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        .1שאלה מספר 

 

: מרחק שעובר גוף הנופל מגובה על ידי הנוסחהאפשר לחשב את 

 

25 tx  

x מסמן את המרחק )במטרים( שעבר הגוף מרגע שהוא התחיל ליפול 

t ר מרגע הנפילה )בשניות (.הוא הזמן שעוב 

 

 .שניות מהרגע שהוא התחיל ליפול. 3עבר הגוף במשך ימצא את המרחק ש    )א(.

 מטרים ? 180יעבור הגוף מרחק של  גוף התחיל ליפולהשכעבור כמה שניות מרגע     )ב(.

בטא את     )ג(.
2t  באמצעותx. 

      :סופית תשובה
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 :     2שאלה מספר 

 .בכל גיל נתון, יש לבני אדם דופק מקסימלי 

 המקסימלי.  מערכו 80%לבין  65%באימון גופני מומלץ  שהדופק יהיה בין 

שהוא "אזור מטרה" ק המקסימלי לפי הגיל. שני הקווים האחרים מגדירים הדופ מתאר את שלפניך הגרף 

 טווח הערכים המומלצים של הדופק במהלך האימון ,לפי גיל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 20הדס בת )א(  

 .175 -להדס   הדופק שלעלה האימון  מהלךב( 1)

 ? גופני צים להדס במהלך אימוןהמומלהערכים האם דופק זה נמצא בטווח       

 ערכים המומלצים להדס במהלך אימון גופני ? טווח ה ומה(  2) 

 מהו הדופק המקסימלי שלה ?. בעת אימון, 60רבקה בת (  ב)

  . 75 -אדם בןו 65 אדם בן  ,25 ןב אדם שלושה אנשיםבמהלך אימון גופני מדדו את הדופק אצל (ג)

    נמצא כי שלושת הערכים נמצאים . 150 , 120, 100היו: שלושת הערכים שנמדדו היו :      

 אדם את הערך של הדופק שנמדד אצלוב"אזור המטרה". התאם לכל     

תשובה סופית:
 

 

לבת  ערכים המומלצים טווח ה ( 2א) .160 שהוא  נמצא מעל אזור המטרה 20בגיל  175הדופק  לא. )א(   

  130הוא  המקסימלי  , הדופק60בת ל(    ב) .160ל  130בין  20

   150  ,65  110 ,75  100 25(   ג)



 כתב וערך יוסי דהן                                       3201 תשע"ג קיץ  במועד  35801מבחן בגרות 

 

 יוסי דהן" –פתרונות מלאים ניתן למצוא באתר "מתמטיקה באומץ 

 https://sites.google.com/site/matematikabomez/homeבכתובת :  

  .3שאלה מספר 

 B)4,8(הם  Bשיעורי הקדקוד  AOB     (090A ∢ )נתון משולש ישר זווית 

 בראשית הצירים )ראה ציור( Oוהקדקוד .   x –נמצא על ציר ה  Aקוד הקד

 .ABOשטח המשולש מצא את )א(  

 .  40הוא  ACOשטח המשולש  )ראה ציור( ABנמצאת על המשך הצלע  Cקודה )ב(   הנ

 . Cהנקודה   ם של שיעוריהמצא את        

 .פרט את חישוביך. OCBמצא את שטח המשולש )ג(   

 .Dהנקודה  ם שלשיעוריה. מצא את BCהיא אמצע הקטע  D)ד(  הנקודה  

 BCOבמשולש  ODתיכון מצא את משוואת ה)ה(   

 :          בה סופיתתשו

xyOD)ה(       D)7,8()ד(     24OCBS)ג(     C)10,8()ב(     16ABOS)א(  8
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 .4שאלה מספר 

 ס"מ. 3 –שלבים,  בנוי כך שכל שלב קצר מהשלב שמתחתיו ב  12סולם עם 

 ס"מ.22 -מטרים ו 5כי כל השלבים בסולם הוא סכום אור

 של השלב התחתון  בסולם. ך בסנטימטריםאורהחשב את 

תשובה סופית  :
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 5שאלה מספר 

 . ס"מ 5מעוין הוא  ב אלכסון אחדאורך  .ABCDנתון מעויין 

  .2והאלכסון האחר ארוך ממנו פי 

 המעוין. תוזווישל  גודלהחשב את (   א)

 חשב את שטח המעוין.(   ב)

 )ג( חשב את היקף המעוין

 : תשובה סופית

00)א(        36.22p)ג(       Sמעוין25)ב(         12.5386.126

 

   :6שאלה מספר 

 של תלמידים הייתה: תתפלגות הציונים לפי חמש קבוצובמבחן ארצי ה

 .55  -מנמוך  קיבלו ציון ידים מהתלמ 30% 

 . 70  -ל 55בין ש קיבלו ציון מהתלמידים  30%

 .80 -ל 71בין ש קיבלו ציון מהתלמידים  20%

 .90 -ל 81בין ש קיבלו ציון מהתלמידים  10%

 .90 -מ  גבוהקיבלו ציון מהתלמידים  10%

 )א( בחרו באקראי שם של תלמיד מתוך רשימת הנבחנים. 

 ? 55 –ברות שהוא קיבל במבחן ציון נמוך מ מהי ההסת      

 ? 70 –)ב( בחרו באקראי שם של תלמיד מתוך רשימת הנבחנים. מהי ההסתברות שהוא קיבל במבחן ציון גבוה מ 

 . מהעיגול 10%כך שכל אחד הוא  חלקים שוויםעיגול המחולק ל ניך.  לפ(ג)

 (-קווים רציפים )הנתונה של העיגול, וחלק את העיגול על ידי היעזר בחלוקה 

 לחמישה חלקים כך שתתקבל דיאגרמה, המציגה את התפלגות הציונים במבחן הארצי 

 בחמש קבוצות התלמידים. רשום בכל אחד מחמשת החלקים אילו ציונים הוא מייצג.

  :  תשובה סופית
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