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 :1שאלה מספר 
 

 המחיר של ספר לימוד במתמטיקה. 20% -לקראת פתיחת שנת הלימודים הוזל ב

 שקלים. 64לאחר ההוזלה היה מחיר הספר 

 א.  מה היה מחיר הספר לפני ההוזלה ?

 ב.   בכמה שקלים הוזל הספר ?

 

   תשובה סופית:
 שקלים. 16 –הספר הוזל ב )ב(    שקלים. 80פני ההוזלה היה מחיר הספר ל)א(  

 

 

  :2שאלה מספר 

 

 מחקרים ביולוגים גילו כי צרצרים רגישים מאוד לשינויים בטמפרטורת הסביבה.

 .את הטמפרטורה בדייקנות מנבא שלהם רים ומספר הצרצו

 היא: לחישוב הטמפרטורה במעלות פרנהייט לפי מספר הצרצוריםהנוסחה המתמטית 
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 פרנהייט במעלות הטמפרטורה מייצגת את  – Fכאשר:   

           H –  מספר הצרצורים בדקה.מייצגת את 

 .139, אם מספר צרצורי  הצרצר היה   Fחשב את הטמפרטורה     )א(.

 מעלות פרנהייט. 70היא    F בסביבה שבה הטמפרטורה Hחשב את     )ב(.

 .Fבאמצעות  Hבטא את       )ג(.

   תשובה סופית:

7.4)50(92)ג(        186H)ב(          60F)א(    FH 

 

           

 

  :3שאלה מספר 

 

 . 15הוא   שביעי, והאיבר ה 11י הוא  חמישבסדרה חשבונית האיבר ה

   הראשון בסדרה. את האיברו מצא את הפרש הסדרה . )א(.

 ?בסדרה זו האיברים הראשונים  25מהו סכום  (.ב)

 

 :   תשובה סופית

2d  31)א(   a           (ב  )67525 S 

 



 יוסי דהןכתב וערך                          .4201 דתשע"  קיץ ג מועד 35801מבחן בגרות 

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

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

 

 :4שאלה מספר  

 

)4,4()0,0(   הנקודות OB     הן קדקודים נגדיים של מלבןABCO. 

 .y –של המלבן נמצא על ציר ה  Aדקוד ק

 ) ראה ציור(. x –נמצא על ציר ה  Cוקדקוד 

 .A ם של הקדקוד שיעוריהמצא את )א(  

 .C ם של הקדקוד שיעוריהמצא את )ב(  

 )ג( מצא את המשוואות של אלכסוני המלבן.

 מצא את השיעורים של נקודת החיתוך של אלכסוני המלבן.(   ד)

 

: ה סופיתתשוב
 

 

xy)ג(        C)0,4()ב(        A)4,0()א(       1   41    -ו  xy

 

 )2,2()ד(    

 

 

 :5שאלה מספר 

 

 .DKהוא   EFהגובה לצלע  DEFבמשולש 

KFמ"סEK,4מ"ס2נתון:        סרטוט(. ה)רא 

 .DKס"מ =  10        

 .DEK( חשב את הזווית 1א.) 

 .DFK( חשב את הזווית 2)    

 .DFהוא הגובה לצלע  EH -כך ש DFנמצאת על הצלע  Hב. הנקודה 

 .EHמצא את האורך של     

 

 :  תשובה סופית

 57.5EH(    ב)    ( 2א)  (   1)א

 

 

  :6שאלה מספר 

 

  .          20שנה. לשלוש הנשים הצטרפה דנה שגילה  22נשים הוא  3הגיל הממוצע של  )א(.  

 ? הנשים 4מה ממוצע הגילים של           

  בני אותו גיל.שני אנשים  שלושה הצטרפול שנה. 22אנשים הוא  3)ב(.   הגיל הממוצע של 

 . 24  -האנשים ל  5לאחר הצטרפותם גדל הגיל הממוצע של          

 ל אחד משני המצטרפים ?מהו הגיל של כ          

 בני גילים שונים.שני אנשים  שלושה הצטרפול שנה. 22אנשים הוא  3הגיל הממוצע של   )ג(.   

 . 24  -האנשים ל  5לאחר הצטרפותם גדל הגיל הממוצע של            

 כל אחד משני המצטרפים גיל אפשרי.רשום ל           

  : תשובה סופית
  21.5הממוצע הוא )א( 

  27הגיל של כול אחד משני המצטרפים   הוא )ב( 

 29 -ו 25או  28 –ו  26 הגלאים האפשריים הם:  )ג( 

 


