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 :1שאלה מספר 

  התשלום עבור ספרים,יך מוצג הגרף שלפנ

 שקונים.לפי מספר הספרים 

 

 :א, ב, ג.על הסעיפים  ה בגרף וענ ן עיי

 ספרים?  30כמה משלמים כשקונים  )א(  

 הספרים הראשונים?  20 -כל אחד מחשב את המחיר של )ב(  

 המחיר של כל אחד מהספרים חשב את )ג(  

 ספרים? 30 -ספרים ל  20בתחום שבין          

 תשובה סופית:

 ₪  40)ג( ₪   60)ב(        ₪  1600(    )א

 

 

        :2שאלה מספר 

 החדרים. של תקרות את המתכוונים לצבוע את הקירות ושל בנין משרדים במסגרת השיפוץ 

  ן זהים כל החדרים בבניי

 חדרים בבניין. n,    עבור הצבע הדרוש לצביעת Mאפשר לחשב את בתשלום 

 על פי הנוסחה :

)157( yxnM  

 

x   ליטר צבע לתקרה, הוא  המחיר של   y  ליטר צבע לקירות.של המחיר  הוא 

 

 ,  ₪ 10הוא  צבע לתקרה ליטר לשמחיר הלפיה וראשון נתן הצעת מחיר , שיפוצים קבלן     )א(.

 .  ₪ 15צבע לקירות הוא ליטר  לשמחיר הו          

 בניין.ם בחדרי nצביעת פי הצעה זו להדרוש ל (   עבור הצבע M)  את התשלום nבאמצעות   בטא         

 חדרים בקומה א'.  10הוחלט לצבוע  תחילה     (.ב) 

 חדרים 10ם עבור הצבע הדרוש לצביעת ולפיה התשלו ת מחיר עצקבלן שיפוצים שני נתן ה           

 .  ₪ 10צבע לתקרה הוא ליטר אחד של  לוהמחיר ש.  ₪ 2650צבע הוא            

 .לפי ההצעה של הקבלן השני צבע לקירותליטר  לשחשבו את המחיר            

 מבין הקבלנים נתן הצעה זולה יותר ? נמק מי     (.ג)

 .x –, ו  M  ,yבאמצעות  nבטאו את      (.ד)

    תשובה סופית:

nM)א(   295        )ד(     הקבלן השני זול יותר)ג(     ₪ 13)ב(
yx

M
n

157 
 

 

 :3שאלה מספר 

 .)ראה ציור( יוצר משולש עם הציריםהישר   y = −2x + 4הישר נתון 

 את השיעורים של קדקודי המשולש.  מצא   (1))א( 

 . שטח המשולש מצא את (    2)     

 עובר ישר המקביל לישר הנתון. (0 ,4)דרך הנקודה (    ב)

 את משוואת הישר המקביל. . מצא(1)

 יוצר עם הצירים.ישר המקביל את שטח המשולש שה מצא. (2)

 :    תשובה סופית

82( 1ב)    4S( 2א)    )0,0()0,2,()4,0((  1)א  xy     (2ב) .16S 
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 :4שאלה מספר 

 .שלישימהאיבר ה 4בסדרה חשבונית האיבר העשירי גדול פי 

    .3725האיברים הראשונים הוא  50סכום 

את   מצא
1a אתו - d.)האיבר הראשון והפרש הסדרה (      

 :     תשובה סופית

311)א(     da               

 
 

 טריגונומטריה

 

 :5שאלה מספר 

RST  שוקיים -במשולש שווה RTRS , 

 TH  הוא הגובה לשוקRS. 

STמס"10אורך הבסיס הוא     . 

 )ראה ציור(. 50סיס הוא גודל זווית הב

 .THאורך  החשב את )א(   

 ?∢SRT מהו גודל זווית הראש  (  1))ב(   

 .RT שוק החשב את האורך של (  2)        

 :  תשובה סופית

THמס"66.7)א(             )ב(080SRT∢       )רסמ"778.7)גTR  

 

 

 

 הסתברות:

 

  :6שאלה מספר 

 , )מאוזן( של מטבע םדידצהגד רשם את שתי אותיות שמו, ג', ד', על שני 

  כך שעל כל צד רשומה אות אחת.

 גד מטיל את המטבע פעמיים.

 רטפ ? ל על אותיות שמו של גד בסדר הנכוןופיימה ההסתברות שהמטבע )א(  

 פרט ? ל על אותיות שמו של גד בדיוק בסדר ההפוךופיימה ההסתברות שהמטבע )ב(  

 פרט ? ל פעמיים על אותה אותופיימה ההסתברות שהמטבע )ג(  

 תשובה סופית: 

. (א)
4
1p            (ב) .

4
1p  (ג) .

2
1p   


