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 .  6201 ותשע"חורף  מועד   35802 מבחן בגרות

 

 נקודות .    25  -בשאלון זה שש שאלות .   לכל שאלה 

 100מותר לך לענות על מספר שאלות כרצונך,  אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על 

 

     :1שאלה מספר 

xxy  היא  נתונה פרבולה שמשוואתה 42 . 

 .B -ו Aבשתי נקודות  xת את ציר ה חותכהפרבולה 

 ציור( כמתואר)

 .B -ו Aהנקודות  ם שלשיעוריהמצא את  .(א)

  היא קדקוד הפרבולה. Cנקודה ה .(ב)

 .Cהנקודה  ם שלשיעוריהמצא את              

  x –העבירו מקביל לציר ה  Cדרך נקודה   )ג(.

 ציורראה   Eבנקודה  y –המקביל חותך את ציר ה            

 .E(  מצא את השיעורים של הנקודה 1)        

 .AEC( מצא את שטח המשולש 2)        

 :תתשובה סופי

)0,0()0,4()א(  BA     )ב(max)4,2( C 4,0(( 1)ג(E  4(  2)גS 

 

 .2שאלה מספר 

 

  :שבו מסודרים כדורים בשורותמשולש יוצרים  

 כדור אחד, יש הראשונה בשורה 

 כדורים, 3 ישבשורה השנייה 

 (.ציורים וכן הלאה )ראו כדור 5 ישבשורה השלישית 

 כמה כדורים יהיו בשורה העשירית?   .(א)

 שורות? 10בו יש מהו מספר הכדורים הדרוש ליצירת משולש ש     .(ב)

 כדורים. 144 -משולש משתמשים ב יצירתל      .(ג)

 כמה שורות של כדורים יהיו במשולש זה? 

 

 תשובה סופית:

1910)א(  a    )10010)ב S    )12)גn 

 

  3שאלה מספר 

 באופן מעריכי.  עם הזמןחומר רדיואקטיבי מסוים ְקֵטָנה של כמות 

 ידה בגרמים, לפי מספר שנים שחלף מן המדהרדיואקטיבי  כמות החומרמתאר את  שלפניךהגרף 

 של כמות החומר.

 ג. –הסעיפים א, ב, ו בגרף ענו על שבהסתמך על הנתונים 

 ?כעבור שנתיים מן המדידה הראשונה ( מה הייתה כמות החומר הרדיואקטיבי 1)א(.)

 ?כעבור חמש שנים מן המדידה ה ראשונה ( מה הייתה כמות החומר הרדיואקטיבי 2)      

 מר במשך שנה אחת? החו כמות  ת)ב(.  בכמה אחוזים יורד

 מה הייתה כמות החומר במדידה הראשונה ?)ג(. 

 

 

 

 

 :תשובה סופית

 גרם 1000)ג(      20% -גרם  )ב( ב 327.68( 2גרם  ) 640(  1)א( )
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 .  4שאלה מספר 

 

 

 .ABCDנתון ריבוע 

 .DCנמצאת על הצלע  Fנקודה 

 .FCס"מ =  4ידוע כי 

 .סמ"ר  81 - הוא הריבועשטח 

 מצא את אורך צלע הריבוע.  .(א(

 מצא את אורך אלכסון הריבוע.  .(ב)

  ∢ BFC הגודל של הזווית מצא את   .(ג)

 .BFDמצא את שטח המשולש   .(ד)

 

 תשובה סופית:

BCמס"9)א(    )מס"72.12)בBD   )0.66)גBFC רסמ"5.22( )דSDFE  

 

 .5שאלה מספר 

 

 תלמידים המתנדבים  48 ים ישבבית ספר מסו

 במוסדות ציבוריים: כל שבוע 

 דיאגרמת העיגול שלפניך מציגה את מספר התלמידים 

 המתנדבים לפי שעות ההתנדבות שלהם בשבוע. 

 ?בשבוע  שעות 4כמה תלמידים מתנדבים במשך   .(א)

 לתלמיד הממוצע של מספר שעות ההתנדבות  חשבו את  .(ב)

 . בקבוצת המתנדבים        

 בוחרים באקראי תלמיד אחד מבין קבוצת המתנדבים   .(ג)

 מהי ההסתברות שהוא מתנדב יותר משעתיים בשבוע ?        

 נמק מהו החציון של שעות ההתנדבות?   .(ד)

 

 :תשובה סופית

)ג(         )ב( שעתיים      מתנדבים    2)א( 
48

8
P      ד( שעתיים(          

 

    .6שאלה מספר 
 

 ס"מ. 4 שלסטיית התקן וס"מ.  65נורמלית עם ממוצע של נוי מתפלג  ישל צמח יםבההג

 השתמש בגרף ההתפלגות שבסוף השאלה וענה על הסעיפים שלפניך .

 

 ? ס"מ 73 -ס"מ ל 67אחוז צמחי הנוי שגובהם בין  ו)א(.   מה

 נמכרים בשוק המקומי.  רק הם ס"מ פסולים ליצוא, ו 61 -)ב(.   הצמחים שנמוכים מ

 ? הנמכרים בשוק המקומי צמחי הנוי אחוז מהו        

 ס"מ נמכרים בהנחה בשוק המקומי 57 –)ג( הצמחים שנמוכים  מ 

 ( מהו אחוז הצמחים שנמכרים בהנחה בשוק המקומי ?1)    

 ?בשוק המקומי בהנחה  פסלו ליצוא נמכריםנאיזה חלק מהצמחים ש(.   2)    

 

 :תשובה סופית

  (2)ג           2%   (1)ג   9%)ב(    29%)א( 
16

2
 

 

 


