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 .8201  חתשע"  ב קיץמועד  13835מבחן 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 

 

xxyפרבולה שמשוואתה   ה בציור שלפניך מתוארת  62 +−= 

 y=5    שמשוואתו היאהישר ו

 .Cמצא את שיעורי קדקוד הפרבולה,  א.

 הן נקודות החיתוך של הפרבולה והישר , כמתואר בציור.  B -ו Aנקודות ה

 .B -ו Aמצא את שיעורי הנקודות  ב.

CD  הוא גובה במשולשABC .) ראה ציור( 

 ? CD(  מהו אורך הגובה 1)  .ג

 .ABC( חשב את שטח המשולש 2)    

 

 :תשובה סופית

)max)9,3 ( )א C        )5,1()5,5()ב( BA      8(  2)ג    9- 5=  4אורך הגובה הוא  (1)ג=ABCS 

 

 .2שאלה מספר 

 

 באופן מעריכי.בכל שנה האוכלוסייה בעיר מסוימת ְגֵדָלה 

 1.1.2018עד התאריך  1.1.2012מן התאריך מתאר את גידול האוכלוסייה  ךהגרף שלפני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.1.2012 בתאריךמה היה מספר התושבים בעיר   (1)א. 

 1.1.2016 בתאריךמה היה מספר התושבים בעיר  ( 2)    

 

 גדל מספר התושבים בעיר במשך שנה אחת ?(  פי כמה 1ב. )

 בתשובתך השאר שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.          

 ?( בכמה אחוזים גדל מספר התושבים בעיר במשך שנה אחת 2)     

 ? 1.1.2018כמה תושבים היו בעיר בתאריך )ג(.   

 

 :שובה ספיתת

 500,000הוא   1.1.2012תאריך לפי הגרף  מספר התושבים בעיר ב( 1)א

  541,250הוא   1.1.2016תאריך לפי הגרף  מספר התושבים בעיר ב( 2)א

  אחוז=%2 (2)ב  1.02(     1)ב

 

 

Mתושבים081,563)ג(   t = 

 

  



 ערך וכתב יוסי דהן –.                     2018  חתשע"  ב קיץמועד  35381מבחן בגרות 

 יוסי דהן" –פתרונות מלאים ניתן למצוא באתר "מתמטיקה באומץ 

 https://sites.google.com/site/matematikabomez/homeבכתובת :  

 3שאלה מספר 

 

 שכרו של דני עלה בסכום קבוע בכל חודש.

 שקלים. 7,000בחודש הראשון לעבודתו קיבל דני שכר של 

 שקלים. 7,246בחודש הרביעי לעבודתו קיבל דני שכר של 

 כמה שקלים עלה השכר של דני בכל חודש ?ב א.

 חודשים. 12דני עבד 

 ? 12 –( מה היה השכר של דני בחודש ה 1ב. )

 ד ?החודשים שבהם עב 12 –( מה היה השכר הכולל של דני ב 2)    
 תשובה סופית:

790212( 1ב)      d=82)א(  =a  (2ב )412,8912 =S 

 

 .4שאלה מספר 

 

 ABCD  הוא טרפז(AB  CD ) 

AE  ו– BG )הם גבהים בטרפז )ראה ציור 

 , ADס"מ =  AB   ,4  ס"מ =  3    נתון:

 .GC    ,∢ADC = 60ס"מ =  5          

 )א(   מצא את האורך של גובה הטרפז.

 .BCGאת גודל הזווית )ב(.  מצא 

 .BCחשב את אורך הצלע ( 1))ג(.  

 .ABCDחשב את היקף הטרפז (.  2)       

 

 תשובה סופית:

AEמס"46.3)א(    pס"מ =  23.08( 2ג)   BCס"מ =  6.08( 1ג)   BCG=  034.68( ב) =

 

   .5שאלה מספר 

 

 . הוגנותשתי קוביות משחק  מטילים

 .נמק (  מהי ההסתברות ששתי הקוביות יראו אותו מספר ?א)

 נמק ? 7הקוביות יהיה  על)ב(  מהי ההסתברות שסכום המספרים ש

 נמק ? 6 תהיה ותקובימכפלת המספרים שעל ה(   מהי ההסתברות שג)

 : תשובה סופית
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 .6שאלה מספר 

 

 .6עם סטיית תקן של מתפלגת נורמלית. ברפת מסוימת תנובת החלב היומית של פרות 

 ביום,  יםליטר 41 -מ יותרהפרות מניבות ן מ 7% -ידוע ש

 ברפת זו. )א(.   חשב את הממוצע של תנובת החלב היומית של הפרות

 ?ים ביום ליטר 20 -מ פחותהפרות מניבות  ים מןאחוז כמה)ב(.   

 ?ליטרים ביום  29 –ים ביום ופחות מ ליטר 20 -מ יותרהפרות מניבות  ים מןאחוז כמה)ג(.   

 פרות , על פי גרף ההתפלגות הנורמלית ,  400)ד(  ברפת יש 

 ליטרים ביום ? 41 –מניבות יותר מ  כמה מן הפרות       

 

 :תשובה סופית

 פרות 28)ד(           %29)ג(          2%)ב(           x=32)א( 

 


