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 .  7201 ז תשע"א קיץ  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 

 

322    :פרבולהה גרף מתוארבציור שלפניך    xxy        . 

 C -ו A  ,Bהפרבולה חותכת את הצירים בנקודות 

 .C -ו A  ,Bמצא את שיעורי הנקודות    .(א)

 נמצאות  B -ו Aהנקודות  הראה על ידי חישוב כי    .(ב)

3על הישר  גם           xy 

 ,– 2שלה הוא  x –עבור הנקודה על הפרבולה ששיעור ה     .(ג)

 ע אם היא נמצאת מעל הישר או מתחתיו . נמק.קב          

                                                    

 :תשובה סופית

)0,3()0,1()3,0()א(   BCA   )הנקודה בפרבולה נמצאת מתחת לישר )ב( על ידי הצבה      )ג 

 

 .2שאלה מספר 

 

 אלון ונדב מתכוננים לבחינה הפסיכומטרית. 

 מילים חדשות.  780כל אחד מהם צריך ללמוד 

 מילים.  30אלון החליט שילמד מדי יום 

 מילים 20ביום הראשון ילמד : נדב בנה תכנית עבודה 

 מילים יותר מאשר ביום הקודם.  2ילמד שלאחר מכן יום בכל ו 

 ?  למד אלון לבחינהיכמה ימים )א(     

 ?  לבחינה נדבלמד יכמה ימים (     ב)

 סיים את לימוד המילים מוקדם יותר? נמק.אלון או נדב, ימי מבין השניים     .(ג)

 

 תשובה סופית:

 ימים  20)ב(    ימים   29)א( 

 יום. 26יום מוקדם יותר מאלון שסיים כעבור  20נדב סיים כעבור ( ג)

 

 

  3שאלה מספר 

 

 מחיר מכונית יורד מדי שנה באופן מעריכי. 

 שנים לאחר הקנייה. 6את ירידת ערך המכונית במשך המציג גרף לפניך 

 

 ? של המכונית קנייהמה היה מחיר ה ( 1)א(.)

 ?מרגע הקנייה שנים 4מה היה מחיר המכונית כעבור  (2)     

 )ב(.   בכמה אחוזים ירד המחיר של המכונית 

 ?כעבור שנה אחת מרגע הקנייה                           

 שנים לאחר הקנייה המכונית נמכרה. 6)ג(.   

 המכירה של המכונית? מחיר חשב את           

  לשקלים שלמים. ךעגל את תשובת         

 

 :תשובה סופית

Mtשקל773,63)ג(   אחוז%10)ב(  שקל732,78( 2) שקל000,120( 1)א( )  
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 .  4שאלה מספר 

 (.ראה ציורהוא מלבן ) ABCD שבסיסה SABCDנתונה פירמידה ישרה ומרובעת 

ABמס"30נתון:       ,40"מסBC  . 

 . ABהיא האמצע של  Eנקודה 

 .BCהיא האמצע של  Fנקודה 

 .55בסיס היא בת בין הל SEהזווית שבין הישר גודל 

 חשב את גובה הפירמידה. א.

 בסיס.הלבין  SFזווית שבין הישר חשב את ה ב.

 .SABפאה הצדדית ב ABלצלע גובה החשב את  ג.

 .SABחשב את שטח הפאה  ד.

 

 :שובה סופיתת

029.62SFH)ב(   56.28SH)א(  

 

523SABS   (ד) 86.34SE)ג(   ∢  

  

 

 

 .5שאלה מספר 
 

 מתקני התרעה נגד שֵרפה.מסוים יש שני במחסן 

 . 0.9ההסתברות שהמתקן הראשון יפעל במקרה של שֵרפה היא 

 .0.95ההסתברות שהמתקן השני יפעל במקרה של שֵרפה היא 

 אחד מהמתקנים יפעל במקרה של שרפה ?  שבדיוק מהי ההסתברות      א. 

 ? במקרה של שֵרפה מן המתקנים יפעלאחד   שלפחות  ההסתברות  ימה    ב. 

 

 : סופית תשובה

  

 995.0p )ב(  14.0p )א(

 

    .6שאלה מספר 
 

 ב:"בכיתה י בהיסטוריה הציונים בבחינת של כל מוצגת התפלגות  ךבטבלה שלפני

 

 

 

 

 .x. חשב את  72.5ממוצע הציונים בכיתה זו היה (    )א

 ? בבחינה הציון השכיח מהו(     ב)

 )ג(     כמה תלמידים נבחנו בבחינה ?

 ? נמק. בבחינה חציון הציונים מהו(     ד)

 ? או יותר 80 אבבחינה הוהתלמיד  קיבל מה ההסתברות שהציון ש)ה(    

 

 :סופית תשובה

5.0)ה(        xחציון75)ד(        24n)ג(      xשכיח80( )ב      5x)א( 
24

12
p 

 

 

ציון   
ix 60 70 80 90 

התלמידים  מספר 
if 7 x 11 1 

 


