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 .  7201 ז תשע"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 

 

432 הפונקציה נתונה   xxy. 

A ו- B ך של גרף הפונקציה עם ציר ה הן נקודות החיתו– x. 

 ציור( כמתואר)

C   היא נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה- y 

 .B -ו Aהנקודות  מצא את שיעורי .(א)

 ? הפונקציה הנתונה חיובית xעבור אלו ערכים של       )ב( 

 .Cהנקודה  מצא את שיעורי  .(ג)

 הצירים(ראשית  - O)  .BCOמצא את שטח המשולש   (.ד)

 

 :תשובה סופית

)0,1()0,4()א(  BA      )41 הפונקציה הנתונה חיובית)ב  x   4,0(( )ג(C  ()8  דS 

 

 .2שאלה מספר 

 

  ייצגות את מ ךבגרף שלפניהנקודות 

 ונית.האיברים הראשונים של סדרה חשב ארבעת

 .10א.     האיבר הראשון בסדרה הוא 

 מצא על פי הגרף את האיבר השני בסדרה ואת הפרש הסדרה.        

 עשרת האיברים הראשונים של הסדרה. של סכום החשב את   .(ב)

 ( הוא איבר בסדרה18)מינוס  -18)ג(  

 מצא את מקומו של איבר זה בסדרה.      

 ( הוא איבר בסדרה.36)מינוס  -36)ד(  קבע את המספר 

 מצא את מקומו של האיבר בסדרה , אם לא נמק. –אם כן        

 

 :תשובה סופית

4142)א(   da         )8010)ב S           )188)ג a    )5.12  לא בסדרה -36)דn 

 

  3שאלה מספר 

 

 שקלים. 35,000כום של יש לי היום ס

 שתי תכניות חיסכון:  ישבנק ל

 בכל שנה.    7%  -יגדל סכום הכסף ב  'תכנית אב

 שקלים בכל שנה. 2,500יגדל סכום הכסף בסכום קבוע של  'תכנית בב

 מצא מה סכום הכסף שיהיה לי לאחר שנה בכל אחת מהתוכניות. (א)

 תוכניות.מצא מה סכום הכסף שיהיה לי אחרי שנתיים בכל אחת מה (ב)

 החלטתי להשקיע את סכום הכסף בתוכנית ב' (ג)

 שנים. 4מצא מהו סכום הכסף שיהיה לי לאחר  (1)

 שנים לעומת הסכום שיש לי היום? 4בכמה אחוזים גדול סכום הכסף שיהיה לי לאחר  (2)

 :תשובה סופית

:כנית א'ת     )א(

 

450,3707.1000,35 

 

500,37500,2000,35      'תכנית ב         

  

 

:כנית א'ת  )ב(   

 

5.071,4007.1450,37 

 

000,40500,2500,37      'תכנית ב         

  

        

 28.57%(  2)ג      שקלים 45,000(  1)ג
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 .  4שאלה מספר 

 

 .ABCDנתון ריבוע 

 )ראה ציור(.DCנמצאת על הצלע  Fנקודה 

 .FCס"מ =  6 נתון 

 .סמ"ר  45 - הוא BFCמשולש השטח 

 מצא את אורך צלע הריבוע.  .(א(

 (BD)מצא את אורך אלכסון הריבוע.  .(ב)

   BFC המשולש ת זוויומצא את   .(ג)

 .BFDמצא את שטח המשולש   .(ד)

 תשובה סופית:

BCמס"15)א(      )מס"21.21)בBD 

   

00)ג(   81.2119.68  FBCBFC  

SDFEרסמ"5.67)ד(   

 

 

 .5שאלה מספר 

 

 כדורים בשלושה צבעים: צהוב , כחול ואדם. 1,800בקופסה יש 

 .0.3נתון: ההסתברות להוציא באקראי כדור צהוב היא 

 .0.6היא  כחולההסתברות להוציא באקראי כדור         

 א(    מה ההסתברות להוציא באקראי כדור אדום ?)

 ? כמה כדורים מכל צבע נמצאים בקופסה)ב(     

 מחזירים אותו לקופסה ושוב מוציאים כדור באקראי. ,באקראיר מוציאים כדו         

 ששני הכדורים שיוצאו יהיו צהובים ?)ג(         מהי ההסתברות 

 ד(       מהי ההסתברות שהכדור הראשון שיוציאו יהיה כדור כחול והכדור השני שיוציאו יהיה אדום?) 

 חד הכדורים שיוציאו )הראשון או השני( )ה(        מהי ההסתברות שא

 יהיה כחול והכדור האחר שיוציאו יהיה אדום?                                                                             

 תשובה סופית:

1.03.06.01)א(     

18018001.0אדום    )ב(         108018006.0כחול        54018003.0צהוב  

09.03.03.0    )צהוב , צהוב(משמעות )ג(   p 

06.01.06.0    )כחול, אדום(משמעות )ד(  p 

12.06.01.01.06.0    )כחול, אדום או אדום כחול (משמעות )ה(   p 

 

    .6שאלה מספר 
 

 מתפלג נורמלית. אורך החיים של סוללות 

 : ותשל אורך החיים של סולל גרף המתאר את ההתפלגות ךלפני

 

 

 

 

 ( מצא את אורך החיים הממוצע של הסוללה.1)  .(א)

 ( מצא את סטיית התקן.2)       

 שעות ? 290 –לאיזה אחוז מן הסוללות יש אורך חיים של יותר מ    .(ב)

הסוללות יש אורך חיים של ן כמה מההתפלגות הנורמלית , לעל פי גרף סוללות.  2,000מפעל קנה     .(ג)

 שעות ? 290 –יותר מ 

 תשובה סופית:

 סוללות 40( ג)           2%)ב(         20S( 2א)      250x( 1)א

 


