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 .4201 ד   תשע"  חורףמועד  35801מבחן בגרות 

 

 :1שאלה מספר 

 

 .18%, ומשלמים תוספת של מס ערך מוסף )מע"מ( של  20%של הקונים מקבלים הנחה בחנות בגדים 

 

 חישוב ההנחה והמע"מ. לפנישקלים  1000)א(.  יעל בחרה בגדים בשווי של 

 ודם את ההנחה ואחר כך את תוספת המע"מ.( מצא את הסכום שיעל תשלם , כאשר מחשבים ק1)     

 ( מצא את הסכום שיעל תשלם , כאשר מחשבים קודם את תוספת המע"מ ואחר כך את ההנחה.2)     

 

 חישוב ההנחה והמע"מ. לפני שקלים 2000של )ב(   מיכל בחרה בגדים באותה חנות , בשווי 

 מיכל תשלם ? נמקהאם סדר החישוב של ההנחה והמע"מ ישנה את הסכום ש        

 

 תשובה סופית:

 שקלים 1888)ב( לא בשני המקרים מיכל תשלם     ₪ 944(  2א)      ש"ח 944( 1א)

 

 

  :2שאלה מספר 

 

 התכוננו למבחן בתנ"ך. שישה תלמידים 

 הגרף שלפניך מציג את מספר השעות שהתלמידים התכוננו למבחן, ואת הציונים שקיבלו במבחן זה.

    A ,B , C , D , E , Fם בגרף על ידי האותיות התלמידים מסומני

 השעות הגדול ביותר ?שהתכונן למבחן מספר תלמיד ה מיהו)א(.  

 קיבל את הציון הנמוך ביותר ?שתלמיד ה מיהו)ב(.  

 מי הם התלמידים שקיבלו אותו ציון ?)ג(.  

 קבע מיהו התלמיד שמתאים לו המשפט :)ד(.  

 נו אותו מספר שעות , " החבר שלי ואני התכונ     

 אך הוא קיבל ציון גבוה יותר מהציון שאני קיבלתי . "

 

 תשובה סופית:

 F)ד(        E -ו Cנקודות )ג(     B)ב(      D)א(   

 

 

  :3שאלה מספר 

 

   )ראה ציור(. ABCDנתונה המקבילית 

3 על הישר שמשוואתו נמצאת  ABהצלע  xy 

A  על ציר ה היא נקודה– x  , 

 .1הוא  Bשל הנקודה  x –שיעור ה 

 .B –ו  Aמצא את שיעורי הנקודות )א(     

 ( , 3,  0הם )  Dשיעורי הנקודה )ב(    

 . נמק. Cמצא את שיעורי הנקודה          

 . ABDמשולש ( חשב את שטח הג) 

 

 תשובה סופית:

)0,3()4,1()א(  BA            )4,7()ב(C           )12)גS 
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 :4שאלה מספר  

 ABC  (090BCA∢ )זווית  -משולש ישרב

 BD  הוא התיכון לניצבAC. 

∢,    DCס"מ =  5נתון:   040BAC   

 )ראה ציור(

 .ACאת אורך הניצב    חשב )א(.

 .BCאת אורך הניצב    חשב (.ב)

 .ABDאת שטח המשולש   חשב  (.ג)

 .∢ CBDאת גודל הזווית  חשב (.ד)

 

 תשובה סופית:

 ∢079.30CBD)ד(   98.20S)ג(   391.8BC)ב(        10AC)א( 

 

 

 :5שאלה מספר 

 

 לפניך ציור המציג פריסה של קובייה.

 : 3,  2,  1ם אחד מן המספרים : משחק רשו הקובייהפאות של מה כל אחתעל 

 ,1על שלוש פאות רשום המספר 

 ,2על שתי פאות רשום המספר 

 .3על פאה אחת רשום המספר 

 קובייה פעם אחת,את המטילים 

 ? 2ההסתברות שיתקבל המספר  י)א(  מה

 ? 3  -קטן מ  ההסתברות שיתקבל מספר יה)ב(   מ

  3,  2,  1שרשומים בה שלושת המספרים : אחרת יה )ג( תכנן קובי

 .4/6תהיה  3מספר הקבל שיתההסתברות בהטלת הקובייה פעם אחת, כך ש    

 בציור של פריסת הקובייה שלפניך , רשום מספר על כל אחת מן הפאות,    

 כך שהפריסה תתאר את הקובייה שתכננת.     

 

 תשובה סופית:

   )א(
3

1
p    )ב(

6

5
p  )למשל   )ג       

 

  :6שאלה מספר 

 

 , תמר ואורי  לומדים בו , יוסיבבית הספר ש

 עבודות. 5הציונים של  ממוצעהציון השנתי של כל תלמיד הוא 

 

 השנתי של יוסי. חשב את הציון. 98, 80, 74, 68  , 50 את הציונים :קיבל . יוסי (א)

 . 80השנתי של תמר הוא הציון (.   ב)

  98 –ו  50ידוע כי בשתי עבודות קיבלה תמר          

 ובכול אחת משלוש העבודות האחרות קיבלה את אותו ציון.        

 ה תמר בכל אחת מהעבודות האחרות ?הציון שקיבל ומה         

  

 עבודות 3ש עוד . עליו להגי 98 –ו  52אורי הגיש שתי עבודות , וקיבל את הציונים )ב(   

 מהו הציון השנתי הגבוה ביותר שאורי יכול לקבל?       

 בכל אחת מהעבודות( 100עד  0 –)אורי יכול לקבל ציון מ        

 תשובה סופית:

    90(  ג)      84(  ב)  74x(  1)א


