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 .5201    התשע"  א קיץמועד  35801מבחן בגרות 

 

 :1שאלה מספר 

 

 אנשים שכרה אוטובוס לטיול. 40קבוצה של 

    המחיר של שכירת האוטובוס התחלק שווה בשווה בין כל המשתתפים בטיול.

 .אנשים10 עוד יומיים לפני הטיול הצטרפו לקבוצה

 שכירת האוטובוס לא השתנה. שקלים פחות. המחיר של 12לכן כל משתתף בטיול שילם 

 האוטובוס לא השתנה,     התשלום הכולל עבור שכירת 

 מהו המחיר שכל משתתף היה צריך לשלם לפני הצטרפות של עשרת האנשים ?)א(.  

 שכירת האוטובוס. מהו המחיר של)ב(.  

תשובה סופית:
 

 

  רת האנשיםהמחיר שכל משתתף היה צריך לשלם לפני הצטרפות של עש שקלים 60)א(   

 שקל התשלום עבור שכירת האוטובוס. 2400)ב(    

 

 :2שאלה מספר 

 

  גינה:עבור סידור מחיר מציעים שלושה קבלני גינון 

 לכל מ"ר גינה₪  10לייעוץ + ₪  700: הצעתו של הקבלן ברוך 

 לכל מ"ר גינה.₪  30לייעוץ + ₪  200 :ליה הצעתו של הקבלן גד .

 .)הייעוץ נכלל במחיר( לכל מ"ר גינה ₪   50  : הצעתו של הקבלן אורי 

 המחיר של כל הצעה לפי שחט הגינה.את  ציגים המ    לפניך שלושה גרפים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עיין בגרפים, וענה על הסעיפים א,ב,ג,ד,ה.

 כל גרף את שם הקבלן המתאים.ל )א(   התאם 

 מחיר זהה ? יה לאורי וגד הקבלניםגובים עבורו ש)ב(.  מהו שטח הגינה  

 מהו המחיר במקרה זה ?         

  האם יש שטח גינה שעבורו יגבו שלושת הקבלנים מחיר זהה ? הסבר.)ג(.   

 מ"ר ? נמק 30)ד(   ההצעה של איזה קבלן תהיה היקרה ביותר עבור סידור גינה ששטחה 

 מ"ר . 50)ה( למשפחת ישראלי יש גינה ששטחה  

 זולה ביותר עבור סידור גינה זו? נמקההצעה של איזה קבלן תהיה ה

 : תשובה סופית

     ברוך   -3          ליהגד -2     ,  אורי -1    )א(  

   הקבלן ברוך.  )ה(   לא.   )ד( הקבלן אורי.    (ג)   ₪.   500 -ב מטר    10)ב(  
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 :3שאלה מספר 
 

 : יהם משוואותש מונחות על הישרים ABCDצלעות הריבוע 

  y = x + 4,    y = x − 4,   y = −x + 4,    y = −x − 4  . 

 נמצאים על הצירים , כמתואר בציור. ABCDקודקודי הריבוע 

 .  ABCD)א( על איזה ישר מונחת כל אחת מצלעות הריבוע 

 .  ABCD)ב( מצא את השיעורים של קודקודי הריבוע 

 ציור.בהתאמה ראה  DC -ו ABהן אמצע הצלעות  G –ו  E)ג( הנקודות 

 G –ו  Eמצא את השיעורים של הנקודות      

)2,2(    -ו     H)2,2()ד( נתון כי הנקודות     F       הן אמצעי הצלעותAD ו- BC  

 .EFGHבהתאמה ראה ציור.  מצא את השטח של המרובע      

 : תשובה סופית

 .  AB y = x + 4    .AD y = -x + 4  .  BC y =- x - 4  . DC y = x - 4)א( 

 ;C (4- ,0) -וA;            y = x - 4   (4, 0) D  (4 ,0)-וy = x + 4    (-4, 0)   B)ב(  

)2,2()ג(            )1644)ד מרובעS  

 

 

 .4שאלה מספר 

 

 .2הפרש הסדרה הוא  . 8איברים. האיבר השלישי בסדרה הוא  16בסדרה חשבונית 

 בסדרה. 12 -ה מצא את האיבר     )א(.

 בסדרה.  16 – ה האיבר את מצא    )ב(.

 בסדרה. האחרוניםהאיברים  5חשב את סכום      )ג(.

 : תשובה סופית

2612) א (  a   ) 3416) ב a      ) 150) גS 

 

 :5שאלה מספר  

  

 ס"מ,  10הוא  הקצרהבמלבן, אורך צלע 

 ממנה. 3ואורך הצלע הארוכה גדול פי 

 )א( מצא את האורך של אלכסון המלבן.

  הזווית שבין אלכסון המלבן לצלע הארוכה של המלבןמצא את (   ב)

 לכסון המלבן לצלע הקצרה של המלבןהזווית שבין אמצא את (   ג)

 וני המלבן.אלכסשבין ת והזוויאת  מצא(   ד)

 : תשובה סופית

00  )ד(       ∢056.71DBC)ג(  ∢043.18BDC)ב(  62.31BD)א(   14.14386.36 

 

 :6שאלה מספר 

 

 כדורים ירוקים.  5 -כדורים שחורים,  ו 2כדורים צהובים,   3בכד יש  

 ושוב מוציאים באקראי כדור אחד. ירים אותו לכדמחזמוציאים באקראי כדור אחד,      

 .  מהי ההסתברות שבשתי הפעמים הוצא כדור צהוב?(א)

 .  מהי ההסתברות שבשתי הפעמים הוצאו כדורים באותו צבע?(ב)

 .   מהי ההסתברות שתחילה הוצא כדור ירוק ואחריו כדור שחור?(ג)

 ירוק ואחד הוא שחור? .   מהי ההסתברות שאחד משני הכדורים שהוצאו הוא(ד)

:תשובה סופית
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