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 .  7201 ז תשע"קיץ ב  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 

 מסורטטים הגרפים של שתי הפונקציות :בציור שלפניך  
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 ,  כמתואר בציור.C -ו Bבנקודות  שני הגרפים נחתכים 

 הקדקוד של הפרבולה.מצא את שיעורי    .(א)

 מצא את תחומי העלייה  והירידה של הפרבולה.   .(ב)

 ,C -ו Bמצא את שיעורי הנקודות      .(ג)

 .BC)ד(   חשב את אורך הקטע 

 

 :תשובה סופית

)1,3(min)א(      )תחום עליה:  )ב x3     :3תחום ירידה x  

)0,4()3,1( )ג( CB             )24.418)ד  dd 

 .2שאלה מספר 

 

 שלבים מעץ . כל שלב בסולם קצר באורך קבוע מן השלב שמתחתיו. 13בסולם יש 

 .ס"מ )ראה ציור( 71ס"מ ואורך השלב הרביעי מלמטה הוא  83התחתון הוא אורך השלב 

 

   מצא בכמה ס"מ קצר כל שלב בסולם מן השלב שמתחתיו.)א(     

  מצא את אורך השלב הרביעי מלמעלה בסולם.(     ב)

 חשב מהו סכום אורכם של כל השלבים בסולם.     .(ג)

 

:תשובה סופית 
 

 

4710)ב( .    4d)א(.      a    )76713)ג S 

 

  3מספר אלה ש

 

 במעבדה נערך ניסוי . בניסוי הכניסו חיידקים לשתי מבחנות באותו הזמן.

 חיידקים בתחילת הניסוי. 24,000במבחנה הראשונה היו 

 .30% -מספר החיידקים במבחנה הראשונה גדל בכל חודש ב 

 חודשים מתחילת הניסוי ? 5כמה חיידקים יהיו במבחנה הראשונה כעבור )א( 

 חיידקים בתחילת הניסוי 32,000במבחנה השנייה היו 

 מספר החיידקים במבחנה השנייה גדל בכל חודש באחוז קבוע.

 חיידקים. 50,000כעבור חודשיים מתחילת הניסוי היו במבחנה השנייה 

 ים במבחנה השנייה בכל חודש ?)ב( בכמה אחוזים גדל מספר החיידק

 חודשים מתחילת הניסוי ? 5)ג( באיזו מבחנה, הראשונה או השנייה, יהיו יותר חיידקים כעבור 

 :תשובה סופית

   %25אחוז)ב(                     89110tM)א( 

 נייה יהיו יותרבמבחנה הש 97656במבחנה השנייה  89110במבחנה ראשונה   )ג( 
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 .  4שאלה מספר 

 

  .הוא מלבן  ABCD שבסיסה SABCDנתונה פירמידה ישרה ומרובעת 

SH  (.ראה ציור)הוא גובה בפירמידה 

ACמס"30נתון:       ,25"מסAB  .12"מסSH   

 .ADאורך חשב את  א.

 של בפירמידה מקצוע צדדיהזווית שבין גודל חשב את  ב.

 .הפירמידה בסיסהבין ו            

     ABSהיקף המשולש חשב את  ג.

 

 

 :תשובה סופית

065.38)ב(        58.16AD)א(  

 

  4.63P)ג(          

 

 

 .5שאלה מספר 

 

 .100 –ל  0הוא בין הציון שתלמיד יכול לקבל במבחן 

 . 90,   80, 72,  58מבחנים וקיבל את הציונים האלה:  התלמיד נבחן בארבע

 מהו הממוצע של ארבעת הציונים ?(   1) א. 

 מהו החציון של ארבע הציונים ? (   2)     

 התלמיד נבחן במבחן חמישי.

 חנים ?(  מהו ממוצע הציונים הגבוה ביותר שהוא יכול לקבל בחמשת המב1ב.  )

 מהו ממוצע הציונים הנמוך ביותר שהוא יכול לקבל בחמשת המבחנים ? ( 2)     

 ג.   מהו הציון שעל התלמיד לקבל במבחן החמישי

 ? 72כדי שהממוצע הציונים שלו בחמשת המבחנים  יהיה                         
 :סופית תשובה

   xחציון76(    2)א    75x( 1)א

        60x)ג(              60x( 2)ב        80x( 1)ב

 

    .6שאלה מספר 

 הגובה של ילדים  בקבוצה מתפלג נורמלית.

 ס"מ. 146 –מן הילדים בקבוצה הוא פחות מ  69%הגובה של 

 ס"מ. 140 –דים בקבוצה הוא יותר מ מן היל 69%הגובה של 

 (   חשב את ממוצע הגבהים של הילדים בקבוצה.1א.    )

 (   חשב את סטיית התקן של הגבהים של הילדים בקבוצה.2)       

 .xס"מ )ראה ציור( מצא את  x –מן הילדים בקבוצה הוא יותר מ   98%ב.   הגובה של 

 

 
 :סופית תשובה

        131x( ב)     6S( 2א)      143x( 1)א

 


