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 מועד חורף תשע"א 35801מבחן בגרות 

 

  :1שאלה מספר 

562גרף הפונקציה:  נתון  xxy )ראה ציור( 

 חשב את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה  .(א)

 .בציור( B –ו  A)הנקודות  x  -עם ציר ה           

 הפונקציהחשב את שיעורי נקודת החיתוך של הגרף  .(ב)

 .בציור( Cנקודה )ה y  -עם ציר ה            

 .לראשית הצירים  Cהמרחק בין הנקודה   מצא את  .(ג)

 .  Bלנקודה    Aמצא את המרחק בין הנקודה   .(ד)

 לראשית הצירים.  Aמצא את המרחק ביו הנקודה   .(ה)

   תשובה סופית:

 .   1)ה(.            4)ד(.            5(       )ג(.  0,  - 5(        )ב(. )  5,  0(   )  1,  0)א.( ) 

 

  :2שאלה מספר 

 .דניאלשקלים ממשכורתו של   3000  -גדולה ב גל הייתה של  משכורתה

 . 25% -המשכורת של דניאל הועלתה ב,ו 15% -בעקבות השינויים במפעל הועלתה המשכורת של גל  ב

 לים את התוספת בשק  x, והבע באמצעות  דניאל של  משכורתהאת   x  -סמן ב      .(א)

 .דניאלשל  ואת התוספת בשקלים למשכורת גלשל  למשכורת           

 חשב מה הייתה המשכורת של דניאל לפני העלאה,  אם התוספת בשקלים למשכורתו שווה       .(ב)

 בשקלים למשכורת של גל .לתוספת           

 : ה סופיתתשוב

 . ₪ 4500)ב(   0.25xרת של דניאל התוספת למשכו   0.15x+  450)א( התוספת למשכורת של גל 

 

  :3שאלה מספר 

 אחד משני חניונים: באותה , ושם הוא מחנה במכונית פרטיתנוסע מביתו למרכז העיר  כהן מר 

 שקלים ליום. 14אינו תלוי באורך זמן החניה, והוא  שלום : התבחניון א' חניון א' או חניון ב'.  

 המתאר את הקשר בין  מספר שעות החנייה ובין  בגרף שלפניך. שלום מוצג התבחניון ב': 

 לחנייה. התשלום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהחניון  אותה בבוקר, והוציא  8:00את רכבו בחניון ב' בשעה  כהןביום א' החנה  מר     . (א) 

 ? באותו בוקר עבור החנייה כהן כמה שילם מר בצהריים .  12:00בשעה              

 שבו התשלום שעות, והוא בחר בחניון  7ידע כי יישאר במרכז העיר  הן כביום ב' מר     . (ב)

 ?  עבור חנייה זאת כהןיותר. כמה ישלם מר  נמוךשעות  7עבור          

 ? שקלים בלבד 10להחנות את מכוניתו, אם בכיסו כהן לכמה שעות לכל היותר יוכל מר    . (ג)

 החנייה התשלום עבור ו בחניון ב', כי על פי חישוביו להחנות את רכב כהןביום ג' החליט מר  .   (ד)

 ? להחנות בחניון זה בכוונתו לכל היותר מה שעות כיותר.  נמוך בחניון זה יהיה          

 :תשובה סופית

 שעות לכל היותר 5)ד(    לכל היותר  שעות 5שקלים   )ג(   14)ב(      שקלים 10)א(   
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  :4שאלה מספר 

  C(-3,-4)    ,B(-3,2)   ,A(5,2)הנקודות 

 . )ראה ציור( משולש הן שלושה קדקודי

 . מצא את שטח המשולש.(א)

 .Dנקודה המצא את שיעורי  .BCהיא אמצע הצלע  Dהנקודה . (ב)

 פרט חישוביך  ABDשטח המשולש מצא את .   (ג)

 פרט חישוביך ACDמצא את שטח המשולש .   (ד)

 :  סופית תשובה
 יח"ש  12יח"ש   )ד(  12)ג(    D(- 3,- 1))ב( יח"ש 24)א(  

 

  :5שאלה מספר 

 ס"מ   15אורך הצלע של מעוין הוא  
 ס"מ  ) ראה ציור ( 12הוא  ACהאלכסון אורך ו

 .BDחשב את אורך האלכסון  .(א)

 ∢  DACחשב את גודל הזווית  .(ב)
 חשב את שטח המעוין.  .(ג)

 :  תשובה סופית

    רסמ"964.164)ג(       42.66)ב(         מס"494.27)א(   

 

  :6שאלה מספר 

 בשעון ב'.  -' , ומיכל נועה ומיכל משחקות בשעוני צעצוע .  נועה משחקת בשעון א

 .3,  -2,  -1גזרות שוות שעליהם רשומים המספרים  3 - : מחולק ל 'שעון א

 .4,  -3,  2,  -1גזרות שוות שעליהם רשומים המספרים   4 - : מחולק ל 'שעון ב

 )ראה ציור( 

 
 : חוקי המשחק

  .כל אחת בתורה מסובבת במהירות את המחוג של שני השעון שלה , מקום העצירה של המחוגים אקראי 

 . ו שוב()אם המחוג נעצר על הקו, מסובבים את

 מנצחת. נועה    ,חיובית שמראים המחוגים של שני השעונים היא אם מכפלת המספרים 

 מנצחת. מיכל שלילית,שמראים המחוגים של שני השעונים, היא   אם מכפלת המספרים 

 . - 2אם מסובבים רק את המחוג של שעון א' . מהי ההסתברות שהוא יעצור על המספר   . (א)

 . אם מסובבים את המחוגים של שני השעונים .(ב)

 . - 1והמחוג של שעון ב' יעצור על מספר  ,  3ן א' יעצור על מספר מהי ההסתברות שהמחוג של שעו       

 .? . מהי ההסתברות שנועה תנצח(ג)

 

 תשובה סופית:   
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