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 .4201 ד   תשע"  קיץ במועד  35801מבחן בגרות 

 

 :1שאלה מספר 
 

 שקלים.  36עולים יחד מחקים   3  -עפרונות ו  5

 מחקים. 3המחיר של עיפרון אחד שווה לתשלום עבור 

 א. מצא את המחיר של עיפרון אחד ושל מחק אחד.

 ?קרן. כמה שילמה מחקים  2 -ו עפרונות   4קנתה   ב. קרן

       : תתשובה סופי

 שקל 6מחיר עיפרון :    שקל    2מחיר מחק:    )א(  

 יםשקל 28)ב( קרן שילמה 

 

  :2שאלה מספר 

 מ'.   30בבריכה שאורכה  ושח גלעד ורותם

התחילו את שחייתם בקצה אחד של הברכה, שהיא נקודת ההתחלה, המשיכו אל קצה הברכה הם 

הוא שחה בחזרה לנקודת , ואז  שממול הוא נח מעטלקצה מולם. כאשר הגיע כל אחד מהם ש

 ההתחלה. שניהם התחילו לשחות באותו זמן. גלעד שחה מהר יותר מרותם.

  

. כל אחד מן הגרפים מתאר את המרחק של אחד II -ו Iבתרשים שלפניך מוצגים שני גרפים  

 השחייה שלו.השחיינים מנקודת ההתחלה , עלך פי זמן 

 

 
 

 איזה גרף מתאר את השחייה של גלעד? נמק..   (א) 

 כמה זמן נח גלעד לפני שהתחיל לשחות בחזרה לנקודת ההתחלה, .    (ב) 

 וכמה זמן נח רותם?          

 כמה זמן נמשכה השחייה של רותם מנקודת ההתחלה עד לקצה הברכה?.   (ג) 

 ת השחייה נפגשו השחיינים?, מתחילבערך כעבור כמה זמן,.    (ד) 

 ? בנקודת הפגישה, האם השחיינים שחו באותו כיוון או בכיוונים נגדיים .    (ה) 

 :ה סופיתתשוב

 Iשוחה מהר יותר מתאים לגרף מספר  גלעד)א(  

 שניות 75)ג(    שניות. 15נח  רותםשניות ,  15נח   גלעד)ב(   

 ים                    כיוונים מנוגד)ה(     שניות   53 בערך )ד(  
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  :3שאלה מספר 

 .OE -ו  ABבשרטוט שלפניך מתוארים שני ישרים 

 ( O   )ראשית הצירים 

xy  :המשוואה של אחד הישרים נתונה  416 E 

 .נמקמתאים למשוואה הנתונה?  שני הישרים בין מישר איזה )א(  

 . B  -ו Aשיעורי הנקודות  מצא את)ב(   

 .E. מצא את שיעורי הנקודה ABהיא אמצע הקטע   E)ג( הנקודה 

 .OEBשווה לשטח המשולש   OEA)ד( הראה כי שטח המשולש 

 : תשובה סופית

164 )א(   xyAB
)16,0()0,4()ב(    BA  

   16OEBS=16OEAS   .   (ד)     E)8,2(  )ג(

 

 :4שאלה מספר  

 כיסאות,  20שורות של כיסאות.  בשורה הראשונה יש  15באולם יש 

 ממספר הכיסאות שבשורה שלפניה.    2 –ומספר הכיסאות בכל שורה   גדול ב 

 ? א. כמה כיסאות יש בשורה האחרונה

 יש באולם ?סך הכול כמה כיסאות ב. 

: תשובה סופית
 

 

 .בסך הכול כיסאות 510יש  באולם )ב(        כיסאות. 48נה יש בשורה האחרו)א(     

 

 :5שאלה מספר 

   ABCDמעוין נתון 

 ס"מ, 25צלע של המעויין אורך ה

 .64הזווית החדה של המעוין היא בת 

 AH . (.ציור)ראה  הוא גובה  המעויין 

 .AHחשב את אורך הגובה )א(   

 )ב(  חשב את שטח המעוין.

 .DHאורך הקטע חשב את  ( 1)(  ג)

 .HCחשב את אורך הקטע  (    2)     

 : תשובה סופית

    041.14CH(   2)ג   959.10DH(   1)ג       725.561S)ב(         469.22AH)א( 

 

  :6שאלה מספר 

 . A  ,B ,AB  ,Oלכל אדם יש אחד מסוגי הדם הבאים: 

 לפניך טבלה המתארת את ההתפלגות של אחוז סוגי הדם צל בני האדם באוכלוסייה.

  
 ?Oהאוכלוסייה יש סוג דם ן לכמה אחוזים מ)א(.  

 .Oרומת דם רק מבעל סוג דם לקבל ת יכול Oבעל סוג דם (.   ב)

 . פרט Oבעל סוג דם אקראי יוכל לתרום דם למה ההסתברות שתורם        

 .A -ו Oדם כל אחד מסוגי ה ילקבל תרומת דם מבעל יכול Aבעל סוג דם (.   ג)

 . פרט Aבעל סוג דם אקראי יוכל לתרום דם למה ההסתברות שתורם        

 :   תשובה סופית
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