאה על)א(   

 מתאימים על ציר המשקל.  ורשמו ערכים              

 

 

 

 גרם . כמה יעלה לו המשלוח? 410יוסי צריך לשלוח מכתב שמשקלו )ב(.    

 ?בין שני טווחי משקל סמוכים  הגבוה ביותר הפרש המחירים )ג(.    מהי  

 נחשב את כל הפרשי המחירים הסמוכים:         

 גרם  30 הוא  כל אחד מהם לשלוח שני מסמכים שמשקל רוצה  רחלי)ד(.    

 במקום בשתי מעטפות נפרדות?  אחתבמעטפה כמה כסף היא תחסוך אם תשלח את המסמכים         

 :תשובה סופית
  ₪    0.9דינה חסכה )ד(      שקל 3הפרש המחיר )ג(       שקל. 6.5 )ב(    טבלה    )א(

 1000-501 500-351 350-201  50עד  משקל בגרמים

 8.40   2.30 1.60 מחיר בשקלים
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  :4שאלה מספר  
 

 .  II  -ו  Iסרטוט של שני ישרים,    ךלפני

 ( :ג) -( וב( ,)אנתונות שלוש משוואות ,  )

          82)(82)(2)(  xyאxyבxyג 

 ,מצא את המשוואה המתאימה  II -ו  Iלכל אחד מן הישרים   .(א)

 ( :. נמק את תשובתך.ג( )ב( ,)אמבין המשוואות  )

 . II -ו  Iמצא את שיעורי נקודת החיתוך של הישרים    .(ב)

   )2,5( הנקודההעובר דרך ר, מצא את משוואת היש .(ג)

 . IIומקביל לישר              

 :תשובה סופית

)ב(       משוואה ג' = קו   משוואה ב' = קו )א(

     

31)ג(  )4,2(  xy 

 :5שאלה מספר  

ABC ,(90שר זווית במשולש י
0

  =A ∢ ) 

 .מס"  60הוא   AC הניצב , ואורך מטר  3הוא   AB אורך הניצב 

  ∢ ABCגודל הזווית  את  חשב)א(  

 .AD של את אורך ה חשב   ABCהוא הגובה ליתר במשולש  AD(  ב)

 .ABCחשב את שטח המשולש (  ג) 

 :תשובה סופית

∢)א(  031.11ABC    )ב(835.58AD  )000,9)גABCS   

 

 

 :6שאלה מספר  

 

 באחד הקיבוצים .במשפחה מספר הילדים התפלגות של  וצגתבטבלה שלפניך מ

 

 
 . 20%ילדים היא  2יש להם שמשפחות השכיחות היחסית של ה   )א(    

 כמה משפחות יש בקיבוץ ?           

 ילדים ? 3לכמה משפחות בקיבוץ יש  )ב(.

 ה ילדים בממוצע יש בכל משפחה בקיבוץ ?כמ)ג(.       

 מהו החציון של מספר הילדים במשפחה בקיבוץ ?)ד(.      

 :תשובה סופית

 xחציון2)ד(     26.2x)ג(  14x)ב(    50)א( 

 


