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 .5201    התשע"  חורףמועד  35801מבחן בגרות 

 

 :1שאלה מספר 

 

  שנצרך. "שטקו שקלים לכל  3של ומתשלום  חשבון חשמל חודשי מורכב מסכום קבוע 

  משפחת שמעוני צורכת בכל חודש אותו קוט"ש

 שקלים. 615 מסוים שילמה משפחת שמעוניבחודש 

 התשלום לכל קוט"ש שנצרך לא השתנה., ו 20% –בחודש שלאחריו הועלה הסכום הקבוע ב 

 שקלים. 630המשפחה שילמה אז 

 ? מה היה הסכום הקבוע לפני העלאה )א(. 

 ורכת המשפחה בחודש ?צש וט"כמה ק)ב(  

 :תשובה סופית

 קוט"ש הכמות הנצרכת בחודש. 180)ב(       שקלים. 75הסכום הקבוע הוא )א(   

 

 :2שאלה מספר 

 

 מפרטורה שנמדדה בעיר כלשהי ביום מסויםהגרף שלפניך מתאר את הט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ?      10:00(  מה הייתה הטמפרטורה בשעה 1)א(. )

 ?   c018(  באלו שעות נמדדה טמפרטורה של  2)      

 )ב(.  מהו ההפרש בין הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה ל

 שנמדדה ?בין הטמפרטורה הנמוכה ביותר         

 ?c028   -)ג(.  בין אילו שעות נמדדה טמפרטורה גבוהה מ 

 )ד(.  בין אילו שעות נשארה  הטמפרטורה  קבועה , בלי שינוי ? 

 )ה( בין אילו שעות קצב השינוי של הטמפרטורה היה המהיר ביותר ?

 תשובה סופית:

 –ו  00:8בשעות   (1)א                                      c020(   1)א
 

00:22    

ccc )ב( 000 161430                            )00:16עד    00:12בין  השעות)ג      

 12:00לשעה   10:00בין השעות )ה(          00:15עד    00:13בין השעות  ( ד)
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 :3שאלה מספר 
 התאמן למרוץ אופניים.   נדב

 לו. שקדםביום מאשר ק"מ יותר   20כל יום ברכב  ולאחר מכן הוא ק"מ,   45רכב  הוא ביום הראשון 

 ? תשיעי של האימוניםביום ה נדבכמה ק"מ רכב  א(.)

 קילומטרים 285 דוד חילת האימונים רכבבאיזה יום מת (.ב)

 ? ים אימונה לשהימים הראשונים  שבעתכמה ק"מ רכב דוד במשך  (.ג)

 :  תשובה סופית

2059)א(   a    (ב   )13n          (ג  )7357 S 

 

 .4שאלה מספר 

 

  .)ראה ציור( ABCD  ריבועבהן קדקודים סמוכים  B(4,6) -ו A(1,2)הנקודות 

 .AB.   חשב את אורך הצלע (א)

 .   חשב את שטח הריבוע.(ב)

 היא נקודת המפגש של האלכסונים בריבוע. .E(4.5,2.5)הנקודה .   (ג)

 .Cמצא את שיעורי הקדקוד         

 הריבוע.משטח  2שמכפלת אורכי האלכסונים של הריבוע גדולה פי  ה .   הרא(ד)

 

 :    סופית תשובה

  )ד( הוכחה      C)3,8()ג(    25ABCDS)ב(  5ABd)א(  

 

 :5שאלה מספר 

  

ABC זווית -במשולש ישר  90ABC  ,BD  הוא התיכון לניצבAC. 

20,"6נתון:    ADCABמס    סרטוט(. ה)רא 

 .ACחשב את אורך הניצב  )א(  

 .BC)ב( חשב את אורך הניצב 

 .ABCחשב את שטח המשולש  )ב(  

 .ADBחשב את שטח המשולש  )ג(   

 

 :  תשובה סופית

 08.13ABDS)ד(   16.26ABCS)ג(          36.4BC)ב(             12AC)א(    

 

 :6שאלה מספר 

 

 בשלושה צבעים: שחור, כחול ואדום.)זהים בגודלם( כדורים  ישבקופסה 

 הכדורים מעורבבים היטב בקופסה. 

 . 0.3כדור שחור היא באקראי רות להוציא ידוע כי:  ההסתב

 . 0.2כדור כחול היא באקראי ההסתברות להוציא              

 נטע מוציאה באקראי כדור , מחזירה אותו לקופסה ומוציאה כדור נוסף. )א(.  

 ששני הכדורים שתוציא נטע יהיו שחורים ?מה ההסתברות           

 ?כדור אדום   מהי ההסתברות להוציא באקראי)ב(.  

 כדורים  כמה כדורים מכל צבע נמצאים בקופסה ? 1,200)ג( נתון כי בקופסה יש 

 :  תשובה סופית
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360120010כדורים שחורים, )ג(  
3 p , ,2401200  כדורים כחולים
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6001200  אדומים ים כדור      
2
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