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 .4201 ד   תשע"  א קיץמועד  35801מבחן בגרות 

 

 :1שאלה מספר 

 

 מבקרים, ובה מבוגרים וילדים, ביקרה במוזאון. 20קבוצה של 

 שקלים לילד. 10 -שקלים למבוגר ו 15מחיר הכניסה למוזאון הוא 

 שקלים דמי כניסה. 270הקבוצה שילמה בסך הכול 

 א.  מצא כמה מבוגרים היו בקבוצה.

 מה ילדים היו בקבוצה.ב.  מצא כ

 תשובה סופית:

 ילדים. 6מבוגרים   )ב(  14)א( 

 

 

  :2שאלה מספר 

 

 הגרף שלפניך מתאר את המרחק שעברה רכבת שיצאה מתל אביב לנהריה , לפי זמן.

 

 עיין בגרף וענה על הסעיפים א, ב, ג, ד.

 א.  באיזו שעה הייתה הרכבת 

 ק"מ מתל אביב ? 30במרחק      

 מרחק מתל אביב הייתה הרכבת  ב.  באיזה

 ? 11:  00בשעה        

 ג.  באיזו שעה עצרה הרכבת ,

 ולמשך כמה זמן. ?      

 ד.  האם הרכבת המשיכה אחרי העצירה 

 באותה המהירות שבה נסעה      

 לפני העצירה ? נמק      

 

 תשובה סופית:

 חצי שעה  למשך  10: 00ק"מ מת"א  )ג( בשעה  90)ב(   9: 00בשעה . (א)

 קמ"ש. 60קמ"ש ואילו המהירות לאחר העצירה הייתה  30)ד(  לא המהירות לפני העצירה הייתה 

 

 

  :3שאלה מספר 

 

 .ABCDבציור שלפניך נתונה מקבילית 

 של המקבילית הם:  B -ו    Aשיעורי הקדקודים 

)0,2()8,0( AB 

 .x –נמצא  על ציר ה   Dהקדקוד 

 .12הוא הוא   ADהצלע  א. נתון כי אורך

 .Dשל הנקודה  x –מצא את שיעור ה     

 .AB( מצא את שיפוע הישר 1ב.  )

 . נמק CDאת שיפוע הישר ( מצא 2)     

 .CDג.  מצא את משוואת הישר 

  

 תשובה סופית:

404ם מקבילים שיפועים זהים )ד(  קווי  4CDm)ג(  4ABm)ב(  10Dx. (א)  xyCD 
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 :4שאלה מספר  

 

453נתונה סדרה חשבונית שבה :  a    ,5d 

 א.  מצא את האיבר הראשון בסדרה.

 בסדרה. 11 –ב.   מצא את האיבר ה 

 האיברים הראשונים בסדרה. 11ג.    מצא את הסכום של 

 

 תשובה סופית:

551)א(   a      )511)ב a    )33011)ג S 

 

 

 :5שאלה מספר 

 

 ABC     (090ABC ∢  )במשולש ישר זווית 

AF   חוצה את הזוויתBAC. 

 ACס"מ =  060BAC ∢   ,12  נתון :

 )ראה ציור(       

 .ABא.  חשב את אורך הניצב 

 .BFב.  חשב את אורך הקטע 

 .AFג.  חשב את האורך  של חוצה הזווית 

 

 תשובה סופית:

 ס"מ 6.928ס"מ      )ג(   3.464ס"מ       )ב(  6)א(  

 

 

  :6שאלה מספר 

 

 בגודלם בשלושה צבעים : שחור , אדום  וכחול. כדורים זהים 300בקופסה יש 

 כדורים הם כחולים, והשאר הם כדורים אדומים. 90כדורים הם שחורים ,  150

 מוציאים באקראי כדור אחד מן הקופסה .

 א.   מהי ההסתברות להוציא כדור שחור.

 ב.   מהי ההסתברות להוציא כדור אדום.

 הקופסה, רושם את הצבע של הכדור, מחזיר אותו לקופסה ,   ג.   יואב מוציא באקראי כדור ראשון מן 

 ומוציא באקראי כדור שני.     

 מהי הסתברות שהכדור האשור שיוציא יואב יהיה כחול והכדור השני יהיה אדום?     

 

 תשובה סופית:
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